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W. F. WERTHEIM .

EEN NIEUWE VISIE OP HET OUDE OOSTEN

Leven en werken van wijlen Dr van Leur 1)

The Jallàcy that is most commonly committed is to
argue Jrom what in the hi'story of great groups is '
only an instant - the instant at which one's own
race or nationality is dominant. A. L. Kroeber

Voor degenen onder de lezers - en ik vrees dat het velen zijn - die
nog nooit van Dr van Leur hebben gehoord, wil ik beginnen met
enkele biografische bijzonderheden.
Jacob Cornelis van Leur werd in 1908 te Utrecht geboren. Na
de H.B.S. te Middelburg te hebben bezoeht, studeerde hij te Leiden
indologie, waar hij in 1934 promoveerde tot doctor in de rechts-
geleerdheid op een proefschrift, getiteld: "Eenige beschouwingen
betreffende den ouden Aziatischen handel. " Vervolgens werd hij
naar Indië uitgezonden, waar hij werkzaam was, eerst bij het
Binnenlands Bestuur en vervolgens bij de Algemene Secretarie.
In die tijd schr:eef hij verscheidene artikelen over historische on-
derwerpen, waaronder "De wereld van Zuid Oost Azië", gedeel-
telijk opgenomen in het verzamelwerk "Nederlanders over de zee-
ën" 2). Het derde hoofdstuk bereikte door de invasie op IQ Mei 1940
Nederland niet op tijd. Het is kort geleden posthuum gepubliceerd
in het Tijdschrift voor Geschiedenis 3). In het Tijdschrift voor Indi-
sche Taal-, Land- en Volkenkunde verscheen voorts in 1940 nog
een studie over de 18e eeuw als categorie in de Indische geschied-
schrijving 4). Misschien zal ook dit artikel in het Tijdschrift
voor Geschiedenis worden herdrukt.
Na het uitbreken van de oorlog meldde Van Leur zich als vrijwil-
liger bij de marine. Bij een van de zeeslagen, voorafgaanae aan de
landing van de Japanners op Java, is hij helaas omgekomen, zonder
') Lezing, in het kader der "Indonesische Veertiendagen" gehouden voor de Am-
sterdamse studenten op 3 Mei [948.
2) J. C. de Haan en P. J. van Winter, "Nederlanders over de Ze~ën", 1940, bI.
101 e.v.
3) Tijdschrift voor Geschiedenis 1947, bI. 292 e.v.
') "Ecnige aanteekeningen betreffende de mogelijkheid der [8e eeuw als categorie in
de Indische geschiedschrijving", Tijdschr. voor Ind. T. L. en V., 1940, bI. 544 e.v.
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578 EEN NIEUWE VISIE OP HET OUDE OOSTEN

dat zijn werk tijdens zijn leven in de wetenschappelijke wereld
aandacht had getrokken buiten een zeer enge kring van vrienden
en vakcollega's.
Wellicht zal men zich afvragen, welke redenen ik heb, schrijvend
voor een lezerskring waar ik specialistische belangstelling vàor de
Indonesische geschiedenis nauwelijks mag onderstellen, aandacht
te vragen voor. een schrijver, die zich blijkbaar bij voorkeur met
de oudere geschiedenis van Azië heeft bezig gehouden.
Het antwoord op deze bedenking ligt in de woorden van Benedetto
Croce: "Elke ware geschiedenis is geschiedenis van het heden" -
woorden, die Romein als motto. heeft gekozen voor zijn bundel
"In opdracht van de tijd". Ook Van Leur heeft, wanneer hij de
verhouding tussen Europa en Azië in het verleden analyseert,
voortdurend de hedendaagse Oost-West-problematiek voor ogen.
Ik citeer Van Leur's proefschrift:
"De "crisis van het kapitalisme" heeft in koloniale gebieden een
bijzonder aspect: het betreft den opbouw der economische vormen
der "jong-kapitalistische" landen. Naast "ontwikkeling" van na-
tuurlijke hulpbronnen en volksgroepen door de, al het bestaande
revolutioneerende, uitbreiding van het moderne kapitalisme zijn
andere vormen gesteld, is het uitzicht geopend op den planmatigen
opbouw van een geheel van volkshuishoudingen en verkeerskringen
en is, tenslotte, over het bestaan van het kapitalisme in de toekomst
onverholen twijfel gerezen. Bij de voorbereiding van zoodanige
planmatige politiek speelt de berekening van het historisch ge-
wordene een belangrijke rol; in een koloniaal land komt het daarbij
aan op het oud-inheemsche. Wellicht kan ook een historische be-
lichting van een deel van het oud-inheemsche .economisch leven
een bijdrage hiertoe leveren."
Maar niet alleen voor hem, die specifieke belangstelling heeft voor
het Aziatische vraagstuk in zijn huidige gedaante, is dieper inzicht
in ,de Aziatische geschiedenis onmisbaar. Ook voor de historicus en
de socioloog in het algemeen, en zelfs voor iedere ontwikkelde
leek wordt het steeds meer noodzakelijk, de Europese oogkleppen
af te doen en de blik te richten op het grote Azië, waar sinds tien-
tallen eeuwen culturen van hoge ontwikkeling hebben gebloeid,
die met de klassi~ke oudheid op zijn minst konden wedijveren.
Hier zijn wij genaderd tot de kern van de doctorale studie van dr
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Van Leur: wij moeten haar in de eerste plaats zien als een bewonde-
renswaardige poging om zich te ontworstelen aan de Europa-centri-
sche geschiedbeschouwing, die tot dusver de geschiedschrijving over
Azië heeft beheerst. Hij bestrijdt niet alleen onze Nederlandse "kolo-
niale historici", die, na de ontwikkelingsgang der Indonesische I' t(.n
tot aan de I6e eeuw van binnenuit te hebben bèschreven, met de
komst der Europeanen in de Oost-Aziatische wateren "het beeld-
vlak honderd tachtig graden omdraaien om Indië voor het vervolg
te bezien v<l:.nafhet scheepsdek, van over de wal van de forteres en
vanaf de hooge galerij van het loge-gebouw." 1) Neen, de gehele
aanpak van de Aziatische geschiedenis door de historische weten-,
schap wordt door Van Leur aan een strenge critiek onderworpen.
De wijze van behandeling van de wereldgeschiedenis, en de plaats
die daarin wordt gegund aan de geschiedenis van Azië, berust
volgens onze schrijver op een hegemonie van de West-Europese
historie. De periodisering van de wereldgeschiedenis volgens het
schema Oudheid-Middeleeuwen-Nieuwe Tijd is ontleend aan de
West-Europese geschiedenis. Voor gebieden buiten West-Europa
zijn deze categorieën volkomen inadaequaat. Reeds voor het By-
zantijns-Islamitisch gebied is het gebruik van de term "Middel-
eeuwen" verwarrend. Het maatschappelijk beeld van de Moslimse
rijken toonde veel groter ove;eenkomst met de "Oudheid" dan met
de "Middeleeuwen". Hoeveel te minder kan men met deze drie-
deling werken in een gebied als India, waar "geen politieke machts-
oefening noch cultuurbeïnvloèding van uitgesproken en blijvenden
vorm van uit het avondland" had plaats gevonden. De aanraking
der Hellenistische Diadochenrijken met de Gr~ot-Indische rijken
was een contact van gelijkwaardige grote machten: "op het stuk
van staatsadministratie, volksorganisatie, belastingwezen, publieke
werken en militaire zaken" waren deze Indische rijken al vanouds
de evenknie van de oude mediterrane en hellenistische staten. En
wat hier van India gezegd is, geldt in nog st~rker mate van China
en Japan.
Wat voor de grote perioden der wereldgeschiedenis geldt, is ook
van toepässing op de periodisering op kleiner schaal uit de vader-
landse geschiedenis. Ook het gebruik van de categorie der I8de ,

1) Van Leur in een bespreking van de onder leiding van Stapel uitgegeven "Geschie-
denis van N.l.", dl. II en III, in Tijdschr. v. Ind. T.L. en V., 1939, bI. ~90.
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eeuw als periode in de geschiedenis van Indonesië kan bij Van
Leur geen genade vinden. De opvatting van Godée Mol~bergen:
"De Compagnies-geschiedenis in de r8de eeuw is het spiegelbeeld
van die van het vaderland, ja van het Europa dier dagen" is volgens
Van Leur principieel onjuist. Geen der kentrekken van de Europese
r8de eeuw: de eeuw der omvorming van de wereld van barok,
van conservatief koningschap en officiële kerkmacht, van oude
partij- en staatsoligarchieën, van politiek kapitalisme en vroeg-
kapitalisme tot een wereld van burgerlijke beschaving, moderne
democratische beweging, constitutioneel koningschap, ontkerkelij-
king, modern kapitalisme - vindt men in het 18de eeuwse Indo-
nesië terug. Indonesië blijft tot 1800 in alle opzichten een deel van
Azië. Ook in het Compagnies-millieu kan Van Leur zelfsgeen weer-
spiegeling van de Europese wereld van het Ancien Régime her-
kennen. Ook het beeld van een cultuurverval, in de vaderlandse
geschiedschrijving herhaaldelijk aan de 18de eeuw verbonden, past
allerminst op Indonesië. Voor de Javaanse cultuur niet: van een
verstarring en verbloeding der Javaanse hofcultuur vindt Van
Leur in deze petiode nog geen spoor. Maar ook het Compagnies-
Indië toont volgens hem allerminst een beeld van langzame neder-
gang' de oorzaken van de val der Compagnie liggen, aldus Van
Leur, niet in Indonesië maar in Nederland. "Er is een geleidelijk
stijgende lijn, een curve, door de 18de eeuw omhoog gaand, zelfs
sneller stijgend door de infusie van een sterken Europeeschen han-
del in de 2e helft der 18de eeuw.'"
Maar betekent dit nu, dat de historicus, die zich in de Aziatische
geschiedenis gaat verdiepen, elk richtsnoer, elke maatstaf, elke
passende omraming mist? Blijft de wetenschap volkomen in ge-
breke de onderzoeker hulp te bieden bij zijn pogingen in dit hem
vreemde terrein de weg te vinden?
Neen; er is ook volgens-Van LeUTeen weg om de niet-Europese
culturen ~p wetenschappelijke wijze te bynaderen; en dat is de
sociologische en economisch-historische methode van Max Weber.
Deze schrijver, aldus Van Leur, heeft getracht categorieën te schep-
pen, die van toepassing kunnen zijn op alle gebieden, door de wereld-
geschiedenis binnen ha~r bereik getrokken. Want dat is en blijft
voor Van Leur een primaire eis: "Alle geschiedenis is als mensch-
heidsgeschiedenis evenwaardig. Voor het Hindoe-J avaansche
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vorstenhof der "N agarakrtagama" dienen te gelden een gelijkge-
richte belangstelling en dezelfde categorische betrekkingen als
voor den tijd van Villehardouin, voor Abul Fazl' Allami's "Ain-i-
Akbari" dezelfde als voor Commines, voor de beelden der Duizend-
en-Een-Nacht dezelfde als voor Boccacio en Chaucer, voor de uit-
beelding van het sociale leven door de meesters der Ukiyoye dezelfde
als voor de Hollandsche Haarlemsche en Amsterdamsche meesters."
Het streven nu om volgens het recept van Weber het sociale
handelen in zijn wezen zowel als in zijn historische structuur te
verstaan, geeft, aldus Van Leur, de sleutel tot een geschiedschrijving,
die evengoed past op het oogst- en feestceremonieel in de oude land-
bouwgemeenschappen als op het hoevebezit bij de Germanen;
evengoed op het bezit van rijstvelden en de vorstendiensten op
Java en Madoera als op de tempelgemeenschappen van Oud-
Egypte; evengoed op de moderné politieke uitgeversbedrijven en
partijorganisaties als op. kunsthandel en bioscoop, De begrippen,
waarmee Van Leur de veelkleurige werkelijkheid wil begrijpen,
zijn niet de schematiserende begrippen van de theoretische econo-
mie, maar de aanschouwelijke begrippen van de historische
economie. Alle sociale verschijnselen worden door de historicus-
•.econoom als "einmalig" verstaan, als slechts in deze bijzondere
omgeving, in dit bijzondere tijdperk optredend in die speciale ge-
daante. Maar de typologie, de vergelijking dus van de sociale
werkelijkheid met een ons voor ogen staand ideaaltype, wijst de
weg om niet in de veelheid en "Einmaligkeit" te verdrinken. Be-
grippen als "boerenbeschaving", "kramerhandel", "patrimo-
niaal-bureaucratische staten", "irrigatie-bouw", "havenvorsten-
dommen", "adelheerschappijen" - ziehier enkele van de univer-
sele categorieën waarmee Van Leur de sociale werkelijkheid van
eeuwen her en van verre landen te lijf zal gaan.
Ook voor Azië, juist voor Azië is deze geschiedvorsing op historisch-
economische grondslag dringend nodig. Voor West-Europa is het
historisch-sociologisch onderzoek in volle gang. Voor India en
China hebben Moreland 1) en Max Weber 2) het werk aangevat.
Maar voor Indonesië bleef op dit terrein nog vrijwel alles onge-

') v.'. H. Moreland, "From Akbar to Aurangzeb", '923.
2) Max Weber "Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie", dl. I en lI, "Die Wirt-
schaftsethik der Weltreligionen" (Tübingen, '922).
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daan. Te zeer was de geschiedschrijving van Indonesië totdusver
het werk van philologen - met B. Schrieke als enige uitzondering
wellicht. Vandaar het zo bij uitstek exotisch karakter, dat deze
geschiedschrijving draagt, de grote nadruk op het wonderlijke, het
vreemde, het aparte.
De taak, die Van Leur zich stelt, is om op grond van de. veelheid
van reeds gepubliceerd bronnenmateriaal bouwstoffen aan te voeren
,voor een geschiedschrijving op economisch-historische basis. Zelf-
standige archiefstudie uit totdusver ongepubliceerde bronnen ligt
aan het proefschrift niet ten grondslag. Toch is de schrijver veel
en veel te bescheiden, wanneer hij aan zijn onderzoek geen andere
waarde toekent dan die van een compilatie. Uit zijn pen rijst voor
ons op een Aziatischè wereld, overstelpend door haar rijk gescha-
keerde bontheid, en toch telkens weer trekken vertonend die ons
bekend voorkomen - die ons nu eens doen denken aan de klassieke
oudheid, dan weer aan onze West-Europese Middeleeuwen; nu
eens aan de verhalen van de Duizend-en-Een-Nacht, dan weer
aan de lotgevallen van J ud Süsz. De eruditie en belezenheid van
de jonge dottor grensde aan het ongelooflijke; met het grootste
gemak, met zevenmijlslaarzen die tijd noch ruimte kennen,
leidt hij ons door de klassieke oudheid, door de Khalifaten, door de
grote rijken van India, éhina en Japan, langs het Igde eeuwse
kolonialisme naar fascistisch Italië of communistisch Rusland - en
toch ziet hij kans ons de wereld van toen en ginder steeds voor te
toveren als een wereld van levende mensen, bezield door gelijk-
soortige emoties als wij, worstele~d met maatschappelijke proble-
men, die ons vertrouwd zijn omdat zij slechts variaties zijn van de
algemeen-menselijke noden en verlangens.
Maar meen niet, dat Van Leur daarom gemakkelijke lectuur is:
zijn stijl is gedrongen, stroef, soms ingewikkeld, vermoeiend door
de vele haakjes en gedachtenstrepen. De talloze verwijzingen naar
literatuur maken het vaak moeilijk, de draad van het betoog vast
te houden. Maar wie zich de moeite getroost, de schrijver op al
zijn zevenmijls gangen en zijpaden te volgen, vindt zijn moeite
rijkelijk beloond.
Het zal de lezers met name interesseren, wat Van Leur's werk
heeft bijgedragen tot onze kennis van de Indonesische geschiede-
nis. Welnu, het is heel wat.

I
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Zoals ik al zei, heeft Van Leur zijn proefschrift niet gebaseerd op
zelfstandige archiefstudie. Hij heeft slechts gegevens uit de tweede
hand bewerkt. Maar het reeds gepubliceerde materiq.al, de talrijke
reisbeschrijvingen, journalen, dagregisters leveren reeds meer dan
voldoende stof voor een bewerking door een economisch en socio-
logisch geschoold historicus. Zo heeft Van Leur getracht, door een
analyse van de oude Indonesische maatschappelijke structuur
de ware aard van de zogenaamde Hindoe-kolonisatie te ont-
dekken. Hij verwerpt alle oude hypothesen: hij bestrijdt Mookerji's
voorstelling van een zich over heel Zuid-Oost-Azië uitstrekkend
Hindoe-imperialisme, dat de kusten en landen van' Achter-Indië
en Indonesië occupeert - een voorstelling die weliswaar in Neder-
land nauwelijks aanhang had gevonden maar die kort geleden
wederom in gelijke nationalistische zelfverheffing door Pandit
Nehru is overgenomen. 1) Maar evenzeer bestrijdt hij de door
Krom onderstelde "langzame infiltratie langs den weg des handels",
of de hypothese van Berg, die Indische roofridders als voornaams'te
overbrengers van de Indische beschaving zag.
Het is vooral de sociologische analyse van de Oosterse handel,
die de hypothese van Krom' voor Van Leur onaanvaardbaar
maakt. Stelt men zich de Indische handelaars voor zoals zij waren
- als kleine kramers, behorende tot de lagere volksgroepen, bijeen-
hokkend in de "kampong Keling", de vreemdelingenwijken der
Indonesische havensteden, dan begrijpt men in één slag, dat zij
onmogelijk de overbrengers konden zijn van de Brahmaanse be-
schaving. "De Hindoecultuurinvloed betreft slechts zaken van
sacralen en magischen aard: eeredienst, ritueel, letterkunde, staats-
'techniek, bouwwerkzaamheid, bij uitsluiting voor den eeredienst." .
Niet de volkstaal van de Drawidiers die als handelaren naar de
Archipel uitzwermden - het Tamil - noch hun volksgebruiken,
maar: de sacrale taal - het Sanskrit -, de wijformules, offeranden,
genealogieën van vorstenhuizen kenmerken de Hindoeïsering van
de Javaansche cultuur. Waarschijnlijker acht Van Leur daarom
de hypothese, dat de Hindoeïsering het werk is geweest van naar
de Indonesische hoven komende Indische schriftkundige pries-
ters, die aan deze vorstenhoven werden geroepen om aan de vorst
sacrale legitimatie, dus de investituur, te verlenen - en misschien
1) Jawaharlal Nehru, "The discovery of India", Ncw Vork, 1946.
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daarnaast om hun kanselarijvaardigheid, Van Leur vergelijkt hun
rol met die van de Katholieke geestelijken in Middeleeuws Noord-
en Oost-Europa. '
Ik ben op de hypothese van Van Leur in verband met de zoge-
naamde Hindoe-kolonisatie wat uitvoeriger ingegaan, omdat de
vruchtbaarheid van zijn sociologische methode hier onomstotelijk
is bewezen. Twee jaar geleden hield Dr F. D'-K. Bosch, benoemd
tot hoogleraar in de oude geschiedenis en archaeologie van Neder-
lands-Indië te Leiden, een inaugurele rede over "Het vraagstuk
van de Hindoe-kolonisatie van den Archipel", waarin hij, \velbe-
schouwd, de 'theorie van Van Leur met huid en haar heeft over-
genomen. Aan de hand van het spaarzame bronnenmateriaal heeft
Prof. Bosch de theorie van Van Leur nader uitgewerkt en daarbij
de Boeddhistische en Hindoeïstische invloeden streng onderschei-
den, zonder daarmee de hypothese als zodanig aan te tasten.!)
Ook op de invloed van de Islam in Indonesië werpt Van Leur een
nieuw licht. ,De Islam was, anders dan het Hindoeïsme, een heils-
leer voor alle lagen van de bevolking. Hij werd, anders alweer
dan het Hindoeïsme, inderdaad in sie eerste plaats door handelaren
in Indonesië verbreid. Hij kreeg het eerst vaste voet niet in de vor-
stenkratons der binnenrijken, maar aan de kustplaatsen. Maar
ook hier waarschuwt Van Leur voor een theorie die berust op een
misvatting van het karakter der Indonesische samenleving. De
Islamitische handelaren, grotendeels uit India afkomstig, waren
over het algemeen weer kleine kramers. De voorstelling dat zij als
kooplieden brengers zouden zijn geweest van een hogere bescha-
ving, en als representanten van die hogere beschaving Islamitische
vorstenrijkjes zouden hebben gesticht, acht Van Leur op sociolo-
gische gronden wederom onaannemelijk. Men werd van handelaar
niet zo licht vorst! "Aangenomen, dat moslimsche Voor-Indische
en Perzische handelaars "hoogbeschaafd" waren (wat zeer te be-
twijfelen valt) - ik citeer wederom Van Leur - dan nog hadden zij

1) F. H. van Naerssen heeft getraeht de hypothese van Van Leur en Bosch in die
zin aan te vullen dat de eerste kennismaking van de Indonesische vorstenhoven
met de Hindoe-culuur zou hebben plaats gevonden via d~ vreemdelingenwijk der
Voor-Indische handelaren, waar ook Brahmaanse "priesters" zich bevonden zouden
hebben. Zu tracht hij deze hypothese te verzoenen met KrolTi's theorie ("De aan-
vang van het Hindu-Indonesische acculturatie-proces" in Orientalia Neerlandica,
Leiden, 1948; vgI. ook N. j.Krom in Stapel's "Geschiedenis van Ned. Indië", dl. I
blz. 137 e.v.) ,
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de Indonesische ade1sgeslachten der havensteden tegenover zich
(in feite boven zich!), die minstens even hoogbeschaafd waren
en daarbij hun sterke patricisch-feodale tradities droegen." Het
waren de Indonesische adelsgroepen zelf die, door politieke en
militaire motieven geleid, de een na de ander tot de Islam over- \
gingen als schaakzet tegenover het Hindoes centraal gezag, en later
tegenover de groeiende. invloed van het Portugees Katholicisme.
En ook deze laatste stelling is in wezen overgenomen in een diepe
studie van wijlen Prof. dl' B. Schrieke, die binnenkort zal verschijnen.
De kerngedachte van Van Leur met betrekking tot de Islamisering
is ec4ter, dat de Islam sociaal-economisch in Indonesië geen enkele
vernieuwing of "hogere ontwikkeling" bracht. "In het staatsbestel
niet, zoomin als in den handel. Beide wereldgodsdiensten zijn slechts
een dun en licht afschilferend glazuur op het massieve lichaam der
inheemsche beschaving. De internationale verbindingen van In-
donesië met de Aziatische wereld kwamen tot stand onder zelf-
standigneid der Indonesische staten en onder het ongeschokt
primaat der Indonesische beschaving." Het is de continuïteit van
de oude Indonesische beschaving als zelfstandige loot van d_eAzi-
atische stam, die als een rode draad door het betoog van Van Leur
loopt. "De Indonesische volksgroepen, verspreid over de eilanden
van de Archipel, elk in eigen historisch en geografisch milieu, toonen
processen var{ langdurige en zelfstandige ontwikkeling in een veel-
heid van vormen van gezagsorganisatie, volks- en rechtsordening
en sociaal-economisch leven; vormen wier innerlijke kracht naar
omstandigheden wisselend kan zijn, doch die in het historisch ver-
loop van den tijd aan de grootste krachtproeven onderworpen zijn
geweest en weerstandskrachtig zijn gebleken."

Wij zijn thans genaderd tot de vraag, die ons op dit moment het
meeste interesseert: bleef deze weerstandskracht tegen vreemde
beschavingen, deze pariteit in cultuurniveau gehandhaafd, toen de
Indonesische beschaving niet langer slechts met andere Aziatische
culturen werd geconfronteerd, maar tegenover een volslagen
nieuwe factor in de Aziatische wereld kwam te staan: de wereld
van het Westen?
Het is deze vraag vooral die Van Leur heeft behandeld in het
laatste hoofdstuk van zijn proefschrift en in de twee reeds eer-

t
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der1) vermelde studies uit zijn la~tste jaren: achtereenvolgens voor
,de I6de, de I7de en de I8de eeuw.
Van Leur begint met te vertellen, hoe de Portugese admiraal de
Albuquerque, wanneer hij in 151 I de Maleise havenstad Malaka
aantast, in een voor die tijd moderne artilleriestrijd verzeild raakt.
Bij de verovering der vesting vallen 3000 stuks geschut, waaronder
. 2000 bronzen vuurmonden, de Portugese veroveraars in handen.
Dit ene kleine voorbeeld is voldoende om ons met een schok te
doen realiseren, hoezeer de werkelijke verhouding tussen Oost en
West ten tijde van Vasco da Gama verschilt van de geijkte voor-
stelling. Terwijl het buskruit in West-Europa nog slechts sedert kort
was "uitgevonden", en pas in de Isde eeuw op groter schaal voor
_militaire doeleinden werd vervaardigd, blijkt het in Azië reeds
sinds vele eeuwen bij de oorlogsvoering in gebruik te zijn geweest.
De moderne nautische instrumenten van Vasco da Gama wekten
bij de Aziaten evenmin enige verbazing: ook de zeevaart in Zuid-
Oost-Azië kende astrolabia van hout en metaal.
Maar ook in ander opzicht stuitten de Portugezen, aldus Van Leur,
op een beschaving die bij de Europese allerminst achterstaat. Het
is er ver vandaan dat de Portugezen erin slagen de sociale en po-
litieke verhoudingen in Zuid-Oost-Azië te beheersen. Grotere
aanvalskracht en betere navigatie maken Portugal, hoewël de
bewapening technisch niet veel verschilt van die van India, China
en Indonesië, toch tot een maritieme macht, die zich als zodanig
in de histoire de bataille van geheel Zuid- en Zuid-Oost-Azië doet
gelden. Maar op de duizenden kilometers lange handelswegen
vormt deze agressieve machtsoefening tenslotte een factor van be-
trekkelijk geringe draagwijdte. EconoJ!lisch-commercieel heeft
het Portugees bewind weinig te betekenen. Het bewind is typisch
middeleeuws van structuur. "Een conglomeraat van edellieden
en condotti~res, elk met eigen volgstoeten van trawanten, door
vazallentrouw of winzucht aan hen verbonden, vaak particuliere
equipeering der gezagvoerende ambtenaren en expl~itatie ten eigen
bate." Zucht naar buit in de vorm van schatting en roof, niet
zucht naar zuiver commerciële winst spelen de hoofdrol in deze
overzeese expansie. De verpachting der vaart naar Indië o.a. aan
de Fuggers en Welsers is een figuur van politiek (fiscaal) kapitalis-
') Zie blz. 577.
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me, die niets typisch Europees heeft. "Tegenover de Portugeesche
vaart staan veelvouden der Chineesche, japansche, Siameesche,
Javaansche, Coromandelsche, Gudjerat-Malabaarsche en Arabische
scheepvaart". "In den handel is de belligerente Portugeesche werk-
zaamheid één draad meer geworden in het weefsel van het inter-
nationale goederenverkeer dezer landen van Suez tot Nagasaki."
Met zeer instructieve scheeps- en warencijfers, die ik de lezer
zal besparen, worden deze stellingen nader toegelicht.
"De Nederlandse zeevaarders kwamen dus", zegt Van Leur, "niet
in een Portugeesch Azië, niet in een Portugeesch India ofIndonesië,
maar in gebieden waarin de positie der Portugeezen strijdend wordt
afgeweerd ofin evenwicht gehouden." Slagen zij erin, in de gouden
eeuw, de eeuw der ontdekkingen, de balans te doen overslaan ten
gunste van Westerse cultuurinvloeden? Ook hier is het antwoord
weer ontkennend.
Het is 0I?streeks I6S0 nog voorbarig, van een Compagnies-Indië
te spreken. "De beheersching-der enkele punten op de interazia-
tische routes had ook de macht der Portugeezen gevormd. Buiten
Indonesië was de macht der V.O.C. gering. Maar ook de machts-
oefening der Nederlanders in de Indonesische landen betekende
geen politiek overwicht in de Archipel. De javaansche en Atjeh-
sche macht was daarvoor nog te zeer ongeschokt."
De militaire techniek bleek in het algemeen superieur aan die der
Indonesiers, te water en te land. "De verhoudingen lijken zich hier
te hebben verschoven ten ongunste der Oostersche weerbaarheid."
Tegenover de Portugezen was van een besliste technische inferio-
riteit der Oosterlingen niet gebleken. Tegenover Turkse, Indische,
Chinese erijapanse wapenen wisten ook de Nederlanders en Engel-
sen geen beslist overwicht te verwerven. Maar in Indonesië stuitten
de Nederlanders op een weerstand die zij baas konden.
Het zijn intussen vooral de sociale en economische verhoudingen,
waaraan Van Leur zijn volle aandacht besteedt. Zijn belangrijkste
onderzoek heeft uiteraard betrekking op de vraag, in hoever de
Verenigde Oost-Indische Compagnie, wel eens de eerste grote
maatschappij op aandelen genoemd, inderdaad een nieuw element
in de Aziatische wereld vertegenwoordigde en revolutionerend op
die wereld heeft ingewerkt. De conclusies van Van Leur zijn, hier
als elders, uitermate verrassend. De basis voor het Compagniesbe-
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drijf, aldus onze schrijver, is niets anders dan de in de Aziatische
wereld, evenals in het .Middellandse Zee-gebied, van ouds bekende
commenda, de bodemerij als basis voor het uitreden van schepen
"op dobbel weder". Deze partenrederij, deze belegging op bodemerij,
heeft met _aandeel belegging in een ondernemingskapitaal niets
van doen. De bodemerij of commenda is een vorm zo oud als de
cultuurwereld en algemeen verbreid; in Banten vond men haar
evenals in Zuid-China en Japan. De figuur wordt voor Banten als
volgt beschreven: "De Coopluyden, die rijck zijn, blijven ghe-
meynelijck thuys, dan als eenighe schepen af willen, so geven zij
aende gene die mede varen een somme gelts op dobbel weder meer
oft min, na dat de reyse lanck vallen, waer van zij een obligatie
maken, ende so de reyse voorspoedelijek volbracht wordt, so wordt
oock den ghever betaelt, volghende 't contract, ende soo den trecker
tselve niet en coste betalen deur eenich ongeluek, so moet hij
vrou ende kinderen tot ondeI;pant geven tot aller tijt, dat de schult
voldaen wordt, ten ware t'schip verongheluckte, so verliest de ghene
zijne uytgheleede penninghen". Waar ook bij het compagnies--
bedrijf geen continue omslag van het kapitaal plaats vindt, geen
rendabiliteitsrekening van hct gcïnvesteerde bedrag, geen winst- .
rekening emanerend uit een kapitaalsrekening wordt beoogd, is
van een moderne onderneming op aandelen geen sprake; de schei-
ding van geldgevcrs en uitvoerders van de onderneming kwam ook
bij de commenda voor.
Met een nauwkeurige analyse van het bedrijf der Oost-Indische
Compagnie - men kan de bewijsvoering in het Tijdschrift voor
Geschiedenis vinden 1) -licht Van Leur zijn stelling nader toe.
Dat de uitreding niet voor één reis maar op een tienjarige rekening
plaats vond, maakt volgens hem geen principieel verschil. Een
verband tussen kapitaal en winst bestaat niet. De uitdelingen zijn niet
dividenduitkeringen op een exploitatierekening maar uitkeringen
uit feitelijk aanwezig tegoed na aftrek van nieuw handelskapitaal.
De kosten van de vestigingen in Azië worden niet op een kapitaals-
rekening gebracht. De jaarlijkse Generale staat van de Compagnie
is geen bedrijfsbalans, maar veeleer een jaarlijkse inventaris van
goederen, gelden, ontvangsten en uitgaven. De positie van het
bedr~jf eruit af t~ lezen, is onmogelijk. Het becijferingssysteem blijft
') Jrg. '947, bI. 292 e.v.
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geheim; er is geen contróle van de participanten op het bewind.
En zo komt Van Leur tot de wel zeer krasse uitspraak, dat de V.O.C.
als ondernemingsvorm met de ontwikkeling van het moderne
kapitalisme niet alleen niets te maken heeft, maar bovendien als
handelsonderneming een "ouderwetsch en uiterst conservatief type
vertegenwoordigt" !
Wel 'betekent de V.O,C. als bureaucratische organisatie een hoger
ontwikkeld moment dan de feodale middeleeuwse Portugese over-
zeese bewindsvormen. Met name de scheiding van de bezittingen
der Compagnie van die der Compagniesdienaren en de salariëring
van het personeel op vaste schaal vormen uit organisatorisch oog-
punt een belangrijk hi,storisch moment. Toch moet men zich hoeden
voor een overschatting van de Westerse tegenover de Oosterse
bureaucratische organisatievormen'. De uiterst accuraat bijgehouden
Daghreghisters van het Kasteel Batavia vinden hun pendant in de
Oosterse hofbureaucratieën, de hofkanselarijen langs de Malabaarse
kust en in japan, waar de "papirisering" even ver was voortge-
schreden en alle nieuws en elke zaak eveneens te bestemder plaatse
schriftelijk werd vastgelegd.
Nog duidelijker worden de juiste verhoudingen tussen Compagnies-
handel en Aziatische handel, wanneer men de cijfers naast elkaar
zet. Het is ni,et meer als in de Portugese tijd: de Nederlandse handel
als geheel, gedirigeerd van één punt uit, gecentraliseerd, geadmi-
nistreerd, is op zichzelf in Azië een belangrijke figuur geworden.
Relatief - in verhouding tot de gehele Oosterse handel - blijft de
betekenis van de Nederlandse handel echter beperkt. Zomin als
Portugees Malaka weet het Nederlands Batavia zich te ontwik-
kelen tot de natuurlijke stapelplaats van de Indonesische en Azia-
tische vaart. Over de verschillende routes kan de Compagnie
slechts een betrekkelijk gering lastage inzetten. "Tegenover de
Oostersche China- en japanvaart is die van de Compagnie van
zeer bescheiden omvang." De positie van de Compagnie als geheel
wordt het beste aldus omschreven: "het is één van de handels-
groten van het Oosten". De grote patricische koopheren van Su-
ratte, de grootmandarijnen van Emoi, kunnen met de Compagnie,
wat betreft omvang van hèt vermogen, van geldbeleggingen of van
handelstransacties, stellig wedijveren.
Van Leur ontkent dan ook ten stelligste, dat men kan spreken van
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een "Westerse" tegenover een "Oosterse" wederpartij, met een
uiteenlopende" Wirtschaftsgesinnung", waarbij deWestersehandels-
geest verder, hoger ontwikkeld zou zijn dan de Oosterse. "In feite-
lijke beschikkingsmacht over goederen en geld domineerde de
Oostersche handel. Doelstelling, opzet van het winststreven, tech-
niek van den handel vertoonen geen noemenswaarde verschillen,
anders dan uit den aard der afwijkende organisaties van de V:O.C.
voortvloeit, welke"ambtenaren-kooplieden employeert tegenover
den Oosterschen handel of den handel der factors, commenda-
nemers" en kramers.
De Europeesch-overzeesche handel schakelde zich hier in op den voet
die in den Aziatischen handel als maatstaf gold, geen nieuwe elemen-
ten daarin~brengend, geen niveauverschillen scheppend."
Het is begrijpelijk, dat onder deze omstandigheden Van Leur de
Nederlandse Compagnie als cultuurfactor voor deze periode niet _
hoog aanslaat. Batavia wordt een overwegend Oosterse stad. De
dwangbekeringen van het calvinistisch Christendom op de spe-
cerijeilanden zijn een louter politiek element. De Compagniesloges
verschillen niet van de fondaco's der overige vreemde natiën; de
strenge Italiaanse kasteelwerken te B.atavia mogen voor Indone-
siërs iets onheilspellend nieuws zijn geweest - bij Chinese, Japanse,
Indische en Nabij Oosterse vreemdelingen konden zij slechts her-
inneringen aan vestingen in eigen land oproepen. "De oorlogende
compagnie met haar 'militair regiem op de specerijeilanden, op
kaapvaart uitgaand in alle Oostersche zeeën en voor 't overige op de'
Oostersche markten als één onder velen ten handel komend, ver-
breidde weinig of geen invloed in cultureel opzicht" - aldus Van
Leur's conclusie voor de ehste helft der I7e eeuw.
Misschien nog verrassender is echter het betoog van Van Leur,
dat ook in de I8de eeuw de verhoudingen, in groter verband ge-
zien, niet principieel waren gewijzigd. Niet alleen Perzië, Birma,
Achter-Indië, China en Japan zijn in deze periode nog ongehavend
en in volle glorie. Ook in India is de macht der mogols niet dan
vluchtig beroerd. Maar hoe is het met Indonesië? Is hier de Ne-
derlandse macht, die elders in Azië aan ~et teruglopen is, definitief
gevestigd?
De met kracht en geweld doorgevoerde monopolisering der spe-
cerijgebieden is stellig een belangrijk verschijnsel. Ook op Java is
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de Nederlandse invloed sterk gegroeid. Toch is een interinsulaire
macht in Indonesië niet bereikt. De betekenis van de Sumatra- en
Borneohavens voor de Compagnie is teruggelopen. Van een werke-
lijke machtsvestiging is op die eilanden geen sprake. Maar ook op
Java is slechts een labiel overwicht bereikt, nadat in uiterst zware
koloniale campagnes de vorsten en groten bedwongen zijn, na in-
terventie in menige dynastieke twist, en na onderdrukking van
menige volksopstand.
"Politiek gesproken", aldus Van Leur "is ook in de I8de eeuw van
een Europeesch Azië geen sprake. 'Op zeer beperkte schaal zijn slechts
enkele Europeesche machtsvestigingen geconsolideerd. In het al-
gemeen zijn de Oostersche rijken militair, economisch, politiek als
valide een-heden actieve factoren blijven vormen in het verloop
der gebeurtenissen."
In verband hiermee wijst Van Leur met name op de onjuiste poging.
om de Indonesische staten af te doen met qualificaties als "corrupte
despotieën", "broeinesten van smokkelarij", "slaven- en zeeroovers-
staten" - al was het alleen omdat slavernij, zeeroof, despotisme,
corrupt~e en smokkelhandel historische figuren zijn, en men met
afkeurende waardeoordelen geen geschiedenis schrijft. Ook Mid-
delburg en Vlissingen hadden hun bloei te danken aan kaapvàart,
smokkel- en slavenvaart.
In het bijzonder aan de zogenaamde Indonesische smokkelhandel,
voornamelijk geconcentreerd op Makassar, later Bandjermasin, te-
genspelers van het Compagniesmonopolie, hecht Van Leur grote
betekenis. Voor de economische geschiedenis van de 18de eeuw
zijn deze smokkelhandel en de corruptie onder de Compagnies-
dienaren evenwaardig met het Compagniesmonopolie, en een inte-
grerend deel van het economisch bestel. Hun omvang bewijst, dat de
Indonesische markten bereid en in staatwaren veel meer goederen op
te nemen en afte schepen, dan door de Compagnie werd verhandeld.
De conclusie van Van Leur is, dat wij ook in deze periode tevergeefs
zoeken naar een "koloniale tegenstelling", naar een tegenstelling
"Westen"-"Oosten" .. Deze periode kent nog "geen superieur
Westen, geen zichisoleerend, niet meer mede opgaand Oosten, doch
een krachtig Oosten, een rijk weefsel van een breed en, sterken,
inslag, met een fragieler Westersche kettingdraad, wijd uiteen
ingezet."
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Pas het moderne kapitalisme van de Igde eeuw brengt een omslag.
En ziedaar de diepste kern van Van Leur's betoog: tot aan de Igde
eeuw ontwikkelde de Aziatische wereld zich volgens een eigen
patroon, in vormen gelijkwaardig aan die van Europa. Tot 18ào
was er.een continuïteit in de Aziatische ontwikkeling, een continu-
iteit ook in de ontwikkeling van Indonesjë, een zekere geslotenheid
van de sociale structuur, die door invloeden van buiten, Hindoe-
isme, Islam, Europees Christendom en Europees handelsmonopolie,
ternauwernood werd beroerd. "De veranderingen die de Ige eeuw
bracht echter, zijn groot en diepingrijpend geweest. De industriali-
satie van West-Europa door 'het moderne kapitalisme heeft een mas-
saal goederenverkeer in beweging gebracht; de oude cultuurlanden
van Azië werden gemobiliseerd als afzetmarkten der grootindus-
trieën van het Westen en door het koloniale kapitalisme in het
verkeer ingeschakeld als productiegebieden van grondstoffen en
plantageproducten der moderne koloniale land- en mijnbouw."
"De Aziatische vaart, eens meester van den scheepsweg, is door de
moderne vaart der kapitalistische staten teruggedrongen, tot on-
dergeschikte kustvaart gedegradeerd, vernietigd. De rij der grote
Aziatische havens van thans, van Suez tot Kobe, bewaart nog slechts
enkele oude namen; en alsdan is de herinnering nog slechts een
klank, geen noemenswaarde, tastbare rest."
Deze ontwikkeling van het moderne kapitalisme pas heeft een prin-
cipieel onderscheid tussen het Westen en het Oosten in het leven
geroepen. Maar de tijdelijke hegemonie van de West-Europese
cultuur heeft ook onze blik op het verleden verwrongen, de belang-
stelling te eenzijdig gericht. De allesbeheersende betekenis van de
moderne Europese geschiedenis heeft teruggewerkt op de voorge-
schiedenis en geleid tot de hege,monie in onze voorstelling van de
West-Europese geschiedenis ook voor het verleden. Omdat de wereld
120jaren - een korte periode en een eeuwigheid - van het Westen
uit is beheerst, ging het Westen zich ook als centrum der wereld-
historie en als maat aller dingen beschouwen.

Het wordt tijd om mijn overzicht van het levenswerk van Van
Leur af te sluiten. Twee vragen zullen wellicht bij de lezer om de
voorrang strijden. Ten eerste: kunnen wij dit verrassend nieuwe
beeld van de historische verhouding tussen Oost en West aan-
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vaarden? Ten tweede: Als elke ware geschiedenis inderdaad
geschiedenis is van'het heden, welke lering voor het heden kunnen
wij dan uit deze historische visie trekken?
Wat de eerste vraag betreft: het geschiedbeeld, door Van Leur
opgetrokken, is een grootse conceptie die niet met een eenvoudig ja
of neen kan worden afgedaan. Men zou kunnen trachten, op allerlei
details wat af te dingen; de vraag te stellen of de schrijver niet wat
al te absoluut en apodictisch zijn standpunten kiest. Men is licht
geneigd te vragen, of de feiten zelf van de machtsvestiging van
Portugezen en Hollanders over zo verre afstanden niet pleiten
voor een groter technisch overwicht dan de schrijver aanneemt; men
kan betwijfelen of niet de eeuwenlang nog doorwerkende vrees van
Indonesische vorsten voor stenen vestigingen van Europeanen in
hun gebied een aanwij~ing vormt, dat het Portugese fort op Ma-
laka wel degelijk iets nieuws en angstaanjagends in de Oosterse
wereld had betekend. Men kan, met de kort geleden door de Engels-
man Boxer en de Amerikaan Hyma 1) beschreven zeer belangrijke
invloeden van Nederlandse Compagniesdienaren op wetenschap
en cultuur van het 18de-eeuwse Japan voor ogen, zich afvragen
waarom dan een cultureel overwicht en een cultuurbeïnvloeding
in de voornaamste Compagniesvestiging - op Java - zou hebben
ontbroken. Er is geen reden aan te nemen, dat Japan in die periode
bij Il)donesië cultureel zou hebben achtergestaan - eerder het
tegendeel!
Men zou ook de meer principiële vraag kunnen stellen, met welke
maat van objectieve gelding cultuurhoogten gemeten kunnen
worden. Welke betekenis hebben begrippen als superioriteit en
gelijkwaardigheid in Van Leur's gedachtengang, anders dan ter
afweging van technische en organisatorische vaardigheid, tot
uitdrukking komend in reële machtsverhoudingen? Geeft de mate
van ingewikkeldheid der sociale organisatie, de hoeveelheid arbeids-
deling, een maatstaf voor het meten en vergelijken der cultuur-
hoogte ? Altemaal vragen, die elk een studie op zichzelf zouden
eisen!
In het algemeen ziet Van Leur de Aziatische maatschappijen vóór
de 19de eeuw vermoedelijk te statisch, is hij mogelijk te bevreesd

1) C. R. Boxer, "Jan Compagnie in Japan, 1500-1817", Den Haag, 1936. Albert
Hyma, "The Dutch in the Far East", Michigan, 1942.
38 .
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voor alles wat zweemt naar "evolutionisme" in onze kijk op maat-
schappelijke verhoudingeri, onderschat hij misschien de sociale
rol van de toen reeds werkzame technische vooruitgang in en
buiten Azië en wellicht ziet hij daarom 1800, in en buiten Europa,
te veel als een caesuur, miskent hij ook de continuïteit in de Wester-
se beschaving.
Maar al moge Van Leur, in begrijpelijke reactie tegen gangbare
voorstellingen, op bepaalde punten hebben overdreven en de tegen-
stellingen te zeer hebben verabsoluteerd - de kern van zijn betoog
wordt met zodanige detailcritiek toch niet aangetast. Hier is een
nieuwe visie gegeven op de Aziatische geschiedenis en op de histo-
rische verhouding Oost-West door een geleerde van bijzonder for-
maat, grote kennis en treffende originaliteit - het is de taak van de
ganse wetenschappelijke wereld, van historici in samenwerking
met sociologen, economen, kenners van de geschiedenis der techniek
en oriëntalisten om dit beeld in zijn totaliteit critisch te toetsen.
Wat de conclusies voor het heden betreft (ondersteld dat het op-
geroepen beeld van het verleden in hoofdtrekken juist is) - Van
Leur zelf heeft in de mij bekende geschriften geen conclusies ge-
trokken. Dát onze visie op de vraagstukken van het heden door een
aanvaarding van dit historische beeld sterk zal worden beïnvloed,
spreekt vanzelf. Wanneer wij aannemen, dat Oost en West nog
omstreeks 1800 gelijkwaardige en niet principieel verschillende
grootheden waren, dan wordt de alom in het Oosten aanwijsbare
drang om h~tWesten en op betrekkelijk korte termijn in te halen en
zo mogelijk voorbij te streven, veel begrijpelijker. Iedere conceptie
van een Oosten, onmachtig om zich de zegeningen der I9de en
20ste eeuwse Westerse cultuur eigen te maken, wordt dan in één
woord lachwekkend. Er is dan geen enkele reden te zien, waarom
de moderne Westerse cultuur niet tot een wereldcultuur zou kun-
nen uitgroeien, en er is geen enkele reden, waarom de Westerse
hegemonie, resultaat van een "einmalige" constellatie, van blij-
vende aard zou zijn.
En misschien is de Copernicaanse wending, door Van Leur ge-
geven aan de Aziatische geschiedschrijving door Azië in het centrum
en Europa aan de peripherie van ons geschiedbeeld te plaatsen,
zelf we~r een symptoom van het feit, dat West-Europa hard bezig
is, zijn centrale positie in de wereld te verliezen.
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Het levenswerk van Van Leur is wel zeer vroegtijdig afgebroken.
Het is alsof hij zich gehaast heeft om in de weinige jaren van zijn
wetenschappelijke productiviteit een project voor verder onderzoek
uit te zetten, zó verantwoord dat zijn werk, fragmentarisch als het:
nog is, toch in zekere zin als een gesloten geheel kan worden gezien ..
En wie weet, dacht hij in de laatste bange minuten aan boord van
de "Houston" wel aan de geliefde woorden van de door hem zo-
zeer bewonderde Max Weber: "Was ich nicht mache, mach en
andere".



596
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METAMORPHOSE

Van mensch schijn ik tot visch geworden,
- een, wien 't geruchtIoos-zijn behaagt -
'k glijd onbekommerd door de hor'den,
'in 't vischbestaan door niets belaagd.

Heb ik van 't amoureus geflonker
der speclsche oppervlakte-zon
genoeg, schiet ik naar 't diepste donker,
recht-toe, een visch buigt niet' ,pardon'.

Te veel heb ik pardon gepreveld
in 't waardloos hypocrietenrijk;
knie' op de borst heb ik gekneveld
mijn zielekindren, tot ze lijk

naast lijk zoo smartIijk stilgebleven,
niets lieten dan herdenkingszang ..
toen ging 'k mijn koele droomen weven
en wevend werd ik minder bang

voor wat van buiten op mij loerde,
- die àl verloor wordt niet beroofd -
er was te veel, dat zacht ontroerde,
ik heb in zooveel schoons geloofd.

Nu wendt en keert dit gladde lijf
door spokige spiegelbeeldlianen
en lacht, de visschenkaken stijf,
in al dat water stil om tranen.



VERZEN

HERINNERING

,Je nest in!' - heeft een vrouwestem
verdierlijkt tot mijn angst geschreeuwd ..
ik heb verachtelijk gegeeuwd,
toen ben ik in het vuil gekropen,
dat zij mij liet, die niet weer keerde
en die zich moediger dan ik verweerde.
Wij waren dertien, in .ons leed gedoken
en sliepen eenzaam rug aan rug.

De jaren gaan nu vlug ..

De nacht zonder geronk of schrik,
begint nog altijd met een snik,
die niet naar buiten wil
en stil blijft met hun aller stil,
waar 'k niet van los kan komen
dan in te korte droómen.

En 's avonds bij den ommegang
langs gladde, rustige 1gedden,
mijn wang verwonderd op een wang,
een hand op kleine hoofden,
hoor ik, wat wij elkaar beloofden:
(... ,straks, wanneer ze ons komen redden .. .')

Dan smeekt een klamme herinnering
den dringenddichten schimmenkring,
waar 'k haast gillend rond in ren:
vergeving, dat ik er nog ben.
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Fragmenten uit een dagboek

II

Eenjong volk is in menig opzicht beschaafder dan een ouder. De nau-
were band met de natuur schenkt den mens een natuurlijken levens-
stijl, die evenwichtiger en wellevender is dan die van den stedeling
die van het land geen heugenis meer heeft. Bovendien ontbreekt
het rauwe fabrieks- en havenproletariaat dat in onze grote steden
zo verwilderd leeft. De arme blanken lijden een kommerbestaan,
maar zij lijken althans niet aan een ontaarding in de massa als in de
wereldsteden ten prooi gevallen
De jeugd, de kinderen, de studenten, zij winnen het in beschaafde
houding en natuurlijke wellevendheid verre van de Europese.
Naroepen, uitjouwen, molesteren, vernielen, burengerucht, uitspat-
tingen komen niet voor. De studenten trappen geen keet, maken
geen "lol", de massa host niet op feestdagen. De rag, de studenten-
jool is kinderlijk maar ordelijk als in Engeland. In het algemeen
gedraagt het publiek zich waardiger en beleefder. Er vormt zich
een geduldige éénmansrij bij de bushalte, een vanzelfsprekend "in
tou staan;' waar geen touwen of politie bij te pas komt. Laat ons
hopen dat onze vindingrijke burgemeester in Amsterdam er eens
in slageh zal ook het wilde beestenspel van het Amsterdamse tram-
publiek te temmen. Eén schoolgeneratie aandacht hiervoor, en
het zal ons volk afgeleerd zijn!
Ook de voetbalwedstrijd - een Intervarsity van Pretoria en Wit-
wat~rsrand, van Tukkies en Witsies - gaat onvergelijkelijk orde-
lijker in zijn werk dan soortgelijke evenementen bij ons, en de riva-
liteit der twee universiteiten ontlaadt ,zich in een georganiseerd
spel van elkaar afwisselende strijdliederen en "warcries" , onder
leiding van een in lange, witte of blauwe jas levendig paljassenden,
populairen koordirigent. Overigens winnen de reusachtige sport-
velden het hier nog zelfs van de snel en Amerikaans zich uitbrei-
dende gebouwencomplexen der universiteiten, maar daarmee is
het Helleense ideaal van het geestelijke en lic1?-amelijke evenwicht
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evenmin bereikt als in het gehypertrofieerde geestelijke leven der
oude doch vitale Europese wetenschapscentra, de weegschaal slaat
door naar de sport. Trouwens, in meer dan één opzicht heeft het
leven hier, met matches, dances, cocktailparties, cars en efficiency
gevaarlijk Amerikaanse allures. Zuid-Afrika lijkt een jonger

\
Amerika te worden. Tenzij de cultuurtendenzen een krachtig ge-
noeg tegenwicht vormen. Verwonderlijk is hoe vaak men, tot in
academische kringen, de ongedurigheid kan constateren, waardoor
de huisplaag van de radio de kans krijgt tot een altijd gerede rust-
verstoring te worden. De radio is de vijand van de stilte der concen-
tratie. Zij is spreiding van aandacht inplaats van samentrekking,
zij ontbindt en vervluchtigt de aandacht inplaats van haar te bin-
den en te bepalen. Men kan "er dol en wanhopig van worden. Het
is hier al niet beter dan in Europa, tot op de "plaas" , tot in de stu-
deerkamer, overal sijpelen h~ar anorganische geluiden door. Er
mocht wel een wetgeving zijn tegen het veroorzaken van bijgeluiden
in de natuur. En tegen de geluidsverspilling van als stromende
waterkranen doorlopende radios. Een badkamer zou vol water
komen te staan, maar ook in een met nuziek, jazz, berichten,
preken en redevoeringen volgelopen huiskamer kan men verdrinken.

De tijd ontbreekt om zonder de merkbare vermoeienissen van de
reis nog te vergroten na de mensen ook de dieren te bezoeken.
De Wildtuin in Oostelijk Traansvaal, over een gebied van ander-
halfmaal den omvang van Nederland, is de trots van den Afrikaner.
Om de ongerepte natuur, om de rustgevende stilte daarvan, om
de bekoring of om de sensatie der wilde dieren die men er in vrij-
heid bespiedt? Wij zullen het niet kunnen beoordelen. Wordt de
ill~sie der ongerepte natuur niet verminderd als men het Kruger-
park met twee honderd auto's tegelijk binnengaat? Is er iets on-
natuurlijks in dit opwindend gezelschapspel, in het georganiseerd
bezoek van de mensen aan de dieren? Maakt zich een over-
dreven zucht van vele bezoekers meester om "lceus" te zien!
Hoogtepunt is het aanschouwen van een "kill" van een bok of
wildebees, waarvoor men opgewonden boven op de "carren"
klimt om de beste plaats en het mooiste gezicht er op te hebben.
Dit stukje wildernis, waar de beschaving zich niet geves~igd heeft
maar omzichtig als bezoekster is doorgedrongen, kan men het als
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een wildernis beleven? Is het het onderdrukte jachtinstinct van den
Zuid-Afrikaner, dat hem hierheen trekt, al mag hij het er niet
bevredigen? Wij kunnen het niet beoordelen, wij zullen geen be-
haaglijk dommelende leeuwen langs het pad zien liggen, onbe-
kommerd om den benzinegeur van de ,rakelings langs hen gaande
"car", wij zullen geen "bobbejaan" voor de rooibokkentroep zien
uittijgen, en geen "kameelperd, wolkenkrabber van die veld",
als een uitgerekt hobbelpaard door de velden zien galopperen.
De koning van Engeland heeft er bij zijn bezoek aan den Wildtuin
geen leeuwen gezien, naar wij horen. De koning der dieren liet
zich niet zien aan den koning der mensen.
De mensen zijn er de gasten der dieren. Althans gedragen zij zich
als zodanig, inzoverre zij er de dieren ontzien en hun heerschappij
eerbiedigen. Er zijn alle voorzorgen genomen, dat wel de nieuws-
gierigheid der mensen wordt bevredigd, maar niet de nieuwsgierig-
heid der dieren voor den mens wordt opgewekt. Blijf in uw "car",
is het consigne. Toch kunnen wij'de ,gedachten niet geheel van ons
afzetten, dat wij nooit een zelfde schier alles overtreffende belang-
stelling zullen kunnen opbrengen voor het "game reserve" als de
meeste Afrikaners. Er is een uitgave over Zuid-Afrika, met een
leeuw op den omslag afgebeeld: This is South-Africa. Daarin lijkt
ons iets uitgedrukt van die zekere overschatting van het dieren-
reservaat, die wij soms menen op te merken. Of, ligt het aan ons?
Is onze natuurliefde te klein of te groot om het naar waarde te
schatten? Of, zijn wij te veel in beslag genomen en gefascineerd
doorde problematiek van de uiteen lopende, tegenstrijdige bevolkings-
groepen van dit in menselijk opzicht zo opwindende land met zijn
Afrikaners en Engelssprekenden, zijn naturellen, zijn kleurlingen,
zijn Joden, zijn Indiërs, zijn Maleiers, om ook voor zijn dieren-
bevolking de volle aandacht over te hebben?
De Joden - het dringt met een schok tot ons door. Wij hebben tot
nog toe van niemand in dit land een goed woord over hen gehoord,
en zelden of nooit werden wij een blijk van werkelijk besef gewaar
van het rampzalig lot der bij millioenen door Hitler vermoorde
Joden, onder wie meer dan honderdduizend Nederlanders. Het
menselijk voorstellingsvermogen, hoe bitter beperkt is het en hoe
gering zijn draagkracht over groten afstand! Of men hier, naar
het heet, als Joden met name Oost-Joden aanduidt en daar in de
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praktijk niet de Westerse Joden onder begrijpt, is mij niet geheel
duidelijk, maar het maakt geen wezenlijk verschil. Het antisemi-
tisme sluit begrip voor de Joodse tragiek hier vrijwel algemeen uit.

Hier op Waterkloof, dicht onder Klapperkop, op drie honderd
voet boven Pretoria, waar de mensen die het zich veroorloven kunnen
hun huizen bouwen om.de hitte van de vallei te ontwijken, merkt
men ook weinig van de hitte van den verkiezingsstrijd. Men kijkt.
er langs de groene glooiingen over bougainvillia's en pointsettia's,
omlaag in het dal en over de stad heen op de Magaliesbergen, als
een rij rustende zich half oprichtende figuren, en op de "poorten"
die naar verder ruimten het vergezicht openen, Koedoespoort,
Wonderpoort, en de schemerende vlakten en verre lage bergen
daarachter. De opwinding voor verkiezingen is hier veel groter dan
in ons land, en met den onverwachten uitslag, de verrassende over-
winning van de Nationale Partij op de regeringspartij van Smuts
stijgt zij ten top. Nog des te meer, misschien, omdat die overwin-
ning n{et alleen nog door niemand verwacht werd maar ook slechts
een uiterst krappe meerderheid aan de nationalisten verschaft; bij
ons evenredig kiesstelsel zou er zelfs geen overwinning behaald zijn,
want het stemmenaantal der Verenigde Partij van Smuts be-
draagt een honderdduizend meer dan dat der Nationalisten, maar
de stemmen van verslagen candidaten zijn bij het districtstelsel
nu eenmaal verloren, al is de nederlaag ook nog zo klein.
Is er meer reden tot opwinding bij verkiezingen dan in het nood-
lijdend Europa? Ogenschijnlijk niet, de problemen van den di-
recten materielen nood kent men in dit welvarend land, althans
onder het overgrote deel der blanke bevolking, niet. Maar de
opwinding komt voort uit den strijd in het verleden, de oude Engels-
Afrikaanse tegenstelling en de nog niet uitgesleten, in den laatsten
oorlog vooral weer tot bij de Afrikaanse jeugd opgeleefde of opge-
zweepte verbittering over eenmaal geleden onrecht, en niet minder
uit den dreigenden strijd dien men algemeen-voorvoelt, het pro-
bleem der negen millioen zwarten tegenover ruim twee millioen
blanken, dat door de beide grote partijen zo verschillend wordt
beoordeeld: de Verenigde Partij, meer optimistisch, liberaal en
humanistisch, ziet de oplossing, als er ooit een oplossing mogelijk
zal blijken, in aanvaarding der symbiosis, en in leiding, vorming
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van de naturellenmassa in de Zuid-Afrikaanse samenleving den
enigen weg om voor de toekomst bij de onweerhoudbare emanci-
patie van het zwarte ras een vredige samenleving der rassen voor
te bereiden; de Nationale Partij, meer pessimistisch, exclusief, en
defensief, en met een door de historie verklaarbaar, sterker instinct
van zelfbehoud ziet, hoewel haar aanhang van de goedkope dien-
sten der zwarte bevolking evenmin wil of kan afzien, vooral het
"zwarte gevaar" en zoekt de oplossing van het vraagstuk theo-
retisch (want gelooft men zelf in de uitvoerbaarheid?) in terug-
dringing van de zwarte bevolking in de reservaten en in het sluiten
van de steden tegen den aanwassenden stroom van naturellen, in zo,
volledig mogelijke, scheiding dus, in wat als verkiezingsleuze heet
de "apartheid". Beide partijen zien in elkaars tactiek gelijkelijk
de oorzaak van dreigende toeneming van communisme, zij be-
strijden elkaar merkwaardig genoeg over de bestrijding van een
gemeenschappelijk beseft gevaar.
Maar in het heden overweegt, van hoe groten en ingrijpenden in-
vloed de opvattingen over het naturellenvraagstuk ook op de ver-
kiezingsprogramma's zijn, toch nog de oude Engels-Afrikaanse
tegenstelling. Het is ons duidelijk, dat er nog redenen genoeg over-
blijven voor den culturelen strijd der Afrikaners, ook al is er wet-
telijk, volledige gelijkstelling. Maar de nationale strijd? Het Afri-
kanerdom heeft zich in vroeger tijden gevestigd en gevormd in
een moeilijke en hachelijke kolonisatie, het heeft zich in dçn zwaren
en bitteren strijd, in de kafferoorlog~n en in de Boerenoorlogen
gehandhaafd. Het heeft voor altijd onze bewondering verdiend
omdat hier in tege'nstelling tot andere plaatsen in de wereld als
Ceylon en Nieuw-Nederland, kolonistèn van Nederlandsen stam
'zich onde!; de moeilijkste omstandigheden en bedreigingen hebben
staande gehouden. Maar waartoeOkan voortzetting van een exclu-
sief Afrikaans nationalisme in de toekomst nog voeren anders dan
tot blijvende verdeeldheid, in een staat die toch een Zuid-Af ri-
. kaanse na'tie zal moeten worden, die voorbestemd is tot in elk geval
een tweetalige éénheid en waarin noch het Afrikaanse noch het
Engelse volksdeel de andere groep zal mogen minachten of negeren,
wil men in de toekomst zijn roeping in dit land ooit naar behoren
kunnen vervullen? Geen van beide groepen zal de andere te veel
mogen vinden, of zichzelf de ware Zuid-Afrikanen kunnen blijven
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achten; indien dit zo zou blijven, zal het slechts tot onheil van het
land strekken. Maar het kan van het Afrikanerdom moeilijk ver-
wacht worden, dat het met het verleden van de Boerenoorlogen
voor den geest, met de gewonde heugenis van een overwonnen volk
een sterke ontvankelijkheid kan opbrengen voor een nieuw Zuid-
Afrikaans volksbewustzijn, zolang zulk een besef zich ook juist bij
de Engelse sectie zo traag en gebrekkig ontwikkelt. Moet men zich
verwonderen dat het volksbewustzijn der Afrikaners bij dat ver-
leden en bij deze l).uidigesituatie eenzijdig Afrikaans is, met geringe
neiging om een meer algemeen Zuid-Afrikaans karakter over te
nemen, waar juist de andere sectie zoveel meer een Engelse dan een
Zuid-Afrikaanse houding en denkwijze aan den dag blijft leggeI1?
Ocik al valt in de historie de verklaring te vinden van het verschijn-
sel der Duitsgezindheid tot zelfs tijdens den jongsten oorlog waarin
het Duitse nationaal-socialisme de beginselen der beschaving zelf
aanrandde en dreigde te vernietigen, dit vermindert toch niet het
schokkende en beschamende van het incident, tijdens een verkie-
zings-vergadering van Hofmeyr hier in Pretoria, waar een hon-
derdvijftigtal studenten als meetingbrekers uitdagend voor Hitler
hebben gejuicht. Ongetwijfeld wisten zij niet, wat zij daarmede
uitriepen en nog rn:-inderwat die kreet aan herinnering oproept
bij een ieder die het daarvan uitgegane millioenenvoudige onheil
. aan lichaam en ziel heeft ondervonden. Laat het niet meer dan
als een ongelukkige strijdkreet, een uitdaging, een contra-betoging
bedoeld zijn geweest, dat neemt niet weg dat het feitelijk niet
anders inhoudt dan een eerbewijs aan den man die verantwoor-
delijk isvoor de ergste en wreedste misdaden ooit tegen de mensheid
begaan, die millioenen slachtoffers heeft gemaakt en wiens cynisch
stelsel alle christelijke en zedelijke grondslagen en beginselen heeft
vertrapt. Ook zonder dat besef aanwezig is van den inhoud ervan
is zulk een uitroep ernstig genoeg, ja het feit dat dit pesef ontbreekt
is nog het ernstigst, want de Afrikaanse jeugd is hier te goed voor! De
opvoeders dezer studenten zullen, hopen wij, niet verzuimd hebben
hun het oneervolle van het gebruikte strijdmiddel duidelijk te
maken, een handelwijze die bovendien, ook al betreft het een uiting
van slechts een kleine groep misleide jonge mensen niet anders dan
het aanzien van Zuid-Afrika in de wereld in gevaar kan brengen.
Van de leiding, welke de Zuid-Afrikaanse jeugd ontvangt, van

,
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haar goed democratische vorming hangt de toekomst van het land
af. Ook als ik in alle opzichten en onzwaarwichtig aard en draag-
kracht van het verschijnsel doordenk, blijft een gewaarwording
van ontsteltenis en pijnlijke geschoktheid over zulk een incident mij
bij: dat dit heden ten dage nog ergens ter wereld mogelijk gebleken
is! De onmenselijkheid van Hitler's systeem is dus tot velen hier
nog niet doorgedrongen, zelfs komt het voor dat men de onomsto-
telijke feiten niet geloven wil! De geestelijke en godsdienstige leiders
van het volk hebben een zware verantwoördelijk1)eid en een zware
taak, om tijdens den oorlog ontstane verkeerde voorstellingen te
bezweren, en te doen inzien dat men zelfs den vijand van zijn volk,
gelijk velen Engeland zijn blijven zien, niet zonder schade voor
zichzelf met den vijand der mensheid kan bestrijden.

Een jong volk - er zijn in dit land tal van verschijnselen die erop
wijzen hoe moeilijk zijn politieke ontwikkeling is geweest en nog

, altijd is, en hoe het nog verscheidene phasen zal door moeten, om
tot evenwicht te komen. De organische democratische ontwik-
keling van den, naar het mij voorkomt, van nature democratischen
Afrikaner is gestuit, ten gevolge van de Engelse oorlogen en den
daaruit voortgekomen, nog voortlevenden verzetsgeest, een weer-
baarheid tegenover achterstelling waar in sommige opzichten nog
redenen voor lijken te bestaan, maar die anderzijds tot een on-
vruchtbare cultus van het verleden verwordt (waardoor ook de
prachtige Voortrekkersgeschiedenis bijvoorbeeld in de actie der Os-
sewa Brandwag zoverpolitiekt isgeraakt) en die mede onder alouden
Duitsen invloed (al sinds Bismarck, sinds de] amesonraid van 1895 en
de Rebellie van 1914, en door Duitse imigratie) aan ondemocratische
tendenzen blootgesteld raakte. Doo~dat Zuid-Afrika geen eenheid
is, een unie maar geen volk, kan ook de democratie er haar even-
wicht niet vinden. De Verenigde Partij heeft in de doelstelling en
bevordering dier eenheid gefaald, inzoverre haar aanhang te veel
naar het Empire is blijven zien en te weinig naar een waarlijk Suid-
Afrika streefde. There are no South-Africans!
Het Afrikanerdom wil een Afrikaans. overwicht verwerven, de
Engelssprekenden willen ee~ Engelse hegenomie handhaven. Beider
nationale denken is niet Zuid-Afrikaans, maar Engels of Ameri-
kaans. Beiden zijn beheerst door de gedachte: niet zij, maar wij l
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De Verenigde Partij is te Engels gebleven om vat op de Afrikaanse•jeugd te krijgen en hen voor een nieuwe eenheid, die er in de toe-
komst toch zal moeten komen, oog te doen krijgeh en te winnen.
De oude tegenstelling is te scherp gebleven. Aan wie de schuld? In
elk geval zal Zuid-Afrika pas een natie kunnen worden als men het
eens zal zijn geworden over het samengaan der volksgroepen.
Als niet elk van beide groepen zich een natie in den staat voelt! Van
die toekomstige natie zijn de generaals Botha en Smuts en generaal
Hertzog, elk op eigen wijze, als pioniers te beschouwen, hoe men ook
overigens de verdiensten of fouten van hun beleid moge beoor-
delen. Wat wij gisteren zagen, kan niet tot het geluk van dit land
bijdragen: de duizendkoppige menigte studenten, in optocht,
sommige met de opgestoken vuist van Ossewa Brandwag (die
overigens als gebaar sprekend op den communistengroet gelijkt),
haar vreugde over de verkiezingsoverwinning uitend in den ge-
scandeerd uitgestoten kreet: Standerton, Standerton! De naam van
het Transvaals kiesdistrict waar Smuts de nederlaag heeft ge-
leden.
Mijn lezing, over Poëzie en verbeelding, voor pe studenten raakte
in den storm der actualiteit begrijpelijkerwijs van de baan. Een
dame, die mijn vorige toespraak had bijgewoond, kwam op mij
toe en zeide: U moet maar begrijpen, wat een vreugde dit voor ons
is. Smuts is toch maar de aartsvijand van ons volk! - Zullen het
zulke gedachten kunnen zijn die Zuid-Afrika een gelukkige toe-
kom~t tegemoet doen gaan?
De naturellen reageren niet merkbaar op den verkiezingsuitslag.
Voor hen is dit alles nog gepraat. Alleen feiten zouden hen in be-
weging kunnen brengen. Zij eten hun mieliespap als andere dagen
en roepen elkaar al tuinierend over de grasvelden hun lange, me-
lodieuze relazen toe, en slapen er 's nachts niet minder om. Maar
hoe kan men weten dat zij er niet over spreken? Zij kennen wel wat
Engels en Afrikaans, maar wie hunner meesters en meesteressen
verstaat hun taal? Wij vingen op, hoe een hunner in duidelijk
Afrikaans uitsprak wat~ongetwijfeld in velen van hen moet omgaan:
Die nuu bass sal goed wees vil' die witmense mar nie goed vil' die
bruinmense nie.

Pierneef is van geboorte Hollander, van Zuid-Beierland afkomstig.
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De naam, die in ons land niet meer bekend is, is hier beroemd"
Is er in ons land één schilder, wiens naam iedereen kent, ook de
eenvoudigsten, 'ook de kinderen? In Holland maakte toen hij bij
een bezoek aan ons land een telegram opgaf, de beambte van het
loket bezwaar tegen het aaneenschrijven van Pierneef. Dat leek
hem ontduiking. Een zuinig man betrapt een ander soms op ver-
meende zuinigheden. Holland op zijn smalst? Of een eresaluut
waard aan de stiptheid van den Nederlandsen ambtenaar? Pier-
neef woont enkele mijlen buiten Pretoria. Wij rijden er heen langs
de Uniegebouwen, door de deftige ministerswijk Bryntinion en dan
de hoge vlakte over naar Brummeria. Daar woont hij op Elangeni.
Het is oorspronkelijk een kafferkraai, tot de nederzetting van
Zuid-Afrika's vermaardsten schilder verbouwd, ommuurd als met
een oude "murasie" en met bewingerde pOOltjes. Hier, in de uit-
gestrekte vlakte, met op eigen erf het vetgezicht voor zich uit, werkt
Pierneef, eIken dag al in den vroegen morgen. Om vier uur staat
hij op. Een schilder moet hier woekeren met het licht. Het wordt
al gauw te scherp. En dan wordt de wereld wel niet kleurloos
maar zij houdt toch te weinig kleur. Nu, in den winter, gaat de zon
maar "kortpad" zoab de naturellen zeggen. In de vroegte gaat
Pierneef er op uit. Buiten maakt hij de potlood- en kleurschetsen,
op zijn atelier werkt hij ze op zijn doeken uit. Het atelier ligt be-
zijden het huis. Wij gaan er, stoepjes af, onder poortjes door, heen.
Er staan op het ogenblik niet veel schilderdijen van hem. Wel tegen
den muur gestapeld een aantal van de landschapspanelen voor de
grote stationshal in Johannesburg, waarvan wij de meeste ter
plaatse, hebben gezien. Prof. Bouman noemde ze een hoogtepunt
in zijn werk. En op den ezel een enkele Pierneef, één gelijk men
ze overal in Zuid-Afrika kent, maar een van de beste, de vlakte,
onafzienbaar, zich als de zee naar äen wijkenden einder in verten
verliezend, blauw paarse en roze verten, in een waas van ver-
vloeiende en trillende tinten. Dat is Pierneefs stijl, al vele jaren.
Zijn meesterschap, jammer genoeg wel tot in overproductie uit-
gebuit.
Men zou niet verwachten dat ook hij zijn modernistische periode
heeft gehad. Er bestaat cubistisch opgebouwd werk van Pierneef.
Daar is hij geheel van terug gekomen. Hij houdt niet ~an "mal-
kuns", zegt hij. In elk geval niet voor Zuid-Afrika. Een jong volk,
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met eenjonge kunst, kan niet ineens een sprong maken van Adam'
naar Einstein. Dat is ook zijn bezwaar tegen de tentoonstelling
van Afrikaanse kunst die binnenkort naar Europa zal gaan. Er is
zoveel werk bij van "bezoekers" die de landschappen in Zuid-
Afrika, de vergezichten; de baaiel} aan de Kaap zijn komen schil-
deren. Kan men dat als kar akteristiek Afrikaanse kunst naar Eu-
ropa zenden? Daar zal toch werk voor nodig zijn van hier getogen,
met het land ~ertrouwde en ermee één geworden schilders. En niet.
te vergeten de aloude endogene kunst - de fijngelijnde, soms bijna
Japans tere tekenkunst van Boesmannen.
Pierneeflaat ons ook oud werk zien, uit zijn studietijd in Rotterdam,
waar ookVan Wouw de academie bezoch t heeft: een studie van een
vissersmeisje, een van de markt in Brugge., Op het atelier hangt
ook een ets van Aart Bijl, van de Rotterdamse St. Laurens, die thans
al,s het skelet van onze jeugdherinneringen uit de kale vlakte der
verwoeste stad omhoog steekt.
Bij het "skemerkelkie" verhaalt Pierneef ons van zijn vriendschap
met Leipoldt, den dichter, van zijn vaders vriendschap met TQtius,
van 1. D. de PIessis, den Maleierkenner aan de Kaap, en Markus
Viljoen, den redacteur van Die Huisgenoot, de illustratie die in
formaat en inhoud een spiegel is van het royale en rustige Zuid-
Afrikaanse gezinsleven. Hij gewaagt ook van de moeilijkheden,
met materiaal, met verf, kwasten, etspapier, waarmee de schil-
ders ook hier hebben te kampen.
Ik zou graag nog zijn etsen hebben gezien. En ook het oude schil-
derwerk interesseert mij. In een kunsthandel in Johan,nesburg zag
ik een groot doek uit zijn jongen tijd, van de Transv;;talse vlakte.
Nog zonder die eigenaardige, van licht doortintelde waaskleuren
van Îater. Men kan ze te vaak te 'zien krijgen, door zijn producti-
viteit, en ervan verzadigd raken, maar tot onze eigen verbazing
kan men er ook geleidelijk meer door gefascineerd worden. Sinds
men zelf vertrouwd begint te raken met het ijle mousserende,
tintelende licht van dit land, wordt het ons duidelijk hoe deze kunst,
in die unieke kleuren, alleen uit dit klimaat, uit deze zonnewazige
wereld van vlakten, verten en lage bergen gepuurd kon worden en
hier ontstaan moest. En een unicum blijft, ondanks het geijkte van
het procédé. ,
Naast het atelier is de uiterst verzorgde beauty-parlour van zijn

./
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dochter, een ander atelier, frivool en up to date. Er hangt aan den
wand een Preller. Alexis Preller woont hier heel dicht bij, wij
hopen hem nog te bezoeken in het kleine wittè huisje waar hij zijn
moderne nerveuse, frappante, psychologische doeken maakt.
Pierneef en Preller~ twee tijden, hier in de ruimte aan elkaar
grenzend. Alswij uitPierneefs atelier weer buiten komen, is het avond
geworden. Het is er niet koeler dan binnen, maar men merkl: den
overgang nauwelijks, en wij zien in den lichten avond vlakte en
bergen zich uitstrekken, in late violette tinten, de bergen als op
een reusachtig doek geschilderd, on~ezenlijk zoals Coleridge een
schip als geschilderd zag" upon a painted ocean", het landschap
als een reusachtig onwerkelijk décor, de wereld als een openlucht-
atelier, de Transva~lse vlakte als een Pierneef. - De natuur als bewijs
uit het ongerijmde van zijn kunst, de proef op de som.

De afstand tussen Pretoria en Kaapstad lijkt maar klein, alsmen aan
de Kaap zo menigeen terugziet die men maar enkele dagen te voren
nog in de hoofdstad heeft gesproken, alsof men Amsterdammers
in Den Haag ontmoet. Toch liggen er twee dag- en nachtreizen in
den trein tussèn, en het verschil van Transvaal en Kaapprovincie,
van Noord en Zuid.
De afstand ook in geestelijk opzicht, tussen de beide monumenten
die twee werelden vertegenwoordigen, het Voortrekkersmonument
(in aanbouw) in de Transvaalse vlakte en Rhodes-memorial boven
Kaapstad. Het Voortrekkersmonument rijst massaal en log uit de
hoogvlakte op. Het is allerrinst karakteristiek Afrikaans en men
moet zoeken naar den stijl ervan. Het houdt het midden tus~eneen
Siegesdenkmal en een Egyptische pyramidebouw. Het is te Ger-
maans, te kolossaal. Hoe veel eenvoudiger had het gekund! Al was
het maar een kapel geweest, op de hoogte, en daarvóór een brede
opgang met laat ons zeggen te weerszij als beeldhouwwerk een ossen-
wagen en aan den kop daarvan een voortrekkersgestalte geknield
vóór de ruimte - het is slechts een fantasie, maar die in den geest
van een Van Wouw zou zijn. Nu is het, of het Voortrekkersmonu-
ment heeft moeten wedijveren met dat van Rhodes dat ook niet
werkelijk mooi is, van een conventionele maar imperiale, vanzelf-
sprekende, koel hooghartige monumentaliteit, eeuwen van zelf-
voldane macht en onbetwist gezag tentoongespreid in terrassen,
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trappen en een rij leeuwen, in verdiepingen boven elkaar, - het
andere een zwaar, koppig, zwaar op de hands blok, een nors brok
verzet, massaal van onverzettelijken wil doch zonder eigen karakter
en zonder overtuigend verband met het volkskarakter en de historie
in de machtige Transvaalse vlakte uitgestulpt. En toch valt juist
in dit land te aanschouwen hoe prachtig monumenten tot hun recht
kunnen komen, zoals zij zich verheffen tegen den achtergrond van
vlakte en bergen, en oplossen in de ruimte: het aangrijpende
sobere Vrouwenmonument bij Bloemfontein, de smalle naald een
manend ten hemel geheven vinger in de ruimte, het nieuwe Huge-
notenmonument op Franschhoek, öeeld en omkransend bouwwerk
als in het landschap gebed en opgenomen, zoals het land eens de
Franse refugiés in zich opnam. De schoonheid in dit land - het is
niet het Rio- en Los Angelosachtige, mondaine schoon van Kaap-
stad, met Tafelbaai, bos, strand en boulevard, het is de eenzaam-
heid en onafzienbaarheid van de Transvaalse vlakte met de een-
zelvige doringboom, het is de grootse droefgeestigheid van de Ka-
!roo. De Karoo geeft dagen lang niet anders te zien dan lege vale
uitgestrektheid, onschoon en eentonig zal menigeen haar vinden,
maar wie er ontvankelijk voor is, over hem krijgt zij macht, op een-
zelfde onweerstaanbare wijze als de oceaan. De Karoo zelf krijgt
voor hem het voorkomen van een gestremden vloed. De lage
bergen erin gelijken golven van een verdroogde zee, trouwens de
steeds terugkerende tafelbergformatie heet te wijten, of te danken,
aan de afslijping door de zee voor eeuwen, in oertijden. De wegen
door de Karoo zijn rul, stoffig, van vergruisde, rode aarde. Hoe
ondergaan de enkele bewoners, op groten afstand van elkaar,
naaste buren soms op twintig mijl uiteen, die eenzaamheid en een-
tonigheid, hoe werkt dit in op de menselijke ziel, hoe veranderen
de dikwijls in de mensendichtheid van Europese steden geboren
bewoners hier? Is het de ruimte die behoefte aan "gesels" heeft
gekweekt? Is het daarom ook dat de naturellen, die niet minder
dol op "gesels" zijn (trouwens het zwijgzame mensentype is wel
overal ter wereld in de minderheid), elkaar nog zo lang hun in-
lichtingen blijven toeroepen in een zich door de ruimte verwijderend
gesprek?
De schapen, hier en daar, zijn langzaam bewegende zandhoopjes
in de onmetelijke onbewegelijkheid. Een half droge rivier, met
39
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zandbanken als lui uitgestrekte krokodillen, getuigt van het water
waar het land naar snakt. Het water waar de toekomst van Zuid-Afri-
ka mee gemoeid is. Als çl.eduisternis snel invalt, verharden de golven
der lage bergen tot starre pyramiden.

\

De nieuwe minister-president heeft in den blauwen trein zijn zege~
tocht van Kaapstad naar Pretoria volbracht, door grote menigten
Afrikaners toegejuicht aan elk station, bij aankomst op de schouders
gedragen. Er waren fanatici die hem op tussenstations voor dag
en dauw ,wilden begroeten en huldigen, en op het vernemen dat

/ Dr. Malan nog sliep in zijn coupé, zich om vier uur in den nacht uit
alle macht met hun "carren" naar het volgende station haastten,
een twee honderd mijlen verder, om een glimp van hem gewaar te
worden. De Unie verkeert in het stadium der demonstraties, massa-
huldiging in Pretoria, tegendemonstratie in johannesburg. Een
contrahuldiging wordt voorbereid in Kaapstad, bij de terugkeer
van Smuts na zijn aanvaarding van zijn kanselierschap van Cam-
bridge. De Engelse kranten hier deelden mee, dat Dr. Malan's eerste
terugkomst uit Pretoria, weer in Kaapstad, maar een pover succes
was en nauwelijks de aandacht getrokken heeft. De pers in de wereld
heeft inmiddels op de regeringsverandering met weinig waardering
gereageerd. Men is hier, zo niet verwonderd daarover, in elk geval
teleurgesteld of ontstemd. Vooral over commentaren in de Neder-
landse pers, waarvan overigens slechts weinig gezaghebbende
uitingen, uit Elseviers Weekblad en de Haagsche Courant, hier
doorgedrongen lijken. Handelsblad en Nieuwe Rotterdamse Cou-
rant, hoewel behoudende kranten, zullen hun critiek ook niet
achterwege hebben gelaten, maar die ook met de toelichtingen heb-
ben gedocumenteerd, waardoor zulke critiek hier, zij het geen aan-
vaarding, dan toch eerder enig begrip zou vinden. Nu is er hier
alleen de bittere verbazing, op verwijtenden toon van Die Burger.
De Nederlandse critiek vindt in het geheel geen begrip, maar om-
gekeerd begrijpt men ook in ons land de oorzaken van den ver-
kiezingsuitslag niet. Anti-communisme, de minderheidsvrees der
blanken in een wereld van sterk numerieke meerderheid der na-
turellen, een vrij algemene tegenzin of onmacht om de noodzaak
te aanvaarden om in ruime mate leiding te geven aan de nog zeer
aanvankelijke maar onweerhoudbare en menselijk onafwijsbare
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emancipatie van de niet-blanke massa's, ontevredenheid over een-
zijdig Engelse orienteiing der regering Smuts, tegenzin in Hof-
meyr, het zwarte schaap van het gevallen kabinet, onbevredigd-,
heid van oud-soldaten (ook Engels sprekenden) over de regerings-
zorg voor hen, daarbij de hoge kosten van levensonderhoud, de
woningnood (hoe zal enige regering daartegenover bevrediging
verschaffen ?), en in het algemeen de gewone tegenzin in een rege-
ring die al zo lang aan het bewind is geweest, en een zekere noncha-
lance der regeringspartij in den verkiezingsstrijd waartegenover een
gesloten propaganda der nationalisten, ziedaar de voornaarllste facto-
ren, die de overigens uiterst krappe overwinning kunnen verklaren.
In Nederland ziet men in de nationalistische partij begrijpelijker-
wijs slechts de Duitsgezinden van tijdens den oorlog, die in ons
slechts Engelsgezinden konden zien, wat de verwijdering tussen
Nederlanders en Afrikaners aanmerkelijk heeft vergroot. Die ver-
houding der stamverwanten - het is niet zo eenvoudig als het lijkt,
zegt iemand mij. Het lijkt zelfs niet eenvoudig, kan men eraan toe-
voegen. Hoe zou het ook anders? Na drie eeuwen uiteenlopende
historie? Daarbij de kapitale vergissing van zovele Afrikaners, die
in den wereldoorlog slechts een Engelse oorlog konden zien en niet
beseften, dat het een wereldstrijd is geweest tegen een de mensheid
noodlottig bedreigende demonische macht, hun begrijpelijke af-
keer van de Engelsen, de nog niet geheelde wonden aan de Boeren
een halve eeuw geleden zo bloedig en vernederend toegebracht, -
maar niettemin blijft onbegrijpelijk de vergissing, dat voor het
Afrikanerdom enig heil van Duitsland te verwachten zou zijn ge-
weest, dat enig volk ter wereld iets goeds had kunnen hopen van
Hitler's onmenselijk regime. Een vergissing die alleen mogelijk kon
zijn door isolement, als men zo afgelegen woont, aan een Zuidpunt
van de wereld, b~j de Kaap, en die door welk een ontzettende ont-
goocheling zou zijn opgevolgd als Hitler eens had gezegevierd en
de Afrikaners hadden ondervonden wat voor een gruwelijke
"vrijheid" hij hun zou hebben gebracht!
Men vergete, overigens, in Nederland niet, dat wel haast alle Afri-
kaners de Nationale Partij zijn toegedaan - hoe zou het ook anders
kunnen, daar de meer vooruitstrevende. United Party altijd een
overwegend Engels karakter heeft bewaard en het van den conser-
vatieven Afrikaner in het algemeen moeilijk te verwacbten en te
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vergen valt dat hij het heil der samenleving zoekt daar waar de
Engelse sectie overheerst en de Afrikaanse zaak weinig geteld
,pleegt te worden, indien de Afrikaner zich niet zelf laat gelden.
Men vergete, overigens, ook niet, dat er vele gematigde nationalisten
zijn, dat ook de weldenkendsten en besten der Afrikaners meest de
Nationale Partij aanhangen. En dat niet alle Afrikaners in den oor-
log pro-Duits zijn geweest, al konden velen het ook niet verder
brengen dan de afzijdigheid van wie in de mening verkeerden,
dat men enkel te doen had met een strijd van twee imperialismen
waar Zuid-Afrika buiten stond. Men vergete ook niet, dat duizen-
den voor de Ossewa Brandwag hebben bedankt, toen deze haar
nationaal-socialistisch karakter onthulde.
Men vergete, daarenboven, toch ook niet, dat in het leger meer
Afrikaners dan Engelssprekenden tijdens ~en oorlog hebben ge-
streden, en dat het bij El Alamein wemelt van de kruisen der ge-
vallen Afrikaanse soldaten.
De algemene verwachting dat de Nationale partij bij haar labiele
meerderheid een gematigd bewind zal gaan voeren, lijkt bevestigd
door Dr Malan's eerste radiorede, waarin hij den nadruk legde
op de harmonische wording van een tweetalige natie. Inderdaad
kan voor Zuid-Afrika geen geluk zijn weggelegd, zolang een van
beide delen het andere tracht te domineren of zou willen negeren.
Die tweedeligheid, en de noodzaak der tweetaligheid is er nu een-
maal, als een feitelijk gegeven, onveranderlijk als het klimaat zelf.
Men kan het niet wijzigen al zou men het zich anders wensen, zoals
er bij voorbeeld aan het Hollandse klimaat nog wel wat te verbeteren
ware, of zoals men zich de geschiedenis van ons land anders had
kunnen wensen, als een uit de historie gegroeide Noord- en Zuid-
Nederlandse eenheid. Die nu eenmaal niet bestaat!
Maar hoe bedenkelijk de leuze die na de verkiezingen in Pretoria
weer opklonk: één volk, één taal! Dwars tegen de feiten in. Te ver-
klaren, weer, door de achterstelling van het Afrikaans, die ondanks
de officiële gelijkstelling der beide landstalen in de praktijk nog
altijd wel voorkomt. Een gunstig effect van de verkiezingen is in elk
geval, dat men in de winkels, treinen en postkantoren opeens heel
wat beter Afrikaans blijkt te verstaan dan twee maanden geleden!
Inderdaad krijgt men nog al te vaak den indruk: There are no
South-Africans, er zijn (nog) geen Zuid-Afrikanen, toch zal' dit

'.
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dubbelzijdige nationale bewustzijn tot stand moeten komen. De
oude leer en leuze van Hertzog. Daarom kan men voor de toekomst
niet beter hopen dan dat mettertijd weer een coalitie tot stand zal
komen als voor den oorlog tussen Smuts en Hertzog bestond, een
door den oorlog afgebroken ontwikkeling. Maar voorlopig ziet het
er anders uit, en de nationalistische regering van Dr Malan bevat
verscheidene radicale elementen, extremistische Afrikaners. Ook
de eerste maatregelen van het nieuwe bewind zijn van een geheel
ander karakter dan de toon van Dr Malan's rede deed verwachten.
Daar is, allereerst, de vrijlating van den in 1943 door Hitler naar
Zuid-Afrika gezonden agent Leibbrandt, een honderd procent
Hitlerman, die de opdracht had de oorlogvoering van Zuid-Afrika
te dwarsbomen en er het nationaal-socialisme te bevorderen, en
van een viertal anderen, radiopropagandisten van HitIer en jonge
heethoofdige saboteurs die een misdadigen aanslag pleegden op
een postkantoor welke een mensenleven ,heeft gekost. De zo on-
middellijke. invrijheidstelling door den nieuwen Minister van Jus-
titie "na ernstige bestudering der stukken" maakt den (toch niet
bedoelden?) indruk alsof zij ten onrechte gevangen gehouden
werden, en alsof Leibbrandt's ernstige inbreuk op Zuid-Afrika's
democratie te rechtvaardigen was geweest.
Als men er in de sfeer van na den oorlog de gemoederen mee tot
rust heeft' willen brengen, zoals het in de toelichting heet, is het
tegengestelde effect er wel grondig mede bereikt. InJohannesburg,
en elders, hebben grote protestmeetingen plaats gevonden, met de
oudstrijders in het middelpunt. Ook vele nationalisten, gelukkig,
keuren dit ongelukkige en onhandige gebaar af, waarmede Zuid-
Afrika de indruk in de wereld heeft gewekt alsof het de millioenen
offers, voor mensdom en menselijkheid gebracht, niet telt, álthans
op zijn zachtst gezegd ten enenmale niet begrepen heeft. Kan wer-
kelijk Die Burger zich, ook thans nog verbazen over de slechte pers
die de nieuwe regering in de wereld, en ook in Nederland heeft? Er
zijn meer reactionaire maatregelen afgekondigd of aangekondigd.
De opleiding van naturellen tot geschoolde bouwvak-arbeiders wordt
gestaakt. In het aangezicht van den heersenden woningnood, onder
blanken en niet blanken! Meent men dat het de beste uitvoering van
de apartheidspolitiek is de vorming en scholing der naturellen tegen
te houden, dat isde ontwikkeling der geschiedenis zelf tegen te gaan,
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instede van haar in goede banen te leiden? De (trouwens slechts
blanke) vertegenwoordiging der Indiërs in het Parlement, waartoe
onder de vorige regering was besloten, zal niet doorgaan. De be-
moedigende verklaring, uitgesproken over toekomstige Duitse
immigratie, tegelijk met de overigens geannonceerde verstrakking
van het immigratie-beleid, versterkt den indruk van voortlevende
Duitse sympathieën, waarvan zelfs de verklaarbare aloude Engelse
antipathie der Afrikaners géén gezonde verklaring kan opleveren;
in elk geval wordt op dit tijdstip en in dezen vorm de indruk in de
wereld erdoor versterkt, dat men hier nog altijd onvoldoende beseft
hoe gevaarlijk anti-democratische invloed van de Duitse infiltratie
in haast alle landen der wereld tientallen jaren achtereen is uitge-
gaan, hoe deze Hitler's dreigende macht heeft versterkt en hoe die
invloed ertoe heeft bijgedragen de wereld aan den rand van den
ondergang te brengen! Men kan de noodzakelijkheid inzien en
erkennen het Duitse volk de gelegenheid te geven zich te herstellen,
het weder op te voeden en weer een eervolle plaats in de wereld te
helpen verwerven, maar iets anders is het te menen dat men thans
. van Duitse immigratie voor enig volk een gunstigen invloed zou
mogen verwachten. De eerste maatregelen van het nieuwe bewind
maken den indruk uitvloeisels te zijn van het Afrikaans isolationisme,
van de wereldvreemdheid der Afrikaners, tezeer vastgehouden
door het verleden, en daardoor belemmerd de eisen van het heden
te zien en vooral dit te zien in den samenhang van de belangen der
wereld waar heden ten dage geen volk kan menen buiten te staan,
anders dan tot eigen schade! Zelfs: "Suid-Afrika eerste", is thans,
nu de wereld nog steeds of steeds meer voor de eis en de noodzaak.
staat de belangen der mensheid gemeenschappelijk tot oplossing
te brengen en te verdedigen een kortzichtige leuze, een geborneerde
idee waar men in het belang van Zuid-Afrika zelf en van de wereld
bovenuit zal moeten groeien. Tenzij men deze leuze mag uitleggen
als: Zuid-Afrika's eenheid voor en boven Afrikaanse of Engelse
exclusiviteit. Hoeveel kortzichtiger nog de gedachte dat men de
belangen van Afrikaners of van Engelssprekenden afzonder lijk
bovenal zou moeten laten gelden, terwijl alleen een wijselijk samen-
gaan van beide volksdelen Zuid-Afrika tot een gelukkige natie zal
kunnen maken!
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De Maleiers zingen onze oud-Hollandse liedjes. In een bonte, met
slingers en kartonp.en borden versierde schuur, een feestzaal in een
smal, oplopend, Oosters straatje, net even afzijds van het Kaapse
grotestadsleven gelegen. Niet enkel bij het vijftigtal amateurs dat
op dezen avond iskomen zingen, onder heel de bevolkingsgroep van
ruim vijfentwintig duizend Maleiers in Kaapstad zijn deze liederen
bekend. Er komt nog een tweede gezelschap zangers binnen, dat
toevallig in de buurt was. Men kan willekeurig elk gezelschap Ma-
leiers bijeenbrengen, en zonder studie of voorbereiding zullen zij
de oude liedjes kunnen zingen, bij honderden hier bekend. Het zijn
allen amateurs, overdag zijn zij kleermakers, timmerlieden, chauf-
feurs. Zij zingen hier onder de hoede van Dl' I. D. du PIessis, den
Kaapsen dichter en kenner van het Maleise volksleven, "den onge-
kroonden .koning der Maleiers". Hun zingen is een pure uiting
van levensvreugde. Zij hebben de kinderlijkheid behouden, waar-
door zij nog in staat zijn de liedjes met volle ernst en toewijding
te zingen, die voor de meeste Nederlanders nog slechts een jeugd-,
een ~choolherinnering zijn, de liedjes te kinderachtig of zijzelf te
volwassen om ze onbevangen te kunnen zingen, en dikwijls zijn ze
hun zelfs al geheel onbekend. De Maleiers hebben onzen ouden lie-
derenschat beter bewaard dan wijzelf. En wát nog beschamender
is, hoeveel beschaafder klinkt hun volkszang dan het zingen, als men
het zo noemen kan, van landgenoten, op nationale feestdagen en
op verjaardagen. De Maleiers zingen de oud-Hollandse liedjes en
de Afrikaanse "moppies" met even sterke spontaneïteit als zin voor
traditie. Zij hechten zeer aan de overlevering, van de tekst mag niet
worden afgeweken, zelfs niet van de ingeroeste fouten. Als de drie
meisjes in hun midden, wier namen zelf al een gedicht zijn, zoals
Dl' du PIessis zegt, een liedje zingen, wiegen de mannen met hoofd
en romp mee. Als de mannen zingen, blijven de drie jonge meisjes,
ook bij de vrolijkste of meesleependste wijsjes, onbeweeglijk; als
prinsessen, met onaangedaan gelaat, laten zij de melodieën als
watervallen langs zich afstromen, in Oosterse rust of afwezigheid,
verdroomdheid. AI zingend raken de Maleiers in vervoering, jonge,
oude, met gelijke geestdrift, ernst en vuur werpen zij hun liederen
het zaaltje in. Een sterke falsetstem springt er schel en grillig boven-
uit, moeilijk bepaalbaar vanwaar. Zo daveren zij van Daar komt
Ali-bama en het liedje op enkel de namen der maanden, tot zelfs
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hun Patertje aan den kant en Al is ons prinsje nog zo klein, en hun
zilvervloot, met curieuze afwijkingen van de ons bekende tekstmelo-
die. In hun midden, een vriend en een vad.er, zingt Dr du PIessis
.geestdriftig mee. Er komt aan hun zingen geen eind. Ook na het
slot van den avond gaan zij door, zij blijven zingen, zij kunnen er
niet genoeg van krijgen, in een onuitputtelijke levensvreugdé. Aan
den ingang drommen, uit het straatje, kleine jongens, meeluisterend,
meezingend, met grote open aandacht, één en al oog, één bruin
oog en al.

Een rijk land, Zuid-Afrika, doch met zeer vele armen, zwart en
blank; een land met vooral een rijke industriële toekomst, een land
het rijkst echter aan problemen. Wat is het dat zovelen erheen

\
trekt, dat de immigratie zo begeerlijk maakt? Niet alleen de druk-
kende zorgen van het Europese bestaan, de strijd erom, de moei-
lijkheden van de voedselvoorziening, de rantsoenering op haast elk
gebied, de dichtbevolktheid, de politieke dreiging veroorzaken de
trek naar dit ruime land. Ook, omgekeerd, natuurlijk de grote ver-
wachtingen die men ervan koestert, een heerlijk klimaat, de mi-
nerale schatten, goud en diamant, mogelijkheden van zo niet rijk
worden als in vroeger jaren dan toch van beter vooruitkomen dan
in Europa, met hard werken, overigens, en niet opzien tegen de
grote moeilijkheden van het begin, met name de worsteling met
den woningnood ook hier. Een land vol problemen, van twee be-
volkingsgroepen die na de botsing, waarvan de bittere herinnering
en vaak de haat nog ongedoofd in de Afrikaners voortleeft, lang-
zaam en moeilijk naar elkaar toe groeien, en van twee rassen wier
samenleving een groeiend probleem is en waarvan de oplossing
nog in nevelen van dreigende onzekerheid schuil gaat. Dit land gaat
zijn grootste problemen nog tegemoet. De atmosfeer is er electrisch
mee geladen, als de lucht- boven Transvaal in den zomer, wanneer
er, en hoe vaak is dat het geval, onweer dreigt: kleine witte wolkjes
die al groter uitzetten en zich dan opstapelen tot reusachtige witte
formaties, marmerstapelingen, allengs zwart wordend, totdat ze
zich geweldig ontladen.
Jan Celliers dichtte ervan iil Die Vlakte:

So's 'n vlokkie skuim uit die sfeere se rUIm
kom 'n wolkie aangesweef,
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maar hij groei in die blouw tot 'n stapelbouw
van marmer wat krul en leef,

- kolossaal monument op zij zwart fondament,
waar die bliksem in brul en beef.

Totius vertelde ons in zijn vredige woning met tragische herin-
nering van het geweld van het onweer. De onweren spelen hier
hun machtige rol in den zomer. Iemand verhaalde ons hoe zijn
zwarte bediende telkens als het bliksemde voor het raam stond
te kijken naar het dreigende spel van het grillige hemelvuur
over de vlakte. Hij wees dan naar een doringboom voor het
huis waar steeds weer de bliksem omheenspeelde. Hij zeide met
angstige overtuiging: hij zal getroffen worden, bass! En op een dag
was de doringboom zwart verschroeid. Aan dit verhaal moet ik
telkens terugdenken als het grote probleem van het land voor mij
opdoemt. De bliksem speelt er om de doringboom. Zal hij eenmaal
inslaan? Een ander beeld daagt voor mij op. Het was ook in de Trans-
vaalse vlakte, niet ver van Totius' huis. Zo ver men zien kon was er
niets te zien, dan vlakte, glooiing, berg en lucht op den achtergrond.
En midden in die vlakte danste een kaffertje, tenger, lenig, een smal
beweeglijk silhouetje in de ruimte, blij met niets dan enkel het leven.
Het is een tafereel dat men vaker kan zien. In de Karoo, een
naturel, geheel alleen op weg in de onafzienbaarheid, in dansende
loop, de armen los bewegend, zingend in zichzelf, voor zichzelf, van
loutere levensvreugde. Het mag een simplistische gedachte zijn,
maar toch, moet er een oplossing mogelijk zijn ook voor het moei-
lijkste probleem, waar zoveel levensvreugde is en zoveel ruimte!
Als die beide goed aangewend worden, zal dit land dan de toekomst
niet anders dan als dreiging of noodlot kunnen tegemoet zien, een
toekomst waarin een goede, vreedzame samenleving van verschil-
lende rassen tot stand zal komen, als het tijdperk vàn dienstbaar-
heid en geestelijke minderwaardigheid der niet-blanken eenmaal
overwonnen zal zijn ?
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Een gedenkboek schrijven is zo iets als confectie-naar-maat leveren.
Ieder immers, die het herdenkingsjasje thuis krijgt, hangt het om
de leden van zijn eigen schrale of omvangrijke, stoer-vitale of
kwijnend-neergebogen memorie en kijkt of het past. Al te vaak
past het niet en dan krijgt het jasje de schuld of althans de kleer-
maker. Daarom heeft het zin bij de aanvang van dit overzicht van
gedenkboeken over de laatste halve, hele en anderhalve eeuw de
clementie van de lezer in te roepen zowel voor de schrijvers, die uit
een oogpunt van onbevangenheid de moeilijkste historische stof
gekozen hebben, als voor de recensent, die - ook maar een mens is.
Het is op het eerste gezicht al duidelijk, dat voor alle samenstellers
die onbevangenheid een probleem is geweest, met uitzondering
van die van het fotoboek: (dl' De Iongh en drs Kohnstamm), waarin
het oorspronkelijke plan van De Bezige Bij voor een biografie van
koningin Wilhelmina - terecht wel- werd omgezet en waarvan de
werkwijze voor de hand lag, al is het resultaat dan altijd nog wel
verrassend. Verrassend in zo verre als deze, voor een groot deel
toch officiële foto's naast een ~lOodzakelijk fragmentaire, officiële
biografie, zo veel belangrijke elementen geeft van de menselijke
biografie, die zwart op wit neergeschreven, van alle gedenk-
boeken wel de meeste kans zou hebben gehad op het probleem van
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<ie onbevangenheid te stranden. Het officiële gedenkboek en de
beide vrouwenboeken hebben het onbevangenheidsprobleem - en
tegelijk dat van de "deskundigheid" - gemeend te moeten oplossen
door een vorm van samenwerking. Van Leeuwen heeft op eigen
inzicht vertrouwd èn op eigen krachten: er steekt een respectabel
stuk werk in dit blijkens de inleiding van oud-minister Bolkestein
al "grotendeels in de donkere jaren der bezetting" geschreven, of
althans voorbereide, boek. Samenwerking, het is een mooi woord,
maar in zijn letterlijke zin eigenlijk alleen van toepassing op "Van
Moeder op Dochter". Onder redactie van dr W. H. Posthumus-
Van der Goot is hier naar een werkelijke, in elkaar grijpende en
elkaar aanvullende samenwerking gestreefd. De tijd van 1798-1948
is in acht perioden verdeeld, waarvan de I9de eeuwse behandeld
zijn door dra J. Brok-Ten Broek, de periode 1898-1928 door Clara
M. Meyers en de laatste 20 jaar door mevr. Posthumus en E. A.
Heringa-Van Ruth, terwijl het geheel doorschoten is met korte
hoofdstukken: Voor- en Achtergronden, eveneens samengesteld
door Mevr. Posthumus met medewerking van een aantal deskun-
<iigen op speciaal terrein. Het is duidelijk, dat alle medewerkenden
gekozen zijn, omdat men meende in haar de meest bekwame te
vinden - wel een voor de hand liggend argument, maar toch niet
altijd het beslissende, zoals we straks nog zullen zien, en dat men
zich de moeite gegeven heeft tot goed gecoördineerd "teamwork",
wat niet zo eenvoudig is.
Wat nu de samenwerking bij het "officiële" gedenkboek betreft,
daarvan kan men eigenlijk niet anders zeggen dan dat ze... offi-
ciëel is. Officiëel en - nog zo'n onplezierig woord, dat toch zo indruk-
wekkend bedoeld is: representatief. Dat begint al met de redactie-
raad, waarin de hoogste lichamen van Staat door de hoogste func-
tionarissen zijn gerepresenteerd en waarin men maar één figuur
mist, die in een historisch verzamelwerk zo al geen representatieve,
dan toch een functionele rol had moeten spelen: een leiding gevend
historicus.
Maar blijkens het inleidend woord van de voorzitter heeft toch ook
deze redactieraad zich rekenschap gegeven van zijn taak: "Het
streven is er daarbij op gericht geweest, alle eenzijdigheid te ver-
mijden. Zowel op godsdienstig en cultureel als politiek, maatschap-
pelijk en economisch terrein is daarom voor het schrijven van de
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talrijke hoofdstukken medewerking verzocht aan vooraanstaande
deskundigen van de meest verschillende richting."
U ziet, ook deze redactieraad heeft zich voor alles bezorgd gemaakt
over de twee hoofdproblemen, dat van de samenwerking en dat
van de onbevangenheid, zo men wil van de objectiviteit. Maar
waarborgt de wijze, waarop hij zijn taak uitvoerde een bevredigen-
de oplossing van die problemen? Voor de talrijke hoofdstukken zijn
vooraanstaande "deskundigen" aangezocht d.W.Z.mensen, die op
het terrein van hun werkzaamheid een leidende functie hadden,
maar betekent dat ook, dat zij bevoegd waren over de ontwikkeling
op dat terrein te schrijven? dat zij een boek k~nden maken? Wie
ontwierp het schema van het hele boek, wie kweet zich van de
moeilijke redactionele taak de medewerkers een aantal leidende,
maar soepele aanwijzingen te geven, waardoor hun werk een pas-
sende bouwsteen in het geheel werd, wie redigeerde en coördi-
neerde hun bijdragen achteraf? Wie zorgde ervoor, dat dit boek
door een benaderende uniformiteit, b.V. in het noemen van namen
en jaartallen en door het samenstellen van een register voldeed aan
een van de eerste eisen, die men aan een gedenkboek mag stellen:
een betrouwbaar naslagwerk te zijn voor latere schrijvers, die zich
met dezelfde periode bezighouden in een tijd, waarin het vaak niet
zo gemakkelijk meer is de oorspronkelijke gegevens op het spoor
te komen? Ik vrees, dat er op al deze vragen maar één antwoord
is: niemand. En de gevolgen zijn niet uitgebleven: I

Door het ontbreken van een register is het boek onhanteerbaar.
Een niet gering a'antal medewerkers was gediend geweest met zo
iets als de tien geboden voor de representatieve medewerker in de
trant van: begin niet meer dan één zin op de tien met" voorts" of
"helaas", vertel niet wat je zal gaan doen en wat het je in de be-
perkte ruin~te allemaal wel niet mogelijk zal zijn te doen, etc. Het
is al te duidelijk, dat ook op dat punt leiding en coördinatie ont-
broken heeft.
Door gebrek aan ordenende en deskundige leiding zijn er ernstige
omissies\en onregelmatigheden. Zo is er wel een bijdrage over de
burgerluchtvaart, die leest als een vlotte reclamebrochure voor de
K.L.M., maar de geesteswetenschappen vind ik nergens vermeld
en bijgevolg evenmin de namen van b.V. Snouck Hurgronje, Uhlen-
beek, Van Wijk en Huizinga. De laatste wordt alleen toevallig in

I
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een citaat genoemd naast honderden pottenbakkers, sportlieden,
directeuren van krantenbedrijven en leden van de generale staf,
die ,het mij in gemoede niet kwalijk zouden kunnen nemen, als ik
hen ter vergelijking noemde.
Een ordenende en gezaghebbende redactie had kunnen waken tegen
de volslagen anarchie in werkmethode, die nu onder de mede-
werkers heerst en die het boek alle wezenlijke eenheid ontneemt:
leg b.v. het in zijn soort voortreffelijke artikel van mr dr Van den
Bergh over de gemeenten, dat geen enkele naam of jaartal bevat
naast het griffiersverslag van mr De Wilde over de Staatkundige
Ontwikkeling; het artikel van Dudok over de Bouwkunst, voor-
beeldig in de wijze, waarop het hoofdstromingen en hoofdfiguren
aangeeft naast de royale catalogus van Van Duinkerken over de
Letterkunde naar het beginsel: als je niemand overslaat, kijkt nie-
mand je boos aan. En Leopold? - maar daar heeft gelukkig de
illustrator aan gedacht! Een redacteur met historisch verantwoorde-
lijkheidsgevoel had ookkunnen waken tegen wat ik de overwoekering
van de jubileums temming zou willen noemen. Dit is een punt wat
ten dele ook de beide vrouwenboeken raakt. Het boek "Vrouwen
van Nederland" heeft een opdracht aan Koningin Wilhelmina,
het officiëel gedenkboek evenzo "uit naam van het Nederlandse
volk", "Van Moeder op Dochter" wordt "eerbiedig aan de voeten
der beide koninginnen gelegd" en de meeste medewerkers vinden,
waar het pas geeft en ook wel eens waar het er een beetje bijgehaald
is, gelegenheid tot een huldebetuiging aan ons vorstenhuis. Daarbij
valt de argeloze lezer één ding op. Duizenden jaren lang is de ver-
houding van gekroond hoofd en volk beheerst door het charisma
van de gezalfde. Koningin Wilhelmina en haar dochter op haar
beurt hebben er naar gestreefd die verhouding om te zetten in een
van mens tot mens. Het lijkt erop of die, toch ook voor haar beiden
niet zo gemakkelijke, verandering - Juliana heeft er bij haar in-
huldiging maar al te duidelijk op gezinspeeld - de koninginnen
natuurlijker afgaat dan haar volk. Ook Van Leeuwenl is hier af en
toe een tikje "overdone". Maar waarin hij zich gunstig vooral van
,,50 jaren" onderscheidt is de wijze, waarop in zijn werk de feest-
redenaar ver op de achtergrond blijft bij de historicus. Omdat op
een feest, nietwaar, geen ~ombere tonen passen krijgt men uit vele
van de 46 hoofdstukken van het officiële gedenkboek de indruk alsof
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er nooit een wereldoorlog geweest is, dan wel hoogstens als een
kort intermezzo in een gestadige opgang. Zie het ergerlijke, want
holle optimisme in het stuk Jeugd en Jeugdbeweging of in dat over
de P.T.T., waarin de oorlog met een paar regels wordt afgedaan,
die bovendien een onjuiste voorstelling van zaken geven. Zie het
hoofdstuk Muziek, een ongetwijfeld deskundige uiteenzetting om-
trent de opleving van het Nederlandse muziekleven in deze halve
eeuw, waarin Willem Mengelberg al de eer krijgt die hem toe komt,
maar met geen woord vermeld wordt - behoort dat niet tot de ge-
. schiedenis van ons muziekleven? - hoe hij die eer verspeeld heeft,
en waaruit de argeloze lezer voornoemd nauwelijks zou merken,
dat er in de oorlogsjaren iets met ons muziekleven gebeurd was,
als hij, goddank, niet stuitte op de mededeling, da,t "schrijver de-
zes" tot 1941 lector in de muziekwetenschap "na schorsing door de
bezetters, sinds 1946 buitengewoon hoogleraar" is.
Niet minder dan de voorkeur voor het officiële heeft zich die voor
het repres~ntatieve in dit boek gewroken. Men zegt, dat alle kleuren
dooreengemengd het wit van de onschuld opleveren. Heeft U het
wel eens geprobeerd met een verfdoos? Misschien was Uw verfdoos
niet bont genoeg, maar de ervaring leert, dat het ook niet mogelijk
is een voldoende bont gezelschap deskundigen van de meest ver-
schillende richting op godsdienstig, enz. gebied bijeen te krijgen,
dat gezamentlijk het blank der objectiviteit oplevert. Omdat objec-
tiviteit nu eenmaal iets anders, iets waar meer spanning en bezinning
in verwerkt moet zijn, betekent dan: ieder zijn zegje laten. Zelfs
wanneer we buiten beschouwing laten, dat er op die wijze altijd
groepen zijn die bewust of onbewust buitengesloten worden. Want
men kan toch moeilijk vol houden, dat de arbeidersbeweging ge-
representeerd is in het hoofdstuk Het sociale Leven ofhet humanis-
me daar waar het in de hoofdstukken over Kerkelijk Leven -één
r.k. en één hervormd natuurlijk - enkel als verlies geboekt staat.
Maar er is nog een ander gevaar bij deze objectiviteit van het eerlijk
delen: ze werkt verslappend op de persoonlijke objectiviteit van
de medespelers in dit spel, die, vooral bij thema's, die moeilijk,
buiten de eigen levensbeschouwing om te behandelen zijn, al te
vaak neiging vertonen om dan ook maar het eigen deel zo royaal
mogelijk binnen te halen en lang niet altijd de beheerste redelijk-
heid van b.v. dr F. J. Th. Rutten of dr J: Lindeboom, die zonder
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eigen inzicht te verdoezelen er naar streven werkelijk historicus
te zijn. Het hoofdstuk over Jeugd en Jeugdbeweging is ook hier wel
de ergste zondaar. Men kan moeilijk zelfs maar aan het streven
naar objectiyiteit geloven van een schrijver, die hulde brengt aan
het Nat. Jong. Verb. "dat reeds in I933 zijn lidmaatschap met dat
van de N.S.B. onverenigbaar verklaarde," - men is geneigd zich
af te vragen voor welke andere jeugdorganisatie dat nodig was -,
die niet anders dan een paar schampere woorden over heeft voor
de jeugd, die een of andere vorm van vredesactie voerde, die een
volle bladzijde wijdt aan de N.C.S;V., maar niet vermeldt, dat er
ook r.k. en socialistische studentenorganisaties zijn en die de niet-
kerkelijke jeugdorganisaties afdoet met de volgende generaliserende
en insinuerende uitspraak-: "Trachtten inzonderheid de jeugd-
organisaties op godsdienstige grondslag een dam op te werpen

. .
tegen het steeds meer groeiende materialisme, vele van de daar-
even genoemden werden opgevangen in jeugdgroepen, die dit
materialisme onbewust of ook wel opzettelijk - zij het dan ook vaak
onder mooi klinkende leuzen - propageerden".
De samenstelsters van "Vrouwen van Nederland", die ook gemeend
hebben zich niet aan hetrepresentatieve stelsel te kunnen onttrekken,
vonden het nodig in haar "verantwoording" er voor te waarschu-
wen, dat de lezer onvermijdelijk in deie "levende bijdragen"
meningen zal aantreffen, die hij - en ook de redactie - niet deelt.
Het komt mij voor dat daarmee een bijdrage zo eenzijdig en liefde-
loos tegenover andersdenkenden als die van zr M. de la Redemp-
tion niet verantwoord is.

Na bovenstaande principiële critiek mijn meer incidentele waar-
deringen gekruid met een paar critische kanttekeningen.
Om te beginnen: alle vijf boeken zijn royaal en verzorgd uitgegeven
en in het algemeen goed geïllustreerd. "Honderd Jaar Nederland"
verdient een extra vermelding om een groot aantal leerzame gra-
fieken en synchronistische overzichten. Waar ik met "Vrouwen
van Nederland" geen andere relatie heb dan de bijdrage van een
historische inleiding, meen ik zowel van dit als van" Van Moeder
op Dochter" te kunnen zeggen, dat het een aantal artikelen bevat,
die ieder, die zich met vrouwenarbeid en vrouwenbeweging bezig
houdt, goed zal doen te raadplegen en die velen, mannen zowel als
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vrouwen geboeid zullen lezen. Waar de redactie van "Van Moeder
op Dochter" uitdrukkelijk om gegevens tot verbetering van een
herdruk vraagt, zou ik haar er op willen wijzen, dat zij het thema:
de vrouwen de kunst wel erg verwaarloosd heeft. Bij de episode op
blz. 12 1 - ik ga mijn lijstje maar langs - waar Majoor- Frans een
emancipatieroman genoemd wordt, zou ik een vraagteken willen
plaatsen. Evenzo bij de opmerking op blz. 220, dat Aletta J acobs
behalve van de vrouwenstudie ook een pionierster van het schaat-
senrijden zou zijn geweest. Dat deden de Amsterdamse meisjes in
de I7de eeuw zeker ook al. Op blz. 445 mis ik de naam van mevr.
Joosten-Chotzen onder de wegbereidsters van de Montessori-be-
weging hier te lande, waaraan zij toch zeker niet het minste aandeel
heeft gehad.
In het algemeen, maar dar geldt vooral voor het laatste gedeelte -
toegegeven: daar was het ook het moeilijkst! - vertoont het boek
de neiging om meer een geschiedenis van de vrouwenbeweging te
worden dan, zoals de titel aangeeft, van "het aandeel van de vrouw
in een veranderende wereld". Daardoor stuit men nog wel eens op
uitstulpingen door een aij te persoonlijk oordeel ingegeven, die
buiten formaat en kader van het geheel ~pringen, zoals de uit-
voerige periode over "Famke" op blz. 402 of het wel erg gezellige
verslag van een conferentie van een groepje meisjes-studenten, dat
meer dan drie bladzijden beslaat. Al te persoonlijk van keuze en
inzicht lijkt mij ook in het algemeen het beeld van de oorlogs- en
na-oorlogs-periode: was er over ons geestelijk leven en juist de rol
van de vrouw daarin niet iets meer te vertellen dan we op blz. 526
vinden? Ik denk aan huisconcerten, en leeskringen, b.V. "v'alt Viln
onze lectuur in die sombere jaren, waarin zoveel plotseling gloed-
nieuwe oude boeken werden herontdekt, niet anders te noemen dan
een "best-seller" als Julia de Beausobre? Was er over de vrouw in
Indonesië tijdens de oorlog geen dieper gaande en historisch meer
verantwoorde beschouwing te krijgen (van Beb Vuyk b.V. ofvan Hetty
Wertheim) dan dit _oppervlakkige briefje en het geëxalteerde stuk
van dr Baas Becking? Het doet mij een beetje onhumoristisch aan
als vrouwen zo'n stuk van een man over vrouwen in een vrouwen-
boek opnemen. En zie ik het verkeerd of heeft werkelijk in onze
na-oorlogse beslommeringen en vreugde de nationale feestrok zo'n
belangrijke rol gespeeld? Tot slot - zou ik van mijn hart een moord-
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kuil maken?: waarom op blz. 229 die onredelijke en lichtelijk in-
sinuerende opmerking over mijn " Vrouwenspiegel" ?

Zo dat nog nodig was, dan ligt het boek van Van Leeuwen er ten
bewijze dat de representatieve samenwerking niet de aangewezen
weg is om tot een goed resultaat te komen. "Waarbij het accent
uiteraard op representatieve valt. Van Leeuwen noemt zelf aan
het slot een reeks namen van wie hem hulp boden. Ook een veel
ingrijpender vorm van samenwerking was mogelijk geweest, als
maar het werk en het samen werken hoofdzaak blijft. "Van Moeder
op Dochter" bewijst dat overtuigend en het verheugt me, dat
het vrouwen waren, die hier toe in staat bleken.
Van Leeuwen:s boek omspant rond een eeuw, maar de eerste helft
daarvan is hem meer aanloop dan onderwerp, wat zeker niet tegen
zijn ijver pleit, want hoe dichter bij de eigen tijd hoe moeizamer
het bijeen zoeken van de nog verstrooid liggende gegevens. Maar
juist omdat de situatie zo is, komt onder het lezen de wens bij ons
op, dat de schrijver zijn ruimte liever gebruikt zou hebben voor een
minder sumiere behandeling van alleen de laatste 50 jaar, waarvoor
hij mogelijk, stel ik me voor, bij zijn voorstudie al heel wat materi-
aal vergaard moet hebben, dat nu als te veel moest blijven liggen.
Ik stipte al aan, dat het boek aanmerkelijk minder bruikbaar is ge-
worden dan het verdient door het ontbreken van een register.
Zuinigheid van de uitgever, die toch verder, dunkt me, niet te kort
geschoten is? Maar een groot deel ervan had men al onder dak
kunnen brengen, wanneer was afgezien van de "Lijst van Inteke-
naren, bijgewerkt tot 15 Febr. 1948", die toch wel erg ouderwets-
provinciaal aandoêt.
Intussen mag mijn klacht over het ontbrekende register niet de
indruk wekken, dat dit boek alleen maar een soort encyclopedische
waarde heeft: even in Van Leeuwen kijken, wanneer die of die ge-
boren is of sinds wanneer we schoolartsen hebben. Niet minder
waardevol zijn de talrijke uitstekende karakteristieken van ont-
wikkelingen en personen (ik denk b.v. aan het uiteraard summiere
overzicht van het Indonesische conflict of de karakteristiek van de
na-oorlogse literatuur, niet zachtzinnig, maar raak), het vaak zeer
geslaagde aangeven van grote lijnen zonder in een star schema te
vervallen. Maar de grote verdienste van dit boek ligt toch vooral
40
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in de, goddank, niet kleurloze of uit vele kleurtjes gemengde, maar
op een zeer persoonlijk inzicht veroverde objectiviteit en in het his-
torisch evenwichtsgevoel dat Van Leeuwen in staat stelde het ware
herdenkingsboek te schrijve~, 'niet een jubileumboek, maar een
verantwoord historisch overzicht, waarin een zo in ons persoonlijk
en nationaal bestaan ingrijpend gebeuren als de tweede wereld-
oorlog niet met een minuut stilte en dan een optimistisch bevrij-
dings-hoeraatje wordt afgedaan of de tragisch-verwarde en teleur-
stellende na-oorlogse ontwikkeling, die onmiskenbaar van invloed
is geweest op het aftreden van koningin Wilhelmina wordt weg-
gedronken in een toast bij haar jubileum.
Natuurlijk zijn ook hier kanttekeningen voor een tweede druk te
maken, maar ik kan mij, openhartig gesproken, die moeite en die
demonstratie van nauwkeurigheid besparen, omdat ik mijn blauwe
streepjes al opgenomen vond in het lijstje van een vlugger recensent.
Ze veranderen bovendien niets aan de indruk, dat Van Leeuwen,
veeleer dan die eerbiedwekkende lijst van deskundigen en "des-
kundigen" het boek geschreven heeft, dat in dit tijdsgewricht ge-
schreven moest worden, zowel voor wie nu zich op het eigen ver-
leden wil bezinnen als voor wie later naar een samenvattend over-
zicht over deze periode zal grijpen. '



HARRIET FREEZER

EN ZE BEGONNEN TE DANSEN

Op haar drie en tachtigste jaar liep tanteJulie altijd nog met die
trippelende vQgclpassen en nooit droeg ze iets anders dan de smalle
lakschoenen met glanzende gespen, die zo slecht pasten bij de mod-
derige paden van ons gehucht.
Zolang ik mij herinneren kon (en ik was al elf jaar) woonde ze bij
ons op het hoenderpark en ik herinner mij niet dat de bolle mistige
ogen ooit helder geweest waren of de ijle voortkabbelende stem ooit
helemaal verstaanbaar. Onbestemd leefde ze temidden van ons
gezin, waar weinig of geen notitie van haar genomen werd, het
minst van al door haar veel jongere broer, mijn strenge vader, die
haar flodderige alleenspraken verafschuwde en nooit tegen haar
sprak.
Ik geloof niet dat ze de namen van ons, kinderen, kende; dejongens
noemde ze allen: neef, en de meisjes: nichtje.
"Nichtje, zijn we al op het grindpad?" vroeg ze en stak een grijs-
gehandschoende, hand uit met een ingespannen uitdrukking op
het gezicht. "Nog twee stappen, tante", zei ik en tikte even tegen
de hand.
Zodra ze de vaste grond onder de voeten voelde verdween de ge-
spannen uitdrukking; ze was weer onbestemd als tevoren, haar
stap werd huppelender en ze begon prevelend voor zich heen te
spreken.
"Dat rode daar ... dat rode daar ... wie zei dat ook? Ik heb 't op
mijn lippen. Dat is kamperfoeliegeur. Het is- te sterk, ik prefereer
bosviooltjes, of die gele bloem ... hoe was de naam? Daffodils - A
host of golden daffodils. Wie zei dat ook? Was het Shelley- Words-
worth? ... I wandered lonel y as a cloud ... "
Ik luisterde allang niet meer. Tante Julie had twee stemmen; één
waarmee haar schaarse vragen gesteld werden en deze ijle hoge stem,
die voor zich zelf bedoeld was en waar niemand naar luisterde.
Kregel liep ik met mijn lange benen van opgeschoten kind naast
haar trippelvoetjes en sloeg met een lange twijg tegen de heggén.
Het was Zondag en het was mijn taak om tante naar de kerk te
brengen en weer af te halen; daar kreeg ik iedere week vijf cent
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voor. Meestal kon het mij niet schelen; de toddelige halfblinde
tante Julie gaf weinig last. Ik voerde haar dwars door het land
naar het grindpad, zodat we er maar een kwartier over liepen en
tante drentelde altijd rustig babbelend mee, tenminste als ze harde
grond onder de voeten voelde; van lopen op zand of gras hield
ze niet.
Maar die Zondag waren vader en moeder met mijn broertjes en
zusjes bosbessen gaan plukken voor de weck, iets dat wel weer
aanstoot zou geven bij de dorpelingen, die arbeid op Zondag
streng veroordeelden. En ik moest thuis blijven, tante's pap
warmen en de kalkoenen en kippen verzorgen. Het werd een be-
dorven dag.
Zonder broertjes en zusjes zou ik mij doodvervelen, want de kin-
deren van de naburige erven mochten 's Zondags niet spelen. Ik
zou rondhangen op ons eigen erf en nergens plezier in hebben.
Maar toen ik tante bij de kerk afgeleverd had, kreeg ik opeens een
vermetel idee. Straks zou ik met tante langs het moerasje van
Benting lopen, om orchideeën te plukken en zonnedauw te kijken.
Dat zou mijn hele dag goedmaken!
In het Veluwe dorp waar wij woonden was maar één drassig veen-
gedeelte; 's winters stond daar een klein ven en 's zomers was het
er een weelde van bloemen en planten, die we nergens verder aan-
troffen. We vonden er de kleine paarse orchidee met de gevlekte
bladeren, de lisdodden, die door ons dulen genoemd werden, aller-
lei soorten schermbloemen en de zich overal doorslingerende winde
met zijn slanke geurige kelken. Tussen het goudgroene veenmos
waren kleine zomerse paddestoeltjes, tormentil, en kleine vetplan-
tjes waar we nooit bloemen aan vonden, maar vooral was daar de
fascinerende zonnedauw, die kleine plant met de harige bladeren,
die vliegen, muggen, ja zelfs soms hele vlinders ving om ze lang-
zaam te verteren. Over de velden van varens en rietpluimen vlogen
grote glanzende libellen rond en kikkers plompten weg in de modder
bij onze nadering .
.Ik had altijd het gevoel, alsof deze plek de drempel was tot een
andere, exotische, opwindende wereld, maar dat kon misschien ook
wel komen doordat er een bijzondere sfeer om dit plekje was; dit
hele veenmoerasje behoorde namelijk tot het verwaarloosde terreiI).
van Benting, en Benting was gek.
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Ik weet niet of hij ooit iemand verjaagd had en ook was 'het terrein
noch door hekken, noch door' heggen afgezet, maar zijn uiterlijk
alleep was al voldoende om ons diep ontzag in te boezer:nen.
Hij had lange witte haren, die tot over de schouders neervielen
en een rossig-grijze baard. Verder droeg hij over het pezige
lichaam vrouwenkleren met waaiende rokken en zong altijd luid-
keels als hij voorbijliep of fietste. We hoorden altijd praten over zijn
verbazingwekkende kracht voor zo'n oude man en de kans om deze
wilde oude man tegen te komen hield ons op een eerbiedige afstand.
Alleen als hij een van zijn uitstapjes maakte, waarbij hij soms
weken achtereen wegbleef, exploreerden we het moeras en de ver-
wilderde moestuin om het huis, waar een wonderlijk rijke planten-
groei opgeschoten was. Nu was Benting de dag te voren weggegaan;
maar in plaats van weg te blijven, was hij in de avond alweer terug-
gekomen tot onze teleurstelling. Onze plannen had hij daat:door
in de war gestuurd, maar nu de Zondag zo grenzenloos vervelend
dreigde te worden kreeg ik ,opeens de inval om toch naar het veen-
moerasje te gaan, maar dan samen met tante Julie! Vader was uit,
die zou niet merken als we later thuis kwamen en Benting zou mij
(àls we hem al tegenkwamen) zeker niets doen als ik een oude
blinde dame bij mij had. Het was een goed plan toen ik het nader
beschouwde en zo tikte ik dus na afloop van de kerkdienst met lichte
aandrang tegen tante's grijze handschoen en leidde haar zo zachtjes
in de andere richting.
Haar gezicht kreeg weer'de gespannen uitdrukking; we liepen nog
,op het gras om de kerk heen.
"Zijn we al bij het grindpad, nichtje?"
"Nog niet, tante," zei ik. "We gaan hier langs, het is een hard
zandpad." "Ah!" zei ze en haar gezicht ontspande toen de smalle
lakschoen de stevige grond tastte.
Ze begon tot zichzelf te praten: "Nachtegaal en koekoek streden,
om de zangprijs van het dal, hoe gelukkig zal 'hij wezen, die die
zangprijs winnen zal...", ze was aan La Fontaine bezig en ik voelde
mij gerustgesteld; ze had dus niets gemerkt.
Door een lichte duw nu en dan tegen de kleine handschoen kwamen
we bij het moerasje en ik liet mij op de knieën vallen bij een grote
zonnedauw waarvan de kleine druppels aan het eind van de rood-
achtige haren schitterden als juwelen; op één van de kleine bladen
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zat een nog levende bromvlieg gevangen, tevergeefs wentelend om
los te komen. Met een mengeling van afschuw en ontzag zag ik
hoe het blad zich krulde en boog om het slachtoffer heen. •
"Die kwade raad aan wijze mensen geeft, bevindt dat hij zichzelf
bedrogen heeft," zei tante achter mij, maar haar stem veranderde
en ze ging door: "Nichtje, zijn we al bij het grindpad?"
"Nog niet, tante Julie," zei ik geheel verdiept. "Even wachten,
we gaan zo verder."
Maar tante herhaalde met v~rontrusting in haar stem:
"Nichtje. Deze grond is zacht, nichtje!" .
Dat was een tegenslag; ik had er geen rekening mee gehouden dat
de grond hier week en drassig was en hoewel ik nog treuzelde en
rekte, wist ik dat het verloren was. Ik moest verder; als ik tante
angstig en nerveus maakte zou ze. mij misschien nog verraden. ,
Ik plukte nog wat orchideetjes en schrijnde mijn handen bij het
haastig rukken aan de dulen.
Tante was aarzelend verder gegaan en stond nu op een twee-
sprong; het ene pad leidde naar hef boerderijtje van. Benting, het
andere ging in de richting van ons huis. Ze liep een eindje het ver-
keerde pad op enjuist wilde ik haar terugroepen toen er iets vreemds
gebeurde. Een doordringend jankend geluid kwam uit het huis.
Ik stond als aan de grond genageld. Even ging het geluid over in
een scherpe fluittoon, toen weer het helse gejank en vlak daarop
het alleronbegrijpelijkste : een luide mannenstem, die nasaal en
eentonig sprak in een mij onbekende taal!
Het was onmiskenbaar een menselijke stem, hoewel het rauw en
metalig klonk, alsof hij door een toeter sprak.
"Hoor", zei tante en hief een grijze vinger.
En toen kwam het.
De stem hield op eh een luide muziek barstte los, violen, trompet-
ten, een piano! Muziek uit het huis van Benting!
"Ah!" zei tante Julie en het klonk als een zucht, "Ah, muziek!"
en voor ik haar terug had kunnen houden liep ze verder tot bij het
huis. Met starende ogen zag ik haar de klink lichten.
"Tante," riep ik, "Tante, niet doen!"
Maar ze was al binnen.
Bevend van angst bleef ik staan; de muziek was zwakker geworden
en ik bedacht dat het een fonograaf moest zijn, zo één als onze
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buurman 's Zondags altijd spelen liet. Maar die geluiden dan ... dat
gejank? Dat bleef onverklaarbaar. Ik keek naar het vervallen
huisje en in mijn angst leek het mij alsof t;mte Julie daarbinnen ge-
vangen zou raken, zoals de bromvlieg op de zonnedauw; want ze
keerde niet terug.
Hoewel mijn onrust steeg, begreep ik dat ik erheen moest om haar
te halen. Het was mijn taak haar veilig van de kerk thuis te brengen,
en wie weet wat daar gebeuren zou bij die gek met die rare
geluiden. Schoorvoetend liep ik tot vlak voor de deur en riep weer
haar naam, maar de helse muziek verdronk mijn benepen stem-
metje.
Dus opende ik de deur en keek voorzichtig naar binnen.
Het eerste wat ik zag was de machine waar de muziek uit kwam;
het was een groot zwart instrument vol uitsteeksels; knoppen en'
grote lichtbruine rollen; er bovenop stond een horen als bij een
gramofoon. Mijn hart begon nog sneller te kloppen, want ik be-
greep opeens, dat dit nu een draadloos toestel moest zijn; zo'n
draadloze, waar vader ons over verteld had en die rollen moesten
de spoelen zijn.
Ik deed een stap verder naar binnen, en zag tante.
Tan te Julie; de suffige? de wazige?
Kaarsrecht stond ze in het vertrek, het hoofd lichtgeneigd naar de
muziek; de grijze handschoenen rhythmisch met de tonen bewegend;
maar het wonderlijkste w'aren haar ogen, fonkelend en donker;
vaders ogen!
En ze sprak met Benting, die tegenover haar stond met vriendelijke
ogen in het grijsbehaarde gezicht.
"Het meest bewonder ik nog de violen," zei ze. "Deze lichte
m~ziek drijft er op." Was het haar eerste stem of haar tweede stem,
alleen voor haarzelf, of was het nog een derde stem, die niemand
kende? Tante in een gesprek, tante met heldere ogen!
De klanken van de draadloze muziek stroomden door de kamer als
een onbegrijpelijk wonder, dat de oude mensen als vanzelfsprekend
aanvaardden.
"Quadrille," zei tante glimlachend en hief een vinger op.
.Benting boog zich, wat zijn halflange rokken over de grond deed
waaieren en hield de handen voor zich uit.
"Madame," zei hij. "Het zou mij een eer zijn."
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Ongelofelijk was wat volgde.
Tante lachte, een lach, die ik niet kende, ze maakte een kleine
onnavolgbaar elegante nijging en legde de grijsgehandschoende
hand op Benting's arm.
En ze begonnen te dansen! .
Die lichte voeten in de kleine lakschoenen met zilveren gespen
op de vuile vloer! Het was de eerste keer dat ik tante Julie zag.
Ik zag een slanke oude dame van merkwaardige elegantie; ik' zag
een zorgvuldig gekapt hoofdje en donkere levendige ogen, en de
voeten, die zo graag op harde grond liepen, dansend bij de muziek.
Het was de eerste dans, die ik ooit zag.
Een dans van twee oude halfdwaze mensen, getransformeerd door
de muziek uit hun jeugd, in die vervuilde kamer bij de schorre
tonen van een van de oudste radiotoestellen.
De orchideeën kneep ik in mijn handen fijn, - niet uit angst of
ergernis of opwinding, neen uit verlangen. Verlangen om ook zo
mooi te kunnen bewegen; zo achtenswaardig als Benting met zijn
sleeprokken, zo beheerst en betoverend als tante Julie. Drie en
tachtig jaar was ze, maar ha~r voeten zweefden over de kapotte
rietmatten in die kamer.
Het duurde maar even. Tante stond opeens stil en trok haar handen
terug.
"Mijnheer", zei ze, "Ik kom van de kerk! Het is Zondag!" Ze
week terug naar de deur, tot waar ik stond en maakte daar weer
die kleine nijging. "Ik heb mijzelf vergeten, mijnheer."

Naast elkaar liepen we het pad af.
"Tante", zei ik ademloos. "Dat was draadloze muziek, iets heel
nieuws! Ik had het nog nooit gehoord. En tante, ik wist niet... ik
wist niet dat U dansen kon."
Eigenlijk had ik willen zeggen: ik wist niet dat U een mens was, dat -
U spreken kon.
Ze keek mij aan met begrip in de anders zo doffe ogen.
"Spreek er niet over, Harriët, niet tegen je vader, liefst tegen nie-
mand. Ik vergat mijzelf. IJ.-:houd veel van muziek. Muziek ... "
De klank van haar stem dreef af. Werd ijl en hoog.
Het werd tante's tweede stem.
Toen we thuis kwamen was ze weer aan het herhalen:



EN ZE BEGONNEN TE DANSEN

"Dat rode daar... dat rode daar. .. wie zei dat toch ook weer?"

Niemand heeft ooit geweten van die eerste keer dat ik een radio
hoorde of van die fantastische dans van twee tachtigjarigen,
meegesleept door het wonder van de muziek.
Ik heb tante nooit meer als toen teruggezien. Nooirnoemde ze mij
meer Harriët, nooit waren haar ogen meer helder en donker, nooit
maakte ze meer enige toespeling op die Zondag en haar derde stem ...
soms twijfelde ik of ik wel goed gehoord en gezien had.
Ze was weer weggezonken in de apathie; de ogen mistig, de hand
tastend, alleen de voeten ...
Die stapten in smalle lakschoenen en hadden die trippelende tred,
bijna dansend.



G. VAN DEN BERGH

DE BENOEMING IN DE "ZEVENDE FACULTEIT" DER
UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

De benoeming van MI' Dl' J. Barents tot hoogleraar in de weten-
schap der politiek aan de Universiteit van Amsterdam, is dezer
dagen door de Kroon bekrachtigd. Daardoor is, naar ik meen,
deze Universiteit een professor rijker geworden, waarvan wij mogen
verwachten, dat hij, door ernstige, aanhoudende studie rijper ge-
worden, zich tot een goed hoogleraar ontwikkelen zal.
Toch vormt.de geschiedenis van deze benoeming een "tragedy of
errors". Talrijke fouten zijn begaan en het noodlot scheen te willen,
dat iedere fout door een nog grotere werd gevolgd.
We zien aanvankelijk een volkomen overeenstemming tussen het
advies van de universitaire Commissie (een commissie ad hoc,
omdat er nog geen zevende faculteit als normale adviserende in-
stantie bestond), de voordracht van Curatoren en de benoeming
door de Gemeenteraad. Dl'. Suys wordt als enige aanbevolen,
voorgedragen en benoemd. Het een zowel als het ander, was, naar
ik meen, reeds een vergissing, een fout, zo men wil. Dr. Suys is
zonder enige twijfel een hoogst bekwaam en in ieder opzicht vol-
komen integer geleerde, maar toch heb ik persoonlijk bezwaren.
Dat Dl' Suys communist zou zijn of ook maar naar het communis-
me zwemende gedachten zou hebben, is stellig onjuist 1). Maar wèl
is het juist, dat Dl' Suys wonderlijk-abstract-theoretische opvattingen
over politiek heeft, die mij zouden hebben doen aarzelen hem als
hoogleraar aan een Nederlandse Universiteit te verbinden, van hoe
hoge wetenschappelijke waarde zijn geschriften ook zijn. In het
algemeen ben ik een doodsvijand van het vermengen van weten-
schappelijke met politieke overwegingen bij benoemingen aan een
Universiteit, ook wanneer het - zoals in casu zeer uitdrukkelijk
niet het geval was - communisten mocht betreffen, maar men zou
deze juiste gedragslijn ad absurdum voeren, door haar ook te volgen
bij een benoeming in de wetenschap der politiek, die juist de ver-
smelting van wetenschappelijke en politieke elementen belichaamt.

') Op het ruwe onrecht, De Suys door een blinde ketterjacht aangedaan, wezen
wij in ons K. B. in het Sept.nr. Red.
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Intussen; Universiteit en Raad hadden gesproken en daarmede
was de zaak ten einde, had zij althans ten einde behoren te zijn.
Wel-is-waar bevat de Hoger Onderwijswet de bepaling, dat een
hoogleraars benoeming van de Amsterdamse Raad de bekrachtiging
van de Kroon behoeft, maar in alle gevallen, dat wil zeggen: een
vijfhonderd tal, was deze bekrachtiging, zonder enige uitzondering,
verleend. Deze bekrachtiging was dus tot een blote formaliteit ge-
worden. Sterker nog, onder moderne staatsrechtsbeoefenaars is
de opvatting vrijwel gemeen goed, dat hierdoor nieuw recht is ge-
vormd, dat zulk een benoeming dus rechtens bekrachtigd behoort
te worden, dat niet-bekrachtiging dus wel-is-waar niet in strijd
is met de wet, maar wel met het recht.
:Oe niet-bekrachtiging door de minister, op quasi-formele gronden'
(welke bovendien nog apert onjuist waren) was dus een kapitale
fout, erger - zij was een daad in strijd met het recht, waarvoor hij
hau verdiend door de volksvertegenwoordiging ter verantwoording
te worden geroepen.
Nu staat het met het ongeschreven staatsrecht (waartoe dus ook
behoort - helaas moet ik thans schrijven: behoorde - de regel, dat
de Kroon de bekrachtiging van zulk een benoeming niet weigeren
mag) zo, dat het zijn sanctie alleen vinden kan, doordat de daartoe
geroepen instanties een eventuele schending 'van de ongeschreven
regel niet aanvaarden, maar er op de scherpst mogelijke wijze
tegen reageren. Aldus en ook alleen aldus kan de schending worden
ongedaan gemaakt en dus de regel worden gehandhaafd. Hetzelfde
is trouwens, met name in het staatsrecht, met talrijke geschreven
regelen, waaronder sommige der allerbelangrijkste, het geval.
Hier gold dus voor alle betrokkenen: de voet stijf houden. Immers
de hier bedoelde ongeschreven regel is uitermate belangrijk. Als
Amsterdam (en ik denk hierbij aan Universiteit èn gemeentebestuur
in onderlinge samenwerking)' op enig gebied zijn autonomie, zijn
zelfbeschikkingsrecht, met pijnlijke zorgvuldigheid en nauwgezet-
heid behoort te bewaken' en te bewaren, dan is het wel op dit terrein.
Dit zal toch wel ternauwernood nadere adstructie behoeven.
De Universitaire instanties zijn hier niet te kort geschoten. Zij
stelden zich - de een wat krachtiger, de ander wat minder krachtig,
maar toch alle - op het standpunt, dat het nu niet meer ging om de
knikkers, maar om het spel. Dat het nu niet meer de vraag was,
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niet meer de vraag kon of mocht zijn, of de benoeming van Dr
Suys weI de gelukkigst denkbare was geweest, maar dat het nu gold
de verdediging van nog veel hoger, nog veel gewichtiger belangen,
n.l. het zelfbeschikkingsrecht der Universiteit en de zelfstandigheid
van Amsterdam.
Toen kwam de beslissing van de Raad. En het doet mij pijn het te
schrijven tegenover een college, waarvan ik zelf vele jaren deel
heb uitgemaakt, waarnaar nog steeds mijn warme belangstelling
uitgaat en dat zovele leden telt, die mij na of zelfs zeer na aan het
hart liggen, maar ik mag het niet verzwijgen: de Raad heeft vol-
slagen gefaald. Hij heeft de ergst denkbare fout gemaakt, hij heeft
op grond van onbewezen politieke verdachtmakingen zijn zelfstan-
digheid opgeofferd, zijn eerst-geboorterecht verkocht voor eel).
schotel linzen, neen voor minder dan dat. De Amsterdamse Raad
heeft het bekrachtigingsrecht van de Kroon tot een levende werke-
lijkheid gemaakt; voortaan zal iedere Minister van Onderwijs zich
op dit praecedent kunnen beroepen. "Zie": - zo zal een toekomstig
Minister künnen spreken - "Minister Gielen maakte aanmerking
op een benoeming (quasi op formele, maar in werkelijkheid. op
materiële gronden) en de Raad heeft amende honorable gedaan,
heeft erkend zich te hebben vergist, heeft erkend, dat een verkeerde
benoeming door hem had plaats gehad, heeft getoond, dat het
bestaan van dit bekrachtigingsrecht nut en redelijke zin heeft. Wat
wilt gij nog meer? Het is een demonstratio ad oculos, dat, dit
bekrachtigingsrecht op zijn plaats is en niet kan worden ontbeerd."
Nogmaals: zó zal in de toekomst een Minister van Onderwijs
kunnen spreken, wanneer hij - onverhoopt - een nieuwe aanslag
mocht doen op de zelfstandigheid van Amsterdam. En hij zal er
nog aan toe kunnen voegen: "En de Raad deed dit en hechtte
blijkbaar zo grote waarde aan deze erkenning van eigen falen, dat hij
bereid was de geleerde, die reeds een halfjaar lang de hem voorlopig
toevertrouwde (en - nota bene! - nog door een leeropdracht be-
vestigde) functie op voortreffelijke wijze, met volledige overgave
van zijn persoon had uitgeoefend, de woestijn in te sturen en zijn
loopbaan te breken."
De Amsterdamse stedemaagd treurt om de misstap van hen, die
haar dierbaarder zijn, dan wie ook. En op het gebouw der Univer-
siteit hangt de vlag halfstok.
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Kadaverdiscipline 1
Augustus 1947. De "politionele actie" is stopgezet. Het werk van
de Nederlandse troepen bestaat nabij Pakisadji, niet ver van
Malang, hoofdzakelijk in patrouilleren. Op een dag lopen enkele
militaire wagens op mijnen. Geen doden, drie gewonden.
De volgende dag krijgt een afdeling bevel de naastbijgelegen kam-
pong af te branden. Een sergeant en twee andere militairen
herinneren zich Putten en weigeren het bevel uit te voeren. De
rest van de troep heeft minder last van gewetensbezwaren.
Nu zitten de drie moedige militairen opgesloten - tot in hoogste
instantie veroordeeld tot, straffen van 21/2,2 en 11/2 jaar, met on-
eervol ontslag uit de dienst. De vrouw van de sergeant heeft van het
Ministerie van Marine advies gekregen, zich zo nodig in verbinding
te stellen met het bureau voor maatschappelijk hulpbetoon.
Was het niet Lages, die er zich kort geleden op beriep, dat ook een
Nederlands militair in Indonesië het niet moest wagen, zelfstandig
te beoordelen of een hem gegeven bevel in strijd was 'met het vol-
kenrecht of met de begrippen der menselijkheid ... ?

Kadaverdiscipline 11
Een andere groep Nederlandse militairen in Indonesië begeleidt
een convooi Indonesische gevangenen. Men weet de tragische afloop:
de wagon uit Bondowoso met 46 kadavers, waarover in een vroeger
Kort Bestek reeds geschreven is. Thans zijn de overwegingen van
het Krijgsraadvonnis, waarbij alle betrokkenen zijn vrijgesproken
met uitzondering van één sergeant-majoor, die een maand hechtenis
met aftrek van preventief kreeg, gepubliceerd. De redenering luidt
ongeveer als volgt: er waren geen duidelijke instructies, dus was
eigenlijk niemand verplicht naar de gevangenen om te zien en
tijdens de reis van 13 uur een keertje de deuren van de wagen te
openen om naar binnen te kijken. '
Jawel - "Befehl ist Befehl" vindt een logische aanvulling in "Nie-
mand hat es uns befohlen".

Beide rechterlijke beslissingen zijn van een wrang cynisme. Zij
vormen een bevestiging van de uitspraak van Gilberto Freyre, de
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schrijver van" The masters and the slaves", een standaardwerk
over het rassenvraagstuk in Zuid Amerika: "You cannot treat
human beings as though they were less than human - without
becoming less than human yourself."

Een geval van Hoogtewaan
De heer J. B. van wiens hand in de aflevering van Socialisme en
Democratie van September j.l. niet minder dan drie artikelen over
uiteenlopende onderwerpen voorkomen -luchtig en soms raillerend,
maar steeds zelfverzekerd van toon -, heeft als toegift daarop onder
Boekbesprekingen een recensie geleverd van de dissertatie van de
aan onze lezers welbekende Dr F. L. Polak (bI. 431/2). Wij vestigen
op die bespreking de aandacht zowel vanwege de wijze waarop
daarin aan het object wordt tekort gedaan als vanwege de vrees
waarmee dit geschrijf ons vervult ten opzichte van de uitoefening
van het ambt dat recensent eerlang zal aanvaarden aan de univer-
siteit van Amsterdam.
Indien een eerste eis van de bespreking van een wetenschappelijk
werk is dat ze zelf wetenschappelijk mo~t zijn, d.w.z. zo objectief
mogelijk, dat ze haar oordeelvellingen niet adstrueert met kennelijke
onjuistheden en zich niet door vooroordeel of oppervlakkige kennis-
neming aan het wezenlijke van de inhoud vergrijpt, dan heeft
J.B. al deze normen overtreden. Hij begint met de ondertitel van
Polak's boek, die aanwijst, dat het speciaal over de economie zal
gaan en dat Max Weber's wetenschapsleer critisch zal worden be-
sproken, weg te laten en vertelt dan, dat Dr P. het probleem van
"Wertfreiheit" van de (?) wetenschap onderzoekt. .
Na een weinig preciese en vergroofde weergave van het resultaat
volgt een onverkwikkelijke ontsporing: aan Polak wordt "geleer-
den-bijziendheid" verweten, omdat hij voor het verschil in formaat
tussen de "geniale" Weber en de "brave, niet ver boven de middel-
maat uitgekomen professor Sombart" geen oog toont te hebben.
Nu doet dit verschil ten eerste niets.terzake, maar het is bovendien
door Polak zelf reeds op blz. 7 van de Inleiding genoemd. Sombart
is, zoals ieder weet, een geleerde van internationale naam geweest.
Zou men denken, .dat de hoogte waaruit de kwalificatie van Max
Weber wordt gesproken plaats laat voor de erkenning, dat hij
althans een top is, waarnaar men moet opzien, ook dit blijkt illusie,
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want de recensent vertelt ons, dat Weber wel een "g~nie" was,
maar dat "de genialiteit dikwijls schuil ging achter zijn aantrekke-
lijke neiging om al het persoonlijke zoveel mogelijk weg te laten en
de zaken zelf te laten spreken".
De ~aricatuur die hier getekend wordt bewijst dat de recensent zich
van Max Weber een averechtse en volmaakt subjectieve voorstelling
maakt, die hem in staat stelt om, na Sombart, ook hem te kleineren.
Ieder kenner van Weber weet, dat diens genialiteit niet "schuil
ging achter", maar: zich manifesteerde in, niet "had de aantrek-
kelijke neiging" maar: de zelden met zulk een ernst en kracht ver-
toonde moed om aan persoonlijke overtuigingen en wetenschap-
pelijke inzichten beide volledig recht te doen en daardoor de span-
ning daartussen in de eigen geest tot brekens toe op te voeren.
Recensent schijnt de stijlloosheid niet te voelen; hierin gelegen dat
men na iemand een genie genoemd te hebben hem al bemoedigend
een aantrekkelijke neiging toedicht en waarschuwend op het ge-
vaar daarvan (voor de genialiteit dan) wijst.
Wij kunnen ons voorstell~n, dat Dr Polak zelf op deze en andere
onjuistheden reageren zal. Aan niemand is dat beter toevertrouwd.
Maar we meenden niet te moeten zwijgen over dit staal van onver-
antwoord gepraat en over het onzakelijk zelfbehagen, dat er uit
spreekt. Een ernstig onderzoeker, wiens wetenschappelijkheid is
bewezen, niet alleen door zijn ver boven de gewone maat liggend
proefschrift, wordt hier van uit illusionaire hoogte gedisqualificeerd
en mèt hem worden de corypheeën neergehaald waarvoor juist
hij, bij zoveel soliedere kennis, zoveel meer eerbiedig begrip toont
dan zijn recensent. Wij wensen de lezers van Socialisme en Demo-
cratie betere voorlichting toe dan J.B. hier heeft geboden en
hemzelf, dat hij in een lange acade1hische loopbaan zich het
recht zal verwerven op de uitoefening van het intellectueel gezag,
dat hij voorshands slechts usurpeert.
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MARIO PENSA,Das deutsehe Denken, Zürich, E. Rentsch, 1948, 416 pag.

Het geweten der wereld heeft zich iedere keer opnieuw de vraag moeten
stellen, waarin de bijzonderheid van de Duitse cultuur gelegen is en welke
rol deze speelt in de bepaling van het lot der Europese beschaving, zeer
in het bijzonder wanneer men de overeenkomst nagaat tussen de ingrij-
pende rustverstoringen in de geschiedenis en de ontwikkelingsstadia
van het Duitse denken. Zo wordt deze vraag ook opnieuw in onze tijd ge-
steld, na de meest ingrijpende aller oorlogen en het antwoord hierop
is dringend noodzakelijk. Het ontbreekt niet aan oppervlakkige beschrij-
vingen van de Duitser en zelfs van takken der Duitse cultuur van Ta-
citus tot heden. Maar deze beschrijvingen slagen er niet in de inwendige,
steeds werkzame en drijvende krachten in de Duitse cultuur te onthullen,
aangezien zij ontstaan uit een uitwendig. onderzoek en zich derhalve
beperken tot het opsommen van uiterlGke herkenningstekenen.
Dit boek daarentegen ontwikkelt zich in tegen~estelde richting, doordat
het geen uiterlijke verschijnselen beschrijft, maar van het inwendige uit
het Duitse denken onderzoekt aan de hand van zijn vermogen om zuiver
te denken, zoals dit blijkt uit de ontwikkelingsgang van de Duitse philo-
sophie. Hier merkt men dus voor de eerste keer een geheel nieuwe me-
thode op, welke erin bestaat uit te vorsen hoe de Duitse mens denkt en
voelt, hoe zijn gedragingen zijn tegenover de wereld, hoe zijn houding
is tegenover de voortdurende en onvermijdelijke problemen van on-
verschillig welke philosophische beschouwing en hoe hij ze op persoon-
lijke wijze oplost. Slechts door de basispositie van het Duitse denken
te bepalen, kan men hopen tot de geestelijke kern van de Duitse cultuur
door te dringen en de geestelijke krachten te onderkennen welke verborgen
zijn achter de uitingen van iedere tak van beschaving. Slechts door deze
methode is het mogelijk een fundamentele basis van noodzakelijke voor-
waarden op te stellen, aan de hand waarvan men dan met succes bij-
zondere onderzoekingen kan verrichten naar enige trekken in de Duitse
culturele wereld.
In dit boek wordt de eerste V'etenschappelijke poging in deze zin ge-
daan en wordt de psychologie der volkeren in nieuwe banen geleid.
In dit werk vindt men een antwoord op de vraag omtrent het wezen en
de bijzonderheden van het Duitse denken in de krachtproef der Westerse
beschaving, een antwoord dat wetenschappelijk is gestaafd en dat hierom
niet kan worden verwaarloosd. HENRI F.
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Dat is het niet; het is leerzaam in hooge mate en kan voeren tot de thans zoo
heilzame overdenking van de diepten en schoonheden, die de Europee,ehe geest
in zijn geschiedenis heeft geopenbaard. Het is verheugend, dat dit boek in ons
land is kunnen verschijnen en kan getuigen van een eenheid boven de dikwijls
zoo hachelijke verdeeldheid." (Nieuwe Rotterdamsche Courant)

Een boek voor jeugdleiders, sociale werksters, onderwijzers, leraren,
opvoedkundigen en. .. voor alle ouders zs

PROF. DR C. G. JUNG

PSYCHOLOGIE EN OPVOEDING
Ing. 13.25, geb. 14-50

Dit boek geeft niet alleen inzicht in de g.ondslagen van Jung's leer en methode
in onderscheid met die van Freud en Adler, maar kan als weinig andere ouders
en opvoeders bewust maken van de gevaren die de kinderziel tijdens het volwassen-
worden bedreigen. De schrijver toont, met tal van levendige voorbeelden uit zijn
practijk, aan dat deze gevaren gedeeltelijk samenhangen met de innerlijke onzekerheid
van de opvoeders zelf.

Een psychologische studie over de band tussen kunstenaars en hun werk is

DR A. J. W. KAAS

AUGUST STRINDBERG
Ing. 15.40, geb. 16.90

De bekende psychiater en kunstkenner geeft hier niet alleen inzicht in het verband
tussen de km.stenaar en zijn werk in het algemeen, maar belicht ook op boeiende
wijze de onbewuste conflicten die in het leven van de niet-creatieve mens een
veelal overheersende invloed uitoefenen.

Al deze boeken zijn in de boekhandel verkriJgbaar

VAN LOGHUM SLATERUS' UITGEVERSMAATSCHAPPIJ N.V. - ARNHEM


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068

