
Alleen een onafhankelijk en economisch
verenigd Europa zou ophouden een speel-
bal te zijn voor twee-rivaliserende super-
staten en zou een neutraliserende en sta-
biliserende factor kunnen worden in de
wereldpolitiek. Indien West-Europa geen
Amerikaanse kolonie wil worden is een
economisch "modus vivendi" met Oost-
Europa een essentiële voorwaarde.

Arthur ~ehning. Blz. 272
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N. Krusemeyer-van Iersel

HET VOORSPEL VAN DE INVASIE

DE 'OPERATION OVERLORD' EN HAAR

VOORGESCHIEDENIS

'We do not need the gallant Armies wliich are forming throughout.the
American Union. We do not need them this year, nor next year, nor any
year that I can foresee. But we do need urgently an immense and con-
tinuous suppl'y ofwar materials and technical apparatus of all kinds. Give
us the taals and we wil! do the job', riep Churchill in zijn beroemde rede van
9 Februari I 94 1 uit tegen het nog officieelafzijdig staande Amerika. Ieder-
een wist. dat de met zoveel pathos uitgesproken woorden grootspraak
waren, Churchill zelf wist dit het beste.
Op de Atlantische samenkomst met Roosevelt in Augustus van da~ jaar
- de eerste in deze oorlog - liet de Prime Minister dan ook, voor zover
zijn trots dit toeliet, niet alleen nog eens duidelijk uitkomen dat Engela'nd
zonder materiële hulp van de Verenigde Staten de strijd niet lang meer
zou kunnen volhouden, maar ook trachtte hij de Amerikanen te over-
tuigen van de grot~ voordelen, die een actieve deelname aan de oorlog
voor hen zelf zou hebben, wel wetend dat Engeland zonder Amerikaanse
legers nooit tot het offensief zou kunnen overgaan en de oorlog winnen.
Toen zijn tegenspelers, Roosevelt aan het hoofd, echter niet van zins ble-
ken al te grif op zijn suggestie in te gaan, kwam zijn nationale trots en
zelfverzekerdheid weer boven: wilden zij niet? dan moesten zij het zelf
ook maar weten. Hij had hen gewaarschuwd en Engeland zou het zelf
wel klaren als het moest!
Niet alleen op dit punt sprak Churchill anders dan hij meende. Hoewel
hij na de Duitse aanval op Rusland de Sowjets onmiddellijk alle hulp be-
loofd had, betoogde hij nu dat het weggegooide moeite en materiaal zou
zijn de Sowjet-Unie te steunen. Zijn geringe verwachting van het Rus-
sische uithoudingsvermogen berustte, hoewel hij haar uit militaire over-
wegingen wilde verklaren, in wezen op politieke gronden.
Deze twee opvattingen van Churchill kan men - zij het soms in andere
vorm - steeds terugvinden gedurende de oorlog, vooral tijdens de grote
conferenties, die als even zovele mijlpalen, langs de lange weg naar de
overwinning staan. Zijn afkeer iets van de Engelse superioriteit te laten
varen, ondanks zijn afhankelijkheid van Amerika in practisch alle op-
zichten, en zijn minachting, later,zijn vrees voor de Russische legers. Deze
overwegingen, meer dan de militaire, leidden dikwijls zijn beslissingen.
En de Amerikanen, zij mochten het dan niet met hem eens zijn, lieten
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zich meer dan eens door hem meevoeren op zijwegen. Wel een bewijs vopr
het buitengewone formaat van de Engelse oorlogsdictator.
Tot ons geluk, en dat van alle door Duitsland bezette gebieden, vond hij
tegenover zich een figuur als Roosevelt. De president van de Verenigde
Staten was wel niet zo onbaatzuchtig [in nationaal opzicht] als velen hem
graag willen zien, maar de belangen van zijn land eisten een snelle be-
eindiging van de oorlog en daar is stèeds zijn voornaamste streven op
gericht geweest.
Dat de invasie in 1944 eindelijk kwam, was een compromis tussen de
Amerikanen, die al veel vroeger en de Engelsen, die nog later, misschien
wel in het geheel niet, hadden willen landen.
Het is opvallend welk een beslissende rol in deze oorlog door enkele indi-
viduen gespeeld is. Hoewel de As hoogstwaarschijnlijk toch wel verloren
zou hebben, kan niemand zeggen langs welke weg de overwinning bereikt
zou zijn als niet juist Churchill, R00sevelt en Stalin de 'Grote Drie'
waren geweest.
Zoals hun leiders in vele opzichten tegenover elkaar stonden, zo vormden
de Engelse en Amerikaanse officieren geenszins een homogeen werkende
ploeg, die slechts één doel voor ogen had. De Engelsen voelden zich su-
perieur, nog terend op de roem van de' gewonnen 'slag om Engeland',
waren veel beter getraind in de behandeling van politieke problemen, vol
reserve en rustig hun kansen afwegend. De Amerikanen, overvloeiend
van onberedeneerd zelfvertrouwen en beter uitgerust, voelden zich toch
in hun enigszins naïeve houding tegenover allerlei problemen, onbewust
de minderen van hun zoveel levenswijzere collega's. Het mag van een
kant een wonder heten dat deze diepgaande verschillen en nationale ge-
voeligheden de uitvoering van een operatie als 'Overlord' uiteindelijk niet
hebben verhinderd en dat deze heterogene elementen tenslotte tot een
dergelijke krachtsinspanning, die coordinatie van alle beschikbare krach-
ten eiste, in staat zijn geweest.
Dit laatste lijkt ons niet in geringe mate te danken aan de staatsrnaps-
kunst en realiteitszin van de opperbevelhebber van de geallieerde expedi-
tiemacht - Generaal Eisenhower -, die niet ophield verzoenend, coor-
dinerend en regulerend te werken en het grootste deel der politieke,pro-
blemen, die hij te behandelen kreeg, bevredigend wist op te lossen. Zijn
militair genie schijnt voor alle deskundigen wel buiten twijfel te staan.
Het was begin 1942 dat de mogelijkheid van een geallieerde invasie in het
Westen het eerst ernstig overwogen werd. De oorlogssituatie was voor de
geallieerden verre van gunstig. De Duitsers dreven de Russische legers
steeds verder terug en beheersten practisch geheel Europa; in de oorlog
tegen Japan had Amerika nog niets dan nederlagen geleden. De publieke
opinie in Engeland en Amerika vroeg dringend om een Tweede Front
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teneinde de Russen enige vèrademing te brengen. Inderdaad werden de
plannen voor een dergelijke actie door de Combined Chiefs of Staff 1 be-
sproken. Daar het zonder meer duidelijk was dat voor een gTootscheepse
aanval de manschappen en de materialen niet aanwezig waren en ook
niet op korte termijn ter beschikking konden staan, zou deze operatie
['Sledgehammer' was de code-naam] slechts van beperkte omvang zijn
en ook slechts het beperkte doel dienen Rusland enige directe verlichting
te brengen. Als gunstigste plaats voor de landing dacht men aan de Fran-
se Kanaalkus t.
Daarnaast zouden plannen ontworpen worden voor een grote aanval op
de Westkust van Frankrijk in 1943 teneinde vandaar door te stoten naar
het hart van Duitsland.
Generaal Eisenhower, die in Juni 1942 benoemd was tot Amerikaans
Commanding General of the European Theater, moest echter kort na
zijn aankomst in Londen aan zijn chef, Generaal Marshall, berichten dat
de Engelsen bij nader inzien niet veel voor de uitvoering van 'Sledge-
hammer' voelden. Als reden voerden zij het gebrek aan landingsschepen
aan en bovendien betwijfelden zij het nuttig effect van een landing op zo
kleine schaal. Wat voor voordeel zou zij de Russen opleveren, hoeveel On-
berekenbare schade aan de geallieerde zaak zou zij integendeel mee-
brengen, indien zij mislukte. Hoewel Marshall zelf naar Engeland kwam
in de zomer van dat jaar en met Eisenhower alle argumenten naar voren
braclit om de Engelsen te overtuigen, bleven deze op hun stuk staan. Zij
kwamen zelfs met een ander plan ter tafel: een aanval op de Noordkust
van Afrika zou niet alle<;nde druk op het Russische front veel meer doen
afnemen, maar bovendien de verbindingslijnen met het Nabije Oosten,
waarlangs ook Rusland veel materiaal ontving, aanzienlijk veiliger ma-
ken. Zij slaagden erin de Amerikanen mee te krijgen en op 22 Juli 1942
werd door de Combined Chiefs besloten tot een invasie van NOOl:d-Mrika
nog in datzelfde najaar, behoudens goedkeuring van Roosevelt en Chur-
chilI. De sanctie van de laatste hoefde men overigens niet te vragen, Chur-
chill zelf had het idee van deze landing gelanceerd. Merkwaardig blijft
het dat de Engelsen hun bondgenoten wisten te bewegen tot deze onder-
neming, die zeker niet minder .landingsvaartuigen zou kosten dan de
kleine aanval op de Franse kust en die bovendien ongetwijfeld de voor-
bereidingen voor 'Roundup' [de grote landingen in 1943] sterk zou ver-
tragen. 2 Eisenhower, die de gang van zaken zeer betreurde, noemde 22

1 De American Joint Chiefs of Staff (Iand-, zee-, en luchtmacht) vormden met de
British Chiefs of Staff (idem) de Combined Chiefs of Staff, het hoogste militaire college
gedurende de oorlog.
2 Ingersoll, die de feiten vol verontwaardiging vermeldt, verzuimt cen verklaring van de
veranderde Amerikaanse houding te geven en ook elders hebben wij tevergeefs daarnaar
gezocht.
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Juli 1942 'the blackest day in history', temeer daar hij vreesde dat Rus-
land onder het pas ingezette Duitse offensief zou bezwijken. De Prime
Minister echter was in zijn element en ontkende tegenover Eisenhower
dat het Noordafrikaanse avontuur de uitvoering van 'Roundup' zou ver-
tragen: het sprak vanzelfdat in 1943 'Roundup' beslist moest doorgaan! 1

Zo werd dus in de zomer en de herfst van 1942 alle aandacht gericht op
de voorbereiding voor de eerste grote geallieerde operatie, die Roosevelt's
wens, dat nog in 1942ergens ter wereld Amerikanen tegen troepen van de
As zouden vechten, in vervulling zou doen gaan. De militaire voorbe-
reidingen waren moeilijk, de politieke waren misschien nog moeilijker.
De agenten van de Amerikaanse geheime dienst, die contact moesten
zoeken met de Franse autoriteiten in Noord-Afrika en hen tot medewer-
king met de geallieerden moesten bewegen, hadden geen lichte taak. Tot
het laatste moment was het nog onzeker hoe de Franse bevelhebbers op
de landingen zouden reageren. Teneinde zoveel mogelijk gevoeligheden
te ontzien, had men de gehele expeditie onder Amerikaans bevel - Ge-
neraal Eisenhower - gesteld en zelfs de Britse landingstroepen in Ameri-

"I kaans uniform gestoken.
Op 8 November 1942brak tenslotte de eerste D-day aan. Het bericht van
de landingen gaf een schok van ontroering en hoop in de bezette landen
en de gehele geallieerde wereld en zal zeker de As-mogendheden tot ern-
stig nadenken gestemd hebben.
De militaire operaties verliepen niet ongunstig, werden echter nog voort-
durend belemmerd door de verw';'rde politieke toestand. De onbekom-
merdheid waarmee de Amerikanen samenwerkten met Darlan - als men
de oorlog snel wil beëindigen, legt het geen gewicht in de schaal ofiemand
aanhanger van Vichy is of niet! - verwekte zoveel onrust in Engeland en
de bezette gebieden, dat Roosevelt genoodzaakt was een geruststellende
verklaring te publiceren en ook Churchill de gemoederen der Lagerhuis-
leden in een geheime zitting moest kalmeren. Dat hiermede de zaak niet
afgedaan was, is volkomen duidelijk. Darlan voelde er niet voor zich 'als
een citroen te laten uitknijpen om dan weggeworpen te worden'. Zijn
vermoording in December 1942was een ware opluchting en toen het, na

1 Butcher deelt oprecht verbaasd mee, dat Churehill in September tot het inzicht
kwam dat de uitvoering van 'Torch' (de landing op de Afrikaanse kust) die van
'Roundup' zou moeten belemmeren, hoewel hem dit in Juli reeds door Eisenhower uit-
voerig en gedocumenteerd was aangetoond! Na enige woedende aam'allen op allen
die voor dit uitstel verantwoordelijk waren - zichzelf uitgezonderd - legde Churchill
zich tenslotte midden October bij de stand van zaken neer. Het meest opvallende hierbij
is niet het toneelspel van ChurchilI, die meesterlijk acteren kon, maar de naieve opvat-
ting van de adjudant van Eisenhower dat de Eerste Minister van Groot-Brittannië
inderdaad pas in September de consequenties van zijn eigen voorstellen zou hebben
ingezien.
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veel strubbelingen, op de conferentie van Casablanca gelukte De Gaulle
en Giraud tot samenwerking te bewegen, waren de grote politieke ob-
stakels in Noord-Afrika uit de weg geruimd. Eisenhower en zijn comman-
dante.1 konden zich verder wijden aan de militaire zaken.
Op de conferentie van Casablanca, van 14 tot 24Januari 1943, ontmoet-
ten de leiders van de Verenigde Staten en van het Britse Gemenebest
elkaar voor de tweede maal in de oorlog, deze keer als bondgenoten.
Stalin had de uitnodiging voor Casablanca afgeslagen. Hij kon bij het
Rode Leger, dat juist in die 'tijd een succesvol tegenoffensief had ingezet,
niet gemist worden en bovendien had hij toch slechts één vraag te stellen:
'Wanneer zullen de Engelsen en Amerikanen een Tweede Front in het
Westen openen, zoals zij beloofd hebben te zullen doen?'.
De invasie in het Westen zou inderdaad de hoofdschotel van de besprekin-
gen uitmaken. De uitslag zou echter het enthousiasme van de Russen
geenszins gaande maken. Churchill was niet rouwig om de afwezigheid
van Stalin: 'Wij kunnen hem immers van alles op de hoogte houden',
meende hij, maar Roosevelt betreurde de gang van zaken. Geen wonder,
hij zou een krachtig bondgenoot missen bij zijn aandringen op een spoedige
invasie in Frankrijk. Hoe nodig hij die bondgenoot had gehad, zou weldra
blijken.
Churchill opende d'e schermutselingen door een invasie in Birma en de
herovering van Singapore voor te stellen, als naaste oorlogsdoel na het
einde van de campagne in Afrika'. Hij had Mountbatten, de nieuw be-
noemde geallieerde opperbevelhebber in Zuidoost-Azië, meegebra€ht om
dit plan door deskundige argumenten aannemelijk te maken, maar zal
zelf nauwelijks geloofd hebben dat het kans van slagen had. Toen zijn
voorstel dan ook door de aanwezige Amerikaanse stafofficieren onder de
tafel gewerkt was, kwam hij weer op zijn geliefkoosd onderwerp terug:
een invasie in het Middellandse Zee-gebied. Daar het langzamerhand alle
aanwezigen duidelijk werd dat aan een invasie in West-Frankrijk in 1943
door gebrek aan materiaal en getrainde troepen niet meer viel te denken,
wendde men zijn aandacht inderdaad op de aanvalsmogelijkheden in
Zuid-Europa. Na de overwinning in Tunis, die niet zo lang meer op zich
zou laten wachten, zou men immers de zegevierende legers alleen reeds
om psychologische redenen niet lang werkeloos kunnen laten blijven. Als
gevolg van een en ander moest men wel aannemen dat de aanval in het
Westen uitgesteld moest worden tot het voorjaar van 1944.
Tenslotte werd men het eens over een landing op Sicilië. Door een snelle
verovering van dit eiland - eventueel het inrichten van een steunpunt op
het tegenoverliggende vasteland - hoopte men Italië spoedig tot het slui-
ten van een wapenstilstand, misschien zelfs tot het deelnemen aan de oor-
log tegen zijn oude bondgenoot te kunnen brengen. De conferentie kwam
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echter nadrukkelijk overeen dat de Italiaanse operatie in belangrijkheid
achter moest staan bij de voorbereiding voor 'Overlord' [de nieuwe code~
naam voor de invasie op de Kanaalkust} en dat men met kracht ertegen
moest waken dat zij teveel materiaal of troepen aan de beslissende aanval
op Duitsland zou onttrekken. 1 Dat de verwachtingen in deze bitter be-
drogen zijn, weet een ieder die de loop der oorlogsgebeurtenissen heeft
gevolgd. Tot op de laatste dag zijn aan de Italiaanse campagne ernome
offers aan mensen en materiaal ten koste gelegd. Het militaire belang van
de hele onderneming in deze vorm en zeker of zij op de beste wijze geleid
is, wordt echter door de meeste auteurs in twijfel getrokken.
In Casablanca werd ook nog gesproken over de mogelijkheid van een
plotselinge ineenstorting van Duitsland. Men kwam overeen voor dat ge-
val een plan op te stellen voor een snelle bezetting van Europa door de
geallieerde legers. Helaas heeft men het plan nooit behoeven te gebruiken.
De conferentie ging uiteen met het vaste besluit Duitsland en Japan te
bestrijden tot hun 'unconditional surrender'. 2

De vrees van Eisenhawel' werd dus bewaarheid: de invasie in het Westen
was weer voor een jaar van de baan. En wie gaf de garantie dat zij bij
deze gang van zaken in 1944 wèl door zou gaan? De publieke opinie in
Amerika zou door dit uitstel van de definitieve slag tegen de Duitsers weer
krachtiger concentratie van alle middelen tegen Japan eisen. De Ameri-
kaanse vloot en luchtmacht, geen van beide enthousiast voor het invasie-
plan, zouden door het uitstel in hun verzet gestijfd worden. De vlootleiding
had veel meer interesse voor de strijd in het Verre Oosten, waar zij haar
eigenlijke taak zag, de luchtmacht meende bij voldoende steun en uit-
\rusting Duitsland alleen door bombardementen wel op de knieën.te kun-
nen krijgen. De Engelsen zouden ongetwijfeld in de loop van het jaar een
nieuw invasieplan in de Middellandse Zee-sector bedenken. De Russen
zouden het bericht van het uitstel met ergernis en teleurstelling ontvan-
gen. Nee, de kansen voor een goed-voorbereide aanval in de lente van
het volgend jaar schenen in Januari 1943 niet gunstig te staan.
Niettemin kreeg in Maart 1943 Generaal Morgan [een Engelsman] op-
dracht als Chief of Staff to the Supreme Allied Command~r [die nog
. benoemd moest worden] plannen voor de invasie van de Kanaalkust te
ontwerpen. Morgan vestigde zijn hoofdkwartier in Londen en toogmet een

I Men meende indertijd dat zulks ook niet nodig zou zijn. In hoeverre hier de [Britse]
officieren tegen hun innerlijke overtuiging in hebben gesproken, zouden wij niet durven
uitmaken.
2 Later is gebleken dat de Duitse propaganda deze term gebruikte om de Duitse legers
tot verzet tot het uiterste op te zwepen: bij overgave viel er op geen genade te rekenen!
Een averechtse uilwerking van hetgeen Churchill en Roosevelt zo tevreden als een korte
krachtige aanduiding van hun oorlogsdoel hadden beschouwd.
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Anglo-Amerikaanse staf aan het werk. Terzelfdertijd werd Generaal Ho-
bart aangewezen om een nieuwe landingstechniek en nieuwe aanvals- en
verdedigingswapens voor de~e ongewone expeditie te ontwikkelen. De
laatste kweet zich uitstekend van zijn taak, zodat vele levens gespaard
konden worden door beter ontwikkelde technische hulpmiddelen. De
Trident-conferentie tussen Roosevelt, Churchill en de staven der beide
landen te Washington in Mei 1943 gehouden, bevestigde nog eens het
voornemen de aanval op de Kanaalkust in ieder geval in het komende
voorjaar te ondernemen. De daarop volgende bijeenkomst van de Çom-
bined Chiefs in Quebec in Augustus 1943 hechtte zijn goedkeuring aan
het eerste ontwerp van de COSSAC-staf en gaf opdracht de voorberei-
dingen onverminderd voort te zetten.
Intussen waren het niet de preparatieven voor deze landing die in voor-
jaar en zomer van 1943de meeste aandacht hadden. De 'operation Hus-
ky' [inval op Sicilië] stond dichter voor de deur en had dus voorrang in de
voorziening met landingsvaartuigen, troepen, voorraden en wapens. Op
de Ioe Jl,lli van dat jaar zetten speciaal getrainde stoottroepen voet op
Europese bodem, inderdaad 'voor de bladeren vielen'. Hoewel de ge-
vechten niet ongunstig verliepen en Italië zelfs na twee maanden om
wapenstilstand vroeg, bleef de strijd op het schiereiland, waarheen de
geallieerden begin September overgestoken waren, zonder uitzicht op een
spoedig succesvol einde. Integendeel, de Duitsers schenen hièr voor hun
leven te willen vechten en stuurden aanzienlijke versterkingen van de
beste troepen die zij hadden.
Met dat al was het reeds December 1943geworden zonder dat een opper-
bevelhebber voor de invasiestrijdkrachten benoemd was. De voorberei-
dingen voor 'Overlord' vonden wel voortgang maar misten grote lijn en
bezieling. 1Daar kwam nog bij dat op de conferentie van Cairo in Decem-
ber Churchill weer ieder die het horen wilde, poogde te overtuigen van de
grote risico's die aan 'Overlord' vastzaten en de vele ~oordelen die een
aanval via de Middellandse Zee bood. Weliswaar bleken de Amerikanen
niet gevoelig voor zijn argumenten maar het moest voor hen toch on-
plezierig en ontmoedigend zijn te ervaren hoe hun bondgenoot steeds
weer probeerde onder de beloften voor een Tweede Front in het Westen
uit te komen.
Op de conferentie te Teheran, die direct bij de bijeenkomst in Cairo
aansloot, zou echter de schaal definitief [nu werkelijk definitief!] naar de
Amerikaanse zijde overslaan. Na ruim twee jaar strijd tegen een gemeen-

1 Butcher meent dat de Engelsen zich nu wel met hart en ziel aan deze opgave wijdden.
Ingersoll is daar niet zo over te spreken maar Ingersoll ziet wel meer door een zwarte
bril. De activiteit van de Amerikanen staat voor beiden buiten twijfel! Hoe het zij, de
onzekere toestand zal in geen geval effectieve en snelle arbeid bevorderd hebben.
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schappelijke vijand waren. eindelijk in Teheran de Grote Drie bijeen.
Zelfs hier trachtte Churchill zijn geliefde plan aan de man te brengen en
pleitte voor een invasie in de Balkan teneinde 'met de Russen een ge-
zamenlijk front tegen de Duitsers te vormen'. Stalin gaf echter de voor-
ke'ur aan een Tweede front in het \Vesten als de snelste en zekerste weg
.om een einde aan de oorlog te maken. Toen bracht Churchill de kwestie
Turkije ter sprake: het zou een geallieerd belang zijn als Turkije tegen
Duitsland aan de oorlog deel ging nemen. Het was hiertoe wel bereid,
mits het op materiële steun kon rekenen. Stalin noch Roosevelt zagen er
echter het nut van in materiaal aan de bestaande fronten te onttrekken,
dat in Turkije weinig of geen dienst zou kunnen doen. Tenslotte moest
Churchill wel toegeven en voor de laatste maal werd plechtig besloten
tot het lanceren van een invasie over het Kanaal in het voorjaar van 1944.
De datum die de Combined Chiefs reeds gekozen hadden, werd aange-
houden: 1Mei 1944zou D-day 'Overlord' zijn. Churchill kreeg toch nog
zijn invasie op de Middellandse Zee-kust. Gelijktijdig met de aanval in
het Westen zou ~een landing Uitgevoerd worden op de Zuid-kust van
Frankrijk teneinde de Duitse legers in de rug aan te vallen en zo mogelijk
te omsingelen. De Russen drongen er op aan dat terstond een geallieerd
opperbevelhebber voor de invasie benoemd zou worden opdat de gehele
wereld zou weten dat het Tweede Front in het Westen werkelijkheid ging
worden. Roosevelt en Churchill beloofden zulks na het beëindigen van de
conferentie te zullen doen. En inderdaad werd onmiddellijk daarop, na
een bespreking te Cairo, Generaal Eisenhower benoemd tot Supreme
Commander of the Allied Expeditionary Force.
De Engelsen hadden Eisenhower graag om zijn diplomatieke gaven en
gematigd optreden. Onder zijn leiding zouden de [Engelse] onderbevel-
hebbers voor de land-, zee-, en luchtmacht gelegenheid hebben zich te
ontplooien en hun ideeën door te zetten. Ook de Amerikanen hadden in
Eisenhower het volste vertrouwen en zagen in hem de man, die alles zou
doen om de oorlog zo spoedig mogelijk te beëindigen. Over de keuze van
een opperbevelhebber - men had nog wel aan Marshall gedacht voor deze
post maar deze kon in V'lashington niet gemist worden - bestond er al-
thans geen meningsverschil tussen de twee bondgenoten.

In Januari 1944 kwam Eisenhower in London aan om zijn nieuwe taak
op te nemen. De problemen die hem wachtten waren vele en verschillen-
de. Reeds bij een vluchtige lezing van het plan voor 'Overlord' had de
pas benoemde Supreme Commander, hoewel hij alle respect had voor de
genialiteit van de gehele opzet, de indruk gekregen dat de sterkte van de
eerste aanvalsgolflang niet grÇ>otgenoeg was om het slagen der landingen
te verzekeren. Een hernieuwde bestudering van het project bevestigde
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hem in zijn mening, die trouwens door zijn stafofficieren en commandan-
ten gedeeld werd. Eisenhower wilde de eerste aanval laten ondernemen
door vijf in plaats van drie divisies en ook de luchtlandingstroepen dien-
overeenkomstig verster!\en. Tevens zou dan het gebied voor de landingen
groter genomen moeten worden. Volgens het herziene plan zou het
zich uitstrekken van het strand bij Caen tot voorbij de monding van de
Vire op de kust van het schiereiland Cotentin. Zijn drie Commanders in
Chief, Montgomery van het leger, Ramsay van de vloot en Leigh Mallory
van de luchtmacht stemden volkomen in met de wenselijkheid van deze
versterking. De ervaringen op Sicilië hadden geleerd dat een te klein op-
gezette aanval uiteindelijk duur te staàn kwam in verliezen aan mensen
en materiaal. Zij kwamen echter ook meteen met de technische moeilijk-
heden aandragen: Waar moesten de meerdere transport- en landingsvaar-
tuigen vandaan komen en wie zou de aanvullende luchtlandingstroepen
leveren? Daar dit punt van principiële betekenis was, stelde Eisenhower
eind Januari tenslotte de Combiped Chiefs voor de opç:ratie een maand
uit te stellen, liever dan de kans te lopen door een te kleine opzet de aan-
val te doen mislukken. Weliswaar zou men hierdoor een maand goed
gevechtsweer verliezen maar tegen die tijd zouden er wel voldoende sche-
pen en materiaal voorhanden zijn en ook zou de luchtmacht zijn offen-
sief tegen de Duitse stellingen nog effectiever kunnen uitvoeren. Hoewel
ongaarne, gaven de wederzijdse regeringen en staven hun toestemming
daar zij de gegrondheid van Eisenhower's argumenten inzagen. De Rus-
sen, die op de hoogte gesteld werden van de veranderde plannen, rea-
geerden heel welwillend, zoals Butcher opgelucht constateert. Zij kon-
digden zelfs een groot offensief aan dat tegelijk met de invasie zou inzetten.
Duitsland zou in de meest letterlijke zin op twee fronten tegelijk moeten
vechten!
Ook de netelige kwestie van de bevelvoering kostte Eisenhower veel
hoofdbrekens. De Amerikanen hadden het liefst voor het expeditieleger de
eenheid van bevel ingesteld die zij van hun eigen leger kenden. De Engel-
sen echter hadden doorgezet dat, nu een Amerikaan aan het hoofd der
gehele onderneming was gesteld, de daarop in rang volgende comman-
danten voor het leger, voor de vloot en de luchtmacht Engelsen zouden
zijn, die onafhankelijk van elkaar - hoewel allen staande onder de opper-
bevelhebber - hun bevel zouden voeren, zoals dit in het Britse leger ge-
bruikelijk was. In de beweringen van verschillende Amerikaanse cou-
ranten dat de invasie eigenlijk in Engelse handen .was geraakt hoewel
Amerika het leeuwenaandeel in manschappen en uitrusting bijdroeg,
schuilt zeker enige waarheid. Ingersoll beweert zelfs dat bij een een-
hoofdige Amerikaanse bevelvoering de invasie een half jaar vroeger had
kunnen plaats vinden en dat ook daarna grote fouten, die nu veel mensen-
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levens, tijd en materiaal gekost hebben, voorkomen hadden kunnen
worden: Wat hiervan waar is, moeten de krijgsgeschiedkundigen maar
uitmaken: uit de opmerkingen van Butcher en De Guingand kan men
echter wel opmaken dat deze aangelegenheid lang niet tot ieders tevreden-
heid geregeld was. 1 Eisenhower maakte er onder de gegeven omstandig-
heden het beste van en beijverde zich, meestal met succes, de goede ver-
standhouding te bewaren en een zo homogeen mogelijk werkend team
op te bouwen.
Toen de voorbereidingen voor 'Anvil' [de landing in Zuid-Frankrijk] ter
sprake kwamen in dat voorjaar van 1944 bleken ook hierover grote me-
ningsverschillen te bestaan.
Montgomery verklaarde botweg dat hij de hele operatie wilde laten vallen
om de kracht van 'Overlord' niet te verzwakken. Eisenhower echter wilde
de gelegenheid om de Duitsers in de rug aan te vallen zeker niet laten
voorbijgaan en meende bovendien alles wat Amerika in de uitrusting van
het Vrije Franse Leger in het bezette gebied gestoken had, niet renteloos
te kunnen laten. Tenslotte kwam men tot een compromis: 'Anvil' zou
wel plaats vinden, echter eerst enige tijd na de landingen op de West-kust,
zodat dezelfde landingsvaartuigen gebruikt konden worden en op dit
punt de sterkte van 'Overlord' niet minder zou worden.
Vele technische problemen vroegen om een oplossing, die deels echter
pas op de invasiedag of daarna gegeven kon worden. Hoe zouden de
kunstmatige havens in het gebruik bevallen, hoe was de opstelling en
uitwerking van de Duitse kustbatterijen, welke versperringen zouden de
Duitsers nog het laatste moment aanbrengen, welke kusten bestonden uit
drijfzand en welke zouden het zware materiaal kunnen dragen? Wanneer,
tenslotte, zou het D-day en H-hour moeten zijn? Na raadpleging van de
grootste deskundigen werd vastgesteld dat D-day enige dagen voor ofna
I Juni zou moeten vallen - dat hing van het weer af - en H-hour zQu
moeten zijn omstreeks het aanbreken van de dag, bij laag tij; het pr;ecieze
tijdstip voor de verschillende stranden zou niet hetzelfde zijn.
Ondertussen was de hele ingewikkelde en fijn verweven machinerie van
voorbereidingen, afspraken, training en productie zo ver gekomen dat' het
practisch onmogelijk zou zijn haar nog stop te zetten. 'Overlord' was een
eigen leven begonnen. Engeland vulde zich met voorraden en grond-
stoffen, het Zuiden van het land werd één groot legerkamp. Verdragen
tussen Eisenhower en de regeringen van België, Noorwegen en Nederland
werden gesloten over het overgangsbestuur van hun landen na de bevrij-
ding. De tekst voor een communiqué, uit te geven na een geslaagde - en
ook een voor een mislukte - landing werd goedgekeurd. l?e laatste con-
I Hierbij moet opgemerkt worden dat de bezwaren zich niet keerden tegen de betreffen-
de commandanten persoonlijk, die algemeen als zeer bekwame officieren bekend stonden.
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tróles werden gehouden, de laatste oefeningen op grote schaal uitgevoerd.
Alles was gereed. Meï'ging voorbij en het wachten en de spanning be-
gonnen zwaar op de legers te drukken.
Op de middag van de 4eJuni zou de invasievloot uitvaren. De dag daar-
voor moest Eisenhower zijn bevelhebbers echter meedelen dat de weer-
berichten zeer slecht waren. Werd het besluit tot uitvaren niet binnen
enkele dagen genomen, dan moest zeker een week, wellicht nog langer
gewacht worden op het weer optreden van de gunstige stromingen in het
Kanaal. Waarschijnlijk zou een kleiner - reserve - pla!! uitgevoerd moe-
ten worden; men kon het er niet over eens worden. Eisenhower besloot
in de vroege ochtend van 4Juni opnieuw bijeen te komen. Ook toen waren
de weersverwachtingen somber: de invasie werd vier en twintig uur uit-
gesteld. Een millioen soldaten wachtte nog een dag, de schepen bleven
onder stoom in de havens liggen. Op de avond van de 4e Juni waren de
voorspellingen iets hoopvoller, het weer was niet slechter geworden en
zou waatschijnlijk enige dagen stabiel blijven. Nog aarzelden de Comman-
danten van vloot en luchtmacht. De risico's, de verantwoording waren
groot, het 'zou'beter zijn zich aan het kleine plan te houden. Toen nam
Eisenhower het woord: hij nam de verantwoording op zich, daarvoor was
hij tenslotte aangesteld. De volgende dag zou de vloot in volle sterkte
uitvaren.
6Juni '1944werd dus D-day 'Overlord', de dag waarop' zo lang, zo smar-
telijk en door zo velen was gewacht. Vroeg in de ochtend gingen de eerste
stoottroepen aan wal, onafzienbare rijen vaartuigen vulden het Kanaal,
achter de linies waren de parachutisten reeds geland, de vijandelijke stel-
lingen hadden die nacht een ongekend hevig bombardement verduurd.
De Duitsers verzetten zich, hoewel zij aanvankelijk volkomen overrom-
peld waren. Hun bevelhebber was in Berlijn, met zulk weer hadden zij
geen invasie verwacht. De strijd nam spoedig in hevigheid toe, na enige
uren lieten de terugtrekkende golven op de vloedlijn de eerste lange rijen
doden achter. Een onafzienbare stroom van troepen en materiaal kwam
aan op het strand, baande zich een weg en trok verder, Frankrijk binnen.
Binnen enkele dagen hadden de geallieerden vaste voet in Normandië.
Er moest echter nog een jaar van bittere strijd en niet 'voorziene offers
voorbijgaan, voordat in Europa de wapens gestrekt zouden worden.
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Arthur Lehning

PAX ATLANTICA?

Ten opzichte van het 'Wolkenkuckucksheim' van het Pact van San
Francisco is het Atlantisch Pact een vooruitgang, omdat ook in de politiek
de realiteit te verkiezen is boven ficties en frasen. De 'internationale vrede
en veiligheid', die gehandhaafd zou worden door 'de vredelievende naties'
van de nieuwe Volkenbond zal nu met 'meer succes' verwezenlijkt moeten
worden door de tot een militair verbond aaneengesloten partijen van het
Noord-Atlantisch Pact.
Ook al zijn de formuleringen van het Pact gekuist en doorspekt met de
ondermijdelijke politieke cant: de werkelijke bedoelingen zijn voor vriend
en vijand duidelijk. Tenslotte kunnen zelfs voorstanders van realisme in
de politiek niet verlangen, dat de hoge contracterende partijen zullen
stipuleren: dit verdrag is gericht tegen de staat X; noch kan men verwach-
ten, dat zal worden vastgelegd, dat de doeleinden waartoe d.e partijen
zich verplichten niet overeenkomstig zijn met het Handvest van de
U.N.O.; of dat de minsters van Buitenlandse Zaken van Groot Britannië
en Frankrijk zouden erkennen, dat het verdrag in strijd is met de door hen
gesloten verdragen met de Sowjet-Unie, waarbij de partijen zich verbon-
den geen tegen elkaar gerichte verdragen met anderen te sluiten. Dit alles
is geheel in de haak. Het gezoem van het journaille van pers en radio, dat
de officiële verklaringen begeleidt en voor voorlichting doorgaat kan
echter niet anders worden beschouwd dan als plompe en hypocriete pro-
paganda, als pure, tegen het eigen volk gerichte, koude political warfare.
Iedereen die de geschiedenis kent van het ontstaan van de Volkenbond
van San Francisco en kennis heeft genomen van de artikelen van het
Handvest en geen diplomaat of beroepsmatig voorlichter is, moet van
mening zijn, dat het te Washington getekende verdrag daarmede niet in
overeenstemming is. Natuurlijk: 'gewestelijke overeenkomsten' zijn toe-
gestaan zij het ook voor problemen 'as are appropriate for regional ac.
tion'. Rusland, maar ook Engeland en andere staten, waaronder Neder-
land, waren overigens geen voorstanders hiervan, omdat zij een blokvor-
ming vreesden, die het op te trekken gebouw van de Verenigde volken
dreigde te ondermijnen. Wanneer men het begrip gewest zó uitrekt, dat
het zich uitstrekt tot de gebieden, die nu het Noord-Atlantisch Pact vor-
men - van Groenland tot Noord-Afrika, van Californië tot Hessen - dan
kan men ook de halve aardbol tot één gewest verklaren, en daar gaat het
ook naar toe. Even merkwaardig is het argument, dat het Pact dáárom
niet in strijd is met het Handvest, omdat zulk een regionaal blok toch
ook is gevormd door de Sowjet-Unie, wier standpunt overigens is dat de
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bi-laterale verdragen die zij met de aangrenzende landen heeft aangegaan
niet het karakter hebben van een militair verbond met een bondgenoot-
schappelijk leger en een gemeenschappelijke Generale Staf Terwijl de
UNO de vrede hoopte te bevorderen door vermindering van bewapening
hebben de partijen van het Pact de plicht 'ieder voor zich en gezamenlijk'
de bewapening op te voeren om deze vredesdoeleinden met 'meer succes'
te verwerkelijken. De maatregelen, die tegen een eventuele gewapende
aanval zullen worden genomen zullen worden stopgezet, zodra de Veilig-
heidsraad tot actie overgaat. Maar deze illusie zal wel niemand koesteren
dat de Veiligheidsraad de vrede zou kunnen 'handhaven of herstellen',
indien de twee grote mogendheden die alleen een wereldoorlog kunnen
ontketenen en hem kunnen voeren met elkaar in gewapend conflict zou-
den geraken. Iedere maatregel van de Veiligheidsraad zou, met ofzonder
veto, niets aan het feit kunnen veranderen dat de Derde Wereldoorlog is
begonnen.

Hoe men het keert of wendt: het tegen de Sowjet-Unie gerichte Pact
betekent in wezen de liquidatie van de UNO, zo men wil de liquidatie
van de fictie van de UNO als een organisatie, die doelmatiger dan het
instituut van Genève de wereldvrede zou kunnen handhaven. De Veilig-
heidsraad is een demonstratie van het feit, dat cr nog steeds geen andere
politiek is dan machtspolitiek en dat de tegenstellingen tussen de voor-
malige bondgenoten steeds groter zijn geworden sinds het Rode Leger
aan de Elbe verscheen. De historische betekenis van het Atlantische Pact
is, dat het deze toestand tot uitdrukking heeft gebracht en geconcreti-
seerd.
Het arsenaal van invectieven tegen het Hitlerisme wordt door de voor-
malige bondgenoten nu kwistig tegen elkaar aangewend; inplaats van
vrede is er de strijd om Berlijn en mèt Berlijn om Duitsland, waarvan de
voormalige Hunnen reeds door Oost en West als potentiële bondgenoten
worden aanvaard; de V-wapens der germaanse barbaren zijn alom over-
genomen en geperfectionneerd en overtroffen door de atoombom, waar-
van het debuut 78.000 doden en 65.000 gewonden kostte, terwijl de
'Bikini-test', waar van de 400 varkens en geiten er slechts 28 het leven af-
brachten, de toekomst voor het menselijke ras niet hoopvoller maakte.
Voordat de oorlog was afgelopen, begon reeds een wedloop om strategische
posities en invloedssferen; door economische en politieke druk, door
staatsgrepen, militaire interventies' en vijfde colonnes, door bondgenoten
en 'satellieten' [al naar het geldende jargon] werd het wereldparallelo-
gram van krachten beïnvloed of verschoven. Het Verdrag van Washing-
ton is wellicht de beslissende stap naar de verdeling der wereld in twee
milita.ire blokken, die een derde wereldoorlog onvermijdelijk zou maken.
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Maar is het Pact dan niet defensief? En is het niet preventief, uitsluitend
gericht op de afweer tegen russische agressie en met de bed<?elingde even-
tuele bedrijvers hiervan af te schrikken? Voor de politici van het Westen
zijnde drijfVeren der Moskouse politiek steeds ondöorzichtig geweest, om-
dat de ideologische achtergrond daarvan voor hen een gesloten boek en
ook de kennis van Rusland in het algemeen gering is. Wij zijn, merkte een
resencent op naar aanleiding van het standaardwerk van Baykov over de
russische economie, beter georiënteerd over het Romeinse Keizerrijk dan
over de Sowjet-Unie. De totalitaire autarkie, het traditionele russische
wantromyen tegenover de vreemdeling in het algemeen en tegenover het
'kapitalistische buitenland' in het bijzonçler, verklaart dit ten dele, terwijl
tenslotte het staatsmonopolie van voorlichting en propaganda onder de
diktatuur het vrijwel onmogelijk maakt 'Wahrhe.Ït' en 'Dichtung' te on-
derscheiden. Door dit alles leeft echter óók het russische volk in een totaal
isolement van de rest van de wereld als een negers tam in de binnenlanden
van Afrika. Sinds de liquidatie van de oude garde van Lenin zijn de
sowjetleiders zelf vreemdelingen in de westerse wereld, en dreigen het
slachtoffer te worden van hun eigen propaganda. Zonder de mogelijk-
heid van critiek of oppositie is het volk aangewezen op geen andere infor-
matie dan de officiële voorlichting. Onder een permanente staat van
beleg wordt het onder een voortdurende oorlogspsychose gehouden en
dit alles is uit de aard der zaak niet bevorderlijk voor een vredesklimaat.
Desondanks ben ik van mening, dat de russische leiders geen oorlog wen-
sen; dat het Rode Leger nimmer het plan heeft gehad op te rukken naar
Brussel ofAmsterdam en dat de leiders der Sowjet-Unie de oorlog vrezen.

- Voor deze opvattingen zijn meer en betere argumenten aan te voeren dan
voor die van Churchill, die van mening is dat zonder de atoombom het
hele vasteland van Europa communistisch zou zijn. In het Westen echter
zijn er invloedrijke 'pressure groups', die naar een oorlog met de Sowjet-
Unie drijven. Daar is in de eerste plaats Churchill, die in zijn laatste
grote rede opnieuw de interventie-oorlog predikt voordat Rusland over
de atoombom beschikt, hetgeen indien men de experts mag geloven,
uiterlijk binnen twee jaar het geval zou zijn. Daar is het Vaticaan, dat
met het geliquideerde feodalisme in Oost-Europa, veel van zijn macht en
invloed heeft verloren. Lezers van roomse kranten mogen geloven, dat
Rusland een goddeloze staat is en de godsdienst er wordt vervolgd, maar
de waarheid is dat de Kerk - zij het ook niet de rooms- maar de grieks-
katholieke, - er bloeit, en een steunpilaar isvoor het regiem en omgekeerd.
Nu is, naar men weet, de strijd van Rome tegen zijn orthodoxe concurren t
van oudere datum dan het bolsjewisme. De vijfde colonne achter het
ijzeren gordijn is niet sterk genoeg - evenmin als de Denikins en de Wran-
gelshet waren - om zonder oorlog het' ancien regime' te kunnen herstellen.
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Er zijn grote kapitalistische belangen die door de sociale revolutie in deze
gebieden zijn aangetast. Ook heeft de revolutie, in de agrarische staten
van Oost-Europa geleid tot een.verdeling van het grootgrondbezit, de
nationalisatie van de industrie en tot een door bi-laterale verdragen nauw
met de Sowjet-Unie verbonden planmatige economie, de enige grondslag
voor .een grotere welvaart van de verarmde boerenmassa's maar geen
vrije markt voor de afzet van amerikaanse goederen en amerikaans kapi-
taal. Tenslotte zijn er de kapitalistische crises en in dit opzicht zijn de
Sowjet leiders zonder twijfel orthodoxe marxisten en zij rekenen 'vroeg of
laat met het uitbreken van een nieuwe economische c~isisin de kapitalis-
tische wereld. Zij staan hierin trouwens niet alleen. Een uitgesproken
anti-communist als Sternberg, een expert op dit gebied, isdezelfde mening
toegedaan. Nu kent het kapitalisme twee klassieke methoden ter be-
strijding van de crisis. De dreigende werkloosheid kan'worden ge-expor-
teerd; maar in een wereld zonder multilaterale handel en zonder dollars
is dit lastig. Zoals er in een oorlog geen werkloosheid bestaat, omdat er
nooit genoeg goederen kunnen worden geproduceerd, ook al verhogen zij
niet de welvaart en al worden zij gratis, ten dele aan de vijand, wegge-
geven, zo vervult het Marshall-plan gedeeltelijk deze rol in vredestijd.
Het tweede middel is om de onverkoopbare auto's op de lopende band
te vervangen door -tanks. Marshall-hulp en bewapening vormen op het
ogenblik reeds de helft van het totale amerikaanse budget en de vraag is
gewettigd of zonder deze maatregelen de amerikaanse slump niet reeds
een feit zou zijn.
Wanneer men verder bedenkt dat de Ver. Staten sinds het einde van de
Tweede Wereldoorlog over luchtbases beschikken van waaruit de andere
helft met atoombommen kan worden gebombardeerd, dan is het niet zó
onverklaarbaar dat wat beveiliging van het amerikaanse continent heet,
vanuit Moskou geziep op een omsingelingspolitiek gelijkt.
Het Noord-Atlantisch Pact heeft het doel een West Europees verdedi-
gings-systeem op te bouwen, terwijl het tezelfdertijd aan West Europa een
garantie geeft van amerikaanse hulp in geval van agressie. Het is duide-
lijk, dat op dit ogenblik West-Europa tegen een opmars van het Rode
Leger geen effectieve weerstand zou kunnen bieden. Het is de opvatting
der amerikaanse legerleiding, dat in dat geval een toestand zou intreden
waarbij het tien tot twintig jaar, indien niet langer, zou duren, voordat
Amerika Europa zou hebben bevrijd. Atoombommen en rockets, hoe
onmisbaar ook, zijn niet in staat op korte termijn een oorlog te winnen.
Daar West-Europa er geen prijs op kan stellen nog eens bevrijd te worden
moet volgens deze opvatting een verdedigingssysteem in West-Europa
worden opgebouwd in staat een invasie te voorkomen.
Hoe efficient zulk een 'Wacht am Rhein', financieel en materieel gesteund
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door Amerika, ook zou kunnen zijn, ze zal geheel afgezien van de vijfde
colonnes, niet sterk genoeg zijn tegenover honderd russische divisies. Al-
leen een amerikaans expeditieleger kan hier uitkomst brengen. Maar
volgens deze beschouwing moet dit dan in Europa aanwezig zijn voor het
hypothetische geval van een russische agressie. Staat het echter niet te
vrezen dat de Russen van hun kant dan zullen overgaan tot een preven-
tieve actie als het kleinere kwaad? Het dilemma waartoe zulk een mili-
taire beschouwing leidt werpt de vraag op of het Atlantische Pact wel een
grotere garantie biedt voor de veiligheid van West-Europa en voor de
vrede.
De opbouw van een westers militair apparaat heeft trouwens ook nog
andere aspecten. Zelfs in geval van een nieuwe pacht en leen-hulp, een
militair Marshall Plan, zou de bewapening van het ontredderde West-
Europa, dat slechts met uiterste inspanning van krachten zijn welvaart
kan herstellen, lasten met zich meebrengen waarvan men zich moet af-
vragen of het de fragile sociale structuur der na-oorlogse westerse demo-
cratie niet zal ondermijnen en leiden tot een versterking van 'het commu-
nistische gevaar'. Maar hiertegen waakt Artikel 4 van het Pact, waarbij
euphemistisch gesproken wordt over de bedreiging van de 'politieke on-
afhankelijkheid' van een der betrokken partijen. Het is een der interes-
santste van dit nieuwe internationale verdrag. In hoeverre dit artikel in
overeenstemming is met het Handvest, wel bekend aan nederlandse di-
plomaten, waarbij de inmenging in binnenlandse aangelegenheden van
een andere staat is verboden, is alweer een zaak van juridische exegese
van betrekkelijk weinig belang. Vanaf Churchill's interventie oorlog in
de russische revolutie, de non-interventie van de spaanse burgeroorlog,
de amerikaanse hulp aan Tsjang Kai tsjek tot de anglo-amerikaanse inter-
ventie in de griekse burgeroorlog is dit reeds de praktijk. Deze wordt nu, in
aanvulling van de Truman-Ieer, gelegaliseerd bij internationaal verdrag.
Het is een symptoom van de steeds groter wordende politieke interdepen-
dentie van de gehele wereld waardoor ieder binnenlands conflict een
internationaal aspect krijgt en de wereldconflicten zich in de binnenland-
sche politiek weerspiegelen. De statenoorlog krijgt meer en meer het
karakter van een internationale burgeroorlog en landverraad wordt daar-
mee een verouderde terminologie. Tezelfdertijd worden deze internatio-
nale conflicten echter steedsminder de uitdrukking van zuiver ideologische
tegenstellingen. Het is trouwens nooit zo geweest dat de sowjet staat
per se revolutionnaire bewegingen ofzeIfs communistische partijen onder-
steunt. Sinds 192 I is de communistische Internationale wel niets anders
geweest dan een instrument ter behartiging van de belangen van de
buitenlandse politiek van Moskou, maar indien het in het belang van deze
politiek doelmatiger was te pacteren met de nationale bourgeoisie werd
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dit gedaan, ook al werd de sectie der Derde Internationale in het betref-
fende land onderdrukt. Het is ook nooit zo geweest, dat communistische
partijen per se een revolutionnaire politiek nastreefden: de contra-revolu-
sionnaire rol van de spaanse communisten in de burgeroorlog is één voor-
beeld uit velen. Het is een demagogische gewoonte geworden in iedere
staking de hand van Moskou te zien en in iedere communistische bewe-
ging een sowjet-russsische manoeuver en wie rekening houdt met de er-
varingen op het gebied van interventie begrijpt, dat de implicaties van
artikel 4 van het Atlantisch Pact niet zo eenvoudig zijn als de staatsgreep
van Praag dit zou doen vermoeden. China bij voorbeeld behoort niet tot
de Atlantische gemeenschap, maar de val van de reactionnaire dictatuur
van de Kuomingtang is een bedreiging van de 'politieke onafhankelijk-
heid', zoals de westerse democratiën die verstaan. De amerikaanse mili-
taire hulp heeft ditmaal niet gebaat en de revolutionnaire beweging van
de miliaenen massa's der chinese boeren tegen het chinese feodalisme was
niet te stuiten. Wat ook, à la longue, de implicaties voor de wereldpolitiek
mogen zijn: objectief en van chinees standpunt gezien heeft men te doen
met een onvermijdelijk en zeer progressief proces, waarbij het tenslotte
ook niet russische maar chinese communisten zijn die de burgeroorlog
hebben gewonnen. De opstand in Athene, die de burgeroorlog in Grieken-
land inleidde, was evenmin een beweging van een russische vijfde colon-
ne. Uit de tekst van het Noord-Atlantisch Pact heeft men voor het eerst
kunnen verne~en, dat de fascistische dictatuur in Portugal een regiem
is, 'gebaseerd op de beginselen van democratie', 'individuele vrijheid' en
de 'heerschappij van het recht'. Steeds meer stemmen gaan op om ook
Salazar's iberische partner, die door Hitler en Mussolini aan de macht is
gebracht in het Pact te betrekken. Het zou ook hoogst ondemocratisch ,
zijn en ondankbaar tegen de phalangisten, die tegen het gevaar van het
russische totalitarisme reeds streden toen Churchill nog over de gallant
warrior Joseph Stalin sprak. De druk zal groter worden en intussen stelt
men zich tevreden met spaanse vliegvelden die, gezien vanuit militair
standpunt, ook belangrijker zijn dan een nieuwe Blauwe Divisie. In Frank-
rijk zijn velen van mening, dat een dictatuur van De GaulIe een meer
betrouwbaar bolwerk is tegen het communistische gevaar dan de Vierde
Republiek. Dit alles is de logische consequentie, indien men de strijd
tegen het russische totalitarisme uitsluitend of in de eerste plaats als een
militair probleem beschouwt en dan is het van weinig belang ofmen deze
strijd met on-democratische, on-socialistische en fascistische methoden
voert. Dan luidt het parool: liever Mussert dan Moskou.

Het is onvermijdelijk, dat in een gedesintegreerd, verarmd en chaotisch
Europa de alleen nog maar in naam souvereine naties worden opgezogen
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en aangezogen door de twee grote dynamische super-staten die de wereld-
politiek bepalen en om de wereldheerschappij strijden. Is ervoor Europa
nog een andere uitweg?
West-Europa - zelfs met Churchill en het Vaticaan, met Franco en de
emigranten - vormt op zichzelf geen bedreiging voor Rusland. De Sowjet-
Unie kan zich alleen bedreigd voelen door de amerikaanse politiek in
Europa om van dit gebied een zeer ver vooruitgeschoven verdedigings-
post, zo niet een uitvalspoort te maken. Van dit machtspolitieke stand-
punt gezien is het eveneens vanzelfsprekend, dat een uitbreiding van de
russische invloedsfeer tot de Atlantische Oceaan, door het aan de macht
komen van communistische partijen voor Amerika al even onaanvaard-
baar is als het hitleriaanse Europa dit was. Afgezien van andere princi-
piële overwegingen is het dus reeds om deze redenen een europees belang
het communisme te bestrijden. Maar welke invloed de communistische
partij als een propaganda-organisatie en potentiële vijfde colonne ook
heeft of nog kan krijgen - met wapens is deze niet te keren.
De russische propaganda vindt hier weerklank omdat hij geworteld is in
de westerse traditie van Plato en Thomas Morus, van Thomas Münzer
en van de Franse Revolutie en van Karl Marx. Ook al is het socialisme
door de Sowjet dictatuur tot een caricatuur vervormd - de bolsjewistische
mythe blijft werkzaam omdat zij omgeven is door het, steeds suggestieve,
aureool van de macht. Trouwens: het is nog geen vijf jaar geleden, dat
wat nu 'militant aziatisme' heet - en waartegen de 'militia christi' ten
kruistocht wordt opgeroepen 'om den duivel en zijn ganze rijk uit te
roeien' - als een heroische bondgenoot werd beschouwd in de verdedi-
ging van de christelijke beschaving tegen het heidense hitlerisme.
De russische invloed is des te gevaarlijker omdat men te doen heeft met
een Europa, ondermijnd door een dertigjarige crisis en onherstelbaar ge-
schokt door de katastrofe van het nationaalsocialisme en de tweede we-
reldoorlog. Tegenover de crisis, de oorlog en het fascisme is het socialisme
hulpeloos en machteloos gebleken. Het is de tragedie der europese ar-
beidersbeweging dat ze Ofgeworden is tot een aanhangsel van de burger-
lijke nationale staat of zich op sleeptouw heeft laten nemen door een
quasi-revolutionnaire partij wier doel, onder steeds wisselende leuzen,
nooit een andere geweest is dan de russificatie der arbeidersbeweging.
Het feit, dat het fascisme niet ten val is gebracht door een socialistische
arbeidersbeweging maar door de wapens der gecoaliseerde machten heeft
zijn stempel gedrukt op de geschiedenis van Europa sinds het ogenblik
dat de swastika over Berlijn werd vervangen door de 'Stars and Stripes'
en de Hamer en Sikkel.
Maar het russische communisme is onaanvaardbaar voor een westers
socialisme waaruit de individualistische, liberalistische en humanistische
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tendenzen niet weg te denken zijn. De bedreiging is des te groter omdat
de ideologie van het sowjet communisme een element geworden is in het
dynamische proces van het sowjet-imperialisme. Het is echter een naïeve
illusie te denken dat deze bedreiging kan worden afgewend, dat de demo-
cratie kan worden verdedigd en worden gehandhaafd door een poging
tot herstel van de oude orde achter een Maginotlijn van de atoombom.
Alleen een onafhankelijk en economisch verenigd Europa zou ophouden
een speelbal te zijn voor twee rivaliserende super-staten en zou een
neutraliserende en stabiliserende factor kunnen worden in de wereld-
politiek. Indien West-Europa geen amerikaanse kolonie wil worden is een
economisch 'modus vivendi' met Oost-Europa een essentieële voor-
waarde.I Een verscherping der tegenstellingen tussen de twee blokken
zou een levensvatbare economie voor een zelfstandig Europa onmogelijk
maken.
Het europese probleem is natuurlijk niet oplosbaar zonder het duitse
probleem, dat een weerspiegeling is van de verwarring van het gehele
werelddeel en de politieke strijd, die er sinds het Verdrag van Potsdam
wordt gevoerd. Ook hier is de russische politiek en die der duitsche com-
munistische partij er op gericht om te voorkomen, dat Duitsland een
bondgenoot wordt voor de westerse mogendheden en voor deze is het èen
even groot belang te verhinderen, dat een communistisch Duitsland ont-
staat. De nu in het leven geroepen west-duitse staat is niet anders dan een
aanvulling van het Noord-Atlantisch Pact, waarin in beginsel West-
Duitsland reeds is betrokken. Maar dit alles biedt op zichzelf geen bij-
drag~ tot de oplossing van het europese probleem.
Nu zijn er democraten en socialisten, die deze beschouwing delen, maar
het Pact onvermijdelijk achten als het kleinere kwaad. Wellicht, zoo
meent men, zal het de Russen bewegen tot politieke concessies zonder
welke een détente niet mogelijk is; en mocht dit niet het geval zijn dan
biedt het Pact in ieder geval een grotere waarborg tegen eventuele
agressie. Men werpt ons tegen: 'Gij insinueert dat deze politiek impli-
ceert: liever Mussert dan Moskou. - Is uw leuze wellicht: liever
Moskou dan oorlog? ~taat gij ontwapening voor en wat is dit anders
dan een nieuw Muenchen? Is het niet juist, dat tussen het Westen en het
russische totalitarisme noch slechts amerikaanse divisies staan? Ook wij
zijn niet blind voor de onv~lmaaktheden van de amerikaanse demo cra-
1 West-Europa kan op den duur niet afhankelijk blijven van goederen uit de dollarge-
bieden, omdat de invoer hiervan nooit meer in evenwicht kan worden gebracht met de
uitvoer. Het europese economische herstel is afhankelijk van een toenemende handel met
Oost-Europa. De handel der europese landen onderling was reeds voor de oorlog belang-
rijker dan met de rest van de wereld, en een planmatige industrialisatie, het wegnemen
van financiële en economische belemmeringen in het handelsverkeer is een eerste nood-
zakelijke stap.
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tie, maar kunt gij ontkennen dat deze te verkiezen is boven een regiem
van de Gepeoe?'.-
De Münichois, zo luidt ons antwoord, dat zijt gij, die in de strijd om een
zelfstandig Europa reeds hebt gecapituleerd. Het bondgenootschap met
reactionnairen, met halve en hele fascisten, discrediteert en ondermijnt
de democratische zaak, het maakt de leuzen tegen het totalitarisme,
waardoor het Westen bedreigd wordt, suspect en het levert wapens aan
de communisten. Maar bovenal: niet een bondgenootschap maar alleen
de strijd tegen de reactionnaire krachten in Europa kan de voorwaarden
scheppen voor een sociale orde, die door een planmatige economie over
grote geografische gebieden een waarborg biedt voor politieke onafhan-
kelijkheid, voor een welvaart der grote massa's en derhalve voor een
democratische en socialistische ontwikkeling. Een eenzijdige ontwape-
ning van het Westen zou inderdaad niets baten en is ook niet aan de
orde. Maar terwijl het militarisme de volken reeds weer als een molen-
steen om de nek hangt zou een bewapeningswedloop de oorlog onver-
mijdelijk maken, ook al tracht men de vermolmde drogreden van het si
vis pacem nog ingang te doen vinden. En wat de fameuse keuze betreft: als
westers intellectueel en zelfs als socialist erken ik grif, dat ik de voorkeur
geef aan de amerikaanse democratie, dat ik persoonlijk het zou verkiezen
een neger te zijn in South Carolina boven een dwangarbeider in Siberië.
Maar deze gehele probleemstelling is niet alleen simplistisch, ze is vol-
komen irreëel. Want deze hypothetische keuze is niet aan de orde. Wij
leven in Europa en wij hebben niet de keus te kiezen vóór of tègen een
Pax Americana. Er is geen vrede, wij leven in een revolutie. Het is waar-
schijnlijk dat een derde wereldoorlog door Amerika zal worden gewon-
nen. De operatie zal wel slagen, maar de vraag is of de europese patient
dan nog leeft. Maar is er een alternatief? Wie geen struisvogelpolitiek
voert moet nuchter erkennen dat de kans gering is. Maar is de kans door
een bewapeningswedloop de vrede te handhaven en door een eventuele
oorlog de democratie te verdedigen en de westerse beschaving te redden
groter? In een wereld, nog geschokt door dewaanzin en de verschrikkingen
van de laatste tien jaar en bezeten van angst moet men geen oorlogshy-
sterie kweken. De oorlog is niet noodzakelijk en nog niet onvermijdelijk.
Indien er echter geen andere politieke ontwikkeling mogelijk zou blijken,
dan zou de verdeling van Duitsland, van Europa en van de wereld
in, twee kampen het begin zijn van een onvermijdelijke wedloop in
bewapening waarvan het einde niet onzeker kan zijn. De vraag blijft
derhalve open of het Noord-Atlantisch Pact een stap is op weg naar de
vrede of naar de slechte vrede, waarvan Georges Bernanos heeft gezegd:
ce sant les mauvaises paix qui Jont les guerres totales .
21. 4. 1949
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DE REIGER
,

Hij staat als levende versteend in 't watervlak opwacht,
[gitzwart gevuld is zijn schabloon tegen de zilv'ren nacht]
en ziet niet neer, maar voelt de vinslag van het beest
door-schieten in de wieren. - Dan is het al geweest,
en even, vlijmscherp, tuit zijn snavel naar de waaz'ge maan:
zijn slanke hals golft driftig voor de vangst een baan
naar waar zijn honger kirrend op verzaad'ging aast.
Dan staat hij weer ... Zijn stand is onveranderd haast.

DE EZELS

Des morgens, in de vroegte, gaan de kale ezels en de ezelinnen,
als steeds, zacht-balkend de geleed'ren van de verse uren in,
lopen des middags schokkende het stofnest van de scheem'ring binnen,
en leggen, dóód-vermoeid, zich in een uithoek van de avond neer.

Zij spitsen, loom, de oren naar het suizen van het nachtlijk git,
hijgen, half-wakende, de dunne, witte uitslag van de aarde in;
als er een haan kraait springen één voor één de uren in 't gelid,
en of het zon of regen is, - het is dezelfde afstand wéér.
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Als straks mijn kamer en de hare gaat verbranden,
en 't asfalt als een zee gaat kolken inhet vuur,
dan reik ik naar haar raam mijn afgetobde handen,
misschien dat zij mij roept, en mee~eemt in dat uur.

Want, al zijn de vellen tot de rand beschreven,
en is de rust, in onrust, dag en nacht eraan gespild,
ik kan alleen de wieg van mijn geboorte overleven,
als zij de vracht der jaren in haar armen tilt.

Tot zolang heb ik hier te wachten en te werken -
ik zie een vogel, zwart, aan keel en wiek bezeerd,
maar soms hoor ik de wind al van zijn vlerken,
en 't lied, dat juichend om haar hoofd heen scheert.

LANGSDESTRAAT

Het kraken van de vingers om de zilverlingen
en het schamp' ren van de stokken en de klingen,
het is op elke hoek van elke straat te horen -
Millioenen lansen in millioenen zijden boren ...
maar als ik langs ga, dieper in mijzelf verloren,
hoor ik de droppels bloed als merels zingen
uit de doornen. - En dit is overnieuw beginnen.



Joseph Leftwieh

LIEDEREN EN GEDICHTEN
UIT DE DODENKAMPEN

In het voorwoord tot zijn bloemlezing uit de moderne Engelse poëzie
spreekt Ian Parsons over de uitwerking, die de oorlog op deze poëzie
heeft gehad. 'Wanneer we de toekomst zien als een verkort perspectief,'
zegt hij, 'wordt de waarde van het bestaan duizendvoudig vergroot.' Hij
haalt dan enige regels aan van Wilfrid Owen: '0 Life, Life let me breathe
- a dug-out rat! Not worse then ours the existence rats lead.' Uit derge-
lijke kreten van uiterste kwelling is poëzie voortgekomen in de kazematten
en loopgraven in de modder van Vlaanderen, en de ghetto's en doden-
kampen van Europa.
Leyeless, de voorzitter van het Jiddische Pen-centrum, heeft bekend,
dat hij bij het lezen van deze gedichten uit de dodenkampen zich voort-
durend heeft afgevraagd: 'Hoe hebben deze mensen poëzie kunnen
schrijven, hoe hebben ze kunnen denken aan rhythme, rijm, metrum?'
'Deze gedichten,' schrijft hij 'dwingen ons, onze aandacht te richten
op het gehele probleem van de functie van kunst, van poëzie. Lijden,
marteling, dood, ze zijn rhythmisch, metrisch, en het verlangen naar een
dichterlijke expressie ervan beteekent de overwinning op de dood. Het
schrijven van gedichten en liederen in de ghetto's is een steun en een
vertroosting geweest. De dichters voelden, zelfsaan de poort van de dood,
da thun woorden hen zouden overleven en eens dewereld zouden bereiken.'
Er is niets van belang dat ik verder nog over het ontstaan van die grote
rijkdom aan Jiddische liederen en gedichten, die uit de ghetto's en de
dodenkampen is voortgekomen, zou kunnen zeggen.
Toen ik twee jaar geleden voor het bijwonen van het Pen-congres in
Zweden vertoefde, ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met deze
liederen, gezongen door hen, die in de dodenkampen waren geweest.
Ik had ze wel eens gelezen, in boeken en tijdschriften. Maar hier hoorde
ik ze gezongen door degenen, die de Hitleristische verdelging hadden
doorstaan, en van wie er duizenden in Zweden waren en nog zijn. Zij
danken hun leven aan de tussenkomst van het Zweedse Rode Kruis,
en de gastvrijheid van de Zweedse regering en het Zweedse volk. Terwijl
ik in de trein zat in Zweden, heb ik een groep van hen Gebirtig's lied:
'Het staat in brand, broeders, ons arme stadje staat in brand' horen
zingen. Het was geen gewoon zingen, het was een koraal, een plechtig
neuriën, een mompelen met ingehouden adem, dat mij sterker aangreep,
dan ik, gezien het feit, dat ik de woorden reeds kende, voor mogelijk had
gehouden.
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De jiddische dichter Leivik, die mijn mede-afgezant zou zijn in Stock-
holm, maar niet op tijd kon vertrekken uit Duitsland, waar hij de
kampen van D.P.'s bezocht, heeft zijn indrukken gepubliceerd, èn ook
hij was onder de indruk van het voortdurende zingen. 'Een kl,einmeisje
zet het in' schrijft hij, 'Het staat in brand, broeders, ons arme stadje
staat in brand.' De andere kinderen gaan het meezingen; de woorden
grijpen als een vuur om zich heen in het vertrek. Hier wordt niet zomaar
een lied gezongen. De kinderen hebben hun stad zien branden, zij weten
wat het betekent. Men ziet het aan hun ogen, aan hun lippen.
We zijn te dicht bij de tragedie, om de gedichten zonder meer als poëzie
te mogen beoordelen. Slechts weinigen van de schrijvers waren dichters.
Weinigen van hen hadden ooit gedacht, dat zij nog eens hun diepste
gedachten en gevoelens in rijm en rhythme zouden omzetten. Het zijn
merendeels eenvoudige, strakke strofen, sommige ervan zijn kortweg
verhalend, nuchtere beschrijvingen van wat er gebeurd is. Zo draagt
'een van de gedichten de toepasselijke titel: 'Reportage'. 'Hoe het begon'
luidt de titel van een ander. Verder b.v.: 'De Begrafenis'.

'The coffin is the oven of the crematorium.
Sharply through the air stared our epo~h.
Like the smoke of the human bones
These lives were blown away on the wind of history.'

Het gehalte van deze gedichten is voor een groot deel dat van volks-
poëzie, van balladen, zoals die onder het volk ontstaan, en vele ervan
vertonen de echte volksmentaliteit. Maar zelfs de slechtste ervan zijn nog
niet zo erg als het gemiddelde van de stroom slechte oorlogspoëzie.
\Vant ze zijn voortgekomen uit eigen ervaring; de schrijver van boven-
staand gedicht is zelf omgekomen in de oven van het crematorium, die
hij beschrijft als zijn doodkist. '
Ik noemde reeds Gebirtig, die heeft geschreven: 'Ons arme stadje staat
in brand'. Hij was een jiddisch volksdichter en komt als zodanig voor
in mijn bloemlezing van jiddische poëzie. Hij woonde in Krakau. Toen
de Duitsers Krakau hadden bereikt, sloten ze hem op in het ghetto aldaar,
en in 1942 hebben ze hem doodgeschoten. Hier volgt een gedicht, dat hij
in Mei 1942, enkele dagen voordat hij is doodgeschoten, in het ghetto
heeft geschreven. Het is getiteld: 'In het ghetto'.

'Like the steps of footsore armies,
Through sandy desert ways,
In the ghetto drag our sleepIess nights,
And our weary days.
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The hours are heavier then lead.
The minutes are filled with fear.
We pray that the day should end,
And the night should disappear.

We do not sleep. We listen.
Dreadful thoughts pass through our mind.
Who wiH be picked upon to-night,
And to-morrow will be dead?

We lie awake and shudder
At the sound of a creaking door.
And the heart goes cold when a hungry mouse
Scurries across the Boor.

So we lie awake all night and think,
Full of dread and fright.
Thus we pass our weary day,
And our sleepiess night.'

Zij zijn niet allen omgekomen, en niet allen hebben ze lijdzaam zitten
wachten tot de Duitsers hen zouden uitkiezen om doodgeschoten te
worden. Ik denk aan mijn vriend Sutzkever, die vorig jaar te Zürich is
geweest als afgezant van de Jiddische Pen. Hij bevond zich in het ghetto
van Wilna, maar hij is uitgebroken en partisanenleider geworden in de
bossen rondom Wilna; hij heeft een onderscheiding gekregen voor zijn
verdiensten jegens het Rode Leger. Toen hij nog in het ghetto was, heeft
hij ondergronds werk verricht. Onder meer heeft hij oude manuscripten,
boeken, schilderijen, en historische documenten, die hij uit de biblio-
theken en musea van \,yilna liet verdwijnen om ze te redden van de
Duitsers, weggevoerd en begraven en na de bevrijding weer opgegraven
en terugbezorgd. Voor hem was het ghetto te duister. 'It is my faith,
that shines on the windowed walls.' Hij eindigt dit gedicht met de
woorden: 'In order to see one must be outside'.

Men zal zich herinneren, dat dit is geweest enige tijd voordat Arthur
Koestler op ons Pen-congres te Londen heeft gesproken over het open
venster. 'Zijn de concentratie-kampen en de vlammenwerpers,' vroeg
Koestler ons toen, 'minder reëel of onheilspellend dan de rivieren en de
gebergten ?Sutzkever heeft zich een weg naar buiten gebaand, naar de
rivieren en de bergen. Hij is naar buiten gekomen, waar hij kon rondzien
en vechten.'
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De drukkers- en uitgeversfirma van Rom in Wilna, opgericht in 1789,
was de beroemdste Hebreeuwse uitgeverij ter wereld. De zaak is, onder
leiding van afstammelingen van de eerste Rom, die haar heeft gesticht,
steeds voortgezet, totdat de Duitsers Wilna binnentrokken. Sutzkever
en zijn partisanen hebben in 1943 een overval op de drukkerij van Rom
gepleegd, en het oude Hebreeuwse zetsel gesmolten om er kogels van te
maken. Hij heeft hierover een gedicht geschreven, waaraan hij de titel:
'De loden platen van Rom's drukpers' gaf.

'Like groping fingers through gratings,
To catch the bright air of free openness,
We stretched through night to take the plates,
The plates of Rom's printing press.
We dreamers must now become soldiel's,
Melt into bullets the spirit of lead.

We unsealed the imprint that opened the entrance
Down to a deep, eternal mine.
Armoured in shadow, by the light of a lamp,
We poured molten type line by line,
As our forefathers once in the Temple
Poured into golden menorahs the oi!.

The lead glowed in our casting of bullets.
Thoughts melted line aftel' line -
A line from Babylon, a line from Poland
Flowed into 6ne bullet, became one sign.
J ewish force buried till now in words
Must now blow up the world!

Those who saw in the ghetto
Jews with bullets and cannon balls,
Saw Jerusalem struggling,
Saw the fall of the granite walls,
They caught the sense of words molten into lead,
Recognised their voices in their hearts.'

Niet alleen liederen, gemaakt in de ghetto's en de kampen werden ge-
zongen. De inwoners hebben ook troost gevonden in het zingen van de
liederen, die ze in hun geheugen meedroegen, oudere liederen van Bialik
en Reisen, Leivik en Mangel'. Toen Mangel' in April als vertegenwoor-
diger van de International Pen in Polen vertoefde voor de onthulling
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van het Oorlogsgedenkteken voor het ghetto van Warschau, werd hem
van alle kanten verteld, hoe men zijn liederen had gezongen in de kam-
pen en ghetto's. Het Jiddische Schrijvers Verbond in Polen bood hem
een receptie aan, waarop de voorzitter, Berl Mark, sprak: 'De ovens
van Auschwitz en Maidanek hebben Manger's lezers, degenen, die zijn
liederen zongen, verzwolgen. Zij, die het hebben overleefd, zijn door
een hel gegaan, maar zij hebben Manger niet vergeten. Manger's
liederen hebben onder hen geleefd. In onze verschrikkelijkste momenten
in de dodenkampen hebben we Manger's liederen gezongen, en zij heb-
ben ons moed, hoop en vertrouwen gegeven.'

Natuurlijk zijn de Joden niet alleen geweest. Anderen hebben met hen
geleden; zij hebben vrienden en helpers gehad. Leyeless heeft een ge-
dicht gewijd aan de niet-Joden in Polen, die met gevaar voor eigen
leven Joodse kinderen hebben gered van de Nazi-verdelgers. Een niet-
Joods dichter, Vladislav Broniewski, heeft een gedicht geschreven over
de opstand in het Ghetto van Warschau. Manger heeft een exemplaar
hiervan, op muziek gezet, teruggebracht, waarop Leon Weiner, die de
muziek heeft gecomponeerd, de opdracht 'Voor de International Pen-
Club, Londen' heeft geschreven. De titel luidt: 'Aan de Poolse Joden'
en het is opgedragen aan Samuel Ziegelbaum, het Joodse lid van de
Poolse regering in oorlogstijd te Londen, die zelfmoord heeft gepleegd,
omdat hij het als zijn plicht voelde, te sterven met hen die in het ghetto
vielen in hun hopeloze strijd tegen de gewapende macht van het Duitse
leger.

'In Polish towns and villages the voice of tumult is dumb.
There are no more fighters in the Warsaw Ghetto. They fell in fight.
Dumb is my word, drowned in blood, and my heart is drowned in grief.
Polish J ews, there is a Polish poet with you, in £light.

You have hurled a stone at the gunners,
Who used their cannon to raze your homes to the ground.
Sons of the Maccabees, you too can die splendidly,
In a fight where no shadow of hope is found.

We must chise! this like on stone in our minds:
We are equal partners in sorrow and in the blood we shed.
The execution ground unites us, and the camps, Dachau and Oswiecim,
The nameless graves of our common dead.'
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Deze gebeurtenissen zijn niet nieuw in oe geschiedenis der Joden. De
Joodse literatuur is rijk aan klaagliederen over vervolgingen en massa-
moorden. Lees bijvoorbeeld Jeremia:
Hoe zit die stad zo eenzaam, die vol volks was!
Gaat het ulieden niet aan, gij allen, die overweg gaat? Schouwt het aan
en ziet, of er een smart zij gelijke mijn smart, die mij aangedaan is,...
Gedenkt wat u Amelek gedaan heeft, -
De historicus Zunz geeft uitvoerige selecties uit klaaggedichten, geschre-
ven in de Middel-Eeuwen.

'Swift as birds of prey they darted
On our helpiess men and women,
Making martyrs of our people.
But they slew the body only,
And the soul escaped uninjured.'

Een van de heiligste gedichten in de Joodse liturgie voor de plechtige
Nieuwsjaardienst in de synagogen is het Unsana Tokef, dat is overge-
leverd als compositie van een elfde-eeuws martelaar, die het heeft voor-
gedragen toen hij stierf. Ze zijn verwant, deze rouwliederen uit de Middel-
Eeuwen, met de rouwliederen uit onze tijd. Levik, die in Amerika woont,
en wiens zoon in het Amerikaanse leger heeft gevochten, omdat hij zelf
te oud was, maar die zich schaamde, omdat hij het leed van de Joden
in de kampen in Europa niet deelde, en zijn gevoelens tot uitdrukking
heeft gebracht in zijn dichtbundel: 'Ik ben niet in Treblinka geweest',
verbindt de naam van Rabbi Meir van Rothenberg, die in gevangenschap
is gestorven in Duitsland ten tijde van de Rindfleisch pogroms in 1293
aan die van Daniël, de Jood, die in 1940 in Dachau bezweek onder de
Duitse martelingen.

Sommige van de dichters in de ghetto's brengen bewust hun eigen onder-
vindingen in verband met die uit vroegere vervolgingen en pogroms.
Dit heeft b.V. Sheyewitz gedaan, die in 1942 werd gedood in het Ghetto
van Lodz. Hij heeft doelbewust een weerklank gegeven van 'Slaughter
Town', het gedicht, dat Bialik in 1904 heeft geschreven ten tijde van de
pogrom in Kishineff.

,And in a lucky hour
Spring has come again.
Even the graves will deck themselves in green.
Then rise, great poet,
Master of the Slaughter Town,
Come with me out of your green covered grave.
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Our ghetto will satisfy you.
Though we are mocked and degraded,
No man, not even the most pious,
Will run to the Rabbi, as they did in your time,
To ask if he may still live with his raped wife.
Our ghetto will satisfy you,
Not like that other town
Which proclaimed fast days,
And gathered in the Synagogues,
With weeping and loud cries,
With a flaming sea of tears.
We go out silently on our journey,
And more silehtly we die. .
The bridegroom leaves his bride,
And the lover knows not where his bride lies dead.
The child is brutally torn
From its mother's arms,
And she is driven on at the point of a rifle,
With shouts of 'Shoot her! Shoot!'
But forgive us, great wrathful poet,
That though we still have no fist,
And there is still no thunderbolt,
To settle accounts for all generations,
And though you laughed bitterly
At our wasted victims and martyrs,
Yet you will bow three times to our ghetto Jews, I

And you will cry 'Holy, Holy, Holy.' .
God with a gentle hand a twin gift gave us,
Slaughter and Spring.
The garden blooms, the sun shines,
And the slayer slays.
But we ask no reward from anyone.
For when a man is slaughtered,
His God is slaughtered also.
But listen, poet of wrath and vengeance,
Hear what I ask you.
Wake from their sleep,
Mother Rachel,
And Rabbi Levi Yitzhok of Berditchev,
And go, all three, to God.
You ""ill thunder and demand.
Rachel will wecp and plead.
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And Levi yitzhok will contend with God,
And will say:
If you do not, Lord God,
Redeem living J ews,
You will, alas, redeem dead bones. '

Ik noem hier nog een ander dichter, n.l. Isaac Katznelson, die in 1943
vermoord werd, in het kamp Vittel in Frankrijk. Ik heb zijn lang gedicht
'Het lied van de vermoorde Joden' vermeld, toen ik sprak voor het
Pen-Congres te Stockholm.

'The German who stopped us in the street, and placed us
. behind barbed wire,

He was the devil, the black fiend, straight from heil fire.
He was a Geqnan, Hitler, Himmler, Rosenberg, all Germans in one,
The whole murderous nation, the unspeakable Hun.
That German who stopped us in the Galauska Street,
Had I shot him dead, you might still have lived, my sweet wife, my sweet.'

'Among the Poles they sought those who fought for freedom,
Those they suspected were their foes.
Those who were loyal to their nation,
And Russians too, and partisans, they killed all those.

But they killed all Jews without exception.
They murdered babies in their cots.
They led us to the death chambers of Treblinka.
Old men and women, and little tiny tots.

How could we fight? We had no weapons in our hands~
Yet an axe too is made of iron.
And bullets dig no deeper in the flesh than do sharp nails.
We did not let them slaughter us like lambs.

On January I8th. I saw five thousand Jews led to their death.
And I saw twelve Germans killed before their victims died.
Only twelve, but the Germans were strongly armed.
'The Jews resist!' Those armed cowards cried.'

,I had friends in the Ghetto, dear friends, writers, men of
learning and song.

They were all killed. I saw Hillel Zeitlin dragged along,
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Wearing his prayer shawl. And so they shot him dead.
And Israel Stern, and Gilbert, gems in the crown on our head,
Warshavsky, Levy, Davidowitch, all dead, all dead.'

Hillel Zeitlin was een beroemd jiddisch en Hebreeuws geleerde en
essayist; hij was lid van de jiddische Pen-Club. Zijn zoon, Aaron Zeitlin,
een krachtig jiddisch dichter, die toevallig Amerika bezocht toen de
oorlog uitbrak, en aldus gespaard bleef, ofschoon de rest van zijn gezin
is omgekomen, heeft een gedicht geschreven, getiteld: ' Een droom na
Maidanek', waarvan het thema luidt:

'This too will be forgotten. This too.
My people has been burned to ashes,
And th is too will be forgotten.'

Hersch Glick, een ander dichter uit het ghetto van Wilna, heeft een
gedicht geschreven, waaraan hij de titel: 'Het lied van het Ghetto van
Wilna' heeft gegeven.

'This song is written not with ink, but with blood.
It is not the song of a free bird in the wood.
This song a people sang between collapsing walls.
This song to future genera tions calls.

So never say, this is the last road we have gone,
This is the last time that the sun has shone.
The day will dawn, the sun will reappear.
Our tread will falllike thunder: 'We are here!'.

Er waren kinderen in de ghetto's en de dodenkampen. Ook zij hebben
geschreven, kinderen, jongens en meisjes van acht, tien en twaalf jaar.

'From to-morrow I shall be sad,
From to-morrow on.
Not to-day. To-day I will be glad.
And every day, no matter how bitter it may beo
I shall say:
From to-morrow I shall be sado
Not to-day.'

'I sit with my dolls by the stove and dream.
I dream that my father came back.
I dream that my father is still alive.
How good it is to have afather.
I do not know where my father is.'
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'I must be saving these d~ys.
I have no money to save.
I must save health and strength.
I must save my nerves,
And the fire of II!-Y spirit.
I must be saving of the tears that flow.
I must save endurance these days.
There is so much I need in my life,
Warmth of feeling, and a kind heart.'

Ik heb reeds vermeld Leyeless' gedicht aan de niet-Joden in Polen die
met gevaar voor hun eigen leven Joodse kinderen hebben. gered door
hen in huis te nemen en voor hun eigen kinderen, als Christenkinderen
dus, te laten doorgaan. Er is onder de kamp-gedichten een wiegeliedje,
dat.uit dit motief is voortgekomen.

'Sleep, my.child, my little daughter,
Close your eyes and sleep.
You cannot know, how I, your mother,
Think of you, and weep.

Somewhere far away, good people
Rear you as their own,
While I, your mother, sick and braken
At my workbench graan.

A stranger sits beside your cradle,
Under her cottage-thatch,
While I, your mother, slave of the Nazis,
Wear a yellow patch.

God perhaps will hear my pledding,
And cut short my pain.
Then my ghost will seek my baby,
And find you again.

Nobody will see me with you.
Only you, my dear,
Will feel the spirit of your mother,
Standing very near.
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Sleep, my child, my little daughter,
Close your eyes and sleep.
You cannot know, how I, your mother,
Think of you and weep.'

Leyeless heeft zich afgevraagd, hoe deze mensen in de ghetto's en de
dodenkampen poëzie hebben kunnen schrijven, hoe ze ook maar hebben
kunnen denken aan schrijven. Waar hadden ze de vaardigheid vandaan,
de gelegenheid, hoe werden hun geschriften bewaard, hoe kwamen ze
uit de ghetto's en kampen? Het is wonderlijk, dat de gedichten en de
liederen, geschreven in het ene kamp of ghetto, verspreid werden naar
al de ghetto's en al de kampen. Maar misschien is het toch niet vreemd.
De Duitsers immers zonden voortdurend mensen van het ene ghetto naar
het andere, van het ene kamp naar het andere, en deze mensen brachten
de liederen met zich mee. Deze ghetto's en kampen waren geen kleine
plaatsen, het waren geen gevangenis-gebouwen. Het waren steden.
Het ghetto van Warschau was een geweldige plaats, een groot deel van de
uitgestrekte hoofdstad, met een eigen tram-net, een eigen politiemacht,
eigen theaters, fabrieken, scholen. Het kamp Auschwitz strekte zich uit
over een gebied van meer dan 20 vierkante mijl, met munitie-fabrieken,
kolenmijnen, boerderijen en hoenderparken, een spoorwegstation, op-
slagplaatsen, barakken en wetenschappelijke instellingen, waar de Duit-
sers hun proefnemingen deden met menselijke proefkonijnen, en natuur-
lijk waren er ook de creI!Jatoria, waarin ze meer dan drie millioen mensen
merendeels PoolseJoden, verbrand hebben. Ze vormden productiecentra
voor de Duitse oorlogsindustrie.

Dl' Mark Dworzewski, die de tijd in het ghetto van Wilna heeft doorge-
maakt en overleefd, en die me enkele weken geleden te Parijs zijn boek
ter hand heeft gesteld, beschrijft in dit in het Jiddisch geschreven boek
van meer dan 500 bladzijden, alle levensgebieden in het ghetto van
Wilna, met inbegrip van de culturele en literaire werkzaamheid. Een
ander van mijn kennissen, Adler genaamd, die het ghetto van Terezin
heeft overleefd, wijdt in zijn boek over Terezin eveneens een hoofdstuk
aan de letterkundige en culturele activiteit aldaar. Er werden daar
lezingen gehouden en toneel- en operavoorstellingen gegeven; er werden
schilderijen-tentoonstellingen gehouden en boeken uitgegeven. In de
perioden tussen de executies in waren dit grote steden, waarin de mensen
hoe dan ook moesten leven en hun behoeften, ook die van de geest,
moesten zien te bevredigen. In het ghetto van Warschau waren Professor
Balaban, Dl' Schipper en Dl' Ringelblum de culturele leiders. Zij zijn
alle drie door de Duitsers gedood, maar zolang zij leefden hebben zij
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onvermoeid hun werk verricht. 'Ik schrijf dit als ooggetuige,' zegt een
van de overlevenden uit het ghetto van Warschau. 'Dr Ringelblum gaf
mij de opdracht om een critische studie te maken van het joodse literaire
werk in Warschau onder de Duitse bezetting. Ik behandelde Katznelsons
gedichten, een mystiek toneelstuk van Gilbert, gedichten van Yehiel
Lerer, Israel Stern en joseph Kirman, een roman van Misha Skolov
over het leven in het ghetto van Warschau, werk van Kalman Lis en
anderen. We hebben een grote hoeveelheid van dergelijk werk gedaan
tot de grote deportatie-bewegingen van juli tot September 1942, toen
duizenden joden van het ghetto van Warschau naar het dodenkamp
.Treblinka vervoerd werden, waar zij ter dood gebracht zijn. Zodra de
deportaties opgehouden waren, hebben wij ons culturele werk hervat.'

RingeIblurn, Balaban, Hillel Zeitlin, Israel Stern, Solomon Gilbert,
Kalman Lis, joshua Perle, zij allen en anderen in het ghetto van War-
schau, schrijvers en leden van het jiddische Pen-centrum, zijn door de
Duitsers vermoord. En er waren er meer, leden van de Pen, Ber Horwitz,
Imber, Miriam Ulinover en vele anderen, die in andere kampen en
ghetto's zijn vermoord.

Een oud lid van het jiddische Pen-Centrum in Warschau, Segalowitz,
heeft een boek gepubliceerd getiteld: "Tlomacka 13'. Dit was het adres
van het jiddische Pen-Centrum in Warschau. Het was een sociëteit, waar
de jiddische en andere schrijvers, hun Poolse collega's en buitenlandse
auteurs, die een bezoek aan Polen brachten, elkaar ontmoetten. Er
waren in Warschau meer dan 300 leden van de jiddische Pen en van
het jiddische Schrijvers Verbond. Segalowitz heeft getracht de sfeer
weer te geven, die hier voor de oorlog, toen het gebouw vol bedrijvigheid
was, heerste. Hij heeft de schrijvers geschilderd, die elkaar hier ont-
moetten; de meesten van hen zijn niet meer in leven; ze zijn vermoord
door de Duitsers. Slechts ongeveer 30 van de 300 zijn er levend afge-
komen, nog 'geen twaalf zijn er in Polen overgebleven.

Het vraagstuk, of onze jiddische letterkunde nog kan voortbestaan,
nu de rijen van haar beste schrijvers zozeer gedund zijn, is nu juist het
punt, dat ons zorgen baart. Ik haal hier de opschriften aan van twee
recente artikelen, het een uit een New Yorksjiddisch dagblad, het andere
uit een te Warschau verschijnend jiddisch weekblad. Het eerst luidt : 'Kan
er nog een jiddische letterkunde bestaan na de vernietiging in Europa?';
het tweede: 'De jiddische letterkunde moet één worden.'
'De jiddische literatuur,' leest men hierin, 'wordt heden ten dage door
velegevaren bedreigd. Dezekomen voort uit onze situatie in het algemeen,
die nauw verband houdt met de toekomst der joden, met ons bestaan
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als een geheel, met het vraagstuk ook, àf wij al dan niet kunnen voort-
bestaan, dat als gevolg van de vernietiging van het grootste en meest
werkzame deel van het joodse volk zeer urgent is geworden.

C. E. Montague heeft er op gewezen, dat om een stad van water te
voorzien uit een bron, men het water eerst omhoog moet pompen tot
boven in een toren, die hoger is dan ieder van de huis-reservoirs, die
ermee gevuld moeten worden. Naar zijn mening is de geest van een tra-
gisch schrijver een dergelijke toren. Er moet een zekere verhevenheid
zijn, de auteur moet in zeker opzicht en gedurende een bepaalde tijd
geleefd hebben met zeldzame en brandende intensiteit. Mogelijk is dit
de reden, waarom zoveel van wat in de jiddische letterkunde tot uit-
drukking is gebracht door hen, die de concentratiekampen en de ghetto's
hebben doorstaan, zo diepgevoeld, in de vorm van gedichten, is weer-
gegeven.
Het geeft de lezers de emotie van het contact met ervaringen van levens-
belang. Het mag dan nog geen literatuur zijn, het is tenminste de grond-
stof voor literatuur. En het bezit zeker de kracht om ons te ontroeren.

Mevr. Ruth Kisch, de weduwe van Generaal Kisch die tijdens de strijd
van het Achtste Leger in Noord-Afrika is gesneuveld, heeft mij, na het
lezen van enige van mijn vertalingen van de gedichten uit de doden-
kampen en ghetto's, een brief geschreven met het dringende verzoek er
meer, een bundel van te publiceren. 'Het grote publiek,' zo schreef zij,
'zal hieruit meer begrijpen, dan uit de zakelijke en nuchtere verslagen
van deze gebeurtenissen, die men in de pers te lezen krijgt.'

Literatuur en dichtkunst kunnen de dingen zoveel beter duidelijk maken
dan journalistiek. Er is nog een belangrijke factor - de taal. Het jiddisch
heeft millioenen mensen, die deze taal spraken en lazen, en honderden
die erin schreven, verloren. Maar velen, die tevoren weinig om het jid-
disch gaven, zijn uit de dodenkampen en ghetto's gekomen met een
nieuwe liefde voor de taal, waarin de mensen in de ghetto's en de doden-
kampen hebben gesproken en gezongen. Ik heb een brief gelezen van een
van de overlevenden van het kamp Auschwitz. 'Na al deze ondervin-
dingen,' schrijft hij, 'heb ik gezworen, dat indien ik er in slaag, uit deze
ervaringen iets te scheppen, ik dit slechts zal doen in de taal, die mijn
ouders hebben gebruikt - het jiddisch. De jiddische taal is mijn heiligste
credo geworden.'

Er is met de joden iets gebeurd, dat anderen niet kunnen begrijpen.
Anderen hebben eveneens verschrikkelijke dingen ondervonden van de
Duitsers, maar tegen geen enkel ander volk hebben de Duitsers een totale
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• uitroeiingsoorlog gevoerd. Zij hebben het bestaan om van de zestien
millioen Joden op aarde er zes mi~lioen te vermoorden, meer dan een
derde gedeelte, en iedere Jood, waar dan ook, heeft het gevoel gehad,
dat als de Duitsers hem konden bereiken, ook hij een van de millioenen
vermoorden zou worden, of hij weerstand zou bieden of niet. Het is
een poging geweest, om alle Joden, de Joodse leer en de zogenaamde
Joodse mentaliteit te vernietigen, van de aardbodem weg te vagen. Het
heeft de Joden min of meer krankzinnig gemaakt.

Ik weet wel, dat de aarde niet zal stilstaan om de Joodse tragedie; de
aarde staat nooit ergens voor stil. Er groeit weer gras over de graven,
en huizen en straten verrijzen boven de grafplaatsen. De aarde heeft
ook niet stilgestaan toen Troje verwoest werd, evenmin toen Hadrianus
de ploeg liet gaan over het verwoeste Jeruzalem. De roep uit de Bijbel:
Denk aan Amelek! ligt opnieuw op de lippen der Joden. De Joden kun-
nen niet verstandig en redelijk zijn ten opzichte van de Duitse moorde-
naars.

Sorley heeft, voordat hij viel in de strijd tegen de Duitsers in de oorlog
van I9 I4, kunnen schrijven:

'When it is peace, then we may view again
With new-won eyes each other's truer form
And wonder.'

De Joden van onze generatie zullen nooit de Duitsers met een nieuw-
herwonnen blik kunnen bezien. Hun ogen zijn gevestigd op de zes
millioen vermoorde Joden, op hun moordenaars, op de dodenkampen
en de ovens van de crematoria van Auschwitz. Voor hen blijven de
Duitsers het volk, dat anarchie en moord op de wereld heeft losgelaten.
En het gevolg is, dat het voor ons, Joden, is, zoals Yeats heeft geschreven:

'Things fall apart; the centre cannot hold,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned.'

De liederen uit de dodenkampen vormen de Joodse literatuur van onze
tijd. Zij verpersoonlijken wat de Joden hebben ondervonden gedurende
de periode van de Nazi-overheersing. Zij zullen ons lange tijd voorzien
van stof voor onze gedichten, onze rouwliederen, onze klaagzangen,
onze epiek, onze oden, onze drama's. Of deze literatuur mettertijd een
belangrijke bijdrage tot de wereldliteratuur zal vormen, valt nog niet
te zeggen. Maar hij zal ongetwijfeld nog lange tijd ons onderwerp, onze
inspiratie, onze literatuur blijven.

289

, I



Michel van der Plas

VADERSCHAP

voor Victor E. van Vriesland

Moet men niet oud zijn, levend van zijn wijsheid,
moet men de open bedelhand der jeugd niet
hebben gesloten, bruusk misschien, vol weerzin,
misschien gelaten,

om de wel enige rijkdom te verdienen
dat men een zoon kan heffen in zijn handen,
hoog, als de droom die eeuwig bleef toen bijna
elke droom dood was?

Rijkdom der wijsheid, nimmer zal een kind u
zo leren kennen als in de ogen van 'de
man die zijn dagen keuren kan als vruchten
zonder te proeven.

Schoon is de morgen als hij met zijn' kind de
nachten uittreedt van bitterheid, 0, schoon IS

alles waarnaar men wijzen kan met bleke
Simeonshanden.



H. E. van Gelder

NAAR AANLEIDING VAN EEN
AMERIKAANSE REMBRANDT-STUDIE 1

Gaat het anderen, zoals het mij vaak verging, - en ik geloof, dat daaraan
niet te twijfelen is, - dan behoort het tot de meest verrassende en ver-
heugende ervaringen in het buitenland om, wanneer men er een museum
binnengaat, daar een kleiner of groter verzameling oude Nederlandse
. kunst te vinden. Ondanks alle bewondering voor wat vreemde culturen
hebben voortgebracht èn de behoefte dat zo goed mogelijk te leren ken-
nen, trekt toch het eigene met onweerstaanbare kracht; men voelt, soms
zelfs sterker dan ooit in het eigen land, de verwantschap. Mogelijk voelt
men ook iets als nationale trots of, misschien beter, voldoening; voldoe-
ning over het feit, dat een stuk vaderlandse cultuur betekenis heeft, ge-
zocht werd en wordt ver buiten onze grenzen; ook voldoening wellicht,
dat men zelf ermede meer gemeen heeft, dan men zich ooit bewust was.
Aanvaardt men deze gedachtengang en wil men haar nader uitwerken
of preciseren, dan rijzen er eigenaardige moeilijkheden als men de vraag
stelt, welke kunstwerken het vooral zijn, die hierbij een rol spelen. Ik
schakel hierbij de reizende kunstkenner uit, die àfzijn voorkeuren heeft,
àfzich plichtsgetrouw voor alles interesseert. De beschaafde Nederlander
echter beleeft zijn vaderlandse gevoelens allereerst aan het landschap,
vooral dat van Van Goyen of Salomon Ruysdael en hun talrijke volge-
lingen, een strandgezicht van Adriaen van de Velde, een blekerij van
Jacob Ruisdael, een stadsgezicht van Jan van der Heyden, een boeren-
herberg van Ostade, een leutige scène van Steen of een rustig binnenhuis
van Verrneer, de Hooch, Metsu en de hunne. Wij zouden zo kunnen
doorgaan omdat het veld zo groot en de voortbrengselen zo verscheiden
zijn, en bijvoorbeeld nog kunnen opmerken, dat van de stillevens de
sobere 'bankeljes' van Heda en Pieter Claesz, meer in deze rij behoren,
dan de pronkstillevens van Van Beyeren en zelfs Kalf, maar er dan ook
op wijzen, dat tenslotte de dramatische landschappen van Jacob Ruisdael
en zeker die van Hercules Seghers in de waardering eerst later komen.
Ook ongetwijfeld Rembrandt. Is het boosaardig als ik erbij voeg: dan
nog, dank zij het sterretje van Baedecker?
Het lijkt boosaardiger dan het is. Geef een beschaafd Nederlander een
bloemlezing van hedendaagse poëzie in handen; als hij erin bladert, zal
hij een gedicht van Jan Prins lezen en een van Henr. Roland Holst met

1 Rembrandt, by Jacob Rosenberg, Tome I text, Tome IJ, p!ates, Harvard Uni,'ersity.
Press. 1948.
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een beleefde verontschuldiging 'bewaren voor later'. Waarin hij trouwens
gelijk zal hebben, als het 'later' ook inderdaad komt.
Ook de beschaafde museumbezoeker, die getroffen wordt door verwant-
schap met oude Hollandse kunst doet goed Rembrandt te bewaren 'voor
later' ; voor een rustig ogenblik niet alleen, maar ook voor een van diepere
bezinning. Niet omdat Rembrandt niet 'Hollands' zou zijn! Hij is het
ongetwijfeld in de diepste betekenis, maar daarnaast is hij, meer dan een
van zijn tijdgenoten, een vertegenwoordiger van de Europese kunst. 'Een
van de tekenen van Rembrandts grootheid', schrijft Rosenberg, 'is het
een paradox schijnende feit, dat zijn kunst, ofschoon in hoge mate indivi-
dueel, herhaaldelijk een nauwe verwantschap vertoont met de inter-
nationale stromingen. Het is gemakkelijk zich een van zijn grote schep-
pingen - de Danaë bijv., de'Blindmaking van Simson, of de Nachtwacht,
en zelfs een laat werk als de Samenzwering van Cl. Civilis - voor te stel-
len als uitblinkend in een representatieve tentoonstelling van barok-
kunst, waarin stukken van Caravaggio en Rubens, Van Dijck en Bernini,
Poussin en Velasquez zouden zijn opgenomen. Dit zou nauwelijks moge-
lijk zijn, in dezelfde graad, met één van de andere Hollandse meesters'.
[blz. 176]' Geldt het hiervoor gezegde vooral Rembrandts vroege periode
dan 'volgde in de jaren nà '50 Rembrandts contact met de classicistische
neigingen vertegenwoordigd door Poussin, die de kunstenaar leidden tot
groter eenvoud, breedte en verhevenheid en tot meer opgebouwde en
monumentale composities. Tenslotte, tegen het eind van zijn loopbaan,
kan een aanraking met de Lod. XIV stijl ontdekt worden in de coloris-
tische schittering en het allegorisch tintje van bijvoorbeeld het Joodse
bruidje of liet Familieportret in Brunswijk'. [blz. 177]. En al staat daar-
tegenover - Rosenberg wijst daarop - dat 'het machtig individueel ka-
rakter van Rembrandts kunst bij alle internationale aspecten blijft over-
wegen', voor het terstond verwantschap-voelen zijn die aspecten toch een
bezwaar; het 'machtig individueel karakter' is een tweede.
Zodra dit zich sterker begon af te tekenen, - de Nachtwacht was er een
duidelijke manifestatie van, - keerde het gros van zijn landgenoten zich
van hem af. Het is onjuist te denken, dat hij vergeten werd, en de fabel,
dat hij in ellende stierf, is dwaasheid; maar hij was uit de mode, ook
onbegrepen: 'de eerste ketter in de schilderkunst' zegt een tijdgenoot. In
de achttiende eeuw werden belangrijke Rembrandts naar het buitenland
verkocht; zo vormt de collectie van de Delftse burgemeester Röver de
kern van de Rembrandtverzameling van het Museum in Cassel. En ook
toen in het begin van de negentiende eeuw Koning Willem I erover
dacht de Staalmeesters te kopen, raadde zijn, inderdaad deskundige,
adviseur dat af, omdat het schilderij niets anders zou zijn dan 'vijf heren
in het zwart, die niets uitvoeren'. Het duurde dan ook tot 1868 voordat
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een Nederlands kunstgevoelige - maar het was een der weinige internatio-
naal georiënteerden, Carel Vosmaer, - een boek aan de grootmeester
wijdde. Dit boek is thans, behalve voor feitelijke gegevens, onbruikbaar,
omdat de waarlijk kunsthistorische studie en schifting van Rembrandts
werk eerst een kwarteeuw later begonnen is, onder leiding van de Duitser
Bode en de Nederlander Bredius, bij wie zich weldra Hofstede de Groot
aansloot. Maar terwijl in Frankrijk Emile Michel [1893], in Duitsland
Bode [1906], Neumann [1924] en Weisbach [1926], in Engeland Holmes
[1911] en Hind [1932] grondleggende wetenschappelijke beschouwingen
over 'onzen' Rembrandt schrijven, blijft de Nederlandse literatuur be-
perkt tot detailstudies. Een mooi boekje van Veth [1906] dat inderdaad
zijn herdruk een paar jaar geleden verdiende, heeft, evenals het leerzame
boekje van Schmidt Degener in de Wereldbibliotheek [1906] een popu-
lariserende bedoeling, zoals ook de zes deeltjes die ondergetekende voor
de Paletserie schreef [1946]' In de 100 pagina's die Martin in zijn ge-
schiedenis van de 17de eeuwse Hollandse schilderkunst aan Rembrandt
wijdt, heeft hij weinig gelegenheid tot meer dan een goed gedocumen-
teerd verhaal. Een enigszins ruime illustratie geeft [behalve de Paletserie]
geen van de laatst genoemde boeken.l
Is waarlijk ons taalgebied zo beperkt, dat een deugdelijk werk over de
kunstenaar, die peter staat over 'het land van Rembrandt' niet lonen zou,
of is het inderdaad zo, dat de gemiddelde, beschaafde Nederlander zich
niet opwerken kan tot werkelijk begrijpen van Rembrandts grootheid,
ondanks zijn verplichte bewondering voor 'de schilder van de Nacht-
wacht'? Ik ben er bang voor, en het is, dunkt mij, beter het te erkennen
dan om net te doen of het anders ware, en tevreden te zijn met de opper-
vlakkige noties die de gemiddelde Nederlander aan de naam Rembrandt
pleegt te verbinden.
Zou het voor enkelen misschien een prikkel zijn als wij hier het werk van
de Duitse Amerikaan Rosenberg aankondigen, dat een gelukkige com-
binatie is van Duitse grondigheid en Amerikaanse zakelijke eenvoud?
Rosenberg, vroeger aan het prentenkabinet van het Museum te Berlijn
verbonden, en die in 1924 een goed boek over Jacob Ruisdael schreef,
heeft in zijn Amerikaanse tijd, verbonden aan het Fogg Art Museum en
de Harvard University zich ernstig in Rembrandts werk verdiept; hij
kent de Rembrandt-literatuur tot die van de laatste tijd toe grondig, ook
de Hollandse, en hij heeft met gebruikmaking daarvan een eigen inzicht
gewonnen dank zij een scherpe waarneming van Rembrandts schilderijen,
tekeningen en etsen. Zo is zijn boek een betrouwbare gids geworden,
waartoe het tweede deel met 280 illustraties ongetwijfeld medewerkt. Het
1 Wat de etsen en de tekeningen betreft, zijn wij vrijwel geheel op uitgaven in vreemde
talen aangewezen.
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heeft weinig zin op de gedegen inhoud van zijn zeer leesbaar boek nader
in te gaan. Liever vertaal ik hier enkele passages uit het hoofdstuk
'Rembrandt in his Century', welke inzicht geven in schrijvers opvatting
van des kunstenaars 'machtig individueel wezen'. Zij maken tevens duide-
lijk op welk geestelijk niveau Rembrandt genaderd moet worden en ver-
klaren de moeilijkheid, waarvan ik hiervoor gewaagde.
'Iemand die in Rembrandts eigen tijd diens kunst zou hebben willen doen
begrijpen, zou gestaan hebben tegenover de moeilijke taak te bewijzen, dat
daarin ook een wereldbeschouwing verborgen lag, die kon wedijveren met
die van het classicisme 1 zijner dagen, maar die vroeg naar een andere
artistieke vormgeving. Deze beschouwing stelde waarheid boven schoon-
heid. Maar dit was niet slechts de voor de hand liggende, zichtbare waar-
heid van de physische wereld, maar ook de geestelijke waarheid, welke
haar wortels had in de Bijbel. Rembrandt hield zich bezig met de mens en
de natuur. Beide, naar zijn opvatting, waren afhankelijk van de Hoogste
Macht, die ze geschapen had. Vandaar dat zelfs zijn landschappen geen
zelf-genoegzame stukken natuur zijn, gescheiden van hun bestaansbron
en rustend in hun eigen schoonheid, zoals bijv. het classicistisch Gezicht
op Delft van Jan Vermeer. Zij zijn verbonden met het scheppingsproces
van alle aardse leven en onderworpen aan dynamische wisselingen. Er is
voor hem niet zo iets als 'nature morte' : dode pauwen zijn in zijn stille-
vens gecombineerd met levende personen. Rembrandt wil niet iets af-
snijden van de voortdurende stroom van de schepping. In zijn figuurstuk-
ken is nooit een toneelmatige schikking van statische afsluiting zoals Pous-
sin ze ons van zo grote waardigheid en schoonheid biedt. Rembrandt~
mensen gehuld in hun eigen gedachten, zijn in betrekking, niet tot de
uiterlijke wereld, zoals die van Rubens, Van Dijck of Frans Hals, maar tot
iets in henzelf, dat tegelijkertijd buiten henzelf ligt. Derhalve betekent
een naar binnen gekeerde houding bij Rembrandt het zoeken in de mens
naar de geestelijke kracht, die zijn leven bepaalt,2 de oorsprong ervan
even goed als de loop. Zijn mens, om het zo uit te drukken, overweegt zijn
staat van afhankelijkheid en aanvaardt die in nederigheid. De natuur is
in dezelfde afhankelijkheid, maar beseft het niet. Dit plaatst de mens op

1 Onder classicisme bedoelt de schr. de ook op de Nederlandse kunstenaars invloed
oefenende Europese stijlrichting in de tweede helft van de 17de eeuw ..
" i\len vergUIllIe mij hier een persoonlijke polemische uitweiding, welke trouwens de
strekking van R's betoog versterkt: In eeu zijner brieven aan Huygens schreef Rembrandt,
dat hij in de tegelijkertijd toegezonden schilderijen [behorende tot de Passie-reeks] met
'studieuze vlijt getracht had naar de meest natuurlijke beweeghlickheyt'. Ik heb trachten
aan te tonen, dat hiermede niet, zoals tot nu toe algemeen gedaan werd, de [barokke]
bewegelijkheid werd bedoeld, maar de innerlijke 'bewogenheid' overeenkomende met de
natuur van de voorgestelden. Ik meen dit ook te hebben bewezen, met het aanRalen van
I7de en 18de eeuwse zinsneden, die duidelijk maken, dat onze voorouders het woord
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een hoger plan en maakt hem het meest waardevol subject voor de schil-
der. Rembrandt stemt hierin overeen met Pascals 'toute notre dignité
consiste en la pensée'. .
Waar voor Rembrandt de kern van de waarheid over mens en natuur ligt
in het opperst verwant zijn van al het geschapene met de Schepper, daar
aanvaardt hij alle dingen, schoon ofniet; louter het feit van hun bestaan
maakt hen de moeite waard. Vormen in zijn composities mogen niet te
bepaald worden of enige eindelijkheid hebben, daar dit hun contact met
het levensproces zou verbreken. Indien Rembrandts clair-obscuur enige
diepere bedoeling heeft, is het deze: te suggereren en levendig te houden
deze mysterieuze verwantschap, zo waar en toch zo ondoordringbaar
voor het zuiver rationeel benaderen, zo sterk gevoeld door des kunste-
naars intuïtieve en religieuze geest en nochtans gesloten voor de blik van
de aestheet en de classicist, die schoonheid eist en een volledig bedwongen
orde. Terwijl het barokke 'naturalisme' niets te stellen had tegenover
het classicistisch ideaal behalve de natuurnabootsing, bood Rembrandts
kunst een duiding van leven en natuur gegrond op een religieuze op-
vatting.' .
'Evenals zijn tijdgenoten de geestelijke houding in Rembrandts kunst
niet volledig konden begrijpen, zagen zij ook niet het duidelijke weder-
zijdse verband tussen zijn denkbeelden en de vormen, die hij koos om ze
tot uitdrukking te brengen.' 'Rembrandt gebruikte beide licht en scha-
duw in een veel subjectiever manier, niet in de eerste plaats om vorm te
bepalen, maar terwille van hun suggestieve qualiteiten; ... zo is het ook
met de kleuren ... en een trillende atmosfeer doortrekt het gehele schil-
derij, welke de onderlinge verwantsohap van alle delen versterkt. .. .'
Het komt mij voor, dat deze woorden inderdaad duidelijk maken, dat, en
waarom, het voor Rembrandts tijdgenoten en ook voor latere geslachten
moeilijk moest zijn diens ware grootheid terstond te herkennen. Rosen-
berg vergelijkt zijn positie in dat opzicht met die twee groten uit zijn tijd:
Milton en Pascal.
Gelukkig dat het visuele genot, dat het aanschouwen van Rembrandts
werk geeft, de weg kan effenen naar dat dieper doorgronden.

'beweeghlyckheyt' slechts in de zin van 'innerlijke bewogenheid' gebruikten. Rosenberg
vindt deze redenering 'not convincing' [blz. 226] daar zij wordt tegengesproken door de
inhoud van de bedoelde schilderijen. Door het ene misschien, als men niet let op het
woord 'natuerlick' dat 'naar hun aard' betekent, maar zeker niet door het andere, dat
juist uitmunt zowel door onbewegelijkheid als door bewogenheid. Ook de 'aesthetics'
van het tijdperk kunnen hier geen rol spelen; daarop behoefde Rembrandt Huygens
niet opmerkzaam te maken en om die te bevredigen, had Rembrandt niet zoveel stu-
dieuze vlijt nodig, wel juist om de innerlijkheid te doen spreken. M. i. geeft Rembrandt
in dit ene zinnetje juist weer wat Rosenberg - hij is niet de enige - als het karakteristieke
van Rembrandts kunst ziet. (Mijn bewijsvoering in Oud Holland '943')
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III

In de wachtkamer wierpen de overgordijnen een wijnrode gloed naar
binnen. Het meisje boog zich diep over het tijdschrift, waarin zij zat
te bladeren. Schuin voor haar aan de tafel bevochtigde Philip van tijd
tot tijd het potloodstompje, waarmee hij schreef, of bracht langzaam zijn
hand naar zijn slaap, ingespannen peinzend. Nog geen woord had hij
tegen haar gesproken. Naast haar zat een heer van middelbare leeftijd,
zwaar van wangen en onderkin, die zijn gouden lorgnet schoonpoetste,
en ongeduldig met zijn voet trappelde, op de maat van een onzichtbare
pijn. Philip kraste met dikke halen een paar regels door, en streek het
papiertje glad. Toen haalde hij een boek naar zich toe, van een stapeltje,
tussen de tijdschriften.
'Vulpen bij je, Elly?'
Met een flauw glimlachje schudde zij het hoofd.
'Sorry. U 'n vulpen bij u, meneer?' vroeg hij, terwijl hij zich naar de
andere kant omdraaide. .
"n Vulpen?' vroeg de heer, 'ja ... \'Vaar heb je 'm voor nodig? Ik leen
niet graag vulpennen uit, zie je; 'n vulpen is 'n persoonlijk bezit, 'n ander
verknoeit hem zo gauw.' .
'Dank u voor de moeite. Hij bedoelt natuurlijk 'n breukband,' voegde hij
er in éen adem aan toe, zich met ecn lenige beweging in de heupen weer
naar Elly omwendend, die het niet verstond. Des te beter had de heer het
verstaan. Nieuwsgierig zette hij zijn lorgnet op, en staakte zijn getrappel.
Intussen had Philip het boek opengeslagen, - een geïllustreerde hand-
leiding voor het kweken van kamerplanten, - hij scheurde er met éen
ruk het schutblad uit, legde dit op het boek, en begon toen, na een blik
op zijn horloge geworpen te hebben, langzaam en zorgvuldig het sonnet
over te schrijven.
'U schijnt zich hier thuis te voelen,' zei de heer geamuseerd.
'Pardon ?'
Toen hij merkte geen vat op de jongen te krijgen, wiens welgevormd
achterhoofd, door het lange, blonde haar overgoten, evenveel zelfver-
zekerdheid als minachting scheen uit te drukken, wendde hij zich tot het
meisje met de vraag of zij op school gingen. Een stug knikje was het ant-
woord. Uitvoeriger inlichtingen had zij best willen geven, want het
tijdschrift verveelde haar allang; maar ook zij had Philip's achter-
hoofd geraadpleegd. Enige minuten was er in het vertrek niets anders

296



IVOREN WACHTERS

te 'horen dan het fluwelige ruisen van het potlood over het glimmende
papier.
'Hier, Elly,' zei hij eindelijk, terwijl hij haar het papier gaf, ' 't losgeld
voor 'n kies, 'n poëtisch-dentistisch assignaat, lees 't maar. 't Gekke is, dat
'k niet de minste pijn meer heb. 't Is leesbaar genoeg, hè? 't Is 'n slecht
gedicht, laat 'k dat erbij zeggen; 't is overhaast tot stand gekomen, in
strijd met m'n lijfspreuk: Nonum prematur in ann~m. Ik zal je ook
't klad laten zien, er is éen regel bij die 'k veranderd heb, overigens
niet om jouw gevoelens te sparen. Kijk,' - hij schoof zijn stoel naar haar
toe, en wees op de regel; hij sprak nu ernstig docerend, - 'ik had eerst:
En door 't gesabbel op wat suikergoed [Of meisjesmond, dat is zo lang
als 't breed is] ; die laatste regel tussen haakjes, dat staat wel aardig, vóor
mij heeft onder andere Poe dat al gedaan; maar 't is maar de vraag of de
kiezentrekker daar de pointe van snapt, daarom heb 'k ervan gemaakt:
Dat gij ontbreekt zo breed als mijn bek breed is. Dat is ook poëtisch veel
beter, al is 't hele ding natuurlijk de grootst mogelijke flauwe kul, en
zelfs... ' - hij wachtte even om naar een goede uitdrukking te zoeken,
waarbij hij de ogen van de heer ontmoette, die opmerkzaam toeluister-
de -' ... eh ... 'n bescheidener talent dan 't mijne onwaardig.'
Het meisje fronste het voorhoofd. - 'Waarom zet je niet mond ?'
'Omdat 'k geen mond hèb, maar 'n bek langzamerhand. Maar dat is
histoire intime, daarom zou 't nog niet in 't gedicht hoeven; in dit gedicht
zou 'k kunnen zetten, dat 'k 'n slurf heb, of 'n tapirsnuit; dat was dan
onjuist, maar daarom hoefde 't gedicht nog niet minder te zijn ... Maar
't klinkt veel beter: de alliteratie! Ik neem aan, dat zelfs de tandenfrik -
o ja, dat heb 'k ook nog veranderd, in usum Delphini: tandenfi'ik heb 'k
veranderd in tandarts nog, zuiver uit diplomatieke geslepenheid - wat
wou 'k ook weer zeggen? 0 ja - ik veronderstel, dat de tandenfrik voor
alliteraties gevoelig is, al is 't hier dan maar 'n alliteratie op 'n lipletter,
waar de tanden buiten staan. Luister maar- en let ook op de ee-klanken'-
hij begon overdreven statig te reciteren - 'Dat gij ontbreekt, zo breed als mijn
bek breed is ... !'
Achter hen klonk een geproest, dat in een hoestbui overging. Onbewogen
reikte Elly hem het papier terug, waarna hij een zakkammetje te voor-
schijn haalde, dat hij weer wegborg, toen achter de suitedeuren voet-
stappen weerklonken.
'Wou je 't werkelijk morgenochtend bij die nieuwe voorlezen? Ik vind
't ...'
De deuren rolden open, en een knerpende, niet o'verbeschaafde keelstem
nodigde uit:
'Ja - komt u maar binnen.'
Terwijl hij zich in beweging zette naar de achterkamer, zeI hij tegen
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Elly: 'Pas goed op m'n hoed, wilje?' - tegen de heer, in het voorbijgaan:
'Ik leen namelijk ook niets uit,' ... en reeds maakte hij zijn buiging voor
de tandarts, een vrij kleine, maar steviggebouwde man, wiens geelbleek .
gezicht, scheefstaande spleetogen en geknepen mond de onaandoenlijk-
heid van een Chinese beul in de herinnering riepen, gevarieërd in het
kleinburgerlijke en semi-intellectuele. In zijn witte jas maakte hij een
uiterst effieiente indruk; maar hij leek geen man voor assignaten, alleen
voor klinkende guldens.
'Mijn naam is Corvage, Philip Corvage,' begon hij op vriendelijke toon,
dadelijk nadat àe suitedeuren achter hem gesloten waren, 'ik zit in de
zesde klas van 't lyceum, en woon bij m'n oom, meneer Selhorst, oud-
command~nt van de brandweer in Haarlem, de Spaarnestad naar men
zegt. Ik zou graag willen, dat u 'n kies trok, maar ik heb geen geld."
Toen de tandarts niet eens de wenkbrauwen optrok, of met de ogen
knipperde, maar hem met een meer dan Mongoolse onverstoorbaarheid
bleef aanstaren, maakte hij opnieuw een buiging, nam zich voor van nu
af aan iedere grap, iedere fantastische uitweiding, ieder woordspeling
meedogenloos in de kiem te smoren, en vervolgde rad:
'Ik wil geen misbruik maken van uw goedheid, meneer, maar ik heb 'n
gedicht voor u geschreven, en 'k dacht, dat u dit misschien in ruil voor
deze kleine operatie, - deze kleine, maar voor mij hoogst noodzakelijke
operatie ... '
De tandarts bewoog geen spier. Uit zijn scheve spleten staarde hij schuin
naar boven, in het gezicht van de jongen, die een kleur gekregen had,
en met een onnozel lachje naar zijn schoenen keek, en niet verder wist.
Opeens liep hij naar zijn schrijftafel, waar hij een dik boek opende. Alsof
er nog geen woord tussen' hen gewisseld was, begon hij de jongen naar
naam, leeftijd en adres te "Tagen, en naar het adres van zijn oom. Hij
spreekt plat, dacht Philip onder het verstrekken der inlichtingen, waarbij
hij aarzelend de kamer verder inliep, het sonnet in de hand; hij spreekt
plat, hij is 'n kleine proleet, 'n akelig ventje, maar hij heeft me eronder,
want hij is machtig, hier tussen z'n blinkende tangen en machines en z'n
stank van alle tandwaters ter wereld ... Hij doet 't nooit. Hij doet 't
nooit. .. Ik had 'tandenfrik' kunnen laten staan ... Ik had 'm 'dokter'
moeten noemen, en niet 'meneer ... '
'Als u zelf niet betalen kunt, kan uw oom 't toch wel,' zei de tandarts,"t
is hier geen boter bij de vis. Ik stuur wel 'n rekening aan uw oom.'
'Betalen kan hij best,' zei Philip, 'maar hij wil niet, - dat wil zeggen niet
meer' ...
Besluiteloos trommelde de tandarts met zijn vingers op het schrijftafel-
blad. - '\Vil niet, wil niet ... 't Gaat mij natuurlijk geen steek aan, maar:
waarom niet?'
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'0 dokter,' zei Philip dankbaar, 'dat is 'n heel verhaal. Ik ben 'n wees, ziet
u, dokter, en m'n oom, m'n voogd, is 'n bovenste beste kerel, maar hij is
al in de zestig, en 'k heb wel eens de indruk, dat hij iemand van mijn
leeftijd niet zo goed meer begrijpt. .. '
Toen de tandarts instemmend knikte, en nog steeds geen tekenen van
ongeduld vertoonde, waagde hij zich nog wat dichterbij, en stond nu
vlak voor ,de schrijftafel, waarboven een uitermate slecht geschilderd
portret van de tandarts en zijn vrouw hing. De eerste was te herkennen
aan zijn scheve ogen; de vrouw was een opgezwollen, kwalach tig mirakel
vol ringen en kettingen. Beducht, dat dit schilderij hem tot commentaren
zou kunnen verleiden, sloot hij de ogen, en raffelde af: '
'Ik heb van nature een slecht gebit; onze huisdokter heeft al eens m'n
urine onderzocht, omdat hij aan suikerziekte dacht. Er is al van alles aan
gedaan, ik was bij meneer. .. bij dokter de Vries, - die heeft geplombeerd,
en stifttanden ingezet, en met 'n brug is hij ook al bezig geweest. Maar
de stifttanden vielen er altijd weer uit; niets schijnt te houen in m'n
kakem ... in m'n kaken.'
Het gezicht van de tandarts helderde ietwat op.
'De Vries, zegt u?' .
'Ja, dokter. .. Misschien is dat niet zo'n goeie tandarts?'
'Och, dat zeg 'k niet. .. '
,Meneer de Vries zei altijd, dat ik 'n nieuw gebit moest hebben; iedereen
zei 'dat eigenlijk; maar daar wou m'n oom niet aan; hij wou zelfshelemaal
niets meer aan de tandarts betalen, sinds hij gemerkt had, dat ik wel 's
okkernoten stukbeet.'
'Dat moetje ook niet doen,' zei de tandarts, met de eerste aanduiding van
een glimlach.
'In elk geval heeft hij gezegd, dat hij geen cent meer voor m'n gebit uit-
geeft, en dat hij m'n botten ... dat hij me ernstig straffen zou, als 'k weer
met okkernoten ... '
'Dus hij weet niet, dat u hier bent gekomen ?' - De tandarts stond op en
liep in de richting van een met dofrood leer beklede stoel in het midden van
de kamer, met een groen spuwbakje op de rechter leuning, en links ervan
een boorapparaat, dat op een ingewikkelde ijzeren zweep leek. - 'Nu, we
zullen wel 's zien. Ga hier maar zitten. Erge pijn gehad?'
'Ja, dokter, links boven, 'n holle kies. 't Lijkt me geen wortelontsteking;
't moet 'n blootliggende zenuw zijn.'
'Waarom?' vroeg de tandarts, een glas lauw water inschenkend, dat op
een soort presenteerblad naast het spuwbakje kwam te staan.
, 't Is geen kloppende pijn, en soms is de pijn helemaal weg. Meneer de
Vries heeft me wel 's enkele dingen verteld, al weet hij er dan misschien
niet zo veel van ... '
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Nu brak de glimlach van de tandarts eindelijk door, hetgeen hem het
uiterlijk bezorgde van een boer, wie het zo juist ter ore is gekomen, dat
zijn buurman moeilijkheden heeft met het uitbetalen van de verzekering
voor de eigenhandig in brand gestoken hooischuur.
Reeds wilde Philip zijn broekspijpen optrekken en op de roodleren zit-
ting plaats nemen, toen hij zich het sonnet herinnerde.
'Maar ik heb dit sonnet voor u geschreven, dokter; misschien houdt u van
poëzie, misschien niet; maar aangezien dit soort gedichten, ik bedoel
gedichten in 't algemeen, in tijdschriften wel met drie gulden gehono-
reerd worden, minstens, had 'k gedacht...'
'Laat maar 's zien. We moeten 'n beetje voortmaken.'
Het met potlood beschreven schutblad uit het boek over kamerplanten
verhuisde naar de hand van de tandarts, wiens glimlach verdween, toen
hij het volgende las.

IVOREN WACHTERS

[Opgedragen aan den heer L.P. Brandt, tandarts te dezer
stede, ter gelegenheid van het trekken van een kies].

Ivoren wachters van 't maagdarmkanaal,
Uw teugelloos verdwijnen in galop
Maakt mijn kop tot minder dan een doodskop,
Die blikkerlacht, van huid en spieren kaal.

Ik offerde u atn kluif en notenschaal,
Aan zuurtjes, noga, chocola en drop.
Mijn oom zei: 'Jou verdomde galgenstrop,
Dacht jij, dat ik de tandarts nog betaal?'

Ivoren wachters, 'k draag mijn tegenspoed.
Aan vroege ouderdom of diabetes
Is uw betreurd verscheiden niet te wijten.

't Komt enkel door dat tomeloze bijten
En door 't gesabbel op wat suikergoed
Dat gij ontbreekt zo breed als mijn bek breed is.

Philip Corvage

'Dus dit is voor mij ?' vroeg de tandarts, en schoof het papier onder een
lage bak met instrumenten en verschillend gekleurde tanden en kiezen.
'Voor u, en van u,' wilde hij zeggen, bij wijze van geestige zinspeling op
dS herkomst van het schutblad, maar hij bedwong zich, en bepaalde zich
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tot een minzaam knikje. Daarna ging hij zitten, geheel op zijn gemak,
geheel thuis in deze blinkende en geurende omgeving.
'Ivoren wachters: dat zijn zeker de tanden,' zei de tandarts, terwijl hij
met brede en stoere, niet onsierlijke bewegingen de jongen benaderde,
een klop- en peuterinstrument in de ene, een langstelig spiegeltje in de
andere hand, 'dan had je beter kunnen zetten: émaillen wachters, of
glazuren wachters.'
'0, u kunt 't gerust veranderen,' zei hij grootmoedig, en sperde zo wijd
mogelijk zijn mond open, het hoofd behagelijk tegen het leer gedrukt, .
dat een koele, mild terechtwijzende steun scheen te verlenen tegen pijn-
uitingen. Zonder nog van zijn instrumenten gebruik te maken wierp de
tandarts zijn eerste blik naar binnen.
Het was een verbaasde blik. Zelfs hem, hoezeer gehard tegen de aanblik
van ieder verval, schokte de tegenstelling tussen dat jonge gezicht met
het mooie, glanzende voorhoofd en deze schandelijk verwaarloosde mond-
holte. Dit was geen verval meer, het was een ravage; maar dan in alle
denkbare. stadia vastgehouden, zorgvuldig naast elkaar in beeld ge-
bracht, als een demonstratieobject met het doel tandheelkundige be-
ginnelingen het griezelen af te leren. lVlondverzorging, schoolhygiëne,
allereerste beginselen, zij werden hier met voeten getreden. Men kon ook
denken aan een leerzame verzameling ruïnes, waarbij de Romaanse stijl
vertegenwoordigd zou zijn door een eenvoudige bruine stomp, het vroeg
Gothisch door een afgebrokkelde steenmassa met carieuze spitsbogen,
zwartgeblakerd ter gelegenheid van een beroemde belegering, het laat
Gothisch door een doormidden gespleten stifttand, ascetisch oprijzend,
puntig en gecontorsioneerd, de Barok door een allergrilligst spel van
hobbelige kronen, en het Rococo door een rijtje tonronde holle kiezen
met vullingen in alle mogelijke kleuren: een blauwe zaal, een grijze zaal,
een zilveren zaaL.. Het was een gruwelkabinet van tandresten. En de
volledigheid dezer stadia van bederf was nog het verbazingwekkendst.
Want geheel ontbreken deed er niet één: van iedere kies of tand was
althans iets over: een heel klein beetje, een stipje, een steentje, of een hele
helft: zelfsvan de verre verstandskiezen schemerden nog de wortels vuil-
bleek in het vlak van het tandvlees. In de bovenkaak staken twee bruin
aangeslagen platina stiften uit, zonder iets anders dan wat tandsteen
er omheen, maar ook zij stevig gegrondvest in de aangeboorde wortel.
De stem van de tandarts scheen iets van ontzag uit te drukken, toen hij,
met het spiegeltje vluchtig langs de bovenkiezen strijkend, opmerkte:
'Je bent er vroeg bij. 'n Nieuw gebit: dat is 't enige wat erop zit.'
'Betaaldie nie,' zei Philip, zonder zijn mond te sluiten.

/ 'Hm ... Ik zou wel aan 't trekken kunnen blijven ... Welke doet pijn? Die
daar? .. Dat is nog een van de beste, die kan beter gevuld worden. Daar
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moesten we vandaag dan maar mee beginnen: maar zonder verdoven,
anders wordt't te laat. Dan kunje over een paar dagen terugkomen voor
de verdere behandeling, en dan kunnen we er meteen 'n paar opruimen,
en 'n paar ontstoken wortels eventueeL.' - Nors en bevelend was hij be-
gonnen, maar nu had zijn stc;meen peinzende klank aangenomen, als van
een handwerksman, verliefd op zijn arbeid, spelend met mogelijkheden.
Verkennend peuterde hij in de holle kies en rook even aan zijn instrument
met gevoelig trillende neusvleugels. - 'Spoel maar even. En dan die
stiften natuurlijk. 't Blijft dan toch nog lapwerk. .. Erg ijdel schijn je niet
te zijn.'
'Toch wel,' mompelde Philip, en nam een teug lauw water, en spuwde
het water weer uit in het groene bakje.
Het eerste contact met de snorrende boor voelde hij als een delicate,
fijn schilferende pijn. Enige ogenblikken raasde de boor zachtjes tegen

I de kies aan, muisachtig knabbelend, een nachtelijk papieren geknaag.
Een muisje beet zich door dun behangsel, een wit, scherpzinnig diertje,
vol zelfbedwang, bijna een huisdier. Maar plots, met een hap e~ een snap
en een krak en een knars, veranderde de muis in een gloeiende pook.
.Krampachtig greep hij de beide leuningen, drukte zijn hoofd tegen het
leer, of het erin verdwijnen moest. De pijn was ontzettend. Toch genoot
hij nog van de pijn. Allemaal rood zag hij voor zich, zwaar verzadigd
wijnrood, en daar doken gezichten in op: Elly Temminck, met haar
spitse kin vlak boven een rood tijdschrift, alsofzij met die kin uit een plas
bloed dronk; en de oude heer, die zijn vulpen niet had willen gevén, en
de meid, die hen binnengelaten had en die hij gezegd had, dat Elly zijn
verloofde was, en Wim Perelaar en Han Temminck, die misschien nog
buiten stonden, in een angstig rode verwachting voor de stoep, en de
tandarts en zijn vrouw op het schilderij, kleinburgerlijk gelikt, maar nu
als besproeid met bloed door een satanisch pointillist; en vele anderen.
Dé pijn boorde, met een ernstig en onverzettelijk voornemen om in zijn
lichaam door te dringen, maar hij antwoordde met al roder visioenen,
waarin zelfs de Heloot kortdurend opdook, apoplectischer dan ooit: een
liefde gesmoord in dikrood bloed, een rochelende stem, die eens 'kereltje'
had gezegd ... Gaandeweg werden het rode landschappen, tropisch of
subtropisch, van een diep hartstochtelijke schoonheid, zwevend en gol-
vend, toch in souvereine rust. Met een weemoedige dankbaarheid
dacht hij aan, zijn gebit, dat hem tot deze wonderlijke ervaringen in staat
stelde.
, 't Gaat wel, hè?' zei de tar:darts, 'spoel maar weer even.'
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IV

,Als je blijft eten, moet je 't zelf even aan Nel zeggen.'
Selhorst gromde. In zijn versleten huisjasje, zijn grijsblauwe bouffante
boefachtig om de hals, zat hij achter de gedekte tafel. Voor hem stond
een glas met mineraalwater: het enige levende en sprankelende te midden
van een stilleven van gapende borden en doodliggende messen en vorken.
'Ik hóefniet te blijven,' zei zijn zuster, met een bedaarde glimlach tegen-
over hem plaats nemend, 'maar Nel wéet toch, dat ik er ben.'
'Nee, blijf maar, blijfmaar.' - Onbewegelijk bleef hij haar aanstaren, uit
verwijtende, bloedbelopen ogen, waarvan het linker iets groter was dan
het rechter, maar beide enorm groot, te groot haast voor een ziekelijk oud
man. Door de slappe, half omgestulpte leden leken zij nog groter dan
zij waren. Zijn lichaam, zwaar en gedrongen, scheen ten prooi te zijn aan
twee tegengesteld gerichte krachten: een kracht die neertrok, die hem in
elkaar deed zakken en krimpen en schrompelen, totdat hij minder zou
zijn dan de massa dood vlees, die in de arena de overwonnen stier voor-
stelt, - en een andere, vozere, maar gevaarlijker kracht, die klopte in de
uitpuilende aderen aan zijn slapen, die vocht in zijn grauwgevlekte han-
den, die electrisch stekelde in de witte, springerige haarbos en de woeste
snor, waarvan men kon zeggen, dat het een hangsnor was, maar waarvan
men ook kon zeggen, dat het op een kattensnor leek: wat niet rechtop
stond hing, en wat niet hing stond rechtop. Zo ook de mondhoeken: de
linker hing, de rechter stond vastberaden op zijn plaats. En de grote
oren mochten korstig vereelt zijn aan de randen, dood en hard, - ook
hierin klopte het bloed.
'Nel wéet toch, dat ik er ben,' herhaalde hij moeizaam, 'jawel, - maar ze
weet niet, dat je blijft eten.'
'Je had me toch zelf uitgenodigd.' - Opzettelijk vermeed zij naar de
tafel te kijken, waar voor drie personen gedekt was. Zij wilde hem niet
verpletteren.
Terwijl hij haar onafgebroken bleef aanstaren, onderging zijn gezicht een
opvallende verandering. Zijn voorhoofd rimpelde zich, en om zijn ogen
vooral het rechter, trokken sarcastische plooitjes, zodat het hulpeloos
verwijtende h geheel uit verdween. Het werd zo, langzaam aan, een
krachtig en knap oudemannengezicht, het gezicht van iemand die het
leven kent, en zich tegen iedere tegenslag met hooghartige spot te weer
zal stellen. Maar al spoedig stortten de trekken weer ineen, en alleen
het voorhoofd bleef zijn hoge, humorvolle taak nog vervullen, en wist,
en begreep. Daar zij zijn blik vanonder bijna hetzelfde voorhoofd beant-
woordde, - zij was jonger dan hij, maar even dik en rood en grootogig, -
had het de schijn, alsof hier een dialoog werd gevoerd, niet tussen'
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woorden en gedachten, maar tussen de rimpelig ingegrifte reste~ van
vroegere gedachten, die zich met elkaar verstonden, over deze gedekte
tafel heen: een seinstelsel, dat niet uit komende en gaande tekens be-
stond, maar uit een elkaar vertonen van het onveranderlijke.
Selhorst zuchtte. - 'Ja, zo gaat 't, Hermien.'
'Philip gaat Tl!0rgenweer beginnen, hè?' vroeg zij, terwijl zij de onderste
knopen van haar blouse losmaakte, neerziend op haar handen met
toegeeflijke humor.
'Huh ... Ja, morgen begint't beestenspel weer. 't Luibakken en't brallen,
en de Latijnse leeghoofderij ... Nou ja ... ' - Zijn rechterhand veegde denk-
beeldige hinderpalen of beledigers weg, - 'Laten we over wat aange-
namers gaan spreken ... Je kunt helemaal niet zeggen, dat 'k alles wat pas
gebeurd isvergeet, en omgekeerd, dat 'k alles... Dingen van 't huishouden
onthoud 'k behoorlijk, maar dat van jou was me nu toch ontschoten .. .'
'Hindert niet.'
'Alle branden van vroeger, de grote branden dan, weet 'k nog op m'n
duimpje, in volgorde, met de data, de namen van de slachtoffers, en de
beloningen, en de mutaties, de hele santekraam, - ik zou er 'n statistiek
van kunnen maken. Maar vanmorgen in bed wist 'k me daar toch ineens
niet meer, of ze bij die brand in de Houtstraat 't perceel voor of achter
waren binnengedrongen!'
'Je kunt 't toch nakijken, in die aantekeningen van je?'
'En ik weet, dat ik 't geweten heb. Ik had 't natuurlijk even goed kunnen
vergeten, want 't is van verdomd weinig belang, maar ik weet, dat ik 't
wist... Maar laten we over wat aangenamers praten. Ik geef't nog niet op.
Potverjutte, er zullen tien beroertes voor nodig zijn om mij te vellen!' -
Weer trok het sarcastische masker over zijn gezicht. - 'De oude eik!'
'Je kunt nog jaren mee. We zijn van'n sterk geslacht, ik verzet nog bergen.
Als je je minder opwindt, kun je negentig worden. Laat nou toch 's wat
over je kant gaan van die jongen.'
'Ja, als hij er niet was, zou 'k negentig worden!' riep Selhorst, zegevierend,
alsof hij een grote ontdekking had gedaan, 'ik weet heel goed, dat 'k
soms onredelijk ben, - niet vaak: soms, - dat weet 'k bliksems goed; maar
't is sterker dan ik, 't is antipathie, 't zit me in m'n lijf en in m'n botten;
ik ziè steeds maar dat beroerde facie van John in 'm, die schavuit: voor
wie wij met z'n tweeën hebben moeten bloejen, idioten dat we geweest
zijn. Vroeger zag 'k dat niet zo, maar 't is 't zelfde smoel, - en 't zelfde
karakter,' voegde hij er langzaam aan toe.
'Vroeger,' zei zij, rustig constaterend, 'vroeger dacht je daar heel anders
over.'
'En 't zelfde karakter! Op en top meneer Corvage. De jongen is geen
Selhorst, hij heeft niets van de Selhorsten, niets, geen spat. Ik zou d'r
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haast aan gaan twijfelen of m'n eigen jongste zuster wel m'n eigen jong-
ste zuster is geweest!'
"n Karakter is wat je ervan maakt.'
'Nonsens.'
Berustend keek zij de kamer in. Daarbij viel haar oog op een kleine foto
achter glas, hoog op het buffet, wat achteraf gezet misschien, maar zeer
goed zichtbaar. Het was de foto van een jongen van een jaar of tien, in
een Tiroler pakje, waarop in een krachtige mannenhand een opdracht
stond geschreven. Zij wist wie dit geschreven had, zij wist wie de foto
genomen had, zij wist waarvan dit beeldje het document was: van welke
grenzenloze veneratie.
'We hebben al zo vaak aangeboden de jongen bij ons in huis te nemen.
Maar dát wil 'k je wél zeggen.. .'
'Jullie kunt 'm ook niet meer aan. Ik had 't eruit moeten ranselen, nu
is 't te laat. ,Hij is me boven m'n hoofd gegroeid. 't Doet er niet toe waar
hij is, hier, of bij jou, of in 't verbeterhuis ... '
'Ik had feitelijkniet aandejongenzelfgedacht, toen 'kdatzei, maaraanjou.'
'Dat gaat me te hoog,' zei Selhorst, vijandig in elkaar gedoken achter
zijn bouffante, zonder haar aan te zien, 'je spreekt in hieroglyphen en
catacomben, net als die aap zelf...'
'We zijn tenslotte allemaal familie van elkaar.' - Om de onbedoelde
ironie van haar woorden te verzachten knikte zij hem goedig toe, en
wendde toen haar gezicht naar de deur.
'Dat is ook zo hatelijk,' mompelde Selhorst, 'datje 'm nooit hoort binnen-
komen; andere jongens, flinke, gezonde jongens, slaan met de deuren,
rennen de trap op, en zo. Hij praat alleen maar ... '
'St, st,' deed zij, met de vinger aan haar mond. Zij stond op, met haar
andere band in haar blouse tastend, met de rug naar hem toe.
Toen de deur openging, \vas het eerst de lange arm van Philip zichtbaar,
die Nel hoffelijk voor liet gaan. Besluitelooswendde dejonge vrouw haar
knap, ietwat popperig gezicht naar de tante, gewend dat deze haar hielp
met het dienblad. Maar reeds werd zij door Philip in beslag genomen.
Terwijl hij haar de hand kuste, stopte zij hem een gulden toe, die hij
onmerkbaar in zijn borstzak liet verdwijnen. Terstond in aangename
conversatie met haar gewikkeld, zag hij toch nog kans om de sauskom,
die te dicht bij de tafelrand was komen te staan, naar het midden te
schuiven, met een elegant uitschietende beweging, zonder zijn woorden
te onderbreken. Nel dankte hem met een lachje; toen haar ogen die van
Selhorst ontmoetten, liep zij haastig naar de deur, waarbij zij het dien-
blad vergat, dat hij haar nadroeg met een schalks 'Nelly, dit hoort nog
van jou.' Daarop ging hij Selhorst begroeten.
'Dag oom, hoe gaat 't met de hoofdpijn?'
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'Goed,' zei Selhorst lusteloos.
, 'n Heerlijke dag vandaag, dat zal u goeddoen. Nog uit geweest?'
'Nee. Zullen we dan maar gaan eten, Hermien? Snij jij 't vlees, ik zet
liever geen kracht.' .
'Hè, mag ik voorsnijden ?' riep Philip,' hè, toe, tante, - oom, als u 't goed
vindt. Dat is m'n liefste werk; ik zou graag voorsnijder van de Roi Soleil
zijn geweest, de hoogste edelen waren.dat, en in m'n vrije tijd ging'k dan
met de Dauphin ... '
'Nou, nou, nou, stil nou maar,' weerde Selhorst af,pijnlijk ineenkrimpend,
maar minder onvriendelijk dan hij de jongen begroet had, 'jonge mensen
moeten niet 't hoogste woord aan tafel hebben.'
'Neemt u me niet kwalijk, oom.'
De volzin 'Je zou beter deugen als beurzensnijder van de koning van
Montenegro' tekende zich met grote duidelijkheid in Selhorst's brein af,
maar daar hem eigenlijk de naam van een nog chaotischer en balkan-
achtiger land voor de geest zweefde, een naam die hem op hetzelfde
moment weer ontschoten was, bepaalde hij zich tot een schor gegrinnik,
dat de twee anderen verbaasd deed opkijken. Hij stopte zijn servet over
de bouffante heen achter zijn boord, en keek vol verwachting naar de
twee spiegeleieren, die voor hem bestemd waren, daar hij geen vlees
mocht hebben. De tante sneed voor, en Philip zweeg.
Ook onder het eten sprak hij alleen wanneer tante hem iets vroeg, een
vriendelijk en welopgevoed zelfbedwang ten toon spreidend. Maar zelfs
wanneer hij helemaal zijn mond had gehouden, zou het effect hetzelfde
zijn geweest. Het was duidelijk, dat er sinds zijn komst iets met de twee
oude mensen gebeurd was. Zijn aristocratische gestalte, zijn onberispe-
lijke tafelmanieren, zijn smalle, rankgebouwde en toch zo machtig boven
nek en oren aanzwellende schedel, het pijnlijk voorzichtige kauwen, de
gracieuze bewegingen der slanke vingers, dit alles drukte Selhorst en zijn
zuster neer tot een schier plebeïsche kleinburgerlijkheid, schuilend nog
niet eens zozeer in de manieren, de kleren, of zelfsmaar in de oogopslag,
doch bijna uitsluitend in de lichaamsbouw. Vrij klein beiden, hoog van
schouders en kort van nek, werden zij door het blonde licht, dat de jongen.
uitstraalde zonder het te weten en zonder het te willen, in een oerstaat
van barbarie gesmeten: gnoomachtig woest, ofdienstbaar en onderdanig.
Dit was erger dan de arrogantste redevoering, die hij had kunnen houden.
Selhorst mocht grommen en verbieden, de tante guldens in zijn borstzak
smokkelen en hem opmonterend toeknikken, aan het tafereel van een
jong en verwaten edelman, die zich na de jacht verwaardigt een warm
hapje aan de tafel van zijn ondergeschikten te nuttigen, deed dit niets af.
Het verschil tussen hen beiden was, dat de een deze ongewilde uitdaging
met groot gemak verdroeg, de ander niet.
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Plotseling werd Selhorst onrustig, lei mes en vork neer, vestigde zijn
grote, rooddooraderde oogbollen op de jongen, en gromde:
'Heb je om m'n tabak gedacht?'
'Tabak, oom?' - Ook hij lei mes en vork neer, keek peinzend voor zich
uit, schudde kort het hoofd. Daarna schudde hij nog eens het hoofd tegen
zijn tante.
'Kun je me geen behoorlijk antwoord geven?'
'U had me niet gezegd.. .'
'Vanmorgen had ikje gevraagd 'n ons lichte tabak bij Valentijn te halen.
Ben je zo kort van memorie? Huh?'
'U heeft me niets gevraagd, oom, niets van dien aard.' - Weer schudde
hij het hoofd tegen zijn tante, licht schokschouderend. Haar vertwijfeld
waarschuwende mimiek maakte haar bol, weinig expressief gezicht
alleen maar oud en benepen.
'Kom nou, Jo. 't Is toch geen onwil van 'm. Kom, laten we nou ge-
zellig.. .'
De tafel dreunde van een vuistslag. - 'Heb ik 't gevraagd of niet ? Philip,
ja jou, ik heb 't tegen jou!'
'Ik herinner 't me absoluut niet, oom.'
'Toe, 'weesnou kalm. Je hebt 't zeker willen vragen ... Bovendien mág je
toch niet roken!' .
Onder haar strenge blik, haar verschrikte verontwaardiging, als tegen-
over een klein kind dat zich misdraagt, onder het vaag belangstellende
getuur van de jongen, die keek alsof hij een merkwaardig insect voor
zich had, verloor de oude man zijn laatste zelfbeheersing. Terwijl de
vuistslagen op de tafel hagelden, verviel hij tot een nagenoeg onver-
staanbaar gegrauw, waaruit behalve de gewone vloeken de woorden
'stuipekop' en 'onwil' opklonken. Philip was bleek geworden.
'Pardon, oom... '
'Ik, die alles voor je gedaan heb ... Jij niets voor mij ... Verdomde vlerk .
M'n geheugen me niet in de steek... Aalgladde smoel... Latijnerij .
Hangen en wurgen .. .'
Hij wilde opstaan, maar zonk weer terug, stikkend achter zijn servet en
zijn bouffante: een krachtige, doch sterk aangetaste grijsaard, die in zijn
hersenen een bokspartij met de dood begonnen was. Zijn aderen zwollen
tot polypstengels. Maar hij begreep het zelf, intijds, en sloot de ogen om
het bloed terug te laten vloeien, en zweeg, voorzichtig. Toen hij weer
sprak, was het met klankloze stem.
'Eruit. Naar je kamer.'
'Ja, ga nou maar, Philip.'
'Neemt u me niet kwalijk, tante,' mompelde hij, op weg naar de deur.
,Hem niet kwalijk? Zei je dat ook nog?' blaatte Selhorst, zijn gezicht
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afschuwelijk verwrongen in een poging om het sarcastische, het begrijpen-
de, het hooghartig wetende masker op te zetten.
'Nee, dat zei hij niet!' riep de tante met kracht.
'Anders goed genoeg VOOL •• M'n dood nog zijn .. .'
'Je was niet redelijk, deze keer, Jo,' zei de tante, met een spijtige blik naar
de gesloten deur, "t is toch zo jammer van jullie ... '
Selhorst veegde zijn voorhoofd af, en bracht twee vingers tussen bo'ord
en hals, waarna hij zijn bord van zich afschoof, en weer naar zich toe-
haalde. Toen wilde hij het glas met mineraalwater grijpen, maar kwam
niet verder dan het bekijken van zijn eigen trillende hand.

Vertaling van de latijnse citaten
Nonum prematur in annum-Tot in het negendejaar wordt het gedicht teruggehouden.
In usum Delphini - voor het gebruik van den Dauphin: in gekuischte vorm.
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Vooruitgang?

Prof. Baschwitz heeft een boek geschreven: De strijd met den duivel, waarin
hij verslag doet van de heksenwaan, die ongeveer tussen 1500 en 1700
hoogtij vierde, en vooral vertelt van de strijd daartegen, van Wier af tot
Thomasius toe. Prof. Waterink heeft tegen dit boek protest aangetekend
in 'Trouw' [19 Febr.]' Volgens hem staat de Boze niet alleen, maar heeft
bij ook macht om in het aards gebeuren in te grijpen en snapt Baschwitz
dat alleen maar niet, omdat hij zelf niet in Satan gelooft.
'De Vrijdenker' op zijn beurt levert in zijn nummer van 19 Maart op de
hoogleraar van de 'Vrije' een kritiek, die culmineert in de verbazing, dat
'een professor uit 1949' zulke verouderde opvattingen huldigt.
In wezen geven wij uiteraard 'De Vrijdenker' gelijk. Wanneer de Schrift
zegt, dat Beëlzebub om gaat 'als een briesende leeuw, zoekende wie hij
zou mogen verslinden' dan vinden wij dat mooi gezegd, maar daarom
nog niet geloofwaardig. Te menen dat 'de passagiers van een omnibus [!]
allen wagenziek worden, de chauffeurs incluis, wanneer een bepaalde
vrouw in de autobus aanwezig is', houden wij voor onzinnig, zolang het
althans niet onder gewaarborgd-wetenschappelijke controle is aange-
toond. En te zeggen 'dat dit misschien niet [misschien dus ook wel] iets
met Lucifer te maken heeft', achten wij kortweg kolder van eenfrère ig-
norantin. Oflaten wij zeggen - de bezadigde betoogtrant van ds Balthazal'
BekkeI'indachtig - wij beschouwen met 'De Vrijdenker', prof. Waterink's
mening als onjuist. Al was 't alleen maar, omdat het onjuist is, te bewe-
ren, gelijk Waterink doet, dat iemand alleen over iets zou mogen mee-
praten, als hij er in gelooft. Gelooft prof. Waterink in Wodan, in draken,
in kabouters of elfjes? Neen? Laat hij dan niet zeggen, dat deze niet be-
staan en ons lot niet kunnen bestieren, want dan gooit hij de kern van
zijn kritiek overboord.
Maar er is een ander punt in de redenering van - 'De Vrijdenker', dat
ons van een schadelijk geloof schijnt te getuigen. Als men zich verbaast
dat 'een professor uit 1949' er 'verouderde' opvattingen op nahoudt, dan
getuigt men daarmee te geloven in een vooruitgang die zich onafhanke-
lijk van de maatschappelijke ontwikkeling voltrekt, een geloof dat, in de
1Be eeuw ontstaan, in de 1ge zijn bloei beleefd heeft in samenhang met
maatschappelijke factoren, die dat geloof destijds begunstigden.
Gevaarlijk noemen wij dat geloof, omdat men er daardoor toe zou kunnen
komen, de schepping van een zodanige maatschappij te verzuimen, die
wèl de geestelijke en zedelijke vooruitgang van het mensdom garandeert.
Dat kan alleen een maatschappij zijn, die geen bestaansonzekerheid [in
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de ruimste zin des woords] en daarom geen angst meer kent. Zolang we
nog in een maatschappij leven, die deze wèl kent, zal men in god-en-dui-
vel blijven geloven, omdat zij de projectie zijn, respectievelijk van 's men-
sen verlangen naar zekerheid en van zijn angsten uit onzekerheid, op het
scherm der eeuwigheid.

Niet gerust

'Zullen de katholieken, wanneer zij de meerderheid hebben verkregen,
toestaan dat de protestanten hun godsdienstige overtuiging naar buiten
uitdragen?' De vraag is gesteld in de Academische Kring, een gezelschap van
Amsterdamse katholieke academici en daar besproken door enige hunner
geloofsgenoten.
Scherp gesteld is zij niet: is met meerderheid de helft plus één der parle-
mentsleden of van de bevolking bedoeld? Volledig is zij evenmin, want
behalve de protestanten is er nog het derde derde der Nederlanders, het
humanistische, en dat derde is bij het vraagstuk niet minder nauw be-
trokken.
In Vrij Nederland van 16 April poogt nu Van Duinkerken onze, door het
stellen van de vraag alleen al verontruste gemoederen tot bedaren te
brengen. Poogt, want geslaagd is hij volgens ons daarin niet. Niet dat wij
niet willen geloven, dat degenen die het vraagstuk inleidden niet wars
van geloofsvervolging zouden zijn. Niet dat wij er aan twijfelen of Van
Duinkerken meent het, als hij zegt, in een absolutistisch-katholieke staat
niet graag te willen leven. Dat is allemaal in confesso, maar daarom gaat
het niet.
Waar het wel om gaat? Hierom; als er van Roomse zijde eens wat zots
wordt gezegd ofgedaan, dan haast men zich steeds van diezelfde zijde ons
te verzekeren, dat in de Kerk alleen Rome het voor het zeggen heeft en
dat bedoelde zotternij, die' niet van zover kwam, dus geen gezag heeft.
Accoord. Maar dan zeggen wij nu ook tegen Van Duinkerken; hoe zouden
dan de verstandige woorden van U en Uw medestanders wèl gezag
hebben?
Niets zal ons liever zijn dan op het punt in kwestie te worden gerustge-
steld, maar dat kan alleen door een uitspraak van Rome, waarbij alles
wat de Kerk tot nog toe aan onverdraagzaams en dwingends heeft gedaan
wordt gewraakt en alles wat de Kerk tot op heden aan principiële on-
verdraagzaamheid en menselijke onmondigheid heeft geleraard, wordt
afgezworen, d.w.z. vrijwel alles verloochend wordt wat zij sinds Konstan-
tijn altijd weer aangeprezen en waartoe zij geprest heeft, waar zij er de
macht toe had.
Wij zijn benieuwd - of eigenlijk nauwelijks.
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GEORGES VALOIS: L' Homme devant L:eternel.
[Paris, Valois 1948]

Gedurende zijn gevangenschap, eerst in
Frankrijk waar hij slachtoffer werd van
het régime van Viehy, daarna in Bergen
Belsen, waar hij de dood zou vinden, heeft
Georges Valois de vrucht van zijn over-
peinzingen op schrift gebracht. In zijn
werk heeft hij de ervaringen neergelegd
van een leven, dat gewijd was aan de op-
bouwen uitwerking van de nieuwe cultuur.
Hij geloofde in de noodzakelijkheid van
een volkomen nieuwe beschaving, welke
zou moeten ontstaan door een algehele om-
mekeer van alle waarden. Toegewijde
handen hebben thans zijn aantekeningen
gepubliceerd. Daarbij zijn sommige pas-
sages, die van te nabij verbonden waren
met actuele gebeurtenissen, die nu reeds
weer verouderd zijn, weggelaten, waardoor
bereikt werd, dat in het werk de zuivere
sereniteit is behouden gebleven, die pas-
send is voor een studie omtrent de mens
ten'opzichte van God.
De inhoud van het werk en de grondsla-
gen waarvan de schrijver uitgaat, kunnen
aldus worden samengevat:
I. Er' bestaat een volstrekte tegenstelling'
tussen de instellingen waarop de moderne
menselijke samenleving berust en de ele-
menten waaruit de moderne menselijke
beschaving is samengesteld. De laatste be-
rust uitsluitend op de wetenschappelijke,
economische en technische vooruitgang,
die op zijn beurt voortkomt uit het ratio-
nele grondbeginsel, dat één bepaalde oor-
zaak slechts één evenzeer bepaald gevolg
kan hebben. De instellingen der samen-
leving daarentegen berusten op beginse-
len, aan de wereld geschonken door één
der geopenbaarde godsdiensten volgens
welker leer het \Vonder naar willekeur in
de loop der gebeurtenissen kan ingrijpen.
2. De mensheid zal vrede noch voorspoed
kennen, zo zij zich geen instellingen voor
haar samenleving verschaft, die in over-
eenstemming zijn met het peil van haar

kennis. Zij moet breken met de Open-
baringen en zich een levensvorm scheppen
naar beginselen, ingegeven door haar rati-
onele kennis en haar intuïtie, getoetst aan
haar intelligentie. Andere bronnen van
kennis dan de menselijke bestaan er niet.
Uit deze stelling volgt derhalve een nieuw
humanisme.
3. Wanneer men Openbaringen aanneemt
die ieder redelijk oordeel geweld aandoen,
bestaat er geen religie meer, d.w.z. er be-
staat geen band meer tussen de mens en
het eeuwige; de Eeuwige; er bestaat dan
geloof en bijgeloof, er zijn dan riten en ge-
bruiken, maar er is geen religie. De mens
moet zoeken naar wat hem bindt aan de
eeuwigheid en hij moet dat doen buiten
alle Openbaring om, met menselijke mid-
delen, naar de wijze van Descartes en
Pascal.
4. De mens moet, met zijn menselijke mid-
delen, zelf de Eeuwige beschouwen. Hij
zal weliswaar nooit het eigenlijk geheim
van het Zijn kennen, maar het is hem wel
gegeven door te dringen in de kennis van
zijn eigen bestaan en dat van zijn soort-
genoten, van het leven, van zijn planeet,
van het hemelrijk. Heeft het leven een zin?
Rede en intuïtie doen ontdekken dat het
mens-zijn een zin heeft in het verband van
het universele leven en dat het mensdom
onder allen en alles is uitverkoren tot een
uitermate grootse bestemming.
5. Het mènsdom is weliswaar slechts één
diersoort onder alle, maar heeft de neiging
zich boven het dierenrijk te verheffen; de
mens is de gave ten deel gevallen te kun-
nen scheppen, een gave die geen andere
diersoort bezit. Door eigen toewijding kan
hij zich nieuwe organen scheppen; hij kan
de natuurkrachten te eigen behoeve aan-
wenden, hij kan - wat het voornaamste
is - de gebruiksgoederen tot in het on-
eindige vermenigvuldigen. Alles wijst er
daarom op, dat het zijn bestemming is,
zich te bevrijden van alles wat hem ge-
bonden houdt, ook van de wet der zwaar-
tekracht, voorzover deze hem bindt aan
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een bepaalde omgeving, een bepaalde
planeet. De mens bezit in letterlijke zin de
middelen, zich te werpen op de verovering
der hemelen.
6. Al onze kennis, hierop gericht, ver-
plicht ons tot een volledige vernieuwing
van onze beschaving. De begrippen, waar-
op de huidige samenleving berust, dateren
nog uit de tijd der intellectuele kinder-
jaren van het mensdom. Daarom moeten
al onze begrippen worden herzien, of die
nu betrekking hebben op de staat, de
maatschappij, het recht, de economie, de
oorlog of op wat dan ook. In de eerste
plaats dient de oorlog uit ons leven te wor-
den gebannen; hij is een overblijfsel van
de dierlijkheid, waaraan de mens reeds
lang met grote inspanning bezig is zich te
ontworstelen. Voor het destructieve begrip
oorlog moet het constructieve begrip
schepping in de plaats treden, voor de
onderwerping van de medemens de.onder-
werping der natuur krach ten, de onderwer-
ping van het heelal aan de menselijke
geest.
7. Een nieuwe moraal kan worden opgé-
bouwd op nieuwe begrippen. Van het
ogenblik af dat de bestemming van het
mensdom redelijk wordt begrepen en op-
gevat, kan een kennis van goed en kwaad
ons eigen worden, die boven ons eigen en
ons aller leven uit, zelfs boven onze over-
gang naar de eeuwigheid uit, haar gelding
behoudt.
Volgens Valois wacht de wereld een nieuw
geloof, dat het geloof van Mozes, van
Jezus of van Mohammed te boven gaat.
Hij zou de gedachte van Nïetzsche tot de
zijne willen maken, dat de mens een over-
gang is naar het bovenmenselijke. Want de
mens is met rede begaafd, hetgeen tege-
lijk zijn grootheid en zijn zwakheid is. Het
individu is de veelvuldige uitdrukking van
's mensen ervaringen en wij moeten tot de
slotsom komen, dat ieder levend wezen een
democratie op zichzelf is. Want ieder le-
vend wezen is een samenbundeling van
samenwerkende organen, die elk hun ei-
gen leven leiden, maar onderworpen zijn
aan een leiding, die éénhoofdig schijnt,
maar in werkelijkheid ontelbaar veelvul-

dig is. En zo Ieren wij de zin verstaan van
het motto van het boek, dat luidt: Mate-
rie, energie en geest zijn de drie aspecten
van het Oneindig Wezen.
Dergelijke stellingen geven uiteraard aan-
leiding tot felle discussie. Gelovigen zullen
deze stellingen dwaas vinden, maar ze zijn
inderdaad ernstige beschouwing waard
wanneer zij, zoals hier, afkomstig zijn van
een alleszins oprecht man, die wellich t
rechtlijnig, maar volkomen te goeder trouw
is in zijn mening en zijn visie. Men zal in
zijn boek een pantheïsme ontdekken, dat
van zichzelf niet weet, een drang naar het
volkomene, een intuïtief rationalisme, dat
de Eeuwige zoekt zonder bemiddeling van
een Heiland of profeet, zonder een van
God gezondene.
Het Boek van de Mens zal, van tijdperk
tot tijdperk, de verwoording zijn van een
schrede op de weg der mensheid naar de
waarheid en het licht.

Henri F.

J. S. FURNIV ALL, Colonial Policy and Praetiee.
A eomparative study of Burma mld Netherlands
India, Cambridge University Press, 1948.

Het is merkwaardig hoe schaars de littera-
tuur is, die het koloniale vraagstuk in breder
verband behandelt. Nlen zou kunnen den-
ken, dat wij juist in Nederland aan een
uitgebreide litteratuur op dit gebied geen
behoefte hebben, nu wij de beschikking
hebben over De Kat Angelino's standaard-
werk: 'Staatkundig beleid en bestuurszorg
in Nederlandsch Indië', waarin het kolo-
niale probleem uitputtend schijnt te wor-
den behandeld. Maar het is niet zozeer de
stof als wel de lezer die door de eerste twee
zware delen van De Kat Angelino's monu-
mentaal werk wordt uitgeput. Monumen-
taal- inderdaad! A.D.A. de Kat Angelino
heeft in dit boek, dat ook in het Frans en
Engels is vertaald, een monument willen
oprichten voor de koloniale gedachte. Het
is indrukwekkend van opzet, stijl en for-
mulering, indrukwekkend ook door de ge-
weldige beheersing van de stof, waarvan
de schrijver blijk geeft. Maar, zoals
Kraemer in zijn bekende critiek in Koloni-
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ale Studien 1 heeft aangetoond, kan het
boek niet overtuigend zijn voor wie niet
geneigd is om ethos en practijk van het
koloniaal bewind in het rozige zonlicht te
aanschouwen, waarmee De Kat Angelino
alle lelijke plekken van het koloniaal land-
schap overgiet.
Thans, na twintig jaar, is De Kat's strijd-
bare oproep tot synthese der culturen ver-
dronken en ver klonken in de cacophonie
van de politieke en economische antithe-
sen. En er bestaat nu méér behoefte aan
een bezinning op het probleem, waarom
de hooggestemde verwachtingen van de
koloniale ethici noodzakelijk moesten
falen.
Ziehier de taak, die de Engelse koloniale
deskundige Furnivall zich heeft gesteld in
zijn pas verschenen werk over koloniale
theorie en practijk. En kennisneming van
Furnivall's werk is voor de Nederlandse
lezer dubbel belangwekkend, omdat hij
zijn beschouwingen vastknoopt aan een
vergelijking tussen het koloniale stelsel van
Burma en dat van Nederlands-Indië, van
welke beide stelstels hij een uitmuntend
kenner is. 2

In deze nieuwe studie vinden zijn vroegere
onderzoekingen over Burma en Indonesië
een welkome theoretische aanvulling en
verdieping.
De schrijver distancieert zich onmiddellijk
van het rozig optimisme van De Kat door
te stellen, dat politiek niet slechts een kwes-
tie is van doelstelling, maar ook van uit-
voering, en naar haar werking in de prac-
tijk beoordeeld dient te worden. En bij zijn

1 H. Kraemer. 'Het boek van De Kat
Angelino' ,. Kol. Stud. 193 I [I], bI. 303-
403.
2 De schrijver publiceerde in 1938 een
knap historisch werk over Indonesië, ge-
titeld: 'Netherlands India. A study of
plural economy'. Hij is vroeger werkzaam
geweest als bestuursambtenaar in Burma,
daarna als lector aan de Universiteit van
Cambridge. Thans treedt hij op als 'plan-
ning'-adviseur bij de Burmese Regering.

qnderzoek, waarom, onder geheel uiteen-
lopende omstandigheden en stelsels, er
steeds weer een factor aanwezig schijnt te
zijn die de hoge doelstellingen der koloni-
ale politiek doorkruist, vindt Furnivall de
economische krachten als in dezen be-
slissend. In de uiterst scherpe analyse van
de wijze waarop economische motieven
telkens door de koloniale poli tiek, ook waar
deze door louter-humanitaire overwegin-
gen geleid schijnt, heen spelen, ligt mis-
schien wel de voornaamste betekenis van
Furnivall's werk - en hier lag juist de
grootste zwakte van de lofzang op 'the
white man's burden' van De Kat Angelino.
Te zeer onderschatte De Kat Angelino de
wolf in schaapsvacht, of noem het de kat in
engelengedaante, die in elke koloniale poli-
tiek om de hoek gluurt.
Zo bevat het hoofdstuk 'Welfare: health
and education' tal van voorbeelden, hoe-
zeer de schijnbaar zo idealistische zorg
voor hygiëne en onderwijs in de practijk
beheerst worden door economische mo-
tieven. Ook van de zending schrijft Furni-
valI, dat zij, ondanks de grote rol die
humanitaire overwegingen hier spelen,
toch de grootste vooruitzichten voor haar
activiteit vindt, door te voorzien in me-
dische faciliteiten voor de employé's in
dienst van Overheid en westers bedrijfs-
leven, en dat op deze wijze 'Christianity is
enlisted in the cause of commerce' [bI.
360]. De economische openlegging der
kolonie vermenigvuldigt het aantal hospi-
talen en doktoren, maar inzoverre als hun
enige patienten diegenen zijn, die zich
krachtens de op een onderneming ofin een
bepaald bedrijf geldende regels aan een
westerse behandeling moeten onderwerpen,
bestaat cr geen verband tussen de aan-
wezigheid van deze medische voorzienin-
gen en welvaart; zij staan slechts in dienst
van de 'efficiency'.
Hiermee komen wij tot de kern van het be-
toog in dit boek: de koloniale politiek
heeft in al zijn stadia slechts de economische
openlegging gediend [FurnivalI spreekt,
enigszins verwarrend, van 'economie de-
velopment']. Maar er bestaat volgens hem
geen enkele waarborg, dat -deze econo-
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mische openlegging ten goede komt aan
de inheemse welvaart. En de practijk wijst
juist uit, dat ~e economische 'ontwikkeling
der koloniale gebieden' niet leidt tot gro-
tere, maar tot geringere welvaart voor de
grote massa. Zo blijken de uitgaven voor
inheems onderwijs het laagst waar de wes-
terse ondernemingen het diepst zijn door-
gedrongen. Van welvaart, aldus de schrij-
ver, kan slechts sprake zijn, waar de be-
volking uit eigen aandrift naar vooruit-
gang en ontwikkeling streeft.
De schrijver brengt de mislukking van de
doelstellingen der koloniale politiek in de
practijk in verband met het ontbreken van
deze wil tot vooruitgang bij de gekoloni-
seerde volkeren. De koloniale ontwikke-
ling, de economische openlegging, heeft
hen in dat opzicht niet dichter bij het doel
gebracht, maar ze er juist verder dan ooit
van verwijderd. Er ontbreken in elke ko-
loniale samenleving gemeenschappelijke
idealen; de verschillende lagen der bevol-
king bezitten elk hun eigen waarden en
doelstellingen, hetgeen leidt tot een onder-
ling verdeelde maatschappij.
Om de maatschappij tot een harmonische
samenleving te doen uitgroeien zal men de
in ieder volk sluimerende dynamische
krachten tot ontwikkeling moeten laten
komen. En dit kan slechts, door aan het
eenmaal in geheel Azië gewekt nationalis-
tisch sentiment volle speelruimte te laten,
d.w.z.: hieraan volledig tegemoet te ko-
men. 'Nothing lcss than independence
could transform nationalism from a de-
structive fever into a creative force' -
woorden om te onthouden!
Maar op welke wijze verwacht de schrij-
ver, dat de koloniale mogendheden ertoe
zullen kunnen worden gebracht nu, voor
het eerst, een politiek te voeren die inder-
daad gericht is op de ontwikkeling van de
inheemse samenleving en niet slechts op de
openlegging in economische zin? .
Schrijver voelt zich hierbij gesteund door
de ervaring, dat ook in het verleden huma-
nitaire en ethische overwegingen op be-
slissende momenten samenvielen met eco-
nomische belangen. 'As so often in colonial
history, humanitarian ideals proved plain

common sense' [bI. 465J. Schrijver meent,
dat deze situatie zich ook thans voordoet,
en dat de echte ontwikkeling der onderwor-
pen volkeren samenvalt met de diepere
belangen der westerse volken. En hij ziet
in dit werk, dat geschreven werd geduren-
de de oorlog en reeds in 1945 werd beëin-
digd, nog mogelijkheden voor internatio-
nale samenwerking tot oplossing van de de
met de bevrijding der onderworpen ge-
bieden samenhangende vragen. Hij meent,
dat wij wederom een stadium hebben be-
reikt, waar 'idealism is justified by com-
mon sense, and visions of harmonious in-
ternational co-operation in colonial affairs
have come within the field of practical
polities'.
Intussen moeten wij, gezien de huidige
wereldsituatie, thans ook dit als 'rozig op-
timisme' kenschetsen!
De afstand van: drie jaren - en wat voor
jaren! - die ligt tussen de afsluiting van het
werk en zijn verschijning, zou reeds vol-
doende zijn om duidelijk te maken, dat
ook deze studie het koloniale vraagstuk
allerminst uitput. De schrijver, die bij De
Kat Angelino stellig achterstaat in geleerd-
heid en eruditie, reikt weliswaar boven
hem uit in levenswijsheid, mensenkennis
en critische zin - maar ook hij slaagt er
niet in, op de komende gebeurtenissen door
een diep begrip van de sociale krachten te
anticiperen - misschien een schier onmen-
selijke opgaaf.
Men mist in dit werk met name een be-
spreking van een voor de Aziatische we-
reld van heden zeer essentieel aspect: een
behandeling van de sociale tegenstellingen
die ook in elke, in de gedachtengang van
de schrijver 'homogene', westerse samen-
leving voorkomen: de klassentegenstellin-
gen binnen de inheemse maatschappij.
In dit verband zal iedereen op het ogen-
blik denken aan de razend-snelle opmars
der communistische legers in China, en
aan de betekenis daarvan voor het gehele
Aziatische toneel. In Furnivall's boek nu
bevinden wij ons, als het ware, in een
Aziatische wereld zonder communistische
tendenties. Dit is te merkwaardiger, nu
Furnivall de mislukkingen in de vervuIling
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van de beleden idealen der koloniale poli-
tiek toeschrijft aan de economische open-
legging en zich daarbij geen ogenblik
schijnt af te vragen, of de door hem gesig-
naleerde verschijnselen misschien met
name inhaercnt zijn aan de kapitalistische
ontwikkeling der koloniale gebieden en bij
een ontwikkeling langs fundamenteel
andere banen zich wellicht niet, of althans
niet in dezelfde vorm, zouden voordoen.
Gelukkig is dit boek niet het laatste.woord
van de schrijver. In een pas gedeeltelijk
verschenen analyse van de gebeurtenissen
na de oorlog in Burma 1 toont de schrijver

1 'Twilight in Burma. Reconquest and
after', in Pacific Affairs '949, Maart no.
[wordt in het volgende nummer voort-
gezet].

een bewonderenswaardig vermogen om
zijn inzicht met de voortgaande maat-
schappelijke ontwikkelingen mee te doen
ontwikkelen. Daardoor belooft deze nieuw-
ste publicatie een uiterst waardevolle aan-
vulling te worden op het hierboven be-
sproken boek.
Maar ook zonder deze aanvulling kan
Furnivall's werk warm worden aanbevo-
len als een belangrijke, het politieke den-
ken stimulerende studie. Zowel de des-
kundige als de leek zal zijn kennis en
inzicht na lezing verrijkt vinden.
En het meest verrijkend zal het werk zijn
voor lezers - en het kunnen er in Neder-
land op het ogenblik vele zijn! - die zich
ten onrechte verbeelden in koloniale vraag-
stukken reeds voldoende 'deskundig' te
zijn. W. F. W.

Een oud watermerk met een omlijsting van bekende watermerken. De tekst luidt:
Rags make paper - paper makes money - money makes banks - banks make'
loans - loans make beggars - beggars make rags
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ERICH H.jAcOBY, Agrarian unrest in South-
east Asia, Columbia University Press, New
Vork, 1949.

Dit onder auspicien van The Carnegie
Endowment for International Peace uit-
gegeven werk vormt een waardevolle
aanvulling van Furnivall's in Bonae
Litterae besproken boek over het koloniale
vraagstuk. De schrijver, een Duitse emi-
grant, die in de Philippijnen een profeso-
raat heeft bekleed en aldaar een studie
heeft gemaakt van agrarische verhoudin-
gen, gaat ervan uit dat het probleem van
Zuid Oost Azië niet in de eerste plaats een
koloniaal vraagstuk is. Dezelfde politieke
en sociale moeilijkheden doen zich in
wezen over het gehele gebied voor; in een
politiek onafhankelijk rijk als Siam even-
goed als in de gebieden onder vreemd
bewind. Het kenmerkende van al deze
gebieden ligt volgens de schrijver in de
economische afhankelijkheid. Deze leidt,
zoals de schrijver in zeer deskundige
hoofdstukken achtereenvolgens voor java,
Burma, Malaya, Indo-China, de Philip-
pijnen en Siam aantoont, overal tot over-
eenkomstige verschijnselen en moeilijk-
heden. Deze moeilijkheden liggen in
hoofdzaak op agrarisch gebied, en komen
steeds weer op hetzelfde neer: overbevol-
king, feitelijke depossedering van de kleine
boer, het deelbouwstelsel, dringende cre-
dietbehoefte, woeker en stijging der schul-
den, en een algemeen laag peil van land-
bouwproductie. De algemene armoede,
die hiervan het gevolg is, leidt dan weer
tot groeiende ontevredenheid bij de lande-
lijke bevolking, overal waar de westerse
geldhuishouding is doorgedrongen. En
deze ontevredenheid richt zich niet in
eerste instantie tegen het bestuur, maar
tegen de inheemse grootgrondbezitters, de
vVesterseplantage, de Indische geldschieter
en de Chinese tussenhandelaar, waarmee
de landelijke bevolking meer rechtstre"ks
in aanraking komt.
Dit boeren verzet vormt voor de schrijver

zelfs de kern van de nationalistische be-
wegingen in Zuid-Oost-Azië, evenals het
de voornaamste oorzaak is van de onrust
in China.
Ook voor ons hebben deze beschouwingen
de grootste betekenis ter verklaring van
een belangrijk aspect in de huidige ge-
beurtenissen in Indonesië. Ook al ont-
breekt inheems grootgrondbezit, dank zij
onze agrarische wetgeving, in grote delen
van java - de suikeronderneming vervult
daar een overeenkomstige rol als het feo-
daal grondbezit in andere delen van het
besproken gebied. 'The area of sugar
product ion has for decades been the clas-
sical stage for social unrest.' En volgens de
schrijver is het vooral de suikeronder-
neming die de eertijds zo behoudende
javaanse landbouwer heeft gemaakt tot
rebel.

w.

VIRGINIA THoMPsoN, Labor Problems in
South-east Asia, Yale University Press,
New Haven, 1947.

Een pendant van jacoby's studie over de
agrarische ontevredenheid in Zuid-Oost
Azië vormt het met medewerking van The
Institute of Pacific Relations gepubliceer-
de werk van Virginia Thompson over de
arbeidstoestanden in hetzelfde gebied.
Wanneer men het erover eens is dat de
huidige woelingen in het Verre Oosten
voor een belang'rijk deel verklaard kunnen
worden uit de onharmonische, eenzijdig
agrarische structuur van de Oosterse
economie en de daarmee samenhangende
extreme verarming van de Oosterse boer,
dan wordt het dubbel belangrijk inzicht te
verwerven in de positie van de Oosterse
arbeider. Immers, het stijgend aantal land-
loze boeren wordt in steeds grotere omvang
gedwongen zijn werkkracht aan vreemden
te verhuren. En de toenemende industria-
lisatie, die door velen terecht wordt ge-
zien als een der belangrijkste middelen om
de Oosterse economie minder afhankelijk
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te maken van het buitenland, schept weer
zijn eigen problemen voor de arbeider in
een omgeving waar de bescherming van
de arbeider nog slechts in een begin-
stadium verkeert.
De schrijfster heeft in haar overzicht van
de arbeidsverhoudingen in Burma,Malaya
Indonesië, Indo China en Siam belang-
rijk materiaal bijeengebracht. Prijzens-
waardig is de poging, om ook enkele
aspecten tijdens de Japanse bezetting
[bv. de gedwongen arbeid aan de spoor-
wegen in Burma en Siam] en de naoorlog-
se ontwikkelingen weer te geven. Dat de
weergave van de gebeurtenissen uit de
laatste jaren - haar studie werd medio
1947 afgesloten - zeer onvolledig is, kan
haar, gezien de uiterst verwarde toestan-
den, niet worden verweten. Ernstiger is
het ontbreken van een litteratuurlijst.
Het is goed dat de schrijfster zich niet
heeft beperkt tot koloniale gebieden van
heden of gisteren, maar ook Siam in haar
beschrijving heeft opgenomen. Hiermede
geeft zij te kennen, dat de hier behandelde
problemen niet typisch-koloniaal zijn. De
uiterst onbevredigende levensomstandig-
heden der Oosterse industrie-arbeiders en
de zwakte van hun vakverenigingswezen
zullen ook de staten, die politieke onafhan-
kelijkheid verkrijgen, voor de moeilijkste
dillemma's plaatsen. En het valt te vrezen,
dat de verleiding om de kapitalistische
exploitatie van goedkope arbeid te ver-
vangen door een stelsel van gedwongen
arbeid naar Japans model voor menige
Overheid te groot zal worden.

w.
CHARLES WOLF Jr., The Indonesian Story.
The birth, growth and structure '!f the Indonesian
Republie, John Day Company, New Vork,
1948.

Het lijkt verwonderlijk, dat de eerste
poging om de geschiedenis van de Indo-
nesische revolutie in enigszins volledige
vorm te boek te stellen door een Amerikaan
is ondernomen. Het is minder verwonder-
lijk voor wie op de hoogte is van de diep-
gaande practische zowel als theoretische
belangstelling, die in de Verenigde Staten

leeft voor de ontwikkelingen in Zuid-
Oost-Azië.
'The Indonesian Story' mag niet worden
gezien als meer dan een eerste poging tot
vastlegging van de voornaamste gebeur-
tenissen. Het werk vertoont nog vele ge-
breken, die misschien voor een deel te
verklaren zijn uit de jeugd van de schrij-
ver. Van de ontwikkeling, die voorafging
aan zijn tewerkstelling, begin 1946, op het
Amerikaanse consulaat te Batavia, heeft
de schrijver zich onvoldoende op de hoog-
te gesteld. Het werk bevat tal van storende
onnauwkeurigheden.
Dat het boek, dat in April 1948 is afge-
sloten, nu alweer aan actualiteit heeft
ingeboet, kan de schrijver niet worden
aangerekend. Maar de ontwikkelingen van
het laatste jaar hebben belangrijke facet-
ten van de Indonesische revolutie aan het
licht gebracht, die in Wolf's werk te
weinig aandacht ontvingen. Zo was de
revolutie voor hem te zeer uitsluitend een
beweging van de stedelijke intellectuelen,
waarmee hij persoonlijk contact had. Het
boerenverzet, dat een belangrijke rol
speelt in de communistische stromingen,
en het machtsstreven der feodale groepen
die Nederlandse steun ontvangen in de
'gemalinoseerde' gebieden, krijgen in dit
boek te weinig aandacht.
Toch mag men het American Institute of
Pacific Relations dankbaar zijn voor zijn
medewerking aan de uitgave van dit boek.
Het is met een prijzenswaardige objectivi-
teit geschreven en met die Amerikaanse
nuchterheid, die de ingewikkeldste vragen
eenvoudig doet schijnen. De uiteenzetting
van de economische en staatkundige struc-
tuur van de Republiek moge op dit
moment slechts historische betekenis heb-
ben - men zal haar in Nederlandse
publicaties tevergeefs zoeken.
In het slothoofdstuk, 'The Outlook for the
future' , toont de schrijver welhaast een
profetische blik te bezitten. Na lezing
voelt men zich de verzuchting ontglippen:
hadden de Nederlanders naar dergelijke
buitenlandse stemmen maar met meer
aandacht en minder zelfverzekerdheid ge-
luisterd. Wat deze stemmen missen aan
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'koloniale deskundigheid', compenseren
zij ruimschoots aan gezond verstand en
aan inzicht in de brede lijnen der Azia-
tische ontwikkelingen.

w.
SOETAN SJAHRIR, Out of Exile, John Day
Company, New York, 1949.

Sjahrir's bekend geworden ' Indonesische
Overpeinzingen' zijn thans in het Engels
verschenen [vertaling van Charles \Volf
Jr.]. De Engels sprekende wereld kan nu
dus kennismaken met de boeiende brieven
over de meest uiteenlopende onderwerpen,
die Sjahrir als gevangene en balling heeft
geschreven, en zij zal van de Nederlandse
hoogmoed tegenover die 'Inlanders' min-
der begrijpen dan ooit.
Voor de Nederlandse lezers, die deze
brieven reeds kennen, is vooral het kortere,
tweede deel van 'Out of Exile' van belang,
waarin Sjahrir zijn persoonlijke ervaringen
beschrijft vanaf 1938 - de laatste brief uit
de Overpeinzingen is van 25 Maart 1938-
tot aan de consolidatie vap de Republiek.
Dit tweede stuk draagt een heel ander
karakter dan het vertaalde eerste gedeelte.
In plaats van de briefvorm vindt men
hier een aaneengeschakeld verhaal, dat de
voornaamste gebeurtenissen in kort bestek
weergeeft. Terwijl in de brieven de na-
druk valt op de gedachten van de schrijver,
en de door hem weergegeven gebeurtenis-
sen slechts dienen als achtergrond voor
zijn overpeinzingen, valt hier alle nadruk
op de zakelij k weergegeven feiten. De filo-
soof maakt plaats voor de practische
staatsman, de introverte denker voor de
extroverte man van de daad. De sympa-
thie voor de persoon van de schrijver, die
de brieven iedere lezer moeten inboeze-
men, komt op de achtergrond, om plaats
te maken voor een sympathie voor de
vrijheidsstrijd, waarin hij een belangrijk
aandeel heeft.
Maar de beschreven gebeurtenissen als
zodanig zijn belangwekkend en leerzaam.
Met name werpt zijn relaas een helder
licht op de rol vooral van Hatta, maar
toch ook van Soekarno onder de Japanse
bezetting. Men krijgt een duidelijk beeld

van het samenspel van twee stromingen,
één in de sfeer van de legaliteit, één in die
van de illegaliteit werkende, maar saam-
gebundeld in één nationalistische gedach-
te, met een gemeenschappelijk doel.
En de stichting van de Republiek treedt
hier duidelijk naar voren als resultante
van beide nauw met elkander samenwer-
kende stromingen - en niet als product
van Japanse intriges, zoals een wijd-ver-
breide legende het wil.

JV.

DR K. A. H. HIDDING, Geestesstructuur en
cultuur. Hoofdlijnen ener fenomenologische
anthropologie, Den Haag. W. van Hoeve,
1948.

De schrijver, hoogleraar te Leiden, be-
doelt dit boek als een bijdrage tot een
onmisbare theoretische basis [die al te
lang verwaarloosd is] van een culturele
politiek vooral in Indonesië. Hij wil trach-
ten de achtergronden van de moderne
cultuur aan te tonen en de eenzijdigheid,
waarmee in het Westen over de mens
wordt gedacht, te corrigeren. Hij neemt
een principiële tweezijdigheid van de
structuur van de menselijke geest aan: de
autonome vrijheid [en deze kan dan al of
niet gebonden zijn aan een acosmische
God] en een heteronome bepaaldheid. De
gronds truc tuur die wij bij de mens in
verschillende beschavingen en tijden ont-
moeten blijft voor de schr. een paradoxale
eenheid van sympathie en critiek, van
participatie en objectivatie, van gebonden-
heid en vrijheid, als polen van het mense-
lijk wezen.
De maatstaf, waarmee hij de uitingen van
de mens wil meten, is de democratische
idee, dië zelf ook weer een geestesproduct
is en als kenmerk heeft de tweezijdige
structuur van de geest. De begrippen
vrijheid en gelijkheid die hier centraal
zijn, verlangen een passende omgeving en
sfeer, waarin de mens tot zijn medemensen
in een juiste verhouding kan staan. De
schrijver gaat dit nu na in godsdienst,
wetenschap, mythe en geschiedverhaal, in
sociale organisatie en cultuur [kunst, taal].
Het belangrijke van dit werk ligt m.i. voor-
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al in het aantonen van de wisselwerking
of vervlechting tussen de idee der objecti-
viteit, die wel bij uitstek Westers heet en
het participerende denken, dat in het ge-
heel niet alleen bij primitieven en Oosterse
volken aanwezig is, maar ook het Westerse
denken doortrekt, vaak waar men dit het
minst vermoedt.
Het gaat er om in deze structuren van de
menselijke geest inzicht te verkrijgen om
tot een actieve, wetenschappelijk gefun-
deerde cultuurpolitiek te komen, teneinde
de chaos, de aartsvijand van de cultuur, af
te weren. En deze dreigt bij elke eenzijdig-
heid, wanneer de spanning tussen de polen
in de menselijke geest ontbreekt. De
auteur put voor de adstructie van zijn be-
toog vooral uit zijn kennis van de gods-
diensten en beschavingen van Indonesië.

G.N.

s. R. DE' GROOT, Vooruitzichten van het
Encyclopaedisme. Noord-Holl. Uitg~ Mij,
Amsterdam, 1949.

De Utrechtse hoogleraar in de theoretische
physica heeft tot onderwerp van zijn
oratie gekozen de mogelijkheden en voor-
uitzichten van het encyclopaedisme. Hier-
onder verstaat hij niet het streven naar
alles-weten, maar het zoeken naar of
creëren van generaliserende gezichts-
punten die het overzicht van onze cultuur
vereenvoudigen. In de wetenschap ligt de .
zaak eenvoudiger dan in de moraal;
in de kunst is het opsporen van een even-
tuele eenheid het moeilijkst. In'de weten-

schap zijn de structuren der theorieën
uniformer dan men geneigd is te denken.
Ook van belang is de uitbreiding van het
ervaringsgebied in die zin dat verscheide-
ne traditionele wetenschappen een zelfde
object bestuderen m.a.w. dat er grens-
wetenschappen ontstaan.
In de moraal verwacht de schrijver minder
van de traditionele moralisten en van de
wetenschapsfilosofen dan van wat schrij-
vers soms aan intuïtieve waardesystemen
bezitten of vormen.
In de kunst wil de schrijver 'met een be-
paald soort obstinaat optimisme dat ook
de 18dé eeuwse encyclopaedisten ken-
merkte' een analyse toepassen om tot
resultaten te komen van het probleem van
eenheid in de cultuur. Hij vindt hier wissel-
werking van wetenschappelijke, morele en
zuiver-artistieke aspecten. In de laatste
ziet hij een eigen logica, een gemeenschap-
pelijk kunstideaal.
In het algemeen kan men niet spreken van
eenheid, wel van een tendentie naar een-
heid, een afwending van het plur~lisme.
De rol van wetenschap en kunst ziet schr.
aldus, dat met behulp van door deze ge-
creëerde werelden de mens de volslagen
indifferentie van de cosmos tegenover hem
tot dragelijke proporties terugbrengt.
'In de strijd tegen chaos en noodlot, die
mogelijk is, zij het bij voorbaat gedeelte-
I ijk verloren, kan het encyclopaedisme een
nuttig wapen zijn.' Zo luidt de conclusie
van deze opmerkelijke rede, die voor onze
tijd belangrijke overwegingen biedt.

G.N.
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boekhandelaar of bij de uitgever. vo,l, dat gepaard gepaard gaat aan een

I
meesterliike verteltrant. Prêmchand is

UITGEVERIJ CONTACT wel aangeduid als de "oosterse Dickenstf•

Prinsen gracht 795, Amsterdam-C Verkrijgbaar bij de boekhandel

I
N.V. DRUKKERIJG. J. THIEME,NIJMEGEN
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Iedereen grijpt naar

Het Vrije Vol),
de grootste krant

van Nederland!

Waarom

~

juist een
"Centrale" - polis?

• Wanneer U bij "De Centrale" een levensverzekeringpolissluit, heeft U
op de beste wijze Uw plicht jegens Uzelf en de Uwen gedaan, maar •••

bovendien biedt "De Centrale" U de gelegenheid deze noodzakelijke
. voorzorg te verbinden aan de bevordering van belangrijke socialearbeid.
"De Centrale" heeft sedert de oprichting in 1904 op grond van statutaire
bepalingen uit haar bedrijfsoverschotten tot heden een bedrag van ruim
1.975.000 gulden voor sociaal werk van verschillende, in hoofdzaak cul-
turele aard aangewend. -
Bovendien heeft "De Centrale" op dit terrein belangrijke steun kunnen
verlenen door een deel harer beleggingen. -
"De Centrale" is U ongetwi,;feldsympathiek. Vraag eensnadere inlichtingen ..
over haar en tevens over de vorm van levensverzekering, die voor U
het geschiktst is. Dit verbindt U in geen enkel opzicht.

N.V. DE CENTRALE
ARBEIDERS-VERZEKERINGS- EN DEPOSITO-BANK

Hoofdkantoor: Rijnstraat lI8 - 's-Gravenhage
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