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Bijlage 'De Nieuwe Stern' december 1964.

Aan de abonnees!

Het komt de redactie gewenst voor de abonnees op De
Nieuwe Stem een en ander mee te delen over wat zij in de
jaargang 1965 van ons tijdschrift kunnen verwachten.
Vooral geldt dit van de speciale nummers, waarvan ons is
gebleken dat zij bijzondere belangstelling ontmoeten. Dit
verwondert ons niet, omdat ook wij zelf van mening zijn
dat juist in deze nummers de veelzijdigheid van actuele
verschijnselen en vraagstukken tot haar recht komen en
7ij op deze wijze ter overweging en ter discussie kunnen
worden gesteld.
De ondertitel van De Nieuwe Stem is: maandblad"voor
cultuur en politiek. 'Vij zoeken de onderwerpen van de
speciale nummers dan ook bij voorkeur op die gebieden
waar politiek en cultuur met elkaar in contact, in spanning
of ontmoeting, verkeren.
Wij hebben ons voorgenomen in 1965 een nummer te laten
verschijnen over Polen, het voorheen westers georiënteerde
land dat binnen het communistische geheel een eigen
problematiek moet trachten op te lossen.
Verder zal een nummer worden gewijd aan het voor het
westen zo onbekende volkrijkste land ter wereld, dat een
eigen communistische lijn volgt, de Chinese Volksrepubliek.
Een interessant gegeven menen wij te vinden in het begrip
dat wij moeilijk met een Nederlands woord kunnen aan-
duiden en waarvoor wij het Engelse privacy gebruiken,
waarvan wij zowel de maatschappelijk-politieke als culturele
aspecten (in literatuur, pers, TV, film enz.) onder het oog
willen zien. .
Wij stellen ons verder voor om in de gewone afleveringen
ook aan enkele herdenkingen aandacht te schenken, waarbij
o.a. de namen van Albert Verwey, Leopold en Busken Huet
naar voren treden.
Tenslotte velwijzen wij naar de mededeling op bladzijde
733 en voegen daaraan toe, dat N. A. Donkersloot weer in
de redaktie is getreden.

De redactie

z.o.z.



Drachten, december 1964.

Aan de abonné's op "De Nieuwe Stem",

L.S.,

Wij verzoeken u vriendelijk het abonnementsgeld voor
1965 vóór 31 januari 1965 a.s. over te schrijven op post-
rekening 801077 van Drukkerij en Uitgeverij Laverman N.V.
te Drachten. Voor de bedragen verwijzen wij u naar de
binnenkant van het omslag van deze aflevering.
Dit verzoek geldt alleen voor die abonné's, wier abonnement
niet via een boekhandel loopt.
Abonné's, die het abonnement bij hun boekhandel opgaven,
krijgen van deze een nota.
Voor de jaargang 1964 kunnen wij een linnen band beschik-
baar stellen, waarin de afleveringen kunnen worden op-
geborgen of ingebonden. De prijs van een dergelijke band
bedraagt f 2,-.
Uw bestelling zien wij graag vóór 31 januari 1965 tegemoet.

DRUKKERIJ EN UITGEVERIJ
LAVERMAN N.V.



Clem Schouwenaars

I

Het waterlicht der vissen
in de gewrichten van mijn hand,
It.>Jnvingers met noorderzon geringd:
een tiber, een groenlands vuur.

Prinselijk rivieren speel ik,
kleuren bengaals bestendig,
zilveren adem van dieren
door de hoefslag van de lucht.

Dit is de stem van stenen, kruid
en sneeuw, van vlerken, vrouwen in
een dag van kroonjuwelen gewaden,
bruidsmaal in de ledematen van de nacht.

Dit is de stem van marmeren regen in portalen.
Dit is de stem van voorjaar, van de vierde maand.
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II

Reiziger de hoogte zal ik opgaan
ten zuiden. van de stad, de weerschijn
van de maan op skandinavisch dooiland
- waar winter was - met schaduw ingaan.

Mijn handen gespreid voor het licht
beweeg ik met beelden alle gesteenten
beneden mij: hazen, paarden, eenden
drinkend zilver achter mijn vingers.

Ik teken de stad met mijn spelen.
Men zegt: de maan beveelt de dieren,
hoort, zij zweven van de heuvel neer -

onwetend dat ik de hemel besteeg
ten zuiden van de stad, en schaduw ben
en handen, van dageraad de zoon.
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III

Noem mij cherubijnse minnaar,
een lichaam vaardig en kwetsbare
edelvrouwen gevallig: sierlijk weiden
zij de paarden van mijn lenden.

Maar wie met adellijke gestalten
nachten kleurt, hij heeft geroepen
de bloedwraak van de dageraad,
de sluipmoord van de feodale dag.

De windstilte van een zuiders plein
breekt zijn lach in vele wonden waar
hij groet de vaders van zijn bruiden.

Geef later mij de naam zachtaardig.
Ik weet dit bloed de tijger van mijn slaap,
mijn broeder dit lichaam, mijn saraceen.
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IV
Niet in je hand de vele
tekens lees ik. In je naakt
ik zie het verhaal, de
lijn van atlas tot hiel

buigend door het duister, diep
door je dijen, zoals je staat
voor de spiegel - het glas door
jou levend - de rug naar me toe.

Wie zal deze lakens noemen
mijn baarkleed, mijn lijkgewaad,
wie noemt dit feest een offer?

Ik hoor je voeten treden naar mij
toe, en reeds ik weet mijn sterven
in de delta van je zachtst gebied.
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Ik op je huid de reiger -
dit is drijfstil en warmte,
veders gelijk, zeldzaam bezit een man
van de nobelste vogels de verbeelding -

van zomers lover op je huid
de kronen spreid, een lichaam
van gebladerte: de reiger inderdaad
het buigen van de kruinen evenaart.

Want vleugelslag is mijn nacht
naar visrijke wateren. Hoor,
reeds spreek ik de taal van de grote
verdelgers. Vrees niet. Dit is een eiland
in mijn mond: vaak zwaarmoedig jaagt
de reiger, met waterzachte snavel.
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Clarissa Jacobi

DE BUS

De torenklok van het Kaapstadse stadhuis stond op tien
minuten voor drie. De bus naar de buitenwijk waar ik heen
moest zou om drie uur vertrekken. Ik klom het nog bijna
lege voertuig binnen en ging op een bank bij het raam zitten.
Water uit mijn natte paraplu vormde een plasje op de
grond tussen weggegooide kaartjes en uitgetrapte sigaretten-
peukjes. Ik keek uit het raampje naar het sombere postkan-
toor, dat een stadige stroom van mensen uitbraakte. Tegen de
muur van het postkantoor zat een magere krantenverkoper
op een houten kist naast z'n stapel tijdschriften, weggedoken
onder z'n jas, in de druilerige regen.
Een donkere man kwam de bus binnen en ging op

de bank voor mij zitten. Het was een oudere man. Hij liep
enigszins gebogen alsof hij gewend was dagelijks zware
lasten op zijn schouders, te dragen. Hij was gekleed in een
ietwat versleten grijze overjas, een wollen sjaal om zijn
nek, en hij droeg een platte pet. Hij had een snor en leek,
afgezien van zijn donkere huidskleur, veel op een oom
van mij die in Twente woont. Mijn oom zag er ook ouder
uit dan hij in werkelijkheid was en liep een beetje voorover
gebogen. Hij droeg sedert jaren de doorstane ellende en
het verdriet van de afgelopen oorlog in een onzichtbare
buidel op zijn rug door het leven.
De donkere man in de bus zat op de verkeerde bank.

Het voorste gedeelte van de bus was uitsluitend voor blanken
gereserveerd; in het achterste gedeelte kon iedereen plaats
nemen. De donkere man kwam waarschijnlijk van het
platteland en wist dit allemaal nog niet zo precies. Ik vroeg
mij af of ik het hem zou zeggen. Ik zou hem zachtjes op
de schouder kunnen tikken en het hem op vriendelijke
manier duidelijk maken. Ik wilde, indien het mogelijk was,
voorkomen dat een conducteur er hem op pijnlijke manier
op zou wijzen. Ik wilde de gebogen man in bescherming
nemen; ik wilde niet dat men hem zou vernederen. Maar
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aan de andere kant wilde ik ook niet de indruk verwekken,
dat ik persoonlijk er iets op tegen had dat hij daar voor
mij zat, op die bank gereserveerd 'Uitsluitend vir Blankes'.
Ik weifelde. Ik ben van nature verlegen. Ik deed niets. Ik
keek naar buiten naar het grijs-grauwe postkantoor, de
krantenverkoper, de mensen, de regen.
Een blond jongetje van een jaar of negen in school-

uniform kwam de bus binnen en ging gemoedelijk naast
de donkere man zitten. Een zware koffie-kleurige Bantoe
vrouw met een mollige, slapende baby op haar rug ge-
bonden, hees zich moeizaam naar binnen en liep door naar
het achterste gedeelte van de bus. Een aantal scholieren
kwam binnen; de bus werd langzamerhand voller. Een
jonge soldaat met een puisterig gezicht kwam naast mij
zitten. De bestuurder kwam aanlopen en klom in z'n cabine.
Hij lichtte zijn pet op, krabde zich intensief op het hoofd
en verdiepte zich daarna voor een moment in de ochtend-
krant. De conducteur kwam de bus binnen. Het was een
oude, dikke conducteur met een goedig, vaderlijk gezicht.
Fanatieke rassenhaat stond er niet op te lezen. Over zijn
stalen bril heen overzag hij de bus en de passagiers als een
waardige dorpsschoolmeester, die een klas nieuwe kinderen
opneemt. Hij ontwaarde de donkere man, de gebogen
man die op de verkeerde plaats zat. Hij bekeek hem een
ogenblik met de verbolgen blik van een propere huisvrouw,
die een bord ziet dat niet op de juiste plaats in haar keurige
glazenkast staat. De donkere man voelde de blik van de
conducteur op zich rusten en keek op. De conducteur
maakte zwijgend een bijna onmerkbaar gebaar met z'n
duim naar achteren toe. De man, die op mijn oom in Twente
leek, sprong op alsof de bank onder hem plotseling in brand
vloog en haastte zich naar het achterste gedeelte van de
bus. Hij deed denken aan een goed afgerichte hond, betrapt
op een pluche fauteuil in de salon. Hij had een schandelijke
flater geslagen; zijn hele houding drukte diepe verontschul-
diging uit. Het speet hem kennelijk, dat hij daar maar zo
botweg op de verkeerde bank had gezeten, op die heilige
bank 'Uitsluitend vir Blankes'.
De conducteur gaf het sein tot vertrekken en begon

kaartjes te verkopen. Behalve ikzelf had niemand het voorval
opgemerkt. De bus zette zich kreunend in beweging en reed
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langzaam weg in de nu hevige regen. Kleine en grote
druppels gleden in een onafgebroken stroom langs de
raampjes - een stroom van kleine en grote tranen langs een
koude, glazen wang. Ik kon de natte stad niet langer zien.
Ik keek met gebogen hoofd naar de machteloze handen in
mijn schoot en dacht aan mijn oom in Twente.

Kaapstad, 1964.

Nic van Bruggen

REGEN TOEN

Herinner je 't Vondelpark
En hoe de dagen kouder werden daar
Hoe vanuit de kamer naast het Leger
Het station ging drijven op de Amstel
Die wij blauw dachten.

Denk aan het vignet in Fodor
Toen je zei: een zoon
En het regende buiten
Om je glanzend lichaam.
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Loek den Boef

HOE DE BOND MIJ BINDT

Democratie is - zegt men - overdracht van bevoegd-
heden in vertrouwen. Ik ben het daarmede eens, daarom
geloof ik, dat democratie zijn betekenis verliest, wanneer die
overdracht van bevoegdheden in blind vertrouwen moet
gebeuren. Dit nu is - ik zeg met nadruk: onder andere -
bij de vakbeweging het geval. Ik zal in dit stuk bepaald niet
naar volledigheid en objectiviteit streven. Volledigheid is
onmogelijk en objectiviteit - volgens Marsman - een laf-
hartig vooroordeel. Ik kán bovendien niet objectief zijn. Ik
ben geen man van de wetenschap, die vanuit vakmatige
interesse een sociologisch, een sociaal-psychologisch of een
organisatorisch probleem behandelt. Ik ben lid van een vak-
bond en dus partij. Ik haat het als de pest van welke
organisatie ook een papieren lid te zijn; ik wil meepraten,
meedenken en nieuwe vormen - 't klinkt misschien wat
overdreven - mee gestalte geven. Dit is voor het gewone lid
van een vakbond onmogelijk. Het wordt hem onmogelijk
gemaakt en daar sta je dan; niet eens als de toch altijd min
of meer nobele 'roepende in de woestijn', maar als de
kwajongen, die in de hoek is gezet, omdat hij, toen vader
werkgever en onderwijzer vakbond in afzondering zijn be-
langen behartigden tegen de deur getrapt heeft en gevraagd
heeft ook te worden gehoord.
Natuurlijk weet ik, dat formeel alles in orde is. Formeel-

organisatorisch zijn onze vakbonden hechtdoortimmerde
democratische organisaties. Ik twijfel zelfs niet aan de demo-
cratische gezindheid van de vakbondsbestuurders. Het is
bepaald niet zo, dat deze zich breeduit op het kussen hebben
genesteld en de werknemers in de steek laten. Vakbonds-
mensen werken hard. Ik kom hoe langer hoe meer tot de
overtuiging, dat ze veel te hard werken; dat de kortsluiting
- de afstand, zo men wil - tussen de leiding en de leden
van de vakbonden voor een goed deel zijn oorzaak vindt
in de haast, waarmee alles moet worden gedaan; in het van de
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ene vergadering naar de andere rennen; in het zitting nemen
in honderd en één commissies en besturen, zonder zich af te
vragen of dat lidmaatschap al dan niet zinvol is voor het
goed vervullen van de hoofdtaak: de behartiging van de
belangen van de werknemers. Het zou interessant zijn een
vergelijking te maken tussen de invloed van een aantal
captains of industIy met vele commissariaten en de invloed
van vakbondsbestuurders via instanties van sociale ver-
zekering, bedrijfsschappen etc. Ik denk dat aan vak-
bewegingszijde de invloed vrijwel even groot is; alleen de
inkomsten van de commissarissen zullen beduidend hoger
zijn dan crie van de mensen van de vakbond, maar in het
zo sterk bij het reilen en zeilen van de publieke zaak
betrokken zijn, in het betrokken zijn bij het overleg op hoog
niveau zit een flink stuk psychisch loon. Ik dacht hieraan
toen kortgeleden de secretaris van een ondernemingsraad
me vertelde, dat er meer contact was tussen de vakbond en
de leiding van de onderneming dan tussen de vakbond en
de leden van de ondernemingsraad. Een incidenteel geval
wellicht? Het zou evenwel ook als symptoom van een be-
paalde ontwikkeling gemakkelijk te verklaren zijn: de onder-
nemer en de man van de vakbond begrijpen elkaar beter;
zij spreken dezelfde taal. Voor hen is in hun functie
- grof geformuleerd - welvaart het produkt van een aantal
statistische data, terwijl het voor de werknemer een com-
plex van gevoelens is, dat zich stellig niet onder een statis-
tische noemer laat vangen. Het gesprek tussen de man van de
vakbond en de ondenemer kan ook soepeler lopen, omdat er
minder verklaard behoeft te worden. De bondsbestuurder
weet dingen, waarvan zijn leden geen notie hebben. Ik neem
tenminste aan, dat hij tijdens loononderhandeling althans
enig inzicht krijgt in de economische situatie van de bedrijfs-
tak of het bedrijf, waarvoor de onderhandelingen worden ge-
houden. Deze gegevens worden veelal zelfs aan de onder-
nemingsraden onthouden, laat staan, dat de individuele
werknemer er kennis van zou mogen nemen. Een absurde
situatie: de werknemer is alleen in zijn vrije tijd mondig.
Dan ontvangt hij via krant, radio en televisie een stroom
van informatie en wordt hij geacht zich over de meest uit-
éénlopende onderwerpen een volwassen oordeel te vormen.
Zodra hij het bedrijf binnen gaat wordt hij weer de on-
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mondige ondergeschikte, die moet wachten tot directie of
ondernemingsraad of vakbond de tijd gekomen achten hem
de nodige informatie te geven.
Dit zou allemaal niet zo erg zijn als het systeem goed

werkte; d.w.z. als de werknemer met recht mocht ver-
wachten, dat zijn belangen bij de vakbonden in goede han-
den zijn. Twee nuchtere gegevens. In 1963 was er een ruimte
voor loonsverhogingen van 2,7 %. In de zomer van dat jaar
bleek die ruimte aan de krappe kant te zijn en constateerde
men een achterstand van rond 2 %. Die achterstand werd
niet ingelopen. De C.A.O.'s konden niet tussentijds worden
opengebroken en voor 1964 zou alles goed worden gemaakt
door forse looneisen te stellen. De eerste forse looneis viel
in de metaalindustrie (8 %). In de afgelopen zomer moest
voor de metaalindustrie opnieuw een achterstand worden
geconstateerd. Nu begrijp ik best, dat het allemaal heel
moeilijk is en dat je tenslotte ergens vanuit moet gaan en
dat men de vakbondsbestuurders niet mag verwijten, dat
de werkelijke ontwikkelingen vaak van de prognoses af-
wijken. Ik heb geen behoefte aan verwijten, maar zo een
zaak heeft ergens toch wel iets met gezag te maken. Wanneer
al die cijfers, waarmee in tal van colleges (het Centraal Plan
Bureau, de S.E.R., de Stichting van de Arbeid) zo naarstig
wordt gewerkt in wezen 'vrijblijvende' cijfers zijn, dan is er
geen enkele aanleiding zich in een ivoren toren van deskun-
digheid terug te trekken; dan is er geen enkele reden om
n' importe welke groep als 'niet ingewijd' buiten de deur
te houden; er is in zo een situatie ook geen enkele reden
voor blind vertrouwen. De praktijk vraagt veeleer om nauw-
lettende observatie van elke vakbondsactiviteit. Zo wordt
in het dagelijks leven ons aller werk gewaardeerd; de man,
die een paar keer de plank flink heeft misgeslagen wordt
scherper dan voorheen in het oog gehouden en hoeft bepaald
niet om een blanco volmacht te vragen. Dat is reëel en het
is alleen maar spijtig, dat het ons onmogelijk gemaakt wordt
tegenover de mensen van de vakbond dezelfde reële houding
aan te nemen.
De vakbondsman beschikt over veel te veel macht en

gebruikt deze in een aantal gevallen willekeurig. Recentelijk
tijdens een staking bij de Fordfabriek te Amsterdam stelde
het stakingscomité (zo een dergelijke instantie al heeft be-
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staan) een eis van 12112 procent produktietoeslag als compen-
satie voor het terugbrengen van de werktijd van 45 naar
42112 uur. Formeel was de zaak rond. De Forddirectie had
het volste recht dit te doen, want in het bedrijf geldt
officieel een 40-urige werkweek. Het was zelfs niet nodig
geweest de ondernemingsraad tevoren op de hoogte te stellen
van het plan tot verkorting van de werktijd (juister gezegd:
tot beperking van het aantal overuren). Het 'officiële' van de
40-urige werkweek wordt echter wel bijzonder formeel als
men weet, dat er gedurende meerdere jaren vrijwel constant
45 uren en meer per week gewerkt is en bovenal: het ging
de stakers niet om het aantal te werken uren; de staking
was een protest tegen de verlaging van het loon welke
formele gronden ook aan te voeren zijn voor rechtvaardi-
ging van deze inkomstenverlaging; het behoort tot de wezen-
lijke taak van een vakbond zich met dergelijke kwesties
bezig te houden. Voor zover ik weet is dit niet'gebeurd; er
is stellig indirect contact geweest; contact tussen de ford-
directie en de vakbonden; contact tussen de vakbonden
en de ondernemingsraad, maar nergens is contact gelegd met
de belangrijkste betrokkenen, het personeel.

Het is natuurlijk het oude liedje; de stakers zullen wel
voor het grootste deel ongeorganiseerd zijn geweest; er kon
met stakers niet gepraat worden, want het loonoverleg is
krachtens de wet op de ondernemingsraden voorbehouden
aan werkgevers en erkende vakbonden. En wat gebeurt er
als die vakbonden zich zonder meer conformeren aan het
formele standpunt van de directie; wat gebeurt er als ook
de ondernemingsraad zich uitsluitend aan formele over-
wegingen houdt? Dan staat het gewone vakbondslid, dat
ook getroffen wordt door de reële verlaging van zijn in-
komen, maar dat de poort niet uitloopt, omdat hij nog een
sprankje vertrouwen in zijn vertegenwoordigers heeft, weer
als de kwajongen voor de gesloten deur. Dit buiten het over-
leg houden van bonafide werknemers is veel ondermijnen-
der voor de positie van de vakbonden, dan welke wilde
staking ook. Er wordt door het simpele feit van het lid-
maatschap van een vakbond aan de bestuurders niet een
blanco volmacht gegeven; het lid van de ondernemingsraad
kan aan het enkele feit van zijn verkiezing niet de bevoegd-
heid ontlenen gedurende twee jaren zonder contact met
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zijn opdrachtgevers te werken.
Ik moge tenslotte nog een tweetal voorbeelden geven van

de vreemde verhoudingen, die tegenwoordig bij de vak-
bonden ontstaan. In het najaar van het vorige jaar, toen
de metaalbedrijfsbonden een eis tot verhoging van de lonen
met 8 % op tafel hadden gelegd, werden in de afdelingen
de reglementair voorgeschreven goedkeuringsvergaderingen
gehouden. Een districtsbestuurder van de bond gaf een toe-
lichting. Er waren veel debaters. De meerderheid van hen
meende, dat 8 % loonsverhoging te weinig was. In zijn ant-
woord ontweek de districtsbestuurder deze belangrijke op-
merkingeil. In tweede instantie naar zijn mening gevraagd,
gaf hij als antwoord: Hierover kan ik niet oordelen, dan
moet je bij het bondsbestuur in Den Haag zijn.

Op zo een moment neem je je voor nooit meer een bonds-
vergadering te bezoeken, zolang men niet geleerd heeft
zijn leden weer au serieux te nemen.

Mijn tweede voorbeeld ligt iets vroeger; in de periode,
toen al wel een achterstand was geconstateerd, maar er nog
geen nieuwe looneisen waren gesteld. In sommige bedrijven
was er toen actie voor een uitkering ineens van 2 %. Een
aantal van deze acties werd door wilde stakingen onder-
steund. In het bedrijf waar ik werk, wilde men ook een
uitkering ineens. Deze zaak is toen met de secretaris van de
ondernemingsraad besproken. Hij was enthousiast. Hetzelfde
verlangen leefde, volgens hem, in de ondernemingsraad en
ook de vakbond zou niet afwijzend staan tegen dergelijke
acties in de bedrijven. Het zou prettig zijn als er een
concreet stuk op tafel k-wam; dit zou de positie van de
ondernemingsraad tegenover de directie versterken.

Het concrete stuk - heel gematigd geformuleerd - kwam
op tafel en werd bij de secretaris van de ondernemingsraad
ingeleverd, die er zeer content mee was. Een paar dagen
later werden drie van de ondertekenaren van het stuk bij
een lid van de directie geroepen om de zaak in tegen-
woordigheid van de secretaris van de ondernemingsraad
te bespreken.
We waren fout; dat stond vast. De onderhandelingen over

primaire arbeidsvoorwaarden zijn immers voorbehouden aan
werkgever en vakbonden. Het verweer, dat dit stuk was
opgesteld op verzoek van de ondernemingsraad en dat
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daarbij tevens was gesteld, dat de vakbonden dergelijke
acties niet zouden afkeuren vond geen gehoor. Kon ook
geen gehoor vinden, want de secretaris van de ondernemings-
raad zweeg als het graf over zijn aandeel in de affaire.
Ik heb hem tot drie keer toe de gelegenheid gegeven zich
solidair met ons te verklaren, maar hij achtte het kennelijk
beter de formele zijde aan te houden. Over mogelijke
sympathie van de vakbonden voor een dergelijke actie werd
toen ijlings contact opgenomen met de bond, waarvan ik
lid ben en natuurlijk - wat konden ze anders doen? - werd
ook daar de veilige, formele kant gekozen.
Het zou voor mij niet zo onbegrijpelijk zijn geweest - ik

zou het wellicht als een of andere tactische manoeuvre
hebben verklaard - als ik niet een paar dagen daarna een
bits briefje van mijn bond had ontvangen, waarvan de
strekking geen andere was dan, loop ons niet voor de
voeten en bemoei je voortaan met je eigen zaken. Het zou
- dacht ik - een heel kleine moeite geweest zijn eerst even
naar mijn visie op de zaak te informeren, maar dat liet men
na. In het enOlIDingewikkelde spel van de vakbondspolitiek
is het lid gedegradeerd van 'waarde bondsmakker' tot niet
veel meer dan contribuant.
Ik heb in het voorgaande noch naar volledigheid, noch

naar objectiviteit gestreefd. Ik ben het hartgrondig met
Marsman eens, dat objectiviteit een lafhartig vooroordeel is.
Ik heb persoonlijk en geëmotioneerd geschreven, omdat de
zaak van de vakbeweging me ter harte gaat. Niet alleen,
omdat ik het gevoel heb, dat het erlgoed van vorige
generaties op ergerlijke wijze wordt verkwist, maar vooral,
omdat ik geloof, dat de vakbond ook vandaag nog een
zinnige taak heeft te vervullen. De arbeid als geheel heeft
zijn plaats in het maatschappelijk leven veroverd; het gaat
nu om de plaats van de arbeider en daarvoor is het niet
van betekenis werknemers gedelegeerden in de raden van
commissarissen te benoemen. Het zou slechts het creëren
van nieuwe functies voor vakbondsbestuurders betekenen
en de afstand tussen leiding en leden te vergroten. Het is
ook niet van wezenlijk belang, dat de vakbonden meer inzicht
verkrijgen in de bedrijfsresultaten. Het gaat om verdieping
en uitbreiding van het werk van de ondernemingsraden,
waardoor het woord 'medewerker' niet alleen betekenis zal
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hebben in personeelsadvertenties, maar vooral zijn betekenis
zal krijgen in het bedrijf zelf. Laat men bij de vakbeweging
geen nieuwe taken entameren voor men voor dit probleem
een bruikbare oplossing heeft gevonden.

Fr. de Jong Edz.

SOCIALISME EN HISTORIE

HecWn

Het is echt geen sensatie mede te delen, dat politieke
partijen in onze dagen niet meer 'in' zijn. Dat valt merk-
waardigerwijs in een tijd, waarin de politieke belangstelling
bepaald niet gering is - zeker niet onder vele jeugdigen.
Liggen de scheidslijnen misschien anders dan tussen de
bestaande partijen? Wordt 'politiek' in de partijen anders
beleefd dan daar buiten?
Zeker is, dat allerhand scherpe kanten afgesleten raken.

En terwijl allerwegen over het gevaar der verzuiling
gelamenteerd worlt, kunnen we Castro propaganda horen
maken voor het protestants-christelijke tv-scherm. Het man-
dement is versleten en de Nederlandse Katholieke Vak-
beweging zet haar poort open voor allen. En bovenal: onze
nationale boeman is in Nederland verdwenen: we glimlachen
tegen Soekarno en - hij glimlacht terug.
Toch valt dit gebrek aan vijandigheid en strijdbaarheid

in een tijd, waarin, en dat is eerst recht merkwaardig, meer
wrevel dan gejuich over de welvaart naar voren komt. De
onzekerheid waarvan die wrevel getuigt, maakt ons topic-
gevoelig, modebewust en versext door de reclame.
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Deze wat grote woorden vragen om een nadere adstructie.
Welnu: hoe reageerde de Nederlander op de REM-zaak?
Toch zeker meer gevoelig voor passief plezier dan voor actief
cultuurbeleid. Hoe reageert hij ter zake van de studieduur-
verkorting? Nergens hoor je de mening, dat die modekreet
wel eens aan de krappe arbeidsmarkt haar ontstaan te danken
zou kunnen hebben. En komt u eens mee naar buiten? Juist,
erg hard opschieten kunnen we niet: het verkeer zit weer
eens vast. 3 m2 per persoon op de autoweg, nog geen halve
in de sta-trem. Het schijnt, dat de ongelijkheid niet door de
welvaart overspoeld is. Maar, ja: die welvaart hangt toch
af van de autofabrieken; en moeten terwille van een efficiente
bedrijfsvoering de ambassadeurs der verschillende bedrijven
niet allen in een andere richting over de wegen kruisen?
Dat op die wegen doden vallen is natuurlijk te betreuren;
maar dat ligt aan de overheid, die voor de wegen moet
zorgen en aan de verbruiker die 'heer' dient te zijn. Dat
heeft niets te maken met het maatschappelijk stelsel.

Het zou juist, zo zou je kunnen denken, een typische
taak voor socialisten zijn hier te protesteren, strijdvaardig
op de maatschappelijke achtergronden te wijzen en hoopvol
aan te geven hoe algehele verbetering bereikt kan worden.
Maar hun grote partijen doen dat niet en hun kleine zijn
niet bij machte meer dan woorden voort te brengen. Zo
scharen zij zich in meerderheid achter de efficiency in
het klein en de inefficiency in het groot, die ons productie-
proces kenmerken - en zij laten ons consumeren en produ-
ceren tot er overbevrediging en waste-making op volgt.
Want het is hun gaan ontbreken aan iets zeer fundamen-

teels. Aan het besef, dat verschijnselen van actuele aard niet
hangen aan 'een los geval' - om in een wat vreemd
verband Bilderdijk te citeren. Zeker, we klagen over de
vervuiling van ons drinkwater en van onze ademlucht. Maar
er is bij mijn weten nog niet geconstateerd, dat er allang
een verbod is om matjes buiten de deur te kloppen - en
dat dat nu enige aanvulling verdient. Kom: het principe is er,
de rest kan volgen. Sterker nog: er zijn in Nederlands ge-
ordend tuintje sedert de oorlog een reeks industrialisatie-
nota's geweest: industrie hier, industrie daar en landbouw is
voorbij. Heeft men er dan nooit aan gedacht, dat er ook -
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afval geproduceerd wordt? Of is planning een ander woord
voor gereglementeerd touwtrekken?
Reclame, onderwijs, vervuiling en verkeer: vier op de

voorgrond komende 'topics'. Maatschappelijke verschijnse-
len, door de economische ontwikkeling bepaald. Het heeft
wellicht zin niet alleen de maatschappelijke en de econo-
mische achtergronden te signaleren, het heeft vooral zin te
bemerken hoe zij als schakels liggen in een keten van
voorafgaande verschijnselen. Werkelijk begrip voor en
werkelijke waarde van critisch handelen ontstaan pas indien
we de eigen 'topics' projecteren op de lijnen der historische
ontwikkeling. Dan pas kan er meer gedaan worden dan
tegen de schenen schoppen of protestkreten uiten. Blijven
we blind voor de lijnen, die over het heden heen verleden
en toekomst verbinden, dan blijven we ronddraaien in een
uitzichtloos heden. Verleden blijft dan beperkt tot een
modeverschijnsel: het oud-hollands van enige jaren terug
(op het ogenblik in de USA door de industrie 'in'gebracht)
wisselt af met een nu levende behoefte aan een negentiende
eeuwse potpourri. Zit u al op empirepoten onder de smeed-
ijzeren roosjes van een olielamp?
En de toekomst? Jongensdromen op weg naar mars en

een dubbele B.-explosie: van bom en bevolking, waar we
niet aandenken zo gauw het gevaar niet dicht bij gekomen is.

Verleden

Met het mislukken der sociale revoluties in het West-
Europa van na de eerste wereldoorlog, heeft het socialisme
daar zijn kans gemist, om een systeem van vergemeenschap-
pelijking te planten op dat van een gevorderd kapitalisme.
Elders werd het de naam, waaronder de landbouwvolken
zich op de industrialisatie wierpen. Het had in dat
westen zijn aanhang voor 1914 verworven, niet doordat het
inzicht in de klassestructuur der maatschappij zo wijd ver-
breid was, maar omdat ieder, die met open ogen over straat
liep die tegenstellingen zien kon. Het pathos der gelijkheid,
dat voorrecht der ontrechten, dat zich had verspreid sedert
de lBe eeuw, deed de rest. In de gevestigde, lang niet van
feodale trekken en gedachten ontdane maatschappij van
West-Europa, konden klassenverschillen en wens tot gelijk-
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heid een socialistische beweging doen ontstaan. Zij kon zich
breed maken, die beweging, omdat de onderdrukkings-
middelen van een Napoleon III en een Bismarck gezapige
lapmiddeltjes waren in vergelijking met electrische folte-
ringen, brainwashing en Vernichtungslager. Waar zij zich
het allerbreedst zou hebben kunnen maken, zo te zien, in
Amerika, is zij niet van de grond kunnen komen: het feodaal
patroon ontbrak, de onderdrukkingsmogelijkheden waren
kleiner en de gelijkheid van kansen reëler.
Wat betekent deze wel zeer korte geschiedenis van het

socialisme? Vooreerst: dat het als beweging in West Europa
niet veel meer is kunnen worden dan een critische bege-
leidster van de zich verder ontplooiende maatschappij en
dat het zich in de 'achtergebleven' gebieden, zo het er
leeft, heeft moeten vereenzelvigen met wat dáár het sterkst
leeft, verzet tegen inmenging van vreemden op politiek en
economisch terrein. Beiderzijds dus eigenlijk een aanpassing.

Men kan uit het bovenstaande evengoed het failliet van
het socialisme als het succes ervan aflezen. 'Failliet' roepen
allen, die het zien afgedwaald zijn van vroegere grond-
stellingen - 'succesrijk' diegenen, die er op wijzen hoeveel
beter de arbeiders gekleed, gehuisvest en gevoed zijn dan
v00r 50 jaar.
Overigens, tussen deze beiden laait de twist niet hoog op.

En de anderen? Het kan ze gewoon niet schelen, wie gelijk
heeft. Gelijk hebben die anderen voor zover het om een
onvruchtbare probleemstelling gaat - gelijk hebben én de
faillietschool én de op succes pochenden althans in dit
opzicht, dat ze lijnen uit het verleden trachten door te
trekken. Hebben allen gelijk, dan valt allen wat te verwijten.
leder kieze zijn portie maar uit.
Of neen, het is misschien maar beter dat na te laten en

ons gemeenschappelijk te buigen over de betekenis die de
historie voor het socialisme heeft. De eerste en de meest
voor de hand liggende is die waar het om de eigen historie
der beweging gaat. Een heel grof staal daarvan is hier boven
te vinden. Dat ik het, ondanks die grofheid toch gegeven
heb, vindt zijn oorzaak in de attractiviteit, die het voor mij
heeft. Die attractiviteit is: de directe betrokkenheid op de
huidige wereld. Willen we het grove verfijnen en ons gaan
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buigen over de correspondentie van, zeg, Domela en Marx,
dan heeft toch ook die alleen meer dan antiquarische waarde,
zo ze ergens ingebed ligt in het groter geheel. En waarom
zouden we het niet aandurven dat grote geheel met een
forse streek te schilderen?

Maar er zijn meer, en indringender redenen, om socialisme
aan historie te binden. Wat is een maatschappelijke stroming
met grote pretenties waard, als ze niet het maatschappelijk
gebeuren weet te duiden? En omdat het om ontwikkeling
en verandering gaat, zal die duiding altijd historisch van
aard moeten zijn. Laat ons een actueel en ketters voorbeeld
nemen. Het ligt op de grens van de eigen geschiedenis en
die van maatschappelijke stromingen en is daarom alleen
al geëigend hier zijn plaats in te nemen.
Het is 1954. De Nederlandse bisschoppen vaardigen een

mandement uit. Wie onder de gelovigen te veel naar de
VARA luistert of zich bij een NVV-bond aansluit, wordt met
sancties gedreigd. Dat dit een maatregel is, gebaseerd op
de noodzaak zielszorg uit te oefenen, het valt niet te ont-
kennen - al zijn de maatschappelijke implicaties duidelijk.
Wie op die implicaties dieper ingaat, ontdekt met een be-
zorgde ziel dat korte tijd voor de uitvaardiging van het
episcopaal schrijven onenigheid bleek te gaan heersen tussen
de Katholieke Arbeidersbeweging en het NVV. Het laatste
hield vast aan een centraal geleide loonpolitiek, de tot voor
kort met het NVV innig samenwerkende katholieke organisa-
ties leenden meer en meer het oor aan een toen 'gedifferen-
tieerd' geheten loonpolitiek: ieder bedrijf behandele naar
eigen winst-uitkomsten de loonhoogte van zijn werknemers.
Vier jaar later gaat de P.v.d.A. uit de regering - zal er

ooit nog sprake van een geleide loonpolitiek in de oude zin
kunnen zijn? Het NVV verliest zijn band met de centrale
overheid. Het jaar daarop is het ook niet meer helemaal
afkerig van wat vrijere loonvorming. En als dan in 1962 in
Wassenaar een accoord in deze zaken gesloten wordt, is
in wezen het nieuwe beleid, het door de KAB geïnaugu-
reerde. Al blijft de regering met de pollepel aan de loonpot
staan - haar vingers moet ze thuis houden, zolang. . .. het
niet nodig zal blijken.
Kijk, dat is het compromis in optima forma. Nu eens krijg
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ik mijn zin, dan jij weer. Halverwege hangend tussen een
vrijere en een meer gebonden loonpolitiek, moest het NVV
deze uitkomst - ook zo'n hanggeval - wel toejuichen. En zo
moest, althans kón, de eenheid in de vakbeweging, wreed
verstoord, weer geheeld worden. Gezamenlijk worden door
de centralen weer programma's opgesteld en studies verricht.
En de opvolgster van de KAB, de NKV, verklaart zich open
voor allen - maar dat zeiden wij al. De facto speelt in deze
zaken het mandement geen rol meer.

Het bovenstaande is een verklaring, die waarschijnlijk
door alle er bij betrokken personen wordt afgewezen. Er
worden motieven in verondersteld, die zij nooit bezeten
hebben, zeggen ze. Bewijs voor het veronderstelde verband
zal nooit op deze grond te leveren zijn. Maar begrip voor
in de tijd gegeven samenhangen kan doen besluiten tot
motieven, die geen der betrokkenen zich bewust is. Dat er in
het behandelde voorbeeld zulke motieven zouden zijn, het
is wel haast aan te nemen. Ze te constateren vraagt echter
meer dan een wat gemakkelijke hang naar generalisaties.
Dat vraagt een wezenlijke historische discipline. Eén die
meer uitgewerkt is, één die de historicus zelf meer dan tot
nog toe meest het geval is de motieven van zijn werkzaam-
heid bewust maakt.

Het marxisme heeft in deze richting een fikse duw gegeven
- ongetwijfeld valt er met de nadien wetenschappelijk ver-
worven begrippen nog veel te doen. Het lijkt me een nood-
zaak, én voor de historie-beoefening én voor het socialisme.

Toekomst

Er is nog een punt, dat beide, historie en socialisme, ver-
bindt. Dat is: de toekomst. Begrijpen van het heden heeft
pas zin als het tot handelen stemt; ethisch gezegd: als het
tot een keuze kan leiden. Zo is de historie, voor het begrijpen
noodzakelijk, dat al evenzeer voor de keuze.

De vraag is n.l. in ieder heden weer opnieuw: wat zal er
kUnnen gaan gebeuren. Vroeger waren socialisten overtuigd
van de heerlijkheden van 'een tijd die komt' - soms kunt
u het om 8 uur nog per rode psalm door de radio horen.
Dat geloof doet wat naief aan, na de jongste ervaringen.
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Maar eigenlijk is dat vreselijk gek, want er is geen onder-
neming meer of ze heeft haar plannen voor de toekomst.
Ze gebruikt de 'historische' ervaring voor statistische be-
werking en durft daaruit vergaande conclusies trekken voor
haar investeringsbeleid. De regeringen doen in wezen niet
anders. Van het wegennet van morgen heeft u in de Neder-
landse kranten onlangs kaarten kunnen zien. Zo goed als
we van tevoren weten welke weg een orkaan zal gaan nemen,
en we geven haar als bezwerend een vriendelijke meisjes-
naam, zo goed kunnen we andere trends berekenen.
Maar de historicus zegt: dat is onwetenschappelijk, en de

socialist zegt het ook. Dat wil zeggen: ze zeggen het, zo
gauw het om de extrapolatie gaat van andere dingen, dan
die waarmee weerkundigen en economen werken. Het is
of socialisten en historici hun eigen gezicht niet in de spiegel
durven zien. Natuurlijk: zij kUnnen het niet. Zij kunnen niet
die samenvattingen maken, die men zou durven door trekken.
Allicht, want zekerheid is niet te verschaffen. Maar die

onzekerheid-zelf is nu juist weer zó'n modern begrip, dat
het ons heden tot uitgangspunt kan dienen. Het moet wel
is waar tot modestie leiden, maar niet tot negatie.
Zullen we dat laatste dan maar aan de kortzichtige klein-

burger overlaten?
Of zijn we die zelf?
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Ger Harmsen

DE JURIDISCHE, POLITIEKE EN MENSELIJKE
KANTEN VAN DE ZAAK-HOGERHUIS

De gebroeders Hogerhuis die in de jaren 1895-1905
de gemoederen in beroering brachten en zoveel jaren van
hun leven onschuldig in de gevangenis moesten slijten,
blijken althans in Friesland nog niet vergeten te zijn. Drie-
maal verscheen er na de oorlog bij de uitgever van ons
tijdschrift Laverman in Drachten, een boek over deze zaak,
twee historische beschouwingen en een dramatische ver-
werking van het gegeven. Ik beperk me tot de historische
werken van P. v. d. Molen (De Hogerhuis-tragedie, 1954)
en van U. D. Hannema (De Hogerhuis-zaak, 1964). In de
titels komen de verschillende wijzen waarop de auteurs het
thema benaderd hebben, al tot uiting.
Op 5 december 1895 werd laat op de avond in een alleen-

staande boerenwoning te Britsum bij Beetgum ingebroken.
De drie mannen die binnendrongen, hadden wel gerekend
met de aanwezigheid van de bewoner Gatze Haitsma en
zijn jonge huishoudster Iemkje Jansma maar niet met die
van haar broer. Deze laatste steunde Haitsma krachtig in
zijn strijd met de inbrekers. Na enige schoten gelost te
hebben op Sieds Jansma waardoor deze gewond raakte,
gingen de indringers er vandoor. Alles speelde zich in het
donker af. De bloedsporen aan de vensterbank onder de
vernielde ruit en een achtergelaten lantaarntje waren de
stille getuigen.
Meer dan drie weken later werden de drie gebroeders

Hogerhuis, arbeiders uit de buurt, voor dit feit gearresteerd
en hoewel ze hun onschuld tot in hoogste instantie vol-
hielden, tot 12, 11 en 6 jaar veroordeeld. De rechters die
het schuldig uitspraken baseerden zich vrijwel uitsluitend
op de pertinente verklaring van Haitsma, Iemkje en Sieds
Jansma dat zij de gebroeders Hogerhuis herkend hadden.
Maar tot deze verklaring kwamen zij pas weken na de in-
braak, want aanvankelijk konden zij geen van de daders
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thuis brengen en Wiebren Hogerhuis had op verzoek van
Haitsma na de inbraak zelfs enige nachten in diens huis
de wacht gehouden. Van het lantaarntje kon niet aange-
toond worden dat het aan een van de gebroeders Hogerhuis
toebehoorde en ook droegen zij geen van drieën sporen
van verwondingen. Aan de onbevooroordeeldheid van de
getuigenverklaring van Iemkje valt alleen al te twijfelen
wanneer men bedenkt dat zij zowel met Wiebren Hogerhuis
als met Haitsma een verhouding had; dit laatste waarschijn-
lijk zonder dat de eerste hiervan wist; het omgekeerde was
wel het geval.

De publieke opinie hield tenslotte de Hogerhuizen voor
onschuldig en wees drie andere arbeiders aan als de daders,
die overigens evenals de Hogerhuizen anarchist waren. Er
verschenen ingezonden stukken en commentaren in niet
socialistische bladen als het Friesch Volksblad en Het
Heerenveensch Ni~uws- en Advertentieblad, uitgegeven
door J. Hepkema. Het lantaarntje zou aan de bekende socia-
list Stienstra toebehoord hebben die het voor zijn vertrek
uitgeleend had maar niet aan de Hogerhuizen. Een groeiende
volksbeweging overtuigd van de onschuld der Hogerhuizen
drong aan op herziening van het vonnis. Arm Friesland
dat het machteloos had moeten aanzien hoe velen voor
kleine vergrijpen Z\vare straffen ondergingen, roerde zich
fel nu het eindelijk om drie onschuldigen ging. Uitvoerig
gedocumenteerde brochures verschenen, talloze protest-
meetings werden belegd en een landelijk comité kwam tot
stand onder leiding van de toen net sociaal-democraat ge-
worden Hermans. Het was echter Mr. P. J. Troelstra die
algemene bekendheid aan deze zaak gaf toen hij overtuigd
raakte van de onschuld der Hogerhuizen en zich met al
zijn retorisch talent, juridische ervaring en grote wilskracht
voor hen inzette.

Zonder alle stappen die Troelstra deed te volgen, ver-
melden we slechts dat wanneer in mei 1899 een revisiewet
wordt aangenomen die de weg vrijmaakt voor een herziening
van het vonnis, de anarchistisch gezinde Hogerhuizen daar-
toe door geestverwanten en anderen mede uit principiële
overwegingen aangespoord niet de sociaal-democraat Troel-
stra als verdediger aanzochten maar Mr. Z. van den Bergh,
een advokaat uit Amsterdam. Deze was hiervoor bepaald niet
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de meest geschikte figuur want hij kende de zaak niet en
was na bestudering van de stukken niet van de onschuld der
Hogerhuizen overtuigd. De Hoge Raad beschikte afwijzend
op zijn verzoek tot revisie en pas op 28 september 1905
kwam Wiebren Hogerhuis als laatste vrij.
Ook Hannema die zich uitvoerig in de juridische aspecten

van de zaak verdiept heeft en meer gegevens en teksten
uit officiële stukken meedeelt dan zijn voorgangers konden
doen, komt tot de conclusie dat de schuld van de Hoger-
huizen niet bewezen is en dat zij derhalve vrijgesproken
hadden moeten worden. De schuld van de drie mannen
waarin het publiek geloofde, acht hij evenmin bewezen.
Het is goed dat dit na al de publicaties die aan deze zaak
zijn gewijd, tot slot nog eens in een zo objectief en weten-
schappelijk mogelijk opgezet historisch onderzoek, wordt
vastgesteld. De taak van de historicus reikt echter verder
dan die van de jurist en terecht gaat Hannema in op de
dubbele vraag die zich hier voordoet n.l. ten eerste hoe kon
de Nederlandse rechtspraak zo falen en ten tweede waarom
volhardde zij zo hardnekkig in dit falen. De conclusie van
Hannema luidt: 'dat zij het toen wel konden (nI. geloven
in de schuld van de Hogerhuizen - G.H.) en naar ons gevoel
zelfs deden, komt door het aan hun klasse gebonden oordeel,
dat hen verhinderde om te twijfelen aan het getuigenis van
de drie hoofdgetuigen' (p. 158). Ook uit andere formule-
ringen als: 'Zij toch zagen iedere uiting van die arbeiders-
klasse als en poging tot omverwerping van de rechtstaat en
dus door een eenvoudig identificatie-proces als een poging
tot omveIwerping van henzelf (79), blijkt dat Hannema het
falen van de rechters en het volharden in dit falen meent
te verklaren door het te zien als een uiting van klassejustitie.
Natuurlijk was de zaak Hogerhuis met vele andere zaken
een stuk klasse-justitie, maar dit verklaart nog niet de bij-
zondere gang van zaken in dit proces. Hoe verhelderend het
ook in het algemeen is wetgeving en rechtspraak te plaatsen
binnen het kader van de klassentegenstellingen, deze hypo-
these doet me in dit speciale geval te schematisch aan. Ver-
geefs heb ik gezocht naar een mij overtuigende bewijsvoering
en toch gaat het hier allerminst om een vanzelfsprekendheid.
Een onderzoeker als P. v. d. Molen rept er niet van. Ook
Troelstra doet dit niet, zelfs niet in zijn 'Gedenkschriften'
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toen hij het eventueel om tactische redenen niet meer be-
hoefde te laten. Evenwel ontkende Troelstra het bestaan
van een klassejustitie niet; men leze er zijn ervaringen als
pleitbezorger van Friese arbeiders maar op na. Het is
jammer dat Hannema zijn verklaring met behulp van het
begrip klasse-justitie niet getoetst heeft aan de reeksen
andere processen uit die jaren in Friesland, waar niet de
schuldvraag maar wel de strafmaat voor discussie vatbaar is.

De relatie tussen de uit de klassenstructuur resulterende
economische uitbuiting enerzijds en de ontrechting en onder-
drukking anderzijds is niet zo eenduidig en rechtlijnig be-
paald als Hannema doet voorkomen, ook toen niet en nu
zeker niet. Het klassekarakter van de rechtspraak wortelt zo-
wel in de grondslag van het recht als in de sociale samen-
stelling en structuur van het juridisch apparaat. De wet-
geving is gericht op het sanctioneren en instandhouden van
de bestaande eigendomsverhoudingen. En in de dagen van
'Arm Friesland' kan men de overheid verwijten dat zij wel
druk was met het beschermen van de eigendommen der
rijken en niet met het bestrijden van armoede en ellende
m.a.w. dat zij druk was met de gevolgen en de oorzaken
onaangetast liet. En door de sociale samenstelling van de
gerechtelijke macht stonden de rechters in hun mentaliteit
ver af van het zorgelijke bestaan dat het werkende volk
leidde, zozeer zelfs dat zij de volksklasse niet anders konden
zien dan als een gevaar voor de openbare d.w.z. hun orde.
En dit maakt dat rechters zeker in die dagen meer begrip
toonden voor de schanddaden van corpsstudenten dan voor
de kleine diefstallen die mensen in nood bedreven of ge-
weldpleging bij stakingen. In het hanteren van een zeer
ongelijke strafmaat kwam dit tot uitdrukking. In het gang-
bare spraakgebruik bedoelt men met klassejustitie dat een lid
van de heersende klassen voor een vergelijkbaar vergrijp
een geringere straf krijgt dan een lid van de onderdrukte
klasse. Ik laat hierbij buiten beschouwing dat armen mis-
drijven plegen die rijken uit de aard van hun rijkdom niet
behoeven te plegen.

Dat er een klassejustitie bestond en waar de grondslagen
van deze kapitalistische maatschappij in het geding zijn,
nog altijd bestaat, zou ik geen moment willen ontkennen,
alleen vormt de juridische sfeer toch ook een eigen moment
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in de maatschappelijke totaliteit met een relatieve zelf-
standigheid en een specifieke immanente wetmatigheid die
maakt dat in concrete gevallen vonnissen strijdig kunnen
zijn met het objectieve belang der heersende klasse; juist
het formeel-abstracte .karakter van de rechtspraak maakt dit
mogelijk. Los hiervan brengt het wezen van de staat boven-
dien met zich mee dat de algemene klassenbelangen preva-
leren boven die van de afzonderlijke leden van de heersende
klassen of kasten, zodat die ten bate van het geheel zeer
wel in het ongelijk gesteld kunnen worden.

Terugkerend tot de zaak Hogerhuis kan men zich echter
de vraag stellen wat het nu met klassejustitie te maken
heeft of deze drie arbeiders veroordeeld worden of de drie
andere die de bevolking voor schuldig hield, sterker nog de
ene drie anarchisten of de andere drie anarschisten, want
zelfs de politieke overtuiging van de onschuldig veroordeel-
den en de vermeende schuldigen was gelijk. En wat heeft de
hardnekkige beschuldiging van Haitsma en de zijnen met
klassejustitie te maken? Het verschil in stand en bezit was
zo gering dat Haitsma en de Hogerhuizen huiselijk verkeer
met elkaar onderhielden. De huishoudster en haar broer
kan men zonder meer tot de werkende stand rekenen. Daar-
entegen gaf de burgemeester, een lid van de heersende
klasse zo men wil, een gunstig oordeel over de gebroeders
Hogerhuis. En wat te zeggen van het feit dat niet-
socialistische en niet-proletarische bladen de zaak aan het
rollen brachten? Bij de aanklacht tegen Haitsma wegens
meineed en de revisieaanvraag reageerden landelijke bladen
als De Telegraaf, Vaderland en De Standaard positief. Prof.
Mr. D. Simons nam het in 'Het Paleis van Justitie' voor de
Hogerhuizen op en trok de onbevangenheid van de Friese
rechters in twijfel.

Al zie ik niet in hoe men het specifieke verloop van de
zaak Hogerhuis met behulp van het begrip klassejustitie zou
kunnen verklaren, dat neemt niet weg dat in eerste opzet
bij het politionele onderzoek de socialistische gezindheid
tegen hen pleitte maar dit is niet hetzelfde; anarchisme en
zelfs socialisme zijn niet identiek met de werkende klasse
zelf. Ook bij de sociaal-democraat Troelstra lezen we dat
'langzamerhand zo vaak door de propagandisten herhaald
was, dat je, als je honger had, het recht had te nemen van
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wie wel hadden, dat bij de groote werkloosheid, die in
December 1895 in Beetgum en omstreken heerschte talrijke
inbraken plaats vonden' (Gedenkschriften - 11, p. 208/9).
Als Troelstra reeds een verband tussen anarchisme en in-
braken suggereert, hoeveel meer zal deze opvatting dan bij
de burgerij geleefd hebben. Maar ook dan nog pleit het niet
voor de hypothese van Hannema dat Allard Dijkstra, een
belangrijk plaatselijk propagandist van het anarchisme die
door de bevolking van de inbraak verdacht werd, niet met
meer graagte vervolgd is, dan de Hogerhuizen. Helaas is
Hannema op dit verband niet nader ingegaan.
Met meer recht zou men, zoals reeds gezegd, de zeer

hoge straffen die de Friese rechters uitdeelden kunnen be-
schouwen als een uiting van klassejustitie. Hiervoor pleit
een opmerking van de Hoge Raad in een advies aan de
koningin op 2 januari 1901: 'Toen in het begin van december
1895 de feiten plaats hadden, waaraan deze veroordeelden
zijn schuldig verklaard, waren in den omtrek van Britsum
herhaald diefstallen gepleegd, ook met inbraak, waarvan
de daders onbekend waren gebleven, waardoor de veiligheid
van persoon en goed in die streek gevaar liep. Hoewel niet
is gebleken, dat de veroordeelde gebroeders Hogerhuis aan
die vroegere diefstallen eenige schuld hadden noch zij daar-
van werden verdacht, heeft die onveiligheid hoogst waar-
schijnlijk invloed gehad op de betrekkelijk zware aan deze
veroordeelden opgelegde straffen' (p. 158). De angst van
de gezeten burgerij voor de groeiende opstandigheid van
het hongerige volk, maakt dat men koste wat het kost met
daders voor de dag wilde komen om die voorbeeldig te
straffen. Vandaar de haast en de gebrekkige bewijsvoering.
In die zin kan men van klassejustitie spreken maar niet op
de algemene, ,onvermiddelqe' en schematiserende wijze van
Hannema.
Door dit alles is niet verklaard waarom de justitie vol-

hardde in een onjuiste uitspraak. Ik geloof dat het traag-
heidsmoment dat inherent is aan een bureaucratisch systeem
als het gerechtelijk apparaat het zo moeilijk maakt op een-
maal genomen beslissingen terug te komen en dat dit de
revisie van het vonnis meer belemmerde dan iets anders.
Bovendien was het prestige van de politiecommissaris, de
rechtbank en het hof te Leeuwarden in het geding. Kan
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het niet zijn dat men in Den Haag bang was Fries-natio-
nalistische sentimenten te kwetsen door de in deze zaak
gerezen twijfel openlijk uit te spreken? Hannema laat dit
aspect buiten beschouwing, al zijn er in de door hem mee-
gedeelde gegevens aanwijzingen te vinden die in deze
richting gaan.
Verder, en hier gaat Hannema wel op in, werd de revisie

bemoeilijkt doordat de zaak in partijpolitiek vaarwater kwam,
weliswaar net als de zaak Dreyfus, alleen werd in ons land
een gunstige afloop verhinderd; de krachtsverhoudingen
waren nog te ongelijk, vooral door de jammerlijke houding
van de liberalen. In de massa-agitatie groeide de zaak-
Hogerhuis uit tot een protest tegen het onrecht dat de arme
werkman in het algemeen werd aangedaan en hierdoor ver-
strakte de houding van de liberalen. Dit maakte ook de
Friese Volkspartij kopschuw. Partijpolitieke subjectiviteit is
echter niet helemaal hetzelfde als klassejustitie. De wijze
waarop de Haagse rechtbank de zaak behandelde van
Troelstra die de Officier van Justitie in Leeuwarden op-
zettelijk beledigd had om wille van de Hogerhuizen, getuigt
van een voorbeeldige objectiviteit die afsteekt bij de par-
tijdige reakties in de Tweede Kamer. Erger nog was de
broederstrijd tussen sociaal-democraten en anarchisten die
er toe leidde dat Troelstra opzij werd geschoven, al was
het inderdaad kwalijk dat hij de Hogerhuizen wilde redden
door de schuld van de drie anderen aan te nemen. Zeker
de klassenstrijd speelde bij dit alles een rol maar toch op
een andere wijze dan Hannema aangeeft.
Een bezwaar van geheel andere aard betreft meer de

afbakening van het onderwerp dan de uitwerking ervan.
Hannema legt de nadruk op de juridische aspectcn van de
zaak Hogerhuis, de sociaal-historische behandelt hij slechts
summier en de mcnselijke kant blijft zelfs helemaal in het
duister gehuld. Het middelpunt van het historische ge-
beuren is echter de mens zelf en daarom had ik graag meer
over de Hogerhuizen persoonlijk gehoord. Wat waren zij
voor mensen, hoe leefden en dachten zij, hoe reageerden
zij op hun langdurige verblijf in de gevangenis en hoe
verliep hun leven verder? Vrijwel gecn woord hierover. Bij
P. v. d. Molen die ik in de aanvang noemde, lezen we het
een en ander over de menselijke kant en ook deelt hij ons
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de inhoud van een paar brieven uit de gevangenis mee.
Men komt dan onder de indruk van hun politiek idealisme
en het besef martelaren te zijn van een ontrechte klasse.
Hun houding getuigt van menselijke grootheid. Hannema
gaat merkwaardigerwijze zelfs helemaal niet in op het werk
van Van der Molen, hoewel deze toch contact met Wadman,
het kind van de zuster der gebroeders Hogerhuis, heeft
gehad; hierdoor brengt Van der Molen zelfs enige gegevens
die we bij Hannema niet aantreffen maar die me voor de
zaak zelf toch niet zonder betekenis lijken.
Ik besluit deze beschouwing in het besef dat het critiseren

van een onderzoek altijd eenvoudiger is dan het doen van
een onderzoek; een korte uiteenzetting als deze doet maar
al te gemakkelijk aan het hier bespi'oken tijdrovende onder-
zoek van Hannema te kort door te lang bij vermeende te-
korten en te vluchtig bij de verdiensten te verwijlen.

NOOT VOOR MEDEWERKERS EN INZENDERS

Per 1 januari a.s. wordt het redactie-adres gewijzigd. in verband
met het aftreden van Sonja Prins als secretaresse. T. Haan zal
deze functie overnemen. Zijn adres is: Deijlerweg 123, Wassenaar.

Ook de administraties van uitgeverijen worden verzocht hiermee
rekening te houden. bij het verzenden van recensieboeken en
ruilabonnementen.
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Tea AnIon van KooIen

HET ONGROENE BOS

1 Het geluid wandelt
een vuilnisman door het ongroene bos

De horizon laat zich niet uit
is weggesijferd

als in elke stad
Gaat de tijd als verraad schuil

achter dwarse arsering vertikaal denken
en kaarsrechte bewoonbaarheid voor
goedgemutst en slechtgejast mijmeren.

2 Dat achter de bomen tot hun spijt
zich geen hijgende nimfvlakten of schorsmannetjes

verstoppen
weten hij en ik in deze nachtkleur nog uit
het blauw van verre heuvels
kleutertijd.

3 De laatste etage, de oude dokter spreekt

Twee oude vriendelijkheden onder de droogkap denne-
geur glinsterende automaat verstrekt verse emoties

Pijn in het been moeizame ademhaling van hun groet:
hun gisteren

Gewassen gewatergolfd uitgedeukt:
hun vandaag, hun vannacht: slecht slapen maar

geen bezemsteel om uit de schoorsteen
van hun dagelijks lichaam te ontsnappen

Alleen luminal, maar dat kan de weg niet ombuigen
die leidt naar het platgebrande stadssentrum.
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4 Eén zomer vol goede dingen is
alles wat hij vast wil houden

Bollend een windjak: rug-, en borstspieren van een
herinnering

Eén kubieke zomer. Vol warm luisteren. Daarin intens
gespannen, alleen hij. Mieren gaan in en uit zijn

schuilende stem

5 Nu komt u over de drempel
Alles wordt vloeibaar hier, het scherpe licht

sijpelt weg net als de harde woorden, ogen van
de vijand

Wat?
Moet u passen? (als hij) in te smal geluid! (van water)

6 Veel buitenissigs is er niet
De bomen zijn niet van beton

dat wel
De takken geen antennes

Maar over de takken hangen gedachten
als ondergoed te drogen (buiten
de gezichtsmogelijkheid) gelukkig) het sluiten van
lippen zuigen een vakuum aan zijn weten

7 De man op bank met verdacht gezicht
misschien geen schizofreen zelfs geen

verkrachter heeft alleen de zon in het
gezicht is alleen gepensioneerd

Hier het ontleedmes, ruk los de huid de spieren
Nee, alleen gepensioneerd, de man.

8 Geen muur van lucht geen snelle gedaantewisseling
geen cyclies komen en gaan geen vlucht
in een droom terugtrekken in een schaduw

verhindert de val van het licht
In hun visioen op de horizon diep in hen

wandelen de tegen-, en medemensen vertreden
zich de televisiekijkers op een vierkante

sekonde mos, de afgrijslijke tinten van
het bos is hun groen voor de ogen.
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9 Na hem voor hem achter hem in hem
is hetzelfde schichtige silhouet

Er is geen ontkomen aan
zijn aanwezigheid

Elk teken van zijn snelheid
spiegelt zijn bedoeling
iedere blik op zijn toestand
toont zijn oogmerk de trage
wenteling van zijn opzet een hijgende
detective

10 Zijn seizoen is voltooid
de verstening strekt zich uit

tot in de slaap
zijn terugtocht stuit de kleuren het kloppen
van de felle wond

hangt tot in details identiek de plooien
van zijn toekomst met de trekken van zijn masker

Een nog even wanhopige lifter wordt
genegeerd door iedere chauffeur

die langs zijn verhaal zoeft
'Neem me met u mee, lezer'

maar de kleur groen van zijn gebeuren
vindt al zijn tegenpool
bosbrand nadert in zijn rug in zijn hoofd

zoneksplosies luchtscherven
rood sneeuwen in de mond een witte hand voor
ogen

Toch is in ander bewustzijn
een groen water eenparig versnelde stroom
waarin hij naar open zee gevoerd.
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Bert de Leeuw pek smeltend met brander



Het koninkli;k hof



Het oordeel van Paris
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en doorboorde met een kortere maar bredere stuit, de eikel,
scheurend, en de linker- en andere zaadbal, vernielend. En
de menselijke man versteende en verbrokkelde, barstte op
plaatsen, kreeg eeuwenoud uitzicht van erosie.
In de Sahara ontdekte ik een versteend woud, takken,

stammen knobbels van rotshout met jaarringen en lijnen,
echt maar granietzwaar. Er leefden zelfs nog dieren. Metalen
en glazen beesten, zich nestelend tussen het witte en grijze
gebladerte, op de keiharde takken. Het woud kreeg mijn
naam, de film die van Leslie Howard en Bumphry Hogard
en de opgravingen in de kristallen en vulkaanstenen tempel
nabij, die van Bert de Leeuw.
Want bijna alles is in de geschiedenis gebeurd. We weten

van het in ongebluste kalk werpen, in kokende olie dompelen,
we kennen de apparaturen voor verlamde en gebrekkige
kinderen, de gasovens, de crematieovens van Dachau. Maar
de tijd stond niet stil. Toen begon het weerzinwekkend
bakken van mensen. Boven open vuren, soms aan grote
spitten. Soms in pirexglazen schotels. Toen ook begon het
kotsend insmelten in was en in bituum. Handen, voeten,
stukken kop verschroeiden, verschrompelden en vielen af.
Verkoolde armen waren gezocht. Houding was soms nobel.
De Leeuw heeft het getoond, bewezen. In Tokio, Parijs,
New York, Heerlen (L), Milaan, Bonn, Genève, Buenos Aires
en Aberdeen was hij ermee of met iets anders. Archaïsch
en vilatrisch zich intussen herinnerend de" BX-27, super-
sonische pijlvormige vleugelloze reus met negen motoren
langs de romp, vijftienduizend ton, de lijnvluchten om het
uur, driehonderd passagiers. Port of call. Fairbanks Photo.
Gieren, gieren, gieren. Thermodynamisch en MACH-3.

Bert de Leeuw: 8-6-1926 Antwerpen. Individuele tentoon-
stellingen te Antwerpen, Brussel, Rotterdam, Düsseldorf, Parijs.
Groepstentoonstellingen Brussel, Gent, Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag, Bochem, München, Lausanne, Turijn, Milaan, Tokio,
New York. Prijzen: Laureaat Jonge Belgische schilderkunst 1960.
Prijs van de Belgische kritiek maart 1959 en april 1961. Lau-
reaat Berthe Art Parijs. Laureaat eerste Biennale van Parijs 1959.
Nieuw werk ziet men op bijgaande foto's.

Hugo Raes: 26-5-1929 Antwerpen. Korte verhalen: Links van
de helikopterlijn (1957) Een tijdelijk monument (1961). Romans:
De vadsige koningen (1960) Hemel en dier (1964).
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Sonja Prins

aan een hongaar

als de groene horens van het hert
of het bord diepblauw
waarvan een schilfer afgesplinterd
zo poetisch onbewogen
jouw onaandoenlijkheid
jouw katolicisme

(fresco's in de wachtkamer van een station)

ik ben bang dat ik er langs glij
alleen de kerf geeft houvast
alleen de splinter
luister
ontevreden zoals wij zijn sporadisch

de welvaart is er
wij ruiken er aan en wij grazen
in het park
ook de kerken en de fresco's
broeder waar het een klein beetje beter
wordt

alles in één grazige weide
wij ruiken eraan en wij komen terug
en wij lopen derwaarts
afgesplinterd
als een tak als een gewei
van al onze generaties
europa
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wij zijn onzeker
staan wij in een andere windrichting
dat het vechten met stenen en flessen in harlem
ligt vietnam
achter een werelddeel van struiken
onze pij broeder
en de schilfers van onze geweien
zijn niet zo gemakkelijk te verenigen

al zeg je het zelf
al blijf je sporadisch
en ik ook de enige mensen
uit steentijd en bronstijd
herten zijn huiverige wezens
huizen zijn breekbaar

barbecues brandend in arizona
fakkels boven gillende dorpen
en wij nog altijd gekwetst
trillend in ochtend- en avoridnevel
huiverig en lankmoedig

al zijn wij pictureel
en grafisch tot in de finesses
beroepsmatig
het is nog altijd
dorpen staan in brand
soms is de windrichting
naar onze kant
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D. A. L. Schröder

RIJST MET PRUIMEN

Ineens stond ze voor me en vroeg: 'Is dit de enige uitgang
van de universiteit meneer?' Ik zei: 'Ja mevrouw' en bleef
haar aanzien. Maar dat was Lies Warta.
Ze bleef staan en draaide haar hoofd naar de toegangs-

deur van het universiteitsgebouw waarvoor we stonden.
'U bent toch Lies Warta', zei ik. Ze keek me weer aan en

lachte. 'Ja', zei ze, 'ik ken jou ook; ik dacht al, die heb ik
meer gezien'. Ze had I....uiltjes in haar wangen en ik herkende
haar nu helemaal. Haar wat verouderd gelaat glansde als
vroeger.
Ik zei mijn naam en ze stak haar hand uit. Na de hand-

druk volgde een geanimeerd gesprek. Ze vertelde dat ze
op iemand wachtte die mogelijk uit het gebouw zou komen.
'Hoe gaat het jou', vroeg ze en ik vertelde haar van mijn
eenvoudige werkzaamheid en van mijn huiselijke omstandig-
heden. Toen vroeg ik naar haar situatie. 'Ik leef erg een-
voudig', antwoordde ze. Het gesprek ging verder over weder-
zijdse bekenden: die, die en die.
We stonden plezierig te babbelen, terwijl om ons ge-

roezemoes was van voorbijgangers en studenten die luid-
ruchtig uit de universiteit kwamen. Ze scheen weinig aan-
dacht meer te hebben voor de deur.
'Misschien heeft ze niet eens college', zei ze. Ze wachtte

dus op een vrouw.
'Dat is toch goed vijfentwintig jaar geleden'. Ja, dat was

het zeker wel. 'Nu herinner ik me je heel goed; je was zo'n
stille jongen'. Ze keek me vriendelijk en moederlijk aan. 'Je
bent veranderd, maar ik zie dat je nog altijd dezelfde lieve
jongen bent.'
Ik lachte maar wat en begon over de opheffing indertijd

van onze jeugdvereniging te spreken. Zij wist bijzonder-
heden die ik niet kende en ons gesprek liep gezellig.
'Nu moet ik weg, maar ik hoop je nog eens te zien'. Ze

gaf me een hand en stapte op haar fiets. Ik keek haar na.
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'Goed in 't vlees', zouden mijn collega's zeggen. Zo ver ik
kon keek ik haar na.

Gedurende ons gesprek waren al flarden van herinnering
aan haar bij mij opgekomen. Ja, nu zag ik het weer zoals
het destijds was.

De jeugdvereniging was vooruitstrevend. Voortgekomen
uit een drankbestrijdersorganisatie voor jongeren, ging ze al
gauw haar eigen weg en beschouwde de bestrijding van het
alkoholgebruik als een ondergeschikte manier om de wereld
en jezelf te verbeteren. We deden veel aan zelfkultuur en
enkelen gingen daarin zeer ver. Ook Lies Warta; een
struise donkerblonde meid.

De mensen in onze jeugdbeweging die zo ver gingen in
hun zelfkultuur hadden zich wat afgezonderd en beleefden
veel waaraan de anderen geen deel hadden. Veel moois
dacht ik toen, maar ik had er geen deel aan. Ik ging erg op
in de jeugdbeweging, doch die afgezonderde groep, daar
kwam ik niet aan toe. Ik was wat schuw als ik met hen in
aanraking kwam. Ze waren zo anders, zo veel beter dan
anderen.

Ergens in het Gooi hadden ze een eigen huis met een
grote tuin en daar beoefenden ze de naaktkultuur, want
dat was een van de uitingen waarin ze van het overige deel
van de jeugdvereniging verschilden.

Ik vond dat allemaal prachtig, maar deed toch niets om
nader tot hen te komen. Er was iets in hun uitingen en in
hun theorieën dat mij aantrok, maar daarnaast ook iets
dat me bang maakte. Ze waren zo goed, zo zuiver; maar ook,
zo afgesloten en zo blond.

Toch kwam ik er op een zondagochtend toe om de fiets
te nemen en naar het Gooi te gaan om dat huis op te zoeken.

Daar stond het, wat afzijdig aan de rand van de hei.
\Vat ik al van anderen had gehoord zag ik nu: de tuin was
geheel omgeven door een hoge rieten beschutting. Geen
buitenstaander zou hen gade kunnen slaan. Ik fietste wat
rond het huis en belde er tenslotte aan. Een vergevorderde
jeugdbeweger deed open en ik kwam in een gezellige kamer.
Ik zei hem wie ik was, maar hij kende me niet. De naam
van de jeugdvereniging waar ik bij was gaf hem echter
voldoende aanleiding om in die kamer een praatje met mij
te maken.
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Waarover we allemaal hebben gesproken weet ik niet
meer. Wel weet ik nog dat hij me vroeg: 'Ben je een Jood?'
En dat ik zei: 'Nee, ik geloof het niet'. 'Dat hoeft nog niet
erg te zijn', zei hij toen, 'je kunt een edeljood zijn en dan
is het niet erg'.
De man herinner ik me vaag, maar zijn woorden klinken

in me alsof ik ze gisteren hoorde.
Hij liet me de tuin niet zien, hoewel ik dat juist gehoopt

had. Wel verkocht hij me granaatappels die in de tuin werden
gekweekt, zoals hij zei, en waarvan de opbrengst ten goede
van het huis kwam.
Onderweg naar huis begreep ik iets van de afzondering

van deze mensen. In hun tijdschriftjes werd veel gesproken
over ariërs, over runen. Ze wilden ariërs onder elkaar zijn.
In die tijd dacht ik wel aan meisjes en had in de jeugd-

vereniging ook kontakt met ze, maar wat ik zo graag wilde:
ze kussen, in mijn armen nemen en kussen, dat dorst ik
niet. Je moest je lichaam zuiver houden, werd bij ons ge-
propageerd als een hoog ideaal en daaraan wilde ik mij
houden. Zo drong ik alles weg en keek op naar die jonge
mensen die zelfs zo ver gingen dat ze naakt samen waren
met hun geestverwanten en er geen wanklank was.
Zo stond ik daar bij die ingang nog te denken toen Lies

al lang weg was. Zij was toen voor mij zo'n voorbeeld van
zuiverheid en rein leven. Robuust was ze, moederlijk en lief;
in jeugdbewegingskleren, blote voeten in sandalen en een
cape, een lange donkere. En maar door de regen lopen en
op de hei volksdansen. 's Avonds in een vlammend houtvuur
staren met haar zachte ogen en dan ver boven de profane
wereld stijgen. Dat was Lies.
Mij zag ze nooit. Ik had geen jeugdbewegingskleren en

behoorde niet tot haar groep.
Hoe had ik er naar verlangd dat wij samen hand in hand

door een natgeregend bos zouden lopen, op blote voeten,
en een zouden zijn met de dieren, met de bomen, met de
aarde. En dan samen onder een cape op een heuvel zitten,
warm tegen elkaar en luisteren, luisteren naar ewige
stemmen.
Het was zo lang geleden en er was zoveel veranderd.

Ik zuchte toen deze gedachten aan mij voorbij trokken en ik
haar beeld van zoëven nog voor me had: een struise oudere
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vrouw, een echte vrouw, met goede vormen.
Er was niets veranderd. Nooit hadden we samen zo ge-

animeerd gesproken en dan nog wel over een kloof van
vijfentwintig jaren heen. De verhouding was nu ook anders;
ik had nu heel wat leven achter me en zeker niet alijd even
zuiver. Jeugdidealen verlopen als je over de eerste schroom
heen bent.

Ik ging aan mijn werk, maar die ontmoeting bleef in
m'n gedachten. Ook in de volgende dagen zag ik het beeld
van Lies steeds voor me. Hoe zou ze leven? Alleen? Ze
wachtte op een vrouw. Waarom op een vrouw?

Ik wist precies wat ik wilde, maar ik drong het opzij.
Als ik in mijn gezin was zag ik nu duidelijk hoe burgerlijk
wij waren. Nette stoelen, net kleed op de grond, over-
gordijnen, vitrages. De kinderen waren netjes gekleed. Mijn
vrouw, goed in de huishouding, poetste en boende alles.
Vooral netjes.

En ik? Mijn werk bracht mee dat ik er overdag niet netjes
uit zag. Kleine overblijfselen uit de jeugdbeweging kon ik
bij mezelf nog wel bespeuren. Zo bijvoorbeeld fietste ik
graag in de regen en hield van kamperen, hoewel ik dat
laatste nooit meer deed.

Tegen anderen smaalde ik over die vroegere jaren.
Idealen, idealen; slap gezwam. Wat kregen we tenslotte:
het nationaal-socialisme. Nu zag je immers de duidelijke
verbinding tussen de gedachten van onze vroegere naakt-
lopers en de latere 'SS-gedachte'. Een van hun leiders
sneuvelde toch in 1943 aan het oostfront als SSer. 'Verrekt
in de derrie', zei ik graag.

Dat zei ik tegen anderen, maar ik kon me niet onttrekken
aan het prettige gevoel dat ik destijds tegenover die mensen
had en dat nu nog nawerkte, tegen m'n verstand in. Dat
gevoel kwam bij me boven als ik door het park fietste in
de regen, of wanneer het onweerde en de lucht er zo
onheilspellend dreigend uitzag.

Mijn vrouw hield niet van regen. 'Die maakt je zo nat',
vond ze. Ze hield ook niet van naakt. 'Je wordt er zo koud
van'.

Als we samen in bed lagen met onze pyama's aan, want
mijn vrouw is gesteld op nachtkleding, dan zag ik ons soms
liggen als twee poppen uit de poppenkast. Wanneer de
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echtelijke plichten vervuld dienden te worden, dan werd
het beduniform geheel of meestal maar ten dele verwijderd.
Later lag ik dan te denken in het donker en glimlachte en
berustte. Het dagelijkse werk verstrooide mijn gedachten
en zo af en toe dacht ik nog aan Lies.
Op een regenachtige avond stond ik op een tramhalte te

wachten op de tram die me naar huis moest brengen. Er was
zeker weer ~at aan de hand, want noch mijn lijn noch
enige andere tram verscheen. Het regende dreinerig en ik
voelde me koud en onbehagelijk. Wat drommel nog aan toe:
waarom wachten op dat electrische stinkding om als iemand
die niet meetelt vervoerd te worden.
Om me heen stonden heel wat wachtende mensen.

Stomme schapen, dacht ik. Vooruit, ik ga lopen. En zo stapte
ik welgemoed op weg naar huis door de regen. Hè, dat
was 't. Je niet laten kisten door de elementen. Het is goed
de regen in je gezicht te laten kletsen. Nu drong het beeld
van Lies zich weer aan mij op. Ze was natuurlijk alleen en
dat was maar al te goed te begrijpen. Ze had zich van de
wereld afgewend. Een rijk leven had ze, met zichzelf en
in zichzelf. Ik was ook alleen. Mijn leven was een slome
tredmolen. Waardeloos. Maar iets van vroeger was er nog;
dat heerlijke gevoel in de regen nu.
Ik was toch eigenlijk wel erg alleen, niettegenstaande

mijn gezin. Dit was toch geen levensvervulling. Ik leefde
als een karrepaard, als een trekhond. Ver had ik het maat-
schappelijk ook niet gebracht; de besteding van mijn magere
inkomen was een steeds weerkerend onderwerp van over-
weging.
Langs mij .flitsten auto's met beslagen ruiten, de regen

op het asfalt wegpoeierend. Stumperds, dacht ik. Papmanne-
tjes in ijzeren dozen op wieltjes. Benzinelurkers. Voel liever
de regen, want het is goed om nat te worden. Het is natuur
en natuur is goed. Goed zijn, zuiver zijn; dat is de opgave
van het leven. Daartoe moet je kunnen breken met de sleur.
Als het nu niet goed is, dan moet je het durven opbrengen
om met één ruk de zaak recht te zetten; net als een chirurg
die een gebroken been behandelt. Je zult pijn veroorzaken,
maar wedergeboorte zonder pijn is niet denkbaar.
Ik dacht nu ineens aan Rachel. Die lieve zachte Rachel ...

Dan volgden ze elkaar op: Rachel, David, Roosje, Bramme-

745



tje ... 'Ben je Jood? Als je een edeljood bent is het niet erg'.
Zou dat het zijn: ze werden ergens gehinderd in hun

wedergeboorte, ze worstelden en moesten pijn veroorzaken.
Ik kreeg kippevel en dacht: daar heb ik heel wat belangrijks
aangeraakt, dat is een gedachte die ik moet vasthouden.
Alles heeft een zin. Laten we toch niet met menselijke
maten meten in deze dingen. Zie het groot en als onderdeel
van een ontzagwekkend gebeuren.

Ik kon nu begrijpend glimlachen en was onderhand in
het park gekomen waardoor mijn weg naar huis liep. Waar
het toch al niet goed voor is als een tram vertraging heeft.
Wat heerlijk is het park; natuur, een en al natuur hoewel
helaas door mensen aangelegd.

Wat fijn zou het zijn als we het oneindige leven zijn gang
lieten gaan. Laat toch groeien die bomen en die struiken,
maak geen paden en snoei niets. Een park is een surrogaat;
het enige wat het doet is het heimwee opwekken naar de
oorspronkelijkheid.

Wat een heerlijke tocht maakte ik. Af en toe neuriede ik
een bijna vergeten oud volksdanswijsje. Mijn pas was veer-
krachtiger dan anders en ik lachte tegen de mensen die
mij tegemoet kwamen. Ai, het leven was heerlijk.

Thuis zaten ze al op mij te wachten met het eten, want
ik was later dan gewoonlijk. Ik moet erkennen, het was
prettig thuis te komen. Het was er lekker wann en het
eten werd dadelijk opgediend.

Ja, ja, dacht ik later op de avond; dat zijn de verleidingen
van het gezapige burgerleven: verzorgd eten, gemakkelijke
stoel, brandende kachel, elke maand girobiljetten uit-
schrijven. En vergeet niet: de pantoffels. Toppunt van bur-
gerlijkheid.

Tersluiks keek ik in het telefoonboek na of Lies misschien
telefoon zou hebben, of haar ouders, want die woonden
destijds ook hier. Ze stond er in. Nu wist ik haar adres.
Dat was aanleiding voor me om bij de kachel te gaan zitten
mijmeren. Als ze een adres had en een telefoon, dan had
ze ook een woning.

De jongens gingen slapen en mijn vrouwen ik zaten
bij de kachel. Zij was met verstelgoed bezig en keek me
af en toe eens aan. Ze vroeg wat over m'n werk en vertelde
een en ander over de prijs van de levensmiddelen en de
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moeilijkheden met de loodgieter die de afvoergoot van het
dak onvoldoende gerepareerd had.
Ik luisterde en knikte, terwijl ik me bezighield met ver-

onderstellingen omtrent de gang van zaken als ik op een
keer bij Lies zou aanbellen en haar zou komen bezoeken.
Omdat het me zo te pas kwam, nam ik aan dat ze alleen
woonde.
Ik was geen verlegen jongen meer, om de donder niet.

Ik was een man; een die vechten kan, die veroveren moet,
die durft breken met sleur en conventie.
Ineens schopte ik mijn pantoffels uit en ontdeed me ook

van m'n sokken. Mijn vrouw zei niets, maar keek afkeurend
naar mijn gedoe. Toen ging ik veerkrachtig op mijn blote
voeten door de kamer lopen.
'Wat doe jeP' vroeg mijn vrouw. Ik lachte. 'Dat is goed

voor je voeten', zei ik. 'Ik geloof dat we ons te veel pantse-
ren'. 'Vat maar geen kou', zei ze en ging verder met haar
naaiwerk. Als protest ging ik nu de krant lezen en stak mijn
blote voeten in m'n pantoffels.
De avond verliep als gewoonlijk. Om half elf dronken we

een glas melk en aten een paar beschuiten. Daarna naar
bed. In pyama. Ik sliep vlug.

't Kwam er van.
Op de avond waarop mijn vrouw haar tante ging op-

zoeken, zei ik naar een vergadering te willen gaan. Ik ging
er niet heen, maar wandelde naar het huis van Lies. Een
rustige straat waar maar aan een kant huizen stonden. Het
was aan de rand van een plantsoen.
Ik zocht langs de huisnummers. Daar was het. Ze woonde

boven. In het portiek wilde ik een sigaret aansteken, maar
ik ovelwoog dat ze niet van sigaretten zou houden. Onze
jeugdvereniging zag ook in het roken een gevaar.
Ik belde aan.
Toen de deur werd opengedaan, keek ik vanuit het portaal

naar boven maar zag niemand. Ik bleef even staan en
klom toen de trap op. Boven was weer een portaal en daar
bleef ik staan. Daar was Lies. Ze kwam uit een kamer en
zei: 'Oi wat leuk, kom binnen'. Ik ging binnen. Een grote
kamer, witte muren, rieten meubelen, een boekenkast. De
vloer was gebeitst. In een hoek stond een houten altaar-
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achtig geval met twee heel lange kaarsen er op. Tussen
die kaarsen stond een kruis, niet ons christelijk kruis, maar
een kruis als een plusteken. Kaars, plus, kaars. Er brandde
electrisch licht; ik kon zo gauw niet zien waar dat vandaan
kwam.
Ze had m'n jas al gepakt en weggedaan. 'Ga zitten'. Daar

zat ik. Lies tegenover me. 'Leuk dat je er bent'. Ik wilde
de vooraf door mij opgestelde gefingeerde reden van mijn
bezoek vertellen maar kwam daar niet toe. Het hoefde niet.
Mijn eerste woorden onderbrak ze. 'Ik wist dat je zou komen.
Ik zag het, ik voelde het.' Ik zei: 'Ja' en probeerde mysterieus
te kijken.
:Wil je ~vatappelsap?'
Graag.
Ze liep bedrijvig de kamer uit en ik hoorde haar daarnaast

bezig. Zeker in haar keuken. Ik keek rond. Aan de wand
hingen wat platen. Ik herkende ze. Daarmee behing iedere
voorstander van de naaktkultuur vroeger zijn kamer, of,
zoals we dat toen noemden, zijn hok.
Hoe heette die duitse schilder die die dingen maakte

ook weer.
De omgeving was toch niet wat ik me had voorgesteld.

Liever gezegd: het was wel wat ik me had gedacht, maar
het maakte niet de indruk op me die het zou moeten maken.
Daar was ze, met het sap.
'Zo, ik liet je maar even in de kamer alleen, dan kun je

beter de sfeer in je opnemen'. Ze keek vertederd rond en
haar blik bleef rusten op het altaar.
Zwijgend liep ze er heen, stak de kaarsen aan en deed

het elektrische licht uit. Toen zette ze zich in de lage stoel
tegenover mij. Na wat zwijgen zei ik: 'Zo, hier leef je nou'.
Dat bracht een gesprek op gang waarin we het over allerlei
mensen hadden die we samen kenden en over de idealen
van de jeugdbeweging en wat er van terecht was gekomen.
Ik vertelde van mijn gedachten en van mijn moeilijkheden.
Ze luisterde aandachtig en er ging rust van haar uit

zoals ze daar zat. Haar blote benen waren dicht bij me. Ze
droeg een kort jak dat aan de hals gesloten was en om haar
middel was een dik koord waarvan de einden lang afhingen.
Het jak was erg kort.
't Kaarslicht was niet sterk voor die grote kamer en ik
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zat er met mijn rug naar toe. Zij zag er mooi uit en haar ogen
hield ze op mij gericht als ik tot haar sprak. Ik praatte
maar door en had geen schroom. Allerlei dingen die .ik
nog nooit aan iemand had verteld. Toen ik ophield zweeg
ze nog en keek over mij heen in de richting van de kaarsen.
Met een sprongetje stond ze van haar stoel op en zei: 'Ik
zal nog wat appelsap halen'.

Ze haalde het en ik bleef weer alleen in de kamer.
Het was wel fijn iemand te vinden die luisteren kon, die

begreep wat je kwelde. En toch had ik haar niet alles ver-
teld. Over het boze dat me zo pijnigde wilde ik niet spreken
met haar; ik wilde er ook nu niet aan denken. Alles gaat
zoals het gaan moet.

Zo alleen in die kamer voelde ik me niet prettig; dat
altaar achter m'n rug. Ik kende die atmosfeer wel van
vroeger, toen die jonge naaktkultuurmensen ook altaartjes
en brandende kaarsen in hun kamer hadden. 'Iets germaans'
zeiden de anderen dan.

Daar kwam ze weer. Wat plechtig zette ze het glas met
appelsap voor me neer en liep zelf naar het altaar.

Ik kon zo niet zien wat ze deed en draaide me ook niet
om. Mijn gedachten van zoëven gingen door. Ik zag beelden,
gezichten, van vroeger.

Dan haar stem van veraf: 'Het is fijn dat je hier bent'.
Ik schrok, stond op en liep door de kamer. Zij stond voor
het altaar, de armen hoog geheven en starend in een kaars-
vlam. 'Germaans', zei ik.

Ze kwam naar me toe en legde haar handen op m'n
schouders. 'Ik probeer het vuur brandend te houden, het
was toch zo goed', zei ze. Toen gleed haar hand langs mijn
rug en zo leidde ze me naar m'n stoel. Met gekruiste benen
ging ze aan mijn voeten op de grond zitten. Ze zei niets, ik
ook niet. Mijn gedachten vlogen ver weg. Rijst met pruimen
at ik vroeger bij Brammetje, mijn schoolvriend. Zijn moeder
zette het altijd voor ons neer als we samen bij hem thuis
huiswerk maakten.

Weg toch, weg. Je moet alles in groot verband zien.
Lies scheen mijn onrust te bespeuren en stond langzaam

op. Ik bleef zitten en voelde haar handen op mijn hoofd.
'Het was goed vanavond; ga een wandeling maken voor
je gaat slapen.'
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Bedrijvig haalde ze m'n jas en zei op de gang: 'Kom
terug'. We drukten elkaar stevig de hand met een diepe
blik.
Buiten was het lekker koud. Op weg naar huis had ik 't

niet gemakkelijk. Steeds zag ik de moeder van Brammetje
voor me. Hoe ze met een lepel de rijst met pruimen op
onze borden schepte. Het waren Joden .... De vader had
een winkel. . .. Ze leefden niet meer. Weggehaald. . .. Ik
voelde me naar worden. 'Ik probeer het vuur brandend te
houden', zei ze. Rotzak.
Bij een boom bleef ik staan omdat alles om me heen

draaide. Ik gaf over en het luchtte me op. Aan de voet
van de boom lag m'n braaksel. Hardop lachte ik en zei:
'Ik heb op je poten gekotst rot boom, rotte germanenstam'.
Toen schreeuwde ik tegen die roerloze ellendeling: 'Gekotst
hoor je, gekotst'.

In de dagen die volgden rekende ik af met mijn jeugd-
neigingen. Ik zag alles nu duidelijk. Waarom had ik er zo
lang over gedaan om de uitingen van die mensen te her-
kennen en henzelf in het juiste licht te plaatsen. Die Lies
zou ik niet meer opzoeken; of, misschien toch?
Kon ik haar veranderen? Zou ik met haar er over praten?

Ze was in de jeugdbeweging misleid.
Dagenlang piekerde ik er over. Het is toch immers abnor-

maal dat een vrouw alleen en dan in zo'n omgeving leeft.
Ze heeft fikse benen, brede heupen en een lang niet gekke
snuit. Die germanenonzin moet ze kwijtraken, eindelijk die
jeugdnonsens maar eens aan de kant zetten. Ze was een
vrouwen geen kind meer. Een grote rijpe vrouw is ze.
Een week later was ik weer bij haar. Dezelfde procedure

werd gevolgd: kaarslicht, appelsap, blote benen, kort jak
met koord.
'Ik wist dat je komen zou', zei ze. 'Fijn dat je er bent'.
Ja, fijn. Ik zou nu aangeven hoe de avond zou verlopen.
Ze ging aan mijn voeten zitten en ik voorzag een zwijg-

periode. Dat zinde me niet en ik legde mijn hand op haar
hoofd en woelde in haar haren. Ze legde haar hoofd tegen
mijn been en kreunde wat. Nu legde ik mijn andere hand
onder haar kin en drukte zo haar hoofd stevig tegen mijn
dijbeen. Haar lichaam bewoog.
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Ik stond op, maar hield haar vast. Zij stond ook op en
ik hield haar nu om haar middel tegen me aangedrukt. Een
paar heftige schokken gingen door haar lichaam. Ik keek
haar sterk aan en ze legde haar hoofd op mijn schouder.

We stonden zo even toen ik haar hoorde zeggen: '0, ik
wist het, ik wist het'.

Ik was verbaasd over het resultaat van mijn brutaliteit en
mijn lijf spoorde aan tot verder handelen.

Ze rukte zich los, schudde haar hoofd zo heftig dat haar
haren wapperden en zei: 'Niet hier'.

Ze ging naar het altaar en boog het hoofd eerbiedig.
Daarna verliet ze de kamer. Ik volgde haar, over de gang
naar een zijkamer. Daar was alleen maar een bed en daar-
boven aan het hoofdeinde een pluskruis aan de muur.

Ze stond nu midden in de kamer en deed haar jak uit.
Het bleek het enige kledingstuk te zijn dat ze droeg.

Wat een wijf.
Ze deed haar armen omhoog en rekte zich op de tenen.

Ik keek, maar reageerde niet.
Zij keek niet naar mij, maar ging naar het bed.
Wat was er met me aan de hand; ik bleef staan. Daar lag

ze, uitgespreid en wel. Boven haar hoofd was het pluskruis.
Mijn lichaam scheen te barsten, maar ik bleef staan.

'Ontkleed je jonge god', lispelde het van het bed.
Werktuigelijk begon ik het kledingstuk dat me het meest

knelde los te knopen. Ik deed dat langzaam en zeker niet
in overstemming met mijn spanning. Het draaide voor m'n
ogen.

'Rijst met pruimen'. Bram, Rachel. Lieve Rachels, lieve
moeders van Brammetjes. Vooruit, stormloop. Ik brulde, ja
heus, ik brulde en sprong naar het bed. 'Hier is de edeljood,
die beukt de poort aan flarden', schreeuwde ik en sprong
op haar. Ze was stevig en sterk, maar had niets in te brengen;
ik was gereed voor de strijd. Ze moest zich naar mijn wil
voegen en er kwam regelmaat in onze bewegingen. Mijn
woedeaanval ging over in groot plezier van het lijf. Ik hield
haar billen stevig omkneld en zag plotseling het pluskruis
voor me. Met één hand rukte ik het van de muur en zwaaide
er mee rond in hetzelfde ritme als de beweging van onze
lijven.

Ze zag het en haar genoegen raakte aan het toppunt. Ik
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brulde weer en sprong op de grond. Ze bleef schokkend
liggen en ik sloeg haar met het kruis op het naakte lijf,
terwijl ik schreeuwde: 'Rotzak, rotzak'. Ze ontvluchtte de
kamer en ik ordende mijn kleding; geen woord had ze
gezegd.

Buiten was alles voorbij.
Ik liep op weg naar huis langs de boom die ik een week

geleden had uitgescholden. Mijn opgedroogd braaksel lag
er nog. Appelsapbraaksel. Ik bleef voor hem staan, keek
langs zijn' rechte stam omhoog en weer kwam woede in me:
'Ik wil geen rotzak zijn, hoor je', schreeuwde ik tegen hem.
Toen keerde ik mij van hem af en ging naar huis.
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Anthonie Donker

VERA - VIJF MAAL WAT?

Marsman was uit jongensdromen wakker geworden en
opgesprongen, als dichter en man, door de twee eerste
buitenlandse reizen die hij maakte, als pas meerderjarige,
naar Duitsland, en het verblijf met Arthur Lehning en met
nieuwe Duitse vrienden in het gistend artisten-Berlijn van
na de eerste wereldoorlog en op het eiland Hiddensoe.
Dat was in 1921 en 1922. In die maalstroom werd hij ook
bewust deelnemer aan het driftige geestesleven van zijn
tijd. Ook aan het maatschappelijk leven en zijn tegenstel-
lingen. De stedenverzen, de Seinen, zijn de heftige tekenen
in verzen van zijn opgedane indrukken. Maar het vele
dat deze jaren hem verder te verwerken gaven wilde hij
beschrijven in een roman. Hij schreef die, acht jaren later.
Het werd de korte roman Vera, in de jaargang 1931 van
De Vrije Bladen opgenomen. Tijdgenoten herinneren zich
het verhaal daaruit als een felle proefneming. En ieder die
zich voor de jonge Marsman en voor die tijd interesseert
kan het nu opnieuw lezen in de tweede uitgave der reeks
Achter het Boek van het Nederlands Letterkundig Museum.
Deze uitgave heet Vijf versies van 'Vera'. Zij is met de
grootste zorg en zorgvuldigheid uit de beschikbare docu-
menten zo overzichtelijk mogelijk samengesteld door een
medewerkster van het Letterkundig Museum, Daisy
'Wolthers, en van een instructieve inleiding voorzien door
Althur Lehning, die hiermee opnieuw een instructieve bij-
drage levert tot het inzicht in Marsmans tijd en sfeer, en in
zijn werk en bedoelingen.
Als gewone tekst afgedrukt kan men er 'Vera' lezen zoals

het in De Vrije Bladen heeft gestaan. Ernaast is het verhaal
in facsimile afgedrukt met de verbeteringen zoals het be-
stemd werd voor het Verzameld Werk waarin Marsman
het echter tenslotte toch niet heeft willen opnemen. Zoals
hij jaren nodig heeft gehad om die periode te verwerken,
hield het verhaal hem nadien weer jaren vast, terwijl hij
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eigenlijk doende was het te verwerpen. Maar hij werd
daarvan teruggehouden, door Du Perron, van vijand tot
vriend geworden, en vervolgens ook door Ter Braak, die
het herdrukken ervan later heeft afgeraden. En nog het
meest door hemzelf, mag men aannemen, want al vertrouwde
hij het verhaal en de geslaagdheid als literair werk ervan niet
meer, van de erin beschreven ervaringen en verdicht erin
terug te vinden personen kon hij zich ook niet losmaken.
Vera bleef het document, in proza, van zijn jeugd, zoals hij
daarin leefde, dichtte en bewust werd. Maar hij voelde wel
dat het als verhaal niet deugde. Ook Du Perron beschouwde
het eigenlijk als een mislukking waarin Marsman zoals hij
het uitdrukte 'Holland niet uit kwam'. Maar een interessante
mislukking omdat het Marsman was die 'het lor' schreef.
En Du Perron met zijn behoefte aan literaire samenwerking
deed niets liever dan in de copy werken, er opmerkingen bij
plaatsen, proberen het te verbeteren, te redden.
Marsman zelf hield het in zijn hart voor onredbaar, maar

het bleef ook in zijn hart gesloten. Zo kon hij goedvinden
dat Du Perron in 1932 er nog op uitgescheurde bladzijden
van De Vrije Bladen in werkte, en hij zelf ging er later weer
tot tweemaal toe op aan het werk. Aldus werd het toch tot
persklare copy van het herziene en bekorte verhaal, maar
aanbiedingen van uitgevers sloeg hij intussen af, in het
Verzameld Werk zou het worden opgenomen, maar tenslotte
heeft Marsman het daarvoor definitief laten vallen. Behalve
die bewerkte bladen voor het Verzameld Werk, bevat de
literair-historisch uitgave van nu ook de afwijkende lezingen
die het oorspronkelijke handschrift van vóór de verschijning
in De Vrije Bladen vertoont, ze zijn achterin geplaatst.
Onder de verschenen en de verbeterde tekst vindt men verder
ook nog de (geringe) veranderingen door Marsman later nog
weer aangebracht op de eerste en de tweede proef voor
het Verzameld Werk. Aan de opname daarin is het dus zeer
dicht toe geweest.
Marsmans instinct heeft hem tenslotte niet bedrogen. Op

het laatst zag hij in dat het verhaal toch niet te redden was.
Daarmee ziet men zich dwingend voor de vraag gesteld
of het voldoende gemotiveerd is. geweest het nu toch in
vijf verschillende vormen aan de lezers voor te leggen (aan-
geduid van A tot F, eigenlijk dus zes maal, de opmerkingen
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en voorgestelde wijzigingen van Du Perron zijn hierbij ook
meegeteld, onder letter D, hoewel dus niet zelf een versie
van Marsman vormend).
Marsman heeft een roman willen schrijven over al waar

hij uit die jaren vol van was gebleven, een internationale
roman die moest gaan over liefde, lust, hartstocht, over
staking, communisme en revolutie, en met moderne kunst en
film erdoor heen spelend. Het bleven onverwerkte erotische,
intellectuele en artistieke ervaringen. Du Perron vond het
toch nog de moeite waard om te laten drukken als een poging
'om Holland uit te komen' en omdat het Marsman was die
het deed, in zijn lyrisch proza. De aangebrachte verbete-
ringen, kan men nu zien, zijn dat ook werkelijk. Er is veel
overbodigs geschrapt, uitweidingen zoals dadelijk op het
eerste blad over de postbode die kaarten 'uit verre en ge-
heimzinnige landen' aan ieder liet zien die maar wou,
pogingen tot veralgemening naar een collectivistisch of
unanimistisch procédé, als over de treinen die voortjagen
en mensen opslokken en uitspuwen (blad 4), en de opsom-
ming, bij de beschrijving van die eerste nacht met Vera, van
haar voorgangsters (blad 14). Zo zijn er ook detailverbete-
ringen, van overdaad van adiectieven, van pathetiek, van
ergheden en drakerigheden, het te romantische, te literaire
of weer te onliteraire, met stukken over de Russische film,
essayistische flarden en excursies, niet bij het verhaal passend
noch bij Vera's gedachten, en de onrijpe, onbewerkte be-
schouwingen over Europa.
Men zou wel graag het verbeterde verhaal schoon af-

gedrukt willen kunnen lezen, maar toch zou het weinig ver-
schil maken, wij moeten Marsman gelijk geven dat het
onredbaar bleef. Maar men kan eraan zien wat hem in die
jaren onverwerkt door hoofd, hart, en lijf spookte - voor wie
Marsman interesseert, en voor wie literair-historisch en
stilistisch de opvolgende vormen van een verhaal kunnen
boeien, is er een model van tekstweergave in te vinden.
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Kritiek en verweer

BIJ HET KRAAIEN VAN HAAN

Voor een discussie tussen mij en de redakteur van dit
tijdschrift T. Haan zou de figuur Gomperts, als het goed
was, nauwelijks aanknopingspunten moeten bieden. In zijn
stuk Tegenonderzoek (DNS oktober), een reaktie op mijn
essay Klein zieltie (idem augustus), schildert Haan de ont-
wikkeling van Gomperts' schrijverschap: eerst de gedichten
waaronder 'mooie, maar ja, natuurlijk af en toe van die
griezelig cerebrale', toen de eerste essaybundel Jagen om
te leven, 'een van de beste sinds de oorlog', vervolgens een
'versmalde' Gomperts in De schok der herkenning en ten-
slotte een 'verschrompelde' in De geheime tuin. In deze
visie op Gomperts ziet men zoveel overeenkomst met het
beeld dat ik in Klein zieltje schetste (uitgezonderd Haans
opmerking over de poëzië, hoewel hij juist daar suggereert
mijn mening te formuleren), dat men geneigd is te zeggen:
over de hoofdzaak zijn die twee het eens. Beiden zien in
Gomperts een schrijver die zijn toekomst achter zich heeft.
Dit betekent helaas niet dat er in het betoog van Haan

niets recht te zetten zou zijn. Integendeel, als ik mij ertoe
brengen kon enige orde te gaan scheppen in deze wildernis
van onwetendheid, vergissingen en, naar het soms wel lijkt,
opzettelijke misverstanden (zo kan men Haans stuk, over-
drachtelijk, noemen), dan zou dat zeker evenveel ruimte
vergen als hij nodig had voor dat zogenaamde Tegenonder-
zoek en daarvoor voelde noch ik noch de redaktie van DNS
iets: zoveel bladzijden en dat over de kleine Gomperts!
Een enkel voorbeeld moge volstaan. Ergens in De schok
der herkenning (de lezer die deze polemiek nog volgt, zal
het wel kunnen vinden) spreekt Gomperts over de invloed
van Du Perron op Ter Braak en beweert dat die invloed
zich daarin uitte, dat Ter Braak na hun kennismaking
een oorspronkelijke houding van geven en nemen opgaf en
een veel fellere toon ging aanslaan. Als bewijs voor deze
stelling voert Gomperts het herdenkingsartikel over Just
Havelaar, geschreven in 1930, en de aanval op de poëtische
principes van Binnendijk, uit 1931, aan. Het laatste stuk
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(de aanval op Binnendijk) is duperronniaans onverzoenlijk,
het andere - als ik het zo mag uitdrukken - verzoenings-
gezind van toon: het betreft dan ook een herdenkingsartikel
en daarin pleegt men met de te herdenken dode nu eenmaal
niet te vechten, aldus Ter Braak zelf; maar Gomperts heeft
het verschil tussen beide stukken nodig ter adstruktie van
zijn mening over de invloed van Du Perron en moffelt die
verklaring van Ter Braak dus zo'n beetje weg. Tot zover
Klein zielt;e en Gomperts; nu Haan die afvliegt op de volgen-
de zin van mij, waarin ik een opmerking van Du Perron
citeer: in de Briefwisseling kwam Du Perron met de be-
kentenis dat hij, wanneer men hèm een stuk over Havelaar
had gevraagd (bij Havelaars dood), misschien nog wel 'vrij-
zinniger' (= zachtaardiger, vertaalt Haan) zou zijn opge-
treden dan Ter Braak. Haan vraagt zich af hoeveel waarde
hij aan 'dat éne door Ross gebruikte zinnetje' moet hechten.
Ik ben niet zo'n bewonderaar van Du Perron als hij, maar
ik zou zeggen (al schijn ik dan 'op veronderstellingen' te
'bouwen'): waarom wil Haan het beter weten dan Du
Perron zelf? 'In de Uren met Dirk Caster kreeg de toch al
dode Havelaar nog een mep als tweede stem van Coster',
argumenteert Haan. Het verschil tussen schrijven over
iemand die niet meer leeft en het schrijven van een her-
denkingsartikel blijkt hem dus te ontgaan: daar doe ik dan
maar het zwijgen toe. Haan vervolgt: 'Als Ter Braak er
blijkbaar over gedacht heeft het stuk over Havelaar niet te
bundelen, zou dat dan niet voor Gomperts' suggesties
pleiten?' Het antwoord luidt: nee, juist niet, want Ter Braak
heeft het stuk over Havelaar wèl gebundeld, tenzij men
dáárin weer invloed van Du Perron onderkent want Du
Perron was ervóór, en over deze paradox mag Haan dan
eens héél lang nadenken. Alle gekheid op een stokje: wat
wilde Haan nu eigenlijk (behalve mij per se ongelijk laten
hebben)? Wat had Haan moeten bewijzen? Dit: dat Ter
Braak later anders over Havelaar en dergelijke lieden schreef
dan vóór de ontmoeting met Du Perron. Had Du Perron
in de zin van Gomperts invloed op Ter Braaks manier van
schrijven uitgeoefend, dan zou die invloed in zo'n verande-
ring aan te tonen zijn. Inderdaad, meent Haan, en hij citeert
uit de Briefwisseling, deel 11.Hij vergist zich echter en om
dat te laten zien moet ik hem verzoeken, ten eerste bI. 627
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van zijn eigen betoogje op te slaan, waar hij zich afvraagt
wat de waarde van 'een razendsnel geschreven brief' is ten
opzichte van 'werk dat werd geschreven, in drukproef ge-
korrigeerd en later voor een herdruk vaak nog eens nage-
keken', en ten tweede blz. 315-320 van deel VII van Ter
BraaksVerzameld Werk (geschreven en ongetwijfeld in druk-
proef gecorrigeerd): daar kan hij dan lezen hoe Ter Braak, als
één van de 'velen, die zich eens met een gevoel van be-
vrijding aan zijn voogdijschap onttrokken (en) thans niet
de minste neiging meer voelen om hem te bestrijden', een
prachtige analyse geeft van .... Dirk Coster. Weliswaar
verzuimt Ter Braak niet, te vermelden hoe uit Costers werk
een 'zingende zaag' opklinkt, maar anderzijds heeft hij ook
'juiste en aanvaardbare dingen' bij hem opgemerkt: het stuk
is volmaakt in dezelfde typisch terbraakiaanse toon ge-
schreven als de herdenking van Just Havelaar (of die
sublieme alinea over Havelaar - uit 1930 - in De moderne
ketter;ager, VW I, bI. 397). De invloed van Du Perron op
Ter Braaks denkbeelden over poëzie laat ik buiten be-
schouwing: dat is voor Haan voorlopig nog te moeilijk.

Ik spreek hier wat belerend, maar tenslotte heeft Haan
zelf toegegeven niet veel van Ter Braak te begrijpen: mis-
schien steekt hij van mij iets op. Er zijn maar weinig mensen
met zoveel feeling voor Ter Braak als ik: Haan boft.

Intussen was ik eerst geenszins van plan, Haan van repliek
te dienen op het niveau van de argumentatie. De hatelijke
burgermanstaan waarop Haan in Tegenonderzoek (ik vind
in dit verband die titel blasfemisch) blijkt te willen ruzie-
maken, prikkelde mij eerder tot een discussie op zi;n niveau,
met als resultaat een woordenwisseling in plaats van een
ideeënwisseling (zoals hij het zelf zo fraai formuleert) en
ik heb niet alleen meer ideeën, maar ook meer woorden tot
mijn beschikking dan Haan. In tegenstelling tot Haan ben
ik volstrekt niet afkerig van een afdaling naar het niveau
van mijn tegenstanders. Ik had dan graag iets opgemerkt
over de beide malen dat Haan mijn studierichting, de Neer-
landistiek, in het geding brengt. De eerste keer word ik
een 'jolige neerlandikus' genoemd met een rood potlood
(afgezaagd, hood), de tweede keer gaat het perfider. Ik
schijn gevonden te hebben dat Gomperts 'lichtzinnig' over
Couperus sprak (en Haan hoort in mijn stem 'een bevallig
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L. Ross

tremolo'; hij moet zijn oren eens laten uitspuiten) en schijnt
niet begrepen te hebben wat Gomperts bedoelde toen hij
schreef dat Couperus niet zo groot is als Proust die een
wereld geschapen heeft. Het verschil tussen de Kleine zielen-
cyclus en A la recherche du temps perdu, betoogt Haan,
had 'ook een neerlandikus' niet hoeven te ontgaan. In
werkelijkheid begreep ik Gomperts àl te goed en vond
en noemde zijn opmerking over Couperus dan ook niet licht-
zinnig, maar conventioneel. Wat had hier meer voor de
hand gelegen dan iets Haan-achtigs te zeggen, bijvoorbeeld:
ook al hebt u geen Nederlands gestudeerd, Haan, daarom
kunt u toch wel proberen goed te lezen en te begrijpen
wat er staat? Maar wat doet het er toe, wat Haan gestudeerd
heeft? Wat kan het mij schelen of hij wel gestudeerd heeft?
Laat hij medicijnen of M.O. Engels of iets anders buiten-
gewoon fatsoenlijks gestudeerd hebben, de wijze waarop
hij mijn studierichting betrekt bij kwesties waar die studie-
richting helemaal niets ter zake doet, zou daardoor toch
niet meer worden dan de streek van een smeerlap.

Zelfs dit had ik niet willen schrijven; zelfs mijn boosheid
gaf de doorslag niet. Er zou immers in dit tijdschrift een
ander essay van mij gepubliceerd worden dat gemakkelijk
impliciet kon gelden als antwoord aan deze Haan die wel
een keel opzette maar geen sporen naliet. Intussen heb ik,
zoals de lezer gezien zal hebben, wèl gereageerd: boven-
genoemd essay werd namelijk, nadat het was geaccepteerd
op voorwaarde dat het bekort werd, nadat het vervolgens
door mij bekort was (en toen dus aanvaard), nadat tenslotte
zelfs de drukproeven al door mij waren nagekeken, op de
valreep alsnog geweigerd. Daarom maak ik, al is het aan
de late kant, toch nog gebruik van mijn droit de réponse.

Tenslotte nog iets over mijn medewerking aan De Nieuwe
Stem. Ik stel er prijs op te verklaren dat ik aan dit blad
meewerkte niet op eigen initiatief, maar op uitnodiging van
de redaktie (en de daarvoor gevoelige lezer zal het pikante
schouwspel hebben gesavoureerd: hoe de kleine Gomperts,
wiens Libertinage eens Forum voortzette, juist in het blad
dat De Stem van Coster continueert, aan de galg kwam te
bungelen). Na de merkwaardige gang van zaken met het
essay Aggressoren en Terbraakianen (zo heet het) moet ik
natuurlijk van verdere medewerking afzien.
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In Tegenorulerzoek ben ik, uit verontwaardiging over de
manier waarop hij met zijn teksten en gegevens omsprong,
bepaald niet vriendelijk tegen Ross geweest. Dat blijkt nu
ook wel uit zijn antwoord. Het is een bevestiging van mijn
suggesties over zijn mentaliteit en geen bestrijding van
mijn beweringen. Er vallen meer krachttermen in dan argu-
menten. Kommentaar kan dus kort zijn. Ik had een vijftal
punten opgenoemd (Beets, Couperus, de informatie-teorie,
de betekenis van Stendhal voor ter Braak, de kwestie-Have-
laar), waarbij Ross de gegevens verdraaide of zelfs weg-
moffelde. Op één punt gaat hij half in, op een ander iets
uitvoeriger.

Gomperts had Couperus 'niet zo groot als Proust, die een
wereld geschapen hl;)eft'genoemd; een manier van spreken
die ik in de gedachten gang van Ross als 'stijfjes' en 'licht-
zinnig' aangaf. Als we nu dat 'lichtzinnig' laten slaan op de
onderschatting (?) 'niet zo groot als Proust', blijft dat 'stijfjes'
over voor 'die een wereld heeft geschapen'. Daarmee meen
ik me niet te verwijderen van Ross' omschrijving 'conventio-
neel'. Ross wenst deze uitlating van Gomperts met kon-
ventionaliteit af te doen - na uit het citaat zorgvuldig de
verduidelijking 'zoals Balzac en Tolstoi' te hebben gelicht.
Mij goed, maar dan is nog geen antwoord gegeven op mijn
vraag wat Ross' eigen bewering pal daarop, dat hij wel
'viif werelden van Couperus' zou kunnen opnoemen, nu
eigenlijk te betekenen heeft. Ik zou die opmerking even,
zoniet nàg konventioneler willen noemen, als ik dat, met een
benauwde blik op onze vervaarlijke stoomwals in de neder-
landse literatuur (die overigens meer stoom afblaast dan
walst), zou aandurven.

Veel belangrijker is de kwestie Havelaar. Daarin blijf ik
bij mijn eerste standpunt, dat inhield, niet dat Gomperts'
visie waar was, maar dat hij een groot aantal aanwijzingen
op zijn hand had. Aangezien Ross nu een rookgordijn aan-
legt met een makkelijke paradox, moet ik nog even op deze
kwestie terug komen. Voor de ontraadseling van die paradox
is niet zoveel denkwerk nodig als Ross wel schijnt te menen.
Het is al voldoende gewoon te lezen en te zien wat Ross
ditmaal uit zijn 'citaat' weglaat: 1 ter Braak, onder indruk
van du Perrons felle Cahier-aantekening, denkt erover zijn
'Just Havelaar' niet te bundelen, 2 du Perron haalt hem toch
tot bundeling over, in bewoordingen die alweer voor Gom-
perts' visie pleiten (en die Ross dan ook weglaat): 'Ik zou
je daarom willen vragen je stuk over H. niet te laten ver-
vallen; het heeft zéér veel goeds, en van ieder ander dan
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jou zou ik het, zooals het was, reeds hebben toegejuicht. Het
is ook voor later aardig, te zien hoe je bij die gelegenheid
schreef en dacht (of schreef en eigenlijk niet dacht)' enz.

Mijn hevigste verwijten betroffen juist de manier waarop
Ross gebruik maakt van de Briefwisseling. 0) Ook in zijn
repliek knoopt hij zonder blikken of blozen Gomperts weer
op met behulp van dat éne zinnetje uit een brief van du
Perron. Ik blijf erbij dat het gebruiken van één passage die,
uit zijn verband gelicht, tegen Gomperts in schijnt te gaan,
en het verzwijgen van vele andere, die Gomperts gelijk
geven, oneerlijk is. Als Ross logisch kon blijven moest hij
danig in zijn maag zitten met mijn citaten uit Tegenonder-
zoek; hij is immers degeen die de 'bewijskracht' van de
Briefwisseling hoger aanslaat dan ik. In overeenstemming
met mijn door Ross zo gewraakte oordeel over de dokumen-
taire waarde van die korrespondentie, heb ik mijn eigen
citaten eruit niet als absolute bewijzen gehanteerd, maar
als 'aanwijzingen' (zie noot p. 629). Als ik Ross was zou ik
van alles en nog wat met die korrespondentie kunnen be-
wijzen. Zo schrijft ter Braak 'ik bewonder Havelaar niet,
dat is zoo'. Daarmee zou Gomperts, die schrijft over ter
Braaks bewondering voor Havelaars moed, als een stomme-
ling aan de kaak te stellen zijn, en Ross zelf, die in zijn
betoog een essentiële plaats geeft aan ter Braaks verzekering
in 'Just Havelaar' dat hij bij diens dood wel wil uitkomen
voor de bewondering die hij voor de levende Havelaar
liever verzweeg, als een nog groter stommeling. Voor een
dergelijke metode nu pas ik, niet omdat Ross me zo ter
harte gaat, maar uit doodgewone loyaliteit tegenover de
briefschrijvers.

Tenslotte: de meningen van Ross en mij over Gomperts
lopen verder uiteen dan Ross wil doen geloven. Ik vraag
me af of ik het talent heb over Gomperts, die me boeit en
hindert, het essay te schrijven dat ik zou willen schrijven:
ik zie op tegen zijn talent en intellekt. Ross ziet nergens
tegenop, dat blijkt ook wel uit zijn antwoord, maar dat is
geloof ik omdat hij gewoon niet zoveel ziet. Hij heeft althans

• ) Zo heb ik hem verzocht aan te geven op grond van welke
passages uit die Briefwisseling hij kon beweren dat die 'eens
te meer (kwam) bewijzen hoezeer Gomperts hier een losse
flodder afschoot' (nI. over de betekenis van Stendhal voor
Ter Braak). Het spreekt wel vanzelf dat Ross een antwoord
op deze vraag schuldig moest blijven - het is er gewoon
niet. Het spreekt dan eigenlijk niet minder vanzelf dat ik
zo'n manier van polemiseren laf vind.
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niet de minste kijk op verhoudingen en formaten; Daarom
moet ik nog één vergissing van formaat bekennen. Aan het
eind van Tegenonderzoek vergeleek ik Ross, om zijn aktivi-
teiten als lezer en citeerder, met de Cycloop, wie het bij het
gebruik van dat éne oog van hem ook niet zo goed verging.
Die vergelijking blijkt te hoog gegrepen. Tot verontschuldi-
ging van de Cycloop is tenminste nog aan te voeren dat hij
dan ook inderdaad de beschikking had over niet meer dan
één oog, en daar naar vermogen nog enig gebruik van
maakte. Arme Leo Ross!

T. Haan

Redaktioneel slotwoord

De redaktie, die niet op de hoogte was van blijkbaar
tussen de redaktie-sekretaresse en den heer Ross gevoerd
overleg, heeft zowel Ross' vroegere stukken als dit antwoord
aan Haan behandeld en beoordeeld als normale binnen-
gekomen kopij.
Het is inderdaad juist dat de redaktie-sekretaresse, op-

tredend namens een minderheid in de redaktie, door mis-
verstand omtrent in de redaktie gemaakte afspraken heeft
gehandeld alsof het tweede door Ross ingezonden stuk,
Aggressoren en Terhraakianen, door de redaktie was aan-
vaard. Dit zou voor de meerderheid van de redaktie, als
het stuk naar haar oordeel ook maar dragelijk was geweest,
een reden hebben kunnen zijn om, nu het stuk eenmaal
gezet was, zich er bij neer te leggen. Maar naar het oordeel
van deze meerderheid stond het stuk té ver beneden het
niveau van het tijdschrift, en zij heeft daarom besloten het
aan den heer Ross terug te sturen met verontschuldiging
voor de ten onrechte gewekte verwachtingen.
Nu de heer Ross, gebruik makend van zijn droit de réponse

inzake een andere bijdrage, de redaktie op hoge toon ter
verantwoording roept, ziet zij zich verplicht dit scherpe
oordeel over het teruggezonden stuk te publiceren. Het is
duidelijk dat de redaktie onder deze omstandigheden de
weigering van den heer Ross tot verdere medewerking niet
zo'n ramp voor De Nieuwe Stem kan vinden als hij zelf wel
schijnt te menen.

W.F.W.
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EX LIBRIS
Lessen uit het verleden

In zijn boek Lessans trom the past ") overziet J. Tinbergen
de ekonomische gebeurtenissen van de afgelopen halve
eeuw, en trekt daaruit lessen voor de toekomst. Hij beperkt
zich echter niet tot de ekonomie, maar betrekt velerlei andere
maatschappelijke verschijnselen in zijn beschouwing. Hij be-
handelt zo met name de atomaire dreiging, de vreedzame
koëksistentie en de demokratie. Zijn doel is daarbij voort-
durend een uitweg te vinden uit de bestaande wereld-
problemen op ekonomisch en politiek terrein.

Het is met de beschikbare plaatsruimte niet mogelijk een
bevredigend overzicht te geven van Tinbergen's boek, laat
staan diep er op in te gaan. Ik zal trachten toch iets van
de ideeën te laten doorkomen in deze aankondiging.

De schrijver verdeelt de wereld in drie gebieden: het
westen, het oosten en het zuiden. De eerste twee gebieden
kent de lezer al; met het zuiden bedoelt Tinbergen de weinig-
ontwikkelde landen.

Om deze drie gebieden is Tinbergen's betoog geweven.
Hij komt tot de uitspraak dat het oosten en het westen

naar elkaar toe bewegen in hun ekonomische systemen. Dat
naar elkaar toegroeien vindt voor hem zijn teoretische eind-
punt in een optimaal 'gemengd systeem': 'more elements of
socialism wiII be added to the Western system and elements
of efficiency to the Eastern system' (blz. 94). ,

Tinbergen ontwikkelt een tweetal kriteria voor de intro-
duktie van 'more elements of socialism' in het westen; hij
ontveinst zich intussen niet dat er allicht meer te vinden
zijn. Zijn kriteria houden in dat een produktie dient te
worden ondernomen door de gemeenschal) als ze geken-
merkt is door ondeelbaarheden of door eksteme eftekten.

Het eerste geval doet zich voor als een bedrijf te groot
is voor de markt, telwijl er geen aanpassing mogelijk is van
de omvang van een van beide. Door technisch-ekonomische
oorzaken is de bedrijfsomvang niet te beperken (minimum
bedrijfsomvang). Klassieke voorbeelden zijn spoorwegen,
bruggen en wegen. Echter ook bijv. een hoogovenbedrijf
kan hieronder vallen. Bij hantering van de prijsregel: prijs =
marginale kosten (kosten van een ekstra eenheid produkt)
zal er verlies worden geleden. (Deze prijsregel is de klassieke
regel van de volledige mededinging waarbij het totaal ver-

*) J. Tinbergen Lessans trom the past. Elsevier Publishing
Company. 1963.
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strekte nut maximaal is.) Er zal zeker verlies geleden worden
als de marginale kosten nul zijn, zoals bij de genoemde
kategorieën in de vervoerssektor. In de praktijk zal zich
een monopolie vormen. Als dit niet mogelijk is, zal de
produktie zelfs in het geheel niet plaats vinden.
Eksterne effeT,.-tenheeft een froduktie als ze de ekono-

mische positie van personen 0 onderneI~ingen verbetert
(in theorie ook: verslechtert), en dit niet of slechts ten dele
in de prijs kan worden tot uitdrukking gebracht, omdat die
effekten zich door de hele ekonomie verspreiden. Een enge
kostenkalkulatie zal dan beperkend inwerken op de pro-
duktie. Dit is vooral het geval met investeringen in de
infrastruktuur.

Deze twee nationalisatie-kriteria kunnen bijdragen tot een
verzakelijking van de socialistische diskussie op dit punt,
die wat de Partij van de Arbeid betreft sinds 1959 ver-
vluchtigd is in een theologisch debat over doel en middelen.
Ik vrees alleen dat er in Nederland nauwelijks een stap
voorwaarts zal worden gezet met de vergemeenschappe-
lijking van de produktie als slechts deze twee kriteria ge-
hanteerd worden. Dit blijkt ruimschoots uit de door Tin-
bergen gegeven voorbeelden van aktiviteiten die aan één
van de beide kriteria voldoen: onderwijs, energieproduktie,
waterproduktie, spoorwegen, verbindingen en wegen. Deze
blijken in Nederland reeds lange tijd genationaliseerd te
zijn. Tinbergen weet slechts één voorbeeld te geven van
iets nieuws, een aktiviteit met eksterne effekten, n.l. het
spaarproces.

Voor Nederland zit er dus weinig nieuws in het optimale
'gemengde sisteem'. Ons land zal zulk een sisteem hebben
als het spaarproces genationaliseerd is, en als verder nog
de volgende door de welvaartsekonomie (voor deze term
zie de bespreking van Hartog's boek Toegepaste welvaarts-
economie) geïnspireerde veranderingen zijn doorgevoerd:
de inkomsten- en winstbelasting vervangen door een ver-
mogens- en kapitaalbelasting (blz. 119). Men kan de nauwe
verwantschap tussen nederlandse werkelijkheid en dit ideaal
echter ook zó zien, dat het ideaal op Nederland gemodelleerd
is. Tinbergen is bij zijn analise ook op een andere plaats
kennelijk door Nederland geïnspireerd.

Hij bepleit dat het door hem gekonstateerde ekonomisch
naar elkaar toegroeien van het oosten en het westen begeleid
wordt door een toenadering ook in de metoden van politieke
besluitvorming. Hij meent in de realiteit ontwikkelingen te
zien die wijzen op een invoeging van autOlitaire elementen
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in de westerse demokratie, en die pleiten voor een herziening
van de metoden van politieke besluitvorming. 'In the West,
some limitations of democratie procedures have recently been
recognized. The changes in France are significant in this
respect', schrijft hij (blz. 125, kursivering van mij, H.N.).
Hij beveelt dan 'gewogen vertegenwoordiging' aan of een
sisteem waarbij een gedeelte van de stemmen wordt ge-
reserveerd voor eksperts (blz. 126).

Ook hier heeft ons land kennelijk een beetje model ge-
staan. De gedachte van de eksperts is duidelijk ingegeven
door het SER sisteem, een tipisch nederlands sisteem.

"Vetten en tendenties in een centraal geleide ekonomie

De openbare les die S. van Popta aan de Vrije Universiteit
hield bij aanvaarding van het ambt van lektor in de ekonomie
(2 november 1962) 0) en die gewijd was aan de kommunis-
tische planekonomie, is een zeldzaam verschijnsel in de
nederlandse akademisch-ekonomische sfeer.

De teorie van de planekonomie van het kommunistisch
tipe wordt in Nederland nauwelijks beoefend. In dit opzicht
loopt ons land ver achter bij (bijv.) Engeland, Frankrijk en
de Verenigde Staten. De oorzaak hiervan zou kunnen zijn
dat er weinig ekonomen zijn met kennis van het lUssisch
(of andere slavische talen) die een voldoende matematische
kennis hebben om met VlUcht deze zaak te bestuderen.
(Matematisch ekonomische methoden als inzet-afzet analise
en lineaire programmering zijn hierbij van groot belang.)

Toch zou men met behulp van (bijv.) engelstalige litera-
tuur en een bescheiden matematische kennis nog heel wat
over deze zaak kunnen zeggen. De oorzaak van de neder-
landse achterlijkheid moet misschien wel gezocht worden in
een gebrek aan belangstelling.

Van Popta blijkt die belangstelling wel te hebben. In
zijn les geeft hij een aardig overzicht van wat vele engels-
talige auteurs op het gebied van de sovjet ekonomie hebben
geschreven. De toehoorder kan via de referenties van Van
Popta midden in de studie van de sovjet ekonomie terecht
komen, en dat is een verdienste. De teoretische diepgang
van de les is bescheiden: Van Popta ga,at hoofdzakelijk
anekdotisch te werk, waartoe het onderwerp zeker voldoende
mogelijkheden biedtl

*) S. van Popta Over wetten en tendensen in een centraal ge-
leide economie. De erven F. Bohn N.V .• Haarlem 1963.
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Miodrag Bulatovic
De rode haan vliegt hemelwamts
(vert. uit het Duits door Jean A. Schalekamp)
Contact, Amsterdam.
]acqueline Doorn
Grote mensen dromen niet
Kosmos, Amsterdam.
]osef de RUider
Pensioenhuis 'In de Galg'
Kosmos, Amsterdam.

Drie boeken van uiteenlopende pluimage, alle drie hetzij
door een kundige jury, hetzij door het lezerspubliek als ge-
heel voorzien van een onderscheiding.

Bulatovic produceerde in een mij onbekende Slavische
taal een, blijkens het omslag in 16 talen vertaalde roman,
een wél verkocht boek, en De Ridder en Jacqueline Doom
verwierven respectievelijk de eerste en de tweede prijs
onder de eerstelingen van Uitgeverij Kosmos in 1963. Alle
gelegenheid is dus geschapen, zich een vooroordeel te vor-
men voor men met lezen begonnen is.

Jacqueline Doom schreef een raamvertelling. Een jonge
vrouw roept herinneringen op aan haar jeugd in de vreem-
de, mystieke omgeving van niet-joden in een joodse ge-
meenschap in Praag. Het boekje van ruim honderd blad-
zijden is vaardig en, laat ik zeggen, op een onschuldig
vrouwelijke manier geschreven - de jury spreekt van
innerlijke en uiterlijke gaafheid - en heeft bepaald wel
enige bekoring. Het is niet schokkend uiteraard, het is niet
snel en modem, het is geen 'onverbiddelijke best-seller',
zoals tegenwoordig sommige boeken worden aangekondigd.
Het is vriendelijk.

Het werpt ook wel een paar vragen op. Er komen
situaties in voor, waarop het gezegde: 'als je het in een boek
zou lezen, zou je het niet geloven', van toepassing is. De
titel stoort mij, gezien in verband met de slotzin, omdat de
schrijfster het doet voorkomen alsof 'Grote Mensen' niet
mogen en niet kunnen dromen, van welke stelling zij zelf,
naar ik meen, het tegendeel bewijst.

Van heel ander kaliber is het boek van Jozef de Ridder.
Hij rauwdauwt met journalistieke ijver door een door hem
geschapen Vlaams, losbollig en bandeloos gezelschap van
voddenrapers, muzikanten, kroegbazinnen en hoeren, met
een neger die onveranderlijk 'Schoensmeer' of 'Briket'
wordt genoemd. Een lid van deze gemoedelijke wildemans-
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bende erft een fortuin en verricht daar wonderen van
dronkenschap en menslievendheid mee. Eerlijk gezegd is
De Ridders programma mij niet helemaal duidelijk. Zijn
boek is nu wel niet gemeen of vol trappen onder de gordel
en het zal wel niet opgenomen worden in de club van door
de fatsoensridders vervolgde boeken die iedereen kent en
De Ridder zal dat ook niet begeerd hebben, maar het vormt
toch ook weer niet voldoende tegenwicht tegen deze lieden.
Het is teveel een boek voor goedgelovige burgers, die wel
eens willen lezen over doodgoeie maatschappelijk minder
bedeelden en tragische meiden en hun vaardig beschreven
zottig- en zattigheden.
Mijns inziens eveneens bestemd voor goedgelovige lezers

is het in uitgeverstaal 'explosief, poëtisch, barbaars, chao-
tisch en schilderachtig' genoemde boek van Bulatovic, zon-
der veel fantasie en vindingrijkheid vertaald door Jean A.
Schalekamp. Het boek steekt in kwaliteit bepaald nog niet
uit boven een Den Doolaard, het blijft er misschien zelfs
wel onder. En wie iets explosiefs en barbaars mocht ver-
wachten, kan tegenwoordig in de pocket-industrie wel beter
terecht. Ik vraag me af, wat 16 taalgebieden met dit boek
aan moeten. Het is het verhaal van een boerenbruiloft, waar
allerlei volk van arm tot rijk, met zatladders en doodgravers
door elkaar krioelt, als het ware uit de lucht gefilmd, zon-
der dat de schrijver ook maar één keer vanuit een bepaalde
hoek het tafreel gade slaat of verwerkt. Voor mij een onver-
teerbaar brok.

C. Ch. Mout.

Louis de Lentdecker -
Zware jongens lichte meisjes.
Uitg. Heideland

Welk soort mensen zoekt het gezelschap, de gunsten en
de zogenaamde genegenheid van de prostituée op? Alle
soorten mannen, zegt Marina. Ik heb ministers, rechters en
vagebonden gehad. Mannen, vrouwen en 'snotneuzen'; ik
geloof dat heel de wereld al eens bij ons op bezoek wil ko-
men.' (curs. M. F.)
Dat laatste zinnetje lijkt me een bewijs voor de mensen-

kennis die men de prostituées pleegt toe te schrijven. Maar
omdat het voor een deel van 'de hele wereld' wat bezwaar-
lijk is persoonlijk 'op bezoek' te komen, zal het boekje van
Louis de Lentdecker Zware jongens lichte meisjes, als
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Vlaamse Pocket uitgegeven door de fa. Heideland te Has-
selt, zeker aftrek vinden.
Louis de Lentdecker geeft een uitvoerig overzicht van al-

lerlei vormen der prostitutie; ook belicht hij de gecompli-
ceerde samenstelling van de zo nauw met de prostitutie
verbonden onderwereld. Hij onderscheidt gelegenheidspros-
tituées (de keurige mevrouwen die uit uiteenlopende motie-
ven haar lege uren produktief maken zonder dat dit haar
burgerlijke status en levenspatroon aantast) en de beroeps-
vrouwen; deze werken als straatbloemen, of in café's, of in
gesloten huizen, of zij voeren de staat van luxeprostituée.
Verschillende soorten pooiers en groothandelaren worden
behandeld en diegenen die de prostitutie in de allereerste
plaats mogelijk maken: de prostituanten, de klanten.
Louis de Lentdecker heeft een vlotte pen en zijn onder-

werp is boeiend genoeg, maar in zijn verlangen te 'tonen
dat het ganse bedrijf van de prostitutie één grote komedie
is' is hij m.L niet geslaagd. Zijn werk gaat mank aan het
specifiek manko van iedere sociologische benadering: het
geeft, overtuigend genoeg, een beeld van toestanden en
types, maar het maakt weinig duidelijk van de menselijke
gevoelens die aan dit alles ten grondslag liggen. Een schrij-
ver die nu en dan het hoofd schudt en uitroept, hoe is het
toch mogelijk dat de mensen zó gek doen, geeft zijn lezers
geen nieuw inzicht.
In zijn inleiding die hij wat pathetisch 'Waarschuwing'

heeft genoemd, schrijft De Lentdecker dat de prostitutie
een mysterie is, dat nog zonder bevredigende verklaring is
gebleven (en die verklaring wordt zeker niet gegeven door
het verschijnsel 'een grote komedie' te noemen). De grote
feitenkennis die de Lentdecker blijkt te bezitten en zijn
levendige milieuschildering zouden misschien als achter-
grond kunnen dienen voor de onmisbare pen van een ro-
mancier die door de uitbeelding van één prostituée, één
pooier, één prostituant maar dan van binnen uit, wèl iets
zou kunnen ophelderen of doen meevoelen van 'de moto-
ren, de diepste drijfveren, de somberste vormen' die volgens
de auteur alle verhoudingen in de prostitutie kenmerken.
Beschaamd doch eerlijk schaar ik mij dan maar onder

diegenen die in de slotalinea door de schrijver met opge-
heven vinger aldus worden toegesproken: 'Wie hier méér
g~~ocht he~ft dan een studie, kan slechts zichzelf iets ver-
wiJten.....

Margaretha Ferguson.
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Bijzondere afleveringen die nog leverbaar zijn:

• GELOOF-ONGELOOF, een discussie over dit onderwerp,
waarvan deelnemers: W. F. Wertheim, J. J. Buskes,
o. Noordenbos, B. Delfgaauw, J. Kruithof, Leo Apos-
tel en anderen.
128 pag. (2 delen) f 8,-jBfr. 50

• HERDENKINGSNUMMER JAN ROMEIN met bijdragen
van o.a. A. Romein-Verschoor, W. F. Wertheim, Fr. de
Jong Edz., O. Noordenbos, N. A. Donkersloot en J.
Presser.
156 pag. en portret van Jan Romein f 8,501Bfr. 55

• SPANJENUMMER, een zeer objectieve beschouwing van
de huidige toestand in Spanje en een vlammend protest
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Bij onze uitgeverij zijn in voorbereiding de eerste vijf
deeltjes in de "Audio"-reeks:

Renk van Kerkwiik: De vriendschap van kauwen en
kraaien (dichtbundel).

Renk van Kerkwiik: Dubbel spel (hoorspel).
Louis Ferron: De geschiedenis van een soldaat (proza).
Maxim de Winter: Vrije associaties (dichtbundel).
Piet Sterckx: De overzitters (toneelstuk).

Nadere publicaties over deze reeks van medewerkers aan
"De Nieuwe Stem" volgen binnenkort.

DRUKKERIJ EN UITGEVERIJ LAVERMAN N.V ..
DRACHTEN
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