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Ed. Hoornik

SONNET
Is wat ik leef nog wel mijn eigen leven
en als ik dag zeg, meen ik dan niet nacht?
Vandaag en gisteren zijn opgeheven,
onder en boven zijn ,niet meer van kracht.

Het moet mijn ziel zijn die is hier. gebleven;
mijn lichaam werd voor jaren weggebracht,
er was een nummer op mijn borst geschreven
en in mijn oogen regende het zacht.

Ik werd een vogel. Als de morgens dagen,
zeil ik tusschen de boomen. heen en weer,
en hoor mijzelven aan den hemel vragen,
of ik bij hem of bij de aarde hoor.
Ik blijf nog lang over de huizen jagen,
dan daal ik aarziend op het asfalt neer.
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NACHT OVER NEDERLAND

Wat is er in Indonesië aan de gang?
Een groeiend aantal Nederlanders stelt zich vol bezorgdheid deze vraag.
Want hoezeer ook een groot deel van de Nederlandse pers zich beijvert te
verzekeren, dat wij het met Indonesië nog best zouden kunnen rooien,
àls maar het buitenland er zich niet mee bemoeide - de toon van onrust
over hetgeen er in Indonesië voorvalt klinkt in de berichtgeving over
Indonesië onmiskenbaar door.
En Nederland tast in het donker - omdat elke behoorlijke voorlichting
over Indonesië ons wordt onthouden.
Ik zal trachten in dit artikel een tipje van het gordijn - het door onze
regering vóórgehangen gordijn - op te lichten. Daartoe ben ik in de ge-
legenheid, niet alleen doordat mij regelmatig per' luchtpost de te Batavia
verschijnende Nederlandse couranten worden toegezonden, maar ook
doordat ik dezer dagen inzage kreeg van een aantal brieven, alle afkom-
stig van Nederlanders die vooraanstaande functies bekleden in het Neder-
lands-Indische overheidsapparaat te Batavia, en alle geschreven in de
eerste week van Februari, brieven die helaas een bevestiging vormden
van mijn somberste vermoedens.
Uit de brieven blijkt steeds duidelijker hoe men eigenlijk noch vooruit,
noch achteruit, noch opzij een weg ziet. De situatie in het sinds de nieuwe
militaire actie bezette gebied is niet minder dan chaotisch. Het nieuw-
bijgetrokken gebied is practisch geheel onbestuurd. Het bestuursvacuum
breidt zich bovendien door stelselmatige aanslagen op bestuursambte-
naren, die met Nederlanders samenwerken, geleidelijk uit tot aanzienlijke
delen van de bij de eerste actie veroverde gebieden. Ook in de niet-
republikeinse gebieden neemt de chaos, zo luidt één v~n de brieven, per
dag toe. Indien men 'orde en rust' als doel gesteld zou willen zien, is
de toestand slechter dan ooit. En door verscheidene schrijvers wordt met
nadruk volgehouden, dat de rapporten van de Commissie voor Goede
Diensten nog het meest,betrouwbare en objectieve materiaal vormen over
de Indonesische kVvestie.
Ik zou mij kunnen voorstelle~ dat de lezer, hoewel wat geschrokken van
dit wanhopige beeld, zich toch afvraagt of dit het werkelijke Indonesië
is of slechts een luguber drogbeeld van de werkelijkheid. Tot mijn spijt
kan ik namen en functies van de schrijvers niet noemen. En na alle aan-
vallen van officiële Nederlandse zijde op de betrouwbaarheid van de
C.G~D.-rapporten zou ik mij kunnen indenken, dat menig lezer weer
sceptisch zou staan tegenover de betrouwbaarheid van mijn bronnen,
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waarin deze rapporten als de meest objectieve berichtgeving worden ge-
prezen. Het zou blijven bij een onvruchtbaar welles-nietes-spelletje -
ware het niet, dat de inhoud van de brieven volledig bevestigd wordt van
de meest onverdachte zijde: door de Nederlandse pers in Indonesië, die
volgens één mijner zegslieden allerminst waarachtig is in haar voorlich-
ting, maar die zeker buiten elke verdenking valt van de toestand on-
gunstiger voor Nederland te willen voorstellen dan hij is. Ik laat daarom
hieronder een aantal berichten afdrukken uit de Bataviase bladen, die
in de tweede helft van Januari zijn verschenen.
Ik ontleen allereerst een aantal citaten aaneen verslag van de Recomba 1)
voor Midden Java na een bezoek aan de kortelings bezette gebieden van
Midden Java [Nieuwsgier, 3 I Januari]:
'Hij vertelde, dat in het gewest Jogja de toestand nog onbevredigend is. Zoals bekend
hebben de Sultan en de Pakoe Alam tot dusverre geweigerd mede te werken tot het
scheppen van orde en veiligheid in het gebied en het herstel van het bestuur.'
'Bandjarnegara is dusdanig vernield, dat deze stad een vrijwel dode indruk maakt.'
,De residentie Kedoe biedt een gemengd beeld. De streek tussen Gombong en Poerwore-
djo is nog onveilig en benden ten Noorden van dat gebied proberen de verbindingen
onklaar te maken en de mensen re dwingen hun waren niet afte Ic,eren op de passars.'

Over andere gebieden heeft de bestuursambtenaar, die hier aan het woord
is, gunstiger berichten. Maar ook waar de toon optimistisch is, zijn de
bewoordingen vaak verontrustend, zoals in het zinnetje:
,Allerwegen slaat men op energieke wijze de hand aan de ploeg, al is de bestuursvoering
moeilijk in die gebieden waar ,.rijwel alle bestuursambtenaren door de republikeinse
troepen zijn meegevoerd.'

Een andere serie berichten uit de Nieuwsgier van 20 Januari:
In de nacht van Dondcrdag op Vrijdag is, naar eerst thans bekend wordt, in Jogja de
heer Salumun in zijn huis door een bende vermoord. De heer S. was reeds voor de oor-
log wedana en vervulde deze functie ook tijdens het republikeinse bewind. Na de
bezetting van J ogja door de Nederlandse troepen was hij een van de eerste bestuurs-
ambtenaren, die zich tot samenwerking bereid verklaarde.'
'Naar wij vernemen blijft de situatie in Jogja over het algemeen stationnair. Het is uiter-
aard veel drukker in de stad dan vlak na de komst der Nederlandse troepen, toen de
bevolking bij voorkeur in de huizen bleef.'

[deed ook de bevolking van Amsterdam dit, toen de Canadezen ons kwa-
men bevrijden? W.].
'De straatverkoop neemt dagelijks toe, maar de officiële passars zijn nog gesloten ...
Onder de intellectuelen is de animo om weer aan het werk te gaan echter zeer gering.'
'De Sultan heeft van buiten de Kraton nog geen enkel bezoek ontvangen sedert 19
December j.l. Inderdaad hebben de Sultan en de Pakualam hun functies van resp.
hoofd en waarn. hoofd van de 'daerah istimewa' 2) Jogjakarta per I Januari neergelegd.'
'Dezer dagen heeft de Secretaris van Staat voor Onderwijs, Kunsten en Eredienst, prof.
Hoesein Djajadiningrat, vergezeld van ir. Moens, een kort bezoek aan Jogja en Solo

"-
I Regeringscommissaris voor Bestuursaangelegenheden.
2 Speciaal gebied.
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gebracht om contact op te nemen met de Zelfbestuurders, en het Museum Sonoboedojo
te inspecteren. In Jogja had prof. Hoesein een onderhoud met de vertegenwoordiger
van de Sultan, PangeranPraboeningrat. In Solo werd hij ontvangen door de Soesoehoenan
en de Mangkoenegoro'

[door de Sultan van Jogja is prof. Hoesein, die nauw geparenteerd is aan
de Javaan~e vorstenhoven, derhalve niet ontv~ngen].
Voor degenen, die onder de indruk zijn gekomen van de ofIiciele Neder-
landse ontkenning, dat er een geheime Indonesische zender bestond, diene
het volgende bericht uit de Nieuwsgier van 21 Januari:
'In Soerabaja is een nieuwe radiozender gesignaleerd, die zich noemt 'Radio Perdjoe-
wangan Djawa Timoer' [radio voor de strijd in Oost-Java]. Men kondigde aan dat dit
een proefzending betrof op een bepaalde golflengte - een andere dan die waarop normaal
wordt uitgezonden. De zender bracht een 'strijdkrachtenprogramma' voor de guerilla's
en gaf nieuwe berichten, die ontleend waren aan Radio Singapore, Radio Australië en
All India Radio'.

Uit de Nieuwsgier van IgJanuari:
Een federatie van Chinese verenigingen te Soerabaja zond een telegram
aan de Nederlandse autoriteiten:

'Sinds het begin van de laatste militaire actie in Indonesië zijn onschuldige Chinezen in
veie plaatsen zwaar getroffen. Hun eigendommen werden gestolen, hun huizen verbrand,
Chinese vrouwen verkracht, honderden mannen vermoord op de afschuwelijkste wijze,
duizenden weggevoerd en over hun lot is niets bekend, duizenden zijn dakloos geworden.
Volgens te Surabaja ontvangen berichten is het Chinese eigendom en zelfs zijn de levens
der Chinezen in de pas bezette gebieden nog steeds in gevaar.'

Uit een artikel uit het zelfde nummer met de titel 'Exodus van Chinezen'
blijkt dat verscheidene Chinese passagiers aan boord van de Tasman in
Hongkong zijn geïnterviewd over de toestand der Chinezen in Indonesië.
'Volgens de zegslieden der journalisten heeft een gevoel van hulpeloze verontwaardiging
over de machteloosheid van de Chinese consulaire ambtenaren in Indonesië en de 'neer-
. buigende tolerantie' jegens de Chinezen door de Nederlanders de laatste maanden
geleid tot een algemene exodus naar de noordelijker gelegen pacificlanden, zoals Malakka
en voorts tot een terugkeer naar China.'

De vernielingen in Tjepoe worden beschreven in het blad van 2 I Janua-
ri: hier werd
'voor de k'omst van de Nederlandse troepen go % van de Europese wijk vernield, terwijl
de technische outillage van het fabrieksemplacement en de boorterreinen van de B.P.M.
voor cen groot deel verloren ging.' 'Het station is geheel vernield evenals de werkplaats
en de goederenloods. Voorts zijn vier locomotieven, wat wagens en een aantal rijtuigen
verbrand.' 'Zoals bijna overal elders zijn ook hier de meeste hoge Indonesische bestuurs-
ambtenaren op last \an de T.N.I. geëvacueerd, terwijl er reeds verschillende door de
communisten waren vermoord. De controleur in dit gebied, de heer S., die in BIora
zetelt, heeft dan ook een veel groter ressort onder zich dan normaal. Tot dit ressort
behoort o.m. Tjepoe, waar zelfs nog geen wedana aanwezig is. De heer S. hoopte hier
weldra een bestuursschrijver te kunnen plaatsen.'
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'Nieuwsgier' 28 Januari:
'Tretes heeft weer een bezoek gehad van een bende van 200 tot 300 man, die deels in
uniformen waren gekleed. In de vroege morgenuren van Dinsdag stichtten de bendeleden
brand en een grote vernieling kon niet worden voorkomen. Een twintigtal huizen en
bungalows gingen in vlammen op ... De aanval duurde van 's morgens half zes tot elf
uur .... Voor honderdduizenden guldens is schade aangericht daar de i nboedels merendeels
in de huizen waren achtergebleven.'

'Nieuwsgi.er' 20 Januari:
'In Sawahloento zijn honderden vrije werkers brodeloos gemaakt doordat de T.N.I. de
centrale heeft vernietigd en het werk dus niet kan worden hervat. Het herstel zal ver-
moedelijk een half jaar duren.'

Berichten over overvallen op ondernemingen, op treinen, op militaire
trucks en op Indonesiërs die met de Nederlanders samenwerken, vindt
men bijna in elk nummer.
In het blad van 25 Januari vindt men echter een uitvoerig, vrij optimis-
tisch klinkend verslag van de Dienst der Legercontacten. Men kent de
terminologie: 'in de bergen opereren nog kleine groepen fanatici', 'in de
situatie reeds een verbetering ingetreden', 'de benden vluchtten groten-
deels naar het berggebied', 'aan het optreden van groepjes gewapenden,
die naar het Moeriagebergtewaren gevlucht, practisch een einde gemaakt',
uitgebreide patrouillegang der Nederlandse troepen reeds in sterke mate
bijgedragen tot het herstel van normale toestanden', 'in wijde gebieden
dank zij het optreden van de Nederlandse troepen recht en orde zijn ver-
zekerd, terwijl elders belangrijke stappen op de weg naar dat doel zijn
gezet', en~. enz.
Met des te meer verbazing leest men in het nummer van 21 Januari de
volgende mededeling 'van officiele zijde', die een volkomen weerlegging
vormt van de berichten van de Dienst der Legercontacten, maar die in
tegenstelling tot de meer optimistische berichten in de Nederlandse pers,
voorzover mij bekend, haar weg tot op heden niet heeft gevonden.
'Het is thans, 4 weken na de tweede politionele actie, nog slechts mogelijk een globaal
beeld van de algemene economische situatie in de bevrijde gebieden te geven aangezien
de toestanden nog weinig stabiel zijn en de berichtgeving in het algemeen nog summier
is. De economische wederopbouw beperkt zich momenteel hoofdzakelijk tot de centra
in het binnenland waar militaire beveiliging is, daar het werken aan spoorwegen, utili-
teits- en landbouw- en nijverheidsbedrijven buiten deze centra door de onveiligheid nog
onmogelijk is, aldus een mededeling van officiele zijde ... Verwacht mag worden, dat het
platteland zich in het algemeen zelf zal kunnen voeden; het probleem vormen de steden,
die normaliter voor hun voeding zijn aangewezen op het platteland, maar in vele gevallen
daarvan thans nog zijn afgesloten ... Grote zorg bij de opvoer [van rijst, W.] baart het
transport, daar door verwoesting van spoorbruggen alle spoorwegverbindingen voor
geruime tijd zijn verbroken. Verwacht wordt dat de situatie in Oost-Java nog moeilijker
zal worden dan nu reeds in Midden-Java ... De vernielingen aan ondernemingen en van
opgeslagen productenvoorraden zijn nog niet te overzien, maar gevreesd moet worden
dat deze groot zullen zijn.'
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Men legge daarnaast ook nog het volgende citaat uit een proclamatie
van Gen. Majoor E. Engles, territoriaal commandant van West Java:

'Zelfs bij het begin en gedurende de politionele actie tot krachtdadiger bescherming van
de bevolking en van de voormalige republikeinse gebieden, heb ik het militaire bewind
niet krachtiger gemaakt dan strict nodig was, hoewel de rust en veiligheid eerder achter-
uit dan vooruit zijn gegaan. Meermalen heb ik bij de daartoe bevoegde instanties aange-
drongen op duidelijke aan geen twijfel onderhevige maatregelen, etc ... Niettegenstaande
dit alles zijn vooral in de laatste dagen weer invloeden werkzaam, die de orde, rust en
veiligheid in de Pasoendan zodanig in gevaar hebben gebracht, dat ik als territoriaal
tevens troepencommandant van West-Java, belast met het militaire gezag, mij tot mijn
spijt verplicht heb gezien enige arrestaties te verrichten.'

Men hoeft niet eens tussen de regels door te lezen om thans te weten, dat
de briefschrijvers er zover niet naast zijn met hun somber beeld. Hebben
zij ongelijk, wanneer zij schrijven, dat de berichtgeving van de Commissie
van Goede Diensten nog de meest objectieve en betrouwbare is? De
Commissie die seinde dat er een algehele guerilla aan de gang was, dat
de spoorwegverbindingen niet functionneerden en dat de Nederlanders
in het republikeinse gebied slechts de centra beheersten, in een tijd toen
de Nederlandse autoriteiten het bestaan van een guerilla nog trachtten
te ontkennen?

Ik heb tot nu toe, om de authenticiteit van het opgeroepen beeld van de
toestanden in Indonesië buiten twijfel te stellen, slechts anderen aan het
woord gelaten.
Wenden wij ons nu tot de vraag welke oorzaken voor de - om een zacht
woord te gebruiken - gebrekkige berichtgeving in Nederland kunnen wor-
den aangewezen, dan zal ik nu zelf aan het woord moeten komen en een
uiteraard subjectieve zienswijze laten horen.
Het spreekt vanzelf dat deze onzuivere berichtgeving ten dele voor reke-
ning komt van de bekende factoren die in elke spanningssituatie een rol
spelen. Bij elke militaire strijd wordt de tegenstander in"het donkerste
zwart, de eigen partij in het zuiverste wit afgeschilderd. En in elke mili-
taire strijd bezondigen militairen van beide partijen - de ene meer de
andere minder - zich aan schanddaden en wreedheden, die door de we-
derpartij met wellust worden rondgebazuind en door de eigen partij wor-
den tegengesproken. De verhalen in de Nederlandse pers over het be-
wonderenswaardige optreden van 'onze jongens' 1 in tegenstelling tot de
'benden' van de T.N.I. zijn in deze omstandigheden even normaal als de
verhalen over onbeschrijfelijke toestanden die in de repU:bliek worden
aangetroffen [geen objectief beoordelaar had verwacht dat die toestan-

1 Inmiddels zijn de berichten over misdadig optreden ook van onze kant tot onze pers
doorgedrongen. .
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den zo fraai zouden zijn] en over de snelle verbeteringen, die 'door ons'
worden gebracht.
In hetzelfde vlak liggen de pogingen van Nederlandse zijde om de staat-
kundige activiteit van voorshands nog met de Nederlanders samenwer-
kende Indonesiërs, voorzover deze voor Nederland gunstig schijnt, ,) voor
te stellen als spontane uitingen van de volkswil, die los moet worden ge-
zien van elke Nederlandse druk. Een grappig symptoom, hoe 'vrij' de
Indonesische politici in de federale gebieden zijn, kan men vinden in de
volgende verklaring van Adil Puradiredja, vice-premier in het nieuwe ka-
binet van Pasundan: 'Wat het program betreft, verklaarde de Heer P.,
daar het vorig program van de Fraksi Indonesia [inhoudende een erken-
ning van de Republiek, W.] ... voor de Nederlandse autoriteiten onaan-
vaardbaar bleek, is dit nieuwe kabinet zonder program tot stand geko-
men.' [eveneens ontleend aan de 'Nieuwsgier'].
Maar het belang om de tegenwoordige situatie voor Nederland zo gunstig
mogelijk af te schilderen, ligt ook dieper.
De Nederlandse regering heeft tegen veler advies de militaire actie ont-
ketend. De internationale wereld heeft de actie vrijwel algemeen afge-
keurd en zich in de strijd gemengd. Geen redelijk denkend mens zal ooit
hebben verwacht, dat in de wereldorganisatie alleen belangeloze stem-
men zouden weerklinken. Het belang van elk land dat zijn stem in de
Veiligheidsraad doet horen, is met de Indonesische kwestie op een of an-
dere directe of indirecte wijze verweven - even'goed als de stem van Neder-
land niet enkel bepaald wordt door zedelijke normen, maar eveneens door
, werkelijke of vermeende Nederlandse belangen. Maar ten dele juist uit
eigenbelang zou een deel althans van de internationale wereld Nederland
zijn gang hebben laten gaan - natuurlijk onder het roepen van ach en
wee - indien Nederland het in Indonesië maar zou rooien. Het is over-
bekend dat de Angelsaksische wereld niets méér vreest in Zuid-Oost-Azië,
sinds de opmars der communistische legers in China, dan dat ook de meer
zuidelijke gebieden een vruchtbare voedingsbodem worden voor het
communisme. Zouden de Nederlanders in Indonesië kunnen zorgen voor
een deugdelijk bestuur en voor een behoud van de Archipel voor de
Amerikaanse invloedssfeer, dan zouden enige der invloedrijkste leden van
de Veiligheidsraad zich bij de situatie neerleggen.
Maar men had en heeft in het buitenland géén vertrouwen dat Neder-
land het op deze wijze, door gewapenderhand optreden, in Zuid. Oost
Azië zal rooien. Men gelooft niet dat een optreden tegen de leiders der
Indonesische republiek in de huidige wereldsituatie verantwoord is. En

1 Bv. de stappen tot vorming van een 'vertegenwoordigend lichaam' voor Midden-Java,
ofhet verzoek van een groot aantal 'volkshoofden' in het Asahanse om aansluiting bij de
1\'egara Oost-Samatra.
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men vreest dat de actie juist alles wat nationalistisch en alles wat commu-
nistisch is op één hoop zal drijven en daarmee de communistische in-
vloeden aanzienlijk zal versterken.
Wanneer men dit alles voor ogen houdt, wordt het duidelijk waarom onze
regering, daarin gesteund door de Dienst der Legercontacten, op het
ogenblik alles doet om in het buitenland de indruk te wekken, dat het met
de rust en veiligheid in Indonesië niet zo slecht gesteld is; en waarom
men er op uit is om de Uno-Commissie, die een veel somberder beeld
ophangt van de situatie, te disqualificeren. Evengoed als het in de politiek
van de Dienst der Legercontacten ten tijde van de opstand onder leiding
van Moeso paste, deze communistische opstand als zo omvangrijk moge-
lijk voor te stellen en de indruk te wekken dat de regering-Hatta aller-
minst in staat was hem te bedwingen.
Maar ook binnenlands-politieke overwegingen in Nederland bevorderen
een te rooskleurige berichtgeving. Dit geldt vooral voor de pers, die nauw
verbonden is met de regeringspartijen.
Erkenning dat het in Indonesië is misgelopen, zou in wezen neerkomen
op een erkenning dat de militaire actie, waarvoor Nederland reeds de
scherpste buitenlandse reacties heeft getrotseerd, het toppunt van dwaas-
heid is geweest. En daar de toestand volgens de Regering en haar trouwe
medestanders ten tijde der militaire actie 'onhoudbaar' was geworden,
zou hiermee tevens zijn erkend, dat de gehele regeringspolitiek van de
laatste jaren een aaneenschakeling van dwaasheden is geweest. En op een
dergelijke erkenning kan het Nederlandse publiek lang wachten ...
Maar zouden onze ministers en de leiders van onze publieke opinie al-
thans aan zichzelf durven bekennen, hoe hopeloos de zaken, ook afge-
zien van de internationale reacties, zijn vastgelopen?
Zij beschikken ongetwijfeld over veel meer gegevens, over veel meer do-
cumentatiemateriaal en 'geheime rapporten'. Maar betekent dit, dat zij
de ernst van de toestand - alweer afgezien van de internationale reacties
en de economische gevolgen dáárvan voor Nederland - ten volle tot
zich laten doordringen?
Dat er een algemeen gevoel van malaise, gepaard met een zeker besef van
de ernst van de toestand onder onze Ministers bestaat is zeker - het af-
treden van de minister die het minste oog had voor de realiteit, de heer
Sassen, is daar het bewijs voor. Maar gaat het inzicht in de aard en om-
vang van de catastrofe dieper?
Hier ligt de kern van de gebrekkige voorlichting: men kan nóg zoveel
kennis hebben van feiten; wie echter de zin mist voor hun verband, hun
achtergrond en hun eigenlijke betekenis, die ontgaat toch de volle por-
tee van wat zich afspeelt - en die houdt slechts een gevoel over van alge-
mene malaise en machteloosheid.
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Zouden de politieke leiders van Nederland de feiten van nu in hun juiste
verband en in hun volle betekenis zien, dan zouden zij ook in het verleden
meer eerbied hebben getoond voor de werkelijkheid van Zuid-Oost-Azië.
Over feitenkennis konden zij in overvloed beschikken; en zij beschikten
over de 'Indische deskundigheid' van talrijke adviseurs.
Maar juist de 'Indische deskundigen' zijn vaak de slechtste voorlichters
geweest ook van onze regeringen. Het komt niet alleen op de kennis der
feiten aan, maar ook op de bril waarmee men die feiten bekijkt - en op
hun interpretatie. Het voortdurende contact met de werkelijkheid kan
juist de onbevangen blik op de feiten doen verloren gaan. Vooral wanneer
de deskundige zelf deel uitmaakt van een bepaalde klasse binnen de
maatschappij waarvan hij een studie maakt, kan hij zich slechts zelden
ontdoen vande oogkleppen die zijn persoonlijk- of groepsbelang hem op-
zetten. Hij benadert de samenleving en de verschillende groepen die er
deel van uitmaken met de stereotypen van zijn sociale klasse, tracht de
feiten in dit beeld te passen, en heeft dikwijls een blinde vlek voor de
feiten en ontwikkelingen, die niet kloppen met dit beeld.
Zo is het te begrijpen, dat juist vele Indische 'deskundigen' met hun
clichés omtrent het karakter van de inlander en omtrent diens hou-
ding tegenover de europeaan, het minst oog hadden voor de dynamische
krachten in geheel Azië; de krachten, die ook de .Indonesische samen-
leving in haar maalstroom zouden meeslepen.
Degenen, die 'de psychologie van de inlander' op hun duimpje menen te
kennen, hebben vaak het minst begrip van wat er werkelijk in de Indo-
nesische samenleving leeft; en zij hebben aan alle symptomen, die tot een
beter inzicht hadden kunnen bijdragen, vaak systematisch voorbij ge-
keken.
De potsierlijkheid van de kijk der Indische deskundigen op de gebeur-
tenissen in Oost Azië komt nergens duidelijker aan het licht dan in de van
fijne humor getuigende opmerking van de 'Nieuwsgier' bij het bericht dat
ook een Philippijnse vertegenwoordiger de zitting van de Veiligheids-
raad zou bijwonen: 'het bericht dat ook het eiland Urk verzocht heeft om
de zitting bij te mogen wonen kan nog niet worden bevestigd.'
Voor deze Indië-kenners, en voor hen, die zich steeds door zodanige 'des-
kundigen' laten voorlichten, is alles wat er gebeurt een verrassing - en
een bijzonder onaangename bovendien.
Het was voor hen, die op de rapporten van de geheime inlichtingendienst,
de 'Nefis' , afgingen een verrassing, dat de bevolking van Jogja de Neder-
landse troepen niet met de duimen omhoog verwelkomde, maar meer dan
een week binnenshuis bleef. Het was een verrassing, dat de Sultan van
Jogja weigerde mee te werken en dat practisch het gehele sultanaatsper-
soneel, na uit de kas van het sultanaat vier maanden salaris uitbetaald te
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hebben gekregen, zich op een non-cooperatiestandpunt stelde. Het was
een verrassing, dat de Raad van Madoera, die was samengesteld op basis
van de destijds door den heer van der Plas gearrangeerde verkiezingen,
de militaire actie met 86 van de 89 stemmen [de drie resterende leden
stemden blanco] afkeurde. Het was een verrassing, dat de leiders uit de
federale gebieden een steeds zelfstandiger houding tegenover Nederland
innemen en ons steedsweer uit de hand lopen 1. Het was een verrassing dat
de federalen de bekende Republikeinse leiders bovenaan de lijst plaatsten
van de vertegenwoordigers der door de laatste actie bezette gebieden, die
zij wensten te raadplegen. Het was een verrassing dat Soekarno op Bangka
door een duizendkoppige menigte werd toegejuicht. Het was een ver-
rassing, dat het mogelijk was dat een bevel van onze regering om de Re-
publikeinse leiders op vrije voeten te stellen, door de plaatselijke autori-
teiten niet was uitgevoerd.2 Zoals het voor onze politieke leiders als een
verrassing kwam dat de internationale wereld op oe militaire actie zó
scherp reageerde; en zoals minister Sassen zijn 'verbazing' uitsprak, dat
de Aziatische landen op de conferentie van New Delhi zich met onze
'binnenlandse aangelegenheden' bemoeiden.
En ach ... er zullen nog zoveleonaangename verrassingen komen voordege-
nen, die niet begrijpen dat wie van de ene onaangename verrassing in de
andere valt, de greep op de realiteit heeft verloren.
Waarom mist men juist in Nederland deze realiteitszin, terwijl de Engel-
sen in India reeds lang eieren voor hun geld hebben gekozen en van iedere
reële machtsoefening ten bate van goede handelsbetrekkingen hebben
afstand gedaan?
IvIisschien is een van de belangrijkste redenen, waarom Engeland uit
India troepen terugtrok terwijl Nederland er steeds meer troepen naar
toe zendt, gelegen in het uiteenlopend karakter van de "Engelst!en Neder-
landse belangen in Azie. Nederland heeft voor milliarden in Indonesie
belegd, en met name in cultuurondernemingen. En het bedrijf der cul-
tuurondernemingen eist een grote mate van veiligheid voor Nederlanders,
die in de binnenlanden werkzaam zijn. Nederland achtte het leven van
planters en de belangen van aandeelhouders in de cultuurmaatschappijen
niet veilig zonder de aanwezigheid van Nederlandse troepen. Enjuist de
aanwezigheid, de toenemende omvang en het steeds dieper in het binnen-
I Dit is een bewijs, naast de houding van de Sultan van Jogja, dat ook onder de feodale
figuren, die door de Nederlandse politiek over heel Indonesië weer in het zadel zijn ge-
holpen, steeds meer het besef doorbreekt, dat wat zij door de aanwezigheid van de
Nederlandse troepen zouden kunnen winnen door deze als stootblok te gebruiken tegen
een sociale revolutie, ruimschoots zou worden tenietgedaan door hun verlies aan popu-
lariteit bij hun volk door een nauwe samenwerking met de Nederlanders.
2 Voor welke Nederlandse autoriteiten dit géén verrassing was, is nog steeds niet bekend
gemaakt!
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land doordringen van deze troepen was voor het Indonesisch nationalisme
de factor, die elke overeenstemming met Nederland onmogelijk maakte.
De Indonesiërs beoordelen de Nederlanders niet naar woorden en belof-
ten, maar naar daden en feiten - en het meest in het oog springende feit,
dat zij zagen, was de wassende stroom van troepenschepen op weg náár
Indonesie. Hierop - en op niets anders - is elke poging tot onderhandelen
gestrand. Zowel vóór de eerste als vóór de tweede militaire actie was de
eis van een 'gemengde gendarmerie' of van een onder Nederlands bevel
stellen der republikeinse troepen het punt waarop alle pogingen tot ge-
sprek afstuitten.
En misschien is de meest ingrijpende verandering in de wereld van Zuid-
Oost Azië wel deze, dat de traditionele plantage-economie in dat gebied
politiek en sociaal niet langer tot de mogelijkheden behoort. Ook de
moeilijkheden, die de Engelsen ondervinden in het gebied, waar zij nog
wèl macht zijn blijven uitoefenen - het Maleise gebied met zijn rubber-
ondernemingen! - wijzen in deze richting. Al mogen economen nog zo-
zeer betogen dat de ondernemingscultures naar economische maatstaven
nog steeds rendabeler zijn dan bevolkingsculturès - de ondernemings-
cultuur eist patriarchale verhoudingen, en een overvloed aan laag betaald
werkvolk dat bereid is zich in een positie te schikken die als sociaal ver-
nederend wordt ondervonden.l Vandaar dat, waar cultuurondernemin-
gen weer in bedrijf worden genomen, de politieke moeilijkheden en de
onveiligheid hand over hand toenemen - en geen onderneming kan zich
de weelde veroorloven voortdurend ondernemingswachten in dienst te
houden, laat staan de planters met hun gezinnen onder voortdurend
levensgevaar te laten arbeiden: Het is dan ook geen wonder, dat de na
de eerste militaire actie met sprongen toegenomen export niet in de
eerste plaats te danken was aan het in productie nemen van cultuuronder-
nemingen - dit had slechts in Deli in aanmerkelijke omvang plaats :-
maar aan het realiseren van na de actie gevonden oude voorraden.
Is het denkbaar, dat Nederland, verarmd als het na de oorlog is, ook nog
dit verlies zal nemen? Nemen niet in de zin van ondergaan - dit zal tàch
gebeuren en eerder dan velen zich nu kunnen voorstellen. Maar nemen in
de zin van reeds thans psychologisch verwerken en zijn politiek er naar
richten?
Men zou zich in theorie kunnen voorstellen, dat Nederland, nu nog, be-
sloot de troepen - die ons economisch slechts tot last zijn, die geen onder-
nemingen kunnen beveiligen maar slechts oude voorraden in beslag kun-
nen nemen - binnen afzienbare tijd definitief uit Indonesie terug te trek-
ken. Men zou zich kunnen voorstellen dat de Nederlandse regering dit,
1 De volkeren van Sumatra en Borneo hebben zich voor plantage-arbeid als onder-
nemingskoelie nooit geleend!

135



W. F. WER THE1M

voornemen in bewoordingen, die geen ruimte laten voor aan- en uitkleed-
partijen, zou aankondigen. Men zou zich kunnen voorstellen, dat door
zulk een daad - en alleen door zulk een daad - leidende Indonesiërs er
toe zouden kunnen worden gebracht om met Nederland in constructieve
zin samen te werken tot oplossing van de politieke impasse, en hun poli-
tiek van non-coöperatie, of touwtrekken onder de schijn van coöperatie,
te laten varen. Een soortgelijk gevolg heeft destijds het Engelse besluit,
om de troepen in de loop van 1947 terug te trekken, in India teweeg ge-
bracht. Men zou zich kunnen voorstellen, dat zo - en enkel zo - nog iets.
van de Nederlandse commerciële belangen en van de Nederlandse good-
will in Zuid-Oost Azie zou kunnen worden gered - indien al niet de be-
langen van de cultuurondernemingen, dan toch de belangen van de Ne-
derlandse handel en industrie, om maar van de meer ideële belangen niet
eens te spreken. En men zou zich kunnen voorstellen, dat aldus, zonder
enige politieke druk, de Indonesiërs nog bereid zouden zijn een speciale
band met Nederland te bestendigen die zelfsverscheidene federale leiders
onder de huidige omstandigheden niet bereid schijnen te aanvaarden.
Maar men kan zich nièt voorstellen, dat een zodanige gedragslijn in het
Nederland van vandaag, door deze regering, met.medewerking van deze
leiders van de regeringspartijen, kan worden aanvaard. ,Zelfs degenen,
die inzien hoè wij zijn vastgelopen, denken nog pas in termen van poli-
tieke concessies. Spreken zij over een overslaan der interim-periode, over
een onmiddellijk instellen der 'souvereine' Verenigde Staten van Indo-
nesië, dan denken zij daarbij nog steeds aan een souvereine staat die be-
reid zal zijn de Nederlandse troepen in Indonesië te laten, en die bereid
zal zijn een 'reële Unie', met machtsmiddelen toegerust, te accepteren.
En het wantrouwen in Indonesië, ook onder de federalen die de druk,
uitgeoefend door de Nederlandse militaire bevelhebbers, dagelijks onder-
vinden, neemt niet af maar toe.
Een nieuwe regering, bestaande uit nieuwe figuren? Maar ook de interne
politieke verhoudingen in Nederland schijnen volkomen vastgeroest - nog
afgezien van de alle initiatief dodende onzekerheid als gevolg van de
koude oorlog tussen de twee wereldmachten.
Het schijnt te veel gevergd van het Nederlandse volk - dodelijk angstig als
het is door een pas doorstane Duitse bezetting, een verlies van de voor-
naamste economische afzetgebieden, een terugval van crediteurnatie tot
een derderangs-debiteurnatie, het vooruitzicht van een onontkoombare
daling van het welvaartspeil, en een beklemmende vrees als gevolg van
de internationale toestand - om de werkelijkheid en de toekomst met
open ogen en een open geest tegemoet te treden.
Maar dit betekent, dat het plan van de Redactie van de Nieuwe Stem om
in deze jaargang de toekomst van Nederland in zijn verschillende aspec-
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ten te laten behandelen, wel een zeer ondankbare en ontmoedigende,
maar daardoor misschien des te noodzakelijker onderneming wordt.
Want het betekent, dat het 'Nacht over Nederland' uit het opschrift niet
slechts betrekking zal hebben op het duister waarin ons volk tast ten aan-
zien van de gebeurtenissen in Indonesië - maar ook op de donkere dagen
die Nederland in de naaste toekomst tegemoet gaat.

Amsterdam, 15 Februari 1949.

Naschrift.

Sinds het bovenstaande werd geschreven, is veel gebeurd - maar niets,
dat mij ook maar een woord ervan hoeft te doen terugnemen. De Rege-
ring heeft een Ronde Tafel-conferentie bijeengeroepen - waarbij ver-
vroegde overdracht der souvereiniteit in het vooruitzicht is gesteld. Maar
voorzover men op het ogenblik kan oordelen, zou het machtsapparaat
volgens het plan niet worden overgedragen aan de 'souvereine' Indo-
nesische staat, maar aan een gelijktijdig tot stand te brengen, met machts-
middelen toegeruste Unie. Er is geen enkele aanwijzing, dat het in de
bedoeling ligt de Nederlandse troepen binnen afzienbare tijd terug te
doen keren. Het blijft dus een souvereiniteit zonder concrete inhoud.
De Republikeinse leiders zijn 'vrij' - maar niet om naar Jogja te gaan.
Van een herstel van het Republikeins bestuur in J ogja wil de Regering
niet weten. Terwijl nog steeds in officiële communiqués de indruk wordt
gewekt, dat met de guerilla practisch is afgerekend - de verlieslijsten, het
vorderen van de Universiteitsgebouwen in Soerabaja voor het onder-
brengen van gevluchte plantersgezinnen en de opheffing van medische
posten in Midden-Java wegens onveiligheid spreken een andere taal -
wordt een aanval van guerillatroepen op Jogja plotseling met veel tam-
tam gepubliceerd om aan het verbod aan Soekarno c.s. om zich in Jogja
te vestigen een schijn van rechtvaardiging te geven. Is het wonder, dat
onder deze omstandigheden ook dit nieuwe 'brede' gebaar, door Indo-
nesiërs als niet méér dan een leeg gebaar wordt gezien? En dat ook de
meerderheid der federalen de Republikeinse eis: 'Terug naar Jogja',
steunt?
Gezien dit alles, lijkt het hierboven geschetste beeld in hoofdtrekken
actueler dan ooit, en de sombere toon der beschouwingen méér dan
gerechtvaardigd.

8 Maart 1949.
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DE IVOREN TOREN ONDER HOOGSPANNING *)

De edelman schaamt zich, wanneer
zijn woorden zijn daden overtreffen.

CONFUCIUS

Een morgen in November van het afgelopen jaar. Het is kil en ik ben
bovendien huiverig, omdat ik laat ingeslapen ben. Het probleem van het
artikel dat ik schrijven wil, liet me niet los. Het gaat er om een maatstaf
te vinden om de eventuele versnelling van het tempo der geschiedenis aan
te meten. Ik zet het met geweld uit mijn gedachten, want er zijn nu
andere bezigheden.
9 uur. Ik vind de ochtendpost op mijn bureau en sorteer haar. Het
drukwerk: een paar krantjes, een aankondiging van de opening ener
tentoonstelling, dito van een academische plechtigheid, een overlijdens-
annonce, een circulaire over een jubileum van een ambtgenoot, een stel
drukproeven van het éne boek waaraan ik bezig ben, de revisie van het
register van het andere en tenslotte een recensie-exemplaar, eerste deel
van een boekwerk dat er vier zal gaan tellen - al het drukwerk dus, leg
ik op zij. De brieven snijd ik open en lees ik door: een rapport van de
Reorganisatie-commissie voor het Hoger Onderwijs, een verslag van de
Voorlopige Raad voor de Kunst, een mededeling omtrent de data en
uren van enkele examens waarbij het voorstel daartussen een bijeenkomst
van een commissie te houden, een opgaaf van de datum van een bestuurs-
vergadering, een brief uit Amerika om wetenschappelijke inlichtingen
en een uit Dordrecht betreffende de studiemogelijkheid volgens art. 133,
zesde lid, van de H.O.wet, een verzoek om een bijdrage voor het blad
ener vereniging, een paar hoofdstukken van een dissertatie in wording,
en tenslotte van het V.W.O. een brief met het verzoek om een spreek-
beurt te vervullen op haar vergadering van 22 Januari 1949. Ik zucht en
neem de eerste sigaret van die dàg -, maar dat helpt niet.
9.30. Ik bespreek met mijn secretaris hoe hij de brieven beantwoorden
zal voorzover ik het niet zelf moet doen en regel wie wij moeten opbellen
- voorzover wij opgebeld worden valt er helaas niets te regelen.
10.15 Ik begin aan de drukproeven, want van werken kan vandaag toch
niets komen, een blik in ~ijn agenda heeft mij dat pijnlijk duidelijk
gemaakt. Ik loop vast op een plaats waarbij ik nog een boek nodig zou
hebben. Ik bel mijn assistent op, die terugbelt: niet op de U .B. in Am-
* Voordracht voor het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers' (V. W.O.)
gehouden te Utrecht op 22 Jan. 1949.
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sterdam; het is elders aangevraagd. Mooi. Maar ik moet er een notitie van
maken, want anders ben ik het straks kwijt en dan gaat de drukproef
onaf naar de uitgeverij terug. Verder valt het mee. In het uur dat ik
nog voor me heb, wordt maar drie keer opgebeld. Het gaat om een studie-
beurs, om de tekst van een motie en om een vacature. Daartussen door
concentreer ik al mijn aandacht op mijn aantekeningen voor het college
van die middag. Door de uiterste inspanning slaag ik er zowaar in weer
te begrijpen wat ik bedoeld heb, toen ik van de zomer dit college pre-
pareerde.
12 uur. Ik moet hoognodig weg, want ik heb om 12.15 een bespreking
in de stad over een benoeming waarvan voor de betrokkene veel afhangt.
Ik moet even wachten voor ik kan worden toegelaten en een kennis
spreekt mij aan: ik ken zoveel uitgevers en hij zou zo graag een vertaling
hebben. Opschrijven: anders ben ik het straks vergeten, hoe graag ik de
man, die het in elk opzicht verdient, ook helpen wil.
I uur. Ik drink koffiebij een vriendin in de stad en we bespreken een plan
voor het vlotmaken van een wetenschappelijke onderneming, die dreigt
te stranden. Die, die en die vragen en zus~en-zo'n circulaire.
2 uur. College. Ik kom op dreef door de inspanning zelf. Er komt een
grote rust over me en tegelijk een gevoel van nu pas echt te leven. De
pauze sla ik over om op tijd klaar te zijn.
4 uur. Extra redactievergadering van een maandblad voor een urgente
kwestie, in een café.
5.30. In een ander café, waar een leestafel is, blader ik met een mede-
redacteur de weekbladen door waarop ik niet geabonneerd ben. De zoveel-
ste sigaret en een slok alcohol geven weer rust, een andere rust dan die
van het college, maar ook een opgewekte rUst toch. Du beau, du bon,
Dubonnet en 'A travers Dubonnet, n'est-ce pas, on voit la vie en rose.'
6.15. Ik eet bij diezelfde mede-redacteur en zijn vrouw, omdat hij in de
buurt woont. Onderwijl haal ik hem met klem van redenen over om een
referaat op mijn colloquium te houden.
7 uur. Ik ben op het Historisch Seminarie om een eerste-jaars college
van een assistent bij te wonen en met hem te bespreken wat hij daarna
met de studenten zal doen.
8 uur. Adviesvergadering met een aantal collega's op een der Univer-
sitaire Instituten, die tot I I uur duurt. Geen, althans geen zichtbáar
resultaat.

Waarde toehoorders. De opsomming gaat U vervelen? Het verveelt mij
allang. Het verveelt mij allang, omdat het tempo van dit werk het on-
mogelijk maakt, ik zeg niet, om daarbij wetenschappelijk werkzaam te
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zijn, ik zeg ook nog niet om de vakliteratuur bij te houden, maar zelfs
onmogelijk maakt om dat, wàt je dan nog doet, goed te doen, goed doen,
werkelijk goed doen dan, kun je immers alleen iets waar je je helemaal
aan geeft en hoe zou dat mogelijk zijn op de geschetste, e~ hoewel ge-
componeerde, waarlijk niet overdreven manier? Het is weliswaar een
maximum, maar een waar, door zijn frequentie, het gemiddelde toch
niet zo heel ver onder ligt. Het gaat de kant op van de dagtaak, die
Gunther in zijn Inside U.S.A. opgetekend heeft van burgemeester La
Guardia, waarin men zo duidelijk ziet hoe de mens hier betoverd is tot
een tand van een rad in het bestuursmecanisme. Voor een bestuurder is
dat, misschien, normaal, maar voor een man van wetenschap, die een
mens moet zijn en een volledig mens, wil hij iets in zijn vak presteren?
U ziet, ik ben dichter bij mijn onderwerp gebleven dan U misschien eerst
dacht, en daarom zal ik U ook de afronding van die bewuste dag niet
onthouden.
I I. 15. Eindelijk weer thuis, wierp ik me, laat ik maar zeggen met ijver,
op de hernieuwde lectuur van een scriptie, ter voorbereiding van het
doctoraal-examen de volgende - neen dezelfde dag, want al lezende, stre-
pen en vraagtekens zettende en naslaande in de opgegeven literatuur, was
het 12. I 5 geworden. Mijn oog glijdt langs de rij mappen op mijn boeken-
molen met de papieren neerslag van deze en andere wetenschappelijke,
ambtelijke en sociale bemoeiïngen. Kranten en tijdschriften laat ik liggen
voor vandaag. Ik werp nog één blik op mijn bureau, waar nu de afgedane
post van die dag ligt: 'de spreekbeurt voor V.W.O. zal ik gaarne aanvaar-
den, de sociale verantwoordelijkheid van de wetenschappelijke werker is
een probleem dat mij zeer ter harte gaat' - lees ik. Ik steek mijn laatste
sigaret op, onderteken en zeg: 'stik'.

Ik zou me wel gewacht hebben, dames en heren, U als entree op mijn
betoog door de doolhof mijner dagelijkse bezigheden te voeren, indien ik
niet de ervaring had opgedaan, dat het hier een algemeen verschijnsel
betrof. Tientallen, neen honderdtallen wetenschappelijke werkers zien zo
de dagen als zand door hun vingers verglijden en in de wervelwind der
maatschappelijke beweging verstrooien. Honderdtallen: want allen wier
zakelijk verantwoordelijkheidsbesef tegenover het lot van hun medemen-
sen zo dwingend is, dat het hen in deze doolhof drijft. Zakelijk verant-
woordelijkheidsbesef, zeg ik, omdat het mij niet gaat om dat verantwoor-
delijkheidsgevoel, dat zich uit in persoonlijke liefdadigheid of om sociale
hulp aan individuen alleen als hulpbehdevend individu: ee"nopzichzelf
prijzenswaardig gevoel ongetwijfeld, dat echter geen probleem vormt.
Men kan immers zeer wel in zijn ivoren toren de wetenschap beoefenen
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en toch voor elk op straat aangeboden speldje zijn dubbeltje offeren of
op Oudejaarsavond een girobiljet invullen voor liefdadigheid naar ver-
mogen ofsoortgelijke verenigingen. En men kan ook nog best in zijn ivoren
toren de mede-student die aan lager wal geraakt is, af en toe een tientje
toestoppen. Waar het mij om gaat, ishet lot van hen die zich mede-veran t-
woordelijk achten voor het lot van hun mede-mensen en tevens van me-
ning zijn, dat dit lot in wezen bepaald wordt door de structuur van de
maatschappij, waarin die medemensen leven - en die naar die overtuiging
ook handelen. Het is, als ik de taak goed begrepen heb, die Uw bestuur
mij heeft opgelegd, over hen en tot hen dat ik hedenmiddag spreek. Voor
de nog talrijker andere, wier positie of karakter hen vrijwaart voor deze
versnippering van krachten, bestaat hier uiteraard geen probleem. Moch-
ten er zulken onder U zijn - maar Uw lidmaatschap van het Verbond en
nog meer Uw aanwezigheid hier, doet het tegendeel veronderstellen -
dan kan ik tot hen slechts zeggen: weest gelukkig in Uw isolement, ik
benijd U - en ik benijd U niet.
Het onderscheid tussen deze beide groepen, de 'onverantwoordelijken' en
de 'verantwoordelijken', is niet absoluut, wel, naar mijn mening, f~nda-
menteel. Ik meen zelfs met betrekking tot het onderwerp dat ons hier
bezighoudt, het meest fundamentele, dat zich denken laat. Maar juist
daarom wil ik er de nadruk op leggen, dat men mij niet misversta. Het
gemaakte onderscheid sluit n.l. geen goed- of afkeuring van een der beide
groepen in; is derhalve geen sociaal noch, sterker zelfs, een ethisch waar-
de-oordeel. Ik zal de laatste zijn om de mogelijke sociale en zelfs de mf'gelijke
ethische waarde van de opzichzelf en voorzichze1f werkende man van
wetenschap te ontkennen. Zo goed als ik, omgekeerd, de eerste wil zijn
om te erkennen, dat al dit sociale gedoe zowel sociaal als zelfs ethisch
volstrekt waardeloos kan zijn. Alles hangt hier immers uiteindflijk afvan
de intentie waarmee en de wijze waarop gehandeld wordt.
Ook - nu dus niet naar het sociaal effect, maar naar het psychisch affekt
beoordeeld - ook bestaat er in abstracta geen reden de ene houding boven
de andere te stellen. De teruggetrokken houding van de man in de 'ivoren
toren' kan, zeker, de vrucht zijn van gemak- en zelfzucht, van geestelijk
narcisme, maar de sociaal-belangstellende en -werkzame daarentegen kan
immers gedreven zijn door ijverbetoon en ijdelheid, door een wat men
zou kunnen noemen sociaal exhibitionisme. En omgekeerd kan - en dat
is dan het ideale geval - de sociaal-bedrijvige de versnippering, die het
onvermijdelijk gevolg is van zijn soeiale bemoeiïngen, op zich nemen als
een juk, waaraan hij meent zich te moeten onderwerpen, omdat hij zich
oprecht medeverantwoordelijk voelt voor de gang van zaken in de wereld,
terwijl evengoed hij die zich opsluit in zijn eigen werk - en dat is dan ook
het ideale geval - zieh bij zijn gedrag kan laten leiden door de overtuiging
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dat dit nu voor hem de beste wijze is om in zelftucht en onzelfzuchtig-
heid - de wetenschap en - via haar - de mensheid te dienen.
Nog relatiever, en ook minder fundamenteel is, naar het mij voorkomt,
binnen de kring der sociaal-verantwoordelijken het onderscheid tussen
mensen met een optimistisch en met een pessimistisch mensbeeld.
Ik hecht eraan dit onderscheid afzonderlijk te noemen, juist omdat een
oppervlakkige beschouwing geneigd zal zijn, het althans min of meer met
het eerst-genoemde te identificeren. Immers - zo is de gedachtegang-
alleen zij die in de mensen nog kunnen geloven hebben vanuit dat geloof
de plicht en vinden tevens krachtens dat geloof de moed om de neiging-
die ook zij immers kennen -zich uitsluitend met de wetenschap bezig te
houden, te onderdrukken en hun dagen door te brengen min of meer op
de wijze als in mijn inleiding geschetst. Terwijl daartegenover zij, die zich
geheel aan de wetenschap wijden de kracht voor dat isolement putten uit
de overtuiging dat de mensheid nu eenmaal is, zoals zij is, en ook wel al-
tijd zal blijven.
Zie ik wel, dan - alweer - kan het zo zijn, maar het behoeft niet zo te
wezen. Immers er is een sociaal optimisme denkbaar - en niet allen denk-
baar, maar het heeft, in de IBe en Ige eeuw, bestaan, dat deterministisch
gefundeerd is. Als - zoals deze lieden meenden, er niet alleen sociale voor-
uitgang is, maar wanneer het ook niet anders kan dan dàt deze er is,
wanneer m.a.w. de vooruitgang als historisch of natuurlijk noodzakelijk
gezien wordt, waarom dan zich druk maken om zijn verwerkelijking in

. de praktijk? Waarom dan niet zich onbezorgd bij uitsluiting van alle ande-
re preoccupaties aan de zorg voor de wetenschap gewijd? Historisch ge-
zien berusten de enorme praestaties der wetenschap in de beide genoem-
de eeuwen, meen ik, op dit al of niet bewust-beleden geloof, het geloof,
dat de maatschappij de weg naar beter niet alleen vanzelf vindt, maar
zelfs onmogelijk missen kan, omdat de vooruitgang in haar grondwet ligt
opgesloten.
Evenzeer als er een bepaald soort sociaal optimisme althans geweest is,
dat zich juist uit optimisme sociaal niet verantwoordelijk voelde, bestaat
er, gelijk al aangestipt, een sociaal pessimisme, dat zich niet verantwoor-
delijk voor de gang der wereldgeschiedenis behoeft te voelen en dat zelfs
niet kan doen. Ik noem het het abnegerend pessimisme en bedoel daar-
mee die overtuiging die elke pretentie van menselijk ingrijpen in het we-
reldgebeuren voor fictief of, sterker, zelfs voor hybris houdt. Daarnaast
of daartegenover, als U wilt, bestaat er echter ook een sociaal pessimisme,
dat zich wel degelijk mede-verantwoordelijk voelt. Ik wil het praemo-
nerend pessimisme noemen. En ik beschouwer diegenen als de dragers
van, die, van de menselijke verworpenheid overtuigd, juist daarom niet
kunnen ophouden de mensheid te waarschuwen en op te wekken - want
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- daar komt dit standpunt uiteindelijk op neer - op te wekken, om zich te
bekeren.
En tenslotte is er - en U zult straks merken waarom ik dit in de vierde en
laatste plaats noem en daarmee het meeste relieftracht te geven, die vorm
van óptimisme nu weer, die ik het voluntaristisch gefundeerd optimisme
noem. Met voluntaristisch optimist bedoel ik hem of haar die weliswaar
het geloof in de vooruitgang verloren heeft, maar daarentegen vasthoudt
aan het geloof in de mogelijkheid van de vooruitgang. En die, derhalve,
juist omdat hij ofzij zich bewust is, dat de vooruitgang slechts een mogelijk-
heid is, de vooruitgang zelf afhankelijk acht van menselijk en daarmee
ook van hun persoonlijk ingrijpen. Wil men het credo - want daarom gaat
het hier, hoe sterk juist bij deze groep de rationele inslag moge zijn - wil
men het credo dezer voluntaristische optimisten in één woord samenvat-
ten, dan zou men dat het moderne humanisme moeten noemen.
Welk standpunt is nu het juiste? zal allicht deze of gene Uwer vragen.
Dat van de praemonerende pessimist of dat van de voluntaristische op-
timist? Juist: dat wil hier zeggen: juist ten opzichte van het zakelijk ver-
antwoordelijkheidsbesef? De vraag is even begrijpelijk als gerechtvaar-
digd. Alleen - men stelle haar niet aan mij, men stelle haar alleen aan
zichzelf, m.a.w. ik meen dat ieder dat voor zich moet uitmaken. Een le-
vens- en wereldbeschouwing, dient men, evenals zijn vrouw, zelf te kiezen,
wil men niet bedrogen uitkomen. W"anneerik dit punt hier nochtans aan-
snijd, dan alleen, om te zeggen, hoe ik daarover denk.
Het is, toehoorders, hier misschien het meest geschikte ogenblik voor een
uitweiding omtrent het karakter van deze mijn voordracht in het alge-
meen, waarmee ik mogelijkerwijs beter had gedaan te beginnen, omdat
ik mezelf niet vergeven zou, indien, hoe dan ook, mocht blijken, dat ik
daarop niet genoeg nadruk gelegd had. Wanneer ik zoeven zei, bij de
keuze van het juiste standpunt tussen optimisme en pessimisme in onze
mensbeschouwing, slechts mijn eigen persoonlijke en - want welk levend
mens kent zijn gedachten van morgen? - misschien niet eens onwankel-
baar oordeel te geven, dan wil dat allerminst zeggen, dat de rest van mijn
betoog boven mijn subjectiviteit zou zijn verheven. Het tegendeel iswaar.
Het probleem immers, dat ons nu bezighoudt: n.l. hoe heeft de wetenschap-
peliJke werker met sociaal verantwoordelijkheidsbesef zich te gedragen? het prac-
tische probleem, waarvoor alles wat ik tot dusver gezegd heb nog slechts
de theoretische voorbereiding was - dat probleem is niet, nog niet, vat-
baar voor wetenschappelijke studie in de gangbare betekenis van dat
woord. Het is immers nieuw, nieuw misschien niet in beginsel, maar in
elk geval wel nieuw in de hevigheid waarmee beide belangensferen - de
sfeer van de wetenschap, en de sfeer van de maatschappij - op elkaar bot-
sen. En daarom is alles wat wij voorlopig kunnen doen, naar mijn over-
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tuiging, slechts het verzamelen van getuigenissen, van belijdenissen, als
U wilt, gelijk ik er hedenmiddag een voor U afleg. Een getuigenis, een
öelijdenis, die krachtens dat karakter dan ook niet meer - maar ook niet
minder-pretendeert dan een nieuw, tegelijk wetenschappelijk en sociaal,
probleem zo scherp mogelijk te stellen. Dat in de wijze van het te stellen
tegelijk mijn vizie erop is verdisconteerd, is onvermijdelijk. Maar het is
juist daarom mijn plicht, wil ik U niet misleiden, te wijzen op die onver-
mijdelijkheid. Niet alleen het onderdeel, waarover ik zoeven sprak, maar
mijn hele betoog van hedenmiddag is een poging, en kan om de gemelde
reden niet anders zijn dan een poging U mijn kijk op dit nieuwe probleem
te schetsen, in redelijke, d.w.z. objectieve, en dus algemeen-toegankelijke
woorden en begrippen weliswaar, maar dan toch mijn kijk en slechts
deze.
Na deze uitweiding vat ik de draad van mijn beschouwing weer op om U
te zeggen welk standpunt dus naar mijn mening in dezen het juiste is.
Mij dunkt, dat wat ik als het voluntaristisch optimistische, als dat van
het moderne humanisme heb gekenschetst. En wel hierom het juiste, om-
dat het mij het vruchtbaarst voorkomt. Zowel moreel als maatschappe-
lijk gesproken het vruchtbaarst, enerzijds omdat hier de mogelijkheid van
verbetering principieel is aanvaard, anderzijds omdat die verbetering als
afhankelijk van het zich-met-de-maatschappij-bemoeien wordt gedacht.
Tenslotte moge ik mijn theoretisch gedeelte nu afsluiten met de vermel-
ding van nog één aspect, dat, dunkt mij, juist in dit gezelschap niet on-
besproken mag blijven. We hebben tot dusver voortdurend met onder-
scheiden moeten werken: het onderscheid tussen de mensen gelegen in de
graad van zakelijk verantwoordelijkheidsbesef tegenover het lot van hun
medemensen. En we hebben de graad van dat zakelijk verantwoorde-
lijkheidsbesef het meest fundamentele onderscheid tussen de mensen ge-
noemd, - meest fundamenteel uiteraard in verband met ons probleem.
Voorts constateerden wij een onderscheid tussen mensen met een optimis-
tisch en met een pessimistisch mensbeeld. En binnen dat optimisme
moesten wij weer onderscheid maken tussen een deterministisch en een
voluntaristisch optimisme, zogoed als wij binnen dat pessimisme onder-
scheidden tussen een abnegerend en een praemonerend pessimisme.
Nu, bij het laatste theoretische aspect, gaat het niet om een onderscheid.
Ik ben n.l. van oordeel, dat het onderscheid tussen de beoefenaren van de
A- en B-wetenschappen hier nog niet relevant is. Immers de onderscheiden
die tot nog toe aan de orde gekomen zijn, zijn in wezen verschillen in
karakters truc tuur geweest, en de praktijk leert, meen ik, dat deze zich in
geen enkel opzicht dekken met die psychische verschillen, die de ene jon-
gen met eindexamen er toe brengen, zeg natuurkunde te gcl1lnstuderen
en de ander tot, zeg, de geschiedenis brengen. Zowel onder de A- als onder
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de B-mensen immers vindt men er met en zonder het bedoelde sociale
verantwoordelijkheidsbesef, en evenzeer treft men optimisten en pessimis-
ten onder beide groepen aan, als ook tenslotte, blijken beide soorten
optimisten en beide soorten pessimisten gelijkelijk over beide soorten
van wetenschap verdeeld.

Op alles wat ik tot nog toe gezegd heb, dames en heren, kan ik mij drie
reacties voorstellen. Daar is de toehoorder- ik noem hem de onwelwillen-
de - die zich reeds bij de opsomming van mijn dagtaak aan het begin van
mijn voordracht, schouderophalend zijn eigen gedachten heeft toegewend,
mompelend: de man is gek. Waarom maakt hij zich zo druk? Wie vraagt
hem zich zo uit te sloven? Als hij en de anderen, die zo onder de sociale
lasten gebukt gaan, liever uitsluitend de wetenschap beoefenen, laten zij
het dan doen. Wat let hen? Het zijn, als paaltje bij putje komt, aanstel-
lers en drukte-makers. De drukte-makers waarvan Leopold de Oosterse
dichter nadichtte, toen hij zei: 'Een drukte-maker is wiens naam bekend
is. Een intrigant, wiens leven afgewend is.Waarlijk hij waar' 't wijste daar-
omtrent die niemand kent en die van geen gekend is.'
Daar is voorts de toehoorder, die men de neutrale zou kunnen noemen.
Ik stel hem mij psychologisch geschoold voor. Hij zei, halfluisterend, bij
zichzelf tot de spreker: waarde heer, gij zijt mogelijk een beminnelijk
mens, maar gij vergist U in Uzelf. Wanneer gij de verplichting voelt om U
buiten Uw eigenlijk werk om met de maatschappij te bemoeien, dan is die
verplichting alleen een behoefte: gij wilt niet anders en wat gij zo plechtig
Uw sociaal zakelijk verantwoordelijkheidsbesef noemt, is in wezen slechts
de rationalisering van Uw drift. Gij torst een juk, ik zie het wel, doch
denk maar niet, dat gij ook één gelegenheid zoudt aangrijpen om er U
van te ontdoen. Gij zoudt zeer ongelukkig zijn zonder.
De derde soort toehoorder is de sympathieke, in de objectieve zin van dat
woord en zelfs in de pregnante: hij die mee-lijdt, hij dus voor wie hier,
precies als voor mijzelf, een mogelijkerwijs subjectief, maar dan toch als
objectief ervaren probleem ligt. In de praktijk namelijk - en het is met de
praktijk dat ik mij in dit tweede gedeelte van mijn lezing wil bezighouden
- in de praktijk staat de man van wetenschap die een voluntaristisch op-
timistisch mensbeeld belijdt, voor het probleem, hoe het voldoen aan de
sociale eisen die zijn sociaal zakelijk verantwoordelijkheidsbesefhem stelt,
te verenigen met de eisen die zijn wetenschappelijk verantwoordelijkheids-
besef hem evenzeer en vooral niet minder oplegt.
Ik durf dit probleem tragisch te noemen. Tragisch niet in die zin, dat zij
die er mee worstelen er bij ten onder gaan, want al is dat in bizondere ge-
vallen ook volstrekt niet uitgesloten, het is gelukkig toch de regel niet en
niets ligt, mij althans, geloof ik, verder dan als martelaar te willen poseren
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- maar tragisch in de zin van Hegel, die het wezen der tragiek omschreef,
niet als een strijd tussen recht en onrecht, maar als een strijd tussen twee
rechten. En zo zie ik ook ons probleem niet als een strijd tussen plicht en
neiging, maar als een strijd tussen twee plichten of wil men - ik heb de
psychologische toehoorder niet uit het oog verloren - tussen twee als plicht
besefte neigingen en daarom noem ik het tragisch. Immers - en ik acht dit
een belangrijk punt - die beide verantwoordelijkheden, die voor het socia-
le en die voor het wetenschappelijke, liggen niet in een ander vlak, ,wel
beschouwd zijn zij beide sociaal, want, hoewel het in deze kring onnodig
is er met nadruk op te wijzen, het blijft niettemin een feit, dat ook de be-
oefening der wetenschap in wezen een sociale functie is en haar richtige
beoefening derhalve een sociaal belang.
Dit tragische probleem is, als ik wel zie, in onze tijd zwaarder dan ooit
tevoren. Zwaarder dan ooit tevoren, om voo~ de hand liggende redenen.
Ten eerste door de crisis waarin de maatschappij zich bevindt. Wie deed
de wetenschappelijke werker in de Ige eeuw te kort,wanneer hij zich uit-
sluitend aan zijn wetenschap wijdde? Hoogstens zijn gezin. Helemaal on-
belangrijk was ook dat misschien niet, maar we kunnen het er toch wel
over eens zijn, dat het van secundair belang was. Maar nu ?De maatschap-
pij bevindt zich in een crisis. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen: dat zij
zich zus ofzo kan ontwikkelen. Ten goede of ten kwade. Het is een kwestie
van er op of er onder. Niets meer of minder ligt in het crisis-begrip be-
sloten. Wilt U dit concreet voor ogen zien? Tracht U dan een ogenblik in
te denken in de wereldsituatie van vandaag. Twee machtsconglome-
raten, groter dan de wereld ooit gekend heeft, staan tegenover elkaar.
Moet men het naderen van een botsing tussen die beide nu zijn gang laten
gaan of trachten, uiteraard naar de mate van zijn vermogen, dat onheil te
voorkomen? En gij, die het eerste meent, vergeet niet dat ook niets-doen
in dergelijke situaties betekent: iets-doen. Dit, passief, zijn gang laten gaan
is dit actief bevorderen. Zo voelt, misschien voor het eerst in de geschie-
denis, ook de geleerde de menselijke nood, omdat hijzelf in nood zit. Ik
weet dat ik hiermee niets nieuws zeg, maar het is, uiteindelijk in dit valse
onweerslicht dat men het probleem, dat ons hier hedenmiddag bezig-
houdt, moet bezien.
In de tweede plaats is ons probleem zwaarder dan ooit, omdat de maat-
schappelijke crisis ook een crisis in de wetenschap ten gevolge heeft. Het
is een misvatting te menen, dat de wetenschap een autonome ontwikke-
ling doormaakt, onafhankelijk van de maatschappij uit wier behoeften zij
is voortgekomen en tot wier ontwikkeling haar resultaten terugkeren. Met
andere woorden: juist in een tijd, waarin de toestand van de maatschappij
dusdanig is, dat ook de man van wetenschap zich wel met haar moet be-
moeien, op straffe van de ondergang dier maatschappij - en daarmee van
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de wetenschap - in diezelfde tijd eist de wetenschap, doordat zij zelfin een
crisis verkeert, óók meer dan ooit onze volle aandacht. Om ook hier con-
creet te zijn en met de verontschuldiging dat ik ook hier weer het voor-
beeld aan mijn eigen praktijk ontleen: de crisis in de historische weten-
schap heeft mij en anderen genoopt een nieuw vak te scheppen, dat ik
theoretische geschiedenis genoemd heb - waarom het één de onvermijde-
lijke consekwentie was van het andere en hoe dat geheel samenhangt met
de maatschappelijke crisis, waarin wij ons sinds de eerste wereldoorlog
bevinden, is een hoofdstuk op zichzelf, dat hier niet aan de orde is. Waar
het hier om gaat is dit: dat het duidelijk is dat de bloei van die jongste
tak aan de boom der historische wetenschap niet aan zichzelfkan worden
overgelaten, dat die, integendeel, de uiterste zorg der experimenterende
boomkwekers vereist. Tenslotte is het onverantwoordelijk een tak van we-
tenschap te inaugureren en dan te zeggen: zoekt U het nu zelf verder
maar uit.
Ieder onzer, toch., zou dus niet één mens met een I2-urige arbeidsdag
moeten zijn, maar twee mensen met een werkdag van 24 uur. In theorie
onoplosbaar moet - dat spreekt vanzelf-in de praktijk de oplossing gevon-
den worden in een voortdurend compromis. Julian Huxley heeft dat al
ingezien, toen hij eens in een opstel over Biology and sociology ten aanzien
van een verwante situatie schreef: 'This is where our human flexibility
comes in. Man should neither live whole-heartedly for himself' - hier dus:
zich helemaal aan de wetenschap wijden, - nor throw his individuality,
antlike, beneath the wheels of the community jaggernaut - hier dus: zich
geheel aan zijn sociale taak geven. - He can escape from the dilemma by
passing from one state to the other ... and not only can he, but he should
act thus.I .
Met alle voorbehoud dat het respect voor de naam Huxley mij oplegt,
ben ik van oordeel, dat hij hier te veel als bioloog, misschien ook als socio-
loog, maar tochte weinig als psycholoog heeft gesproken, of oneerbiedi-
ger, maar daarom des te eenvoudiger gezegd: zich wel wat al te gemakke-
lijk van de zaak heeft afgemaakt. Bij ons probleem ligt het in elk geval,
als ik wel zie, anders en ingewikkelder.
In de eerste plaats is er het tijdsprobleem. Het gaat er niet enkel om 6 uur
per dag wetenschappelijk en 6 uur sociaal werkzaam te zijn, of hoe men
die verdeling dan ook zou willen aanbrengen. Want die verdeling blijft
niet zonder consekwenties. Zij betekent - ik heb dat in mijn inleiding, meen
ik, al duidelijk genoeg te verstaan gegeven, dat men, subjectief gezien al-
thans - en daarop komt het hier aan - geen van beide taken naar behoren
volbrengt en derhalve van geen van beide die voldoening heeft, waar-
zonder men nu eenmaal niet voort kan gaan. Het is niet goed, onder een
1 Zie zijn Essays of a biologist in: Pelican books, 1939, p. 81.
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artikel een imprimatur te plaatsen, zolang men niet de overtuiging heeft,
dat er geen komma niet op zijn plaats staat. Het is niet goed 's middags
college te geven zonder de morgen besteed te hebben aan de voorbereiding
van inhoud èn vorm. Het is niet goed naar een vergadering te gaan en de
stukken daarvoor door te nemen in de taxi erheen. En wie onder ons kan
met de hand op zijn hart bezweren, dat hem zulks niet niet eens, maar her-
haaldelijk overkomt?
In de tweede plaats blijft zo een splitsing van de persoonlijkheid in tweeën,
nog afgezien van de tijdsfactor, niet zonder consekwenties van psychische
aard. Niet wanneer dit zich eens voordoet, maar wel en terdege wanneer
het leven op dit splitsingscompromis moet worden opgebouwd. Het voort-
durende van dit compromis betekent een voortdurende psychische span-
ning.
En hiermee, mijne hoorders, ben ik op het punt geland, waar ik, zo ergens
in deze voordracht, iets nieuws te zeggen heb, waarvoor ik in het bijzon-
der Uw belangstelling zou willen wekken. Het is voor datgene, waarop
ook mijn titel 'De Ivoren Toren onder hoogspanning' praeludeerde. Bij
'hoogspanning' horen een paar gestyleerde bliksems en het woord 'levens-
gevaarlijk'. En de sfeer waarin wij leven is levensgevaarlijk. En toch? Ik
heb tot nog toe - en ik vraag er vergiffenis voor - erg in mineur gesproken,
zodat zelfs het obligatoire grapje ontbrak, waarzonder een rechtgeaarde
voordracht het toch niet stellen kan. Maar nu wil ik mijn toon dan ook in
de andere sleutel transponeren. Want het is naar mijn mening weliswaar
zo, dat alleen de sterke naturen blijvend die spanning, waarvan ik sprak,
zullen kunnen verdragen, maar daar staat tegenover dat zij bij hen dan
ook èn wetenschappelijk èn maatschappelijk vruchtbaar niet kanzijn, maar
krachtens haar natuur, is. De innige verbinding die wetenschap en maat-
schappij hier aangaan, de innigste die denkbaar is, n.l. in één persoon,
heeft n.l. óók een wel niet exact berekenbaar, maar toch onmiskenbaar
voordeel. Het is voor het resultaat niet hetzelfde of iemand zich aan de
wetenschap wijdt zonder enige bijgedachte, dan wel, tijdelijk onderbe-
wust, in hem de gedachte leeft, dat er een maatschappij is, welke voor
hoe een klein gedeelte dan ook, mede van zijn geschrijf of gereken af-
hankelijk is voor haar welzijn. En het is voor het resultaat niet hetzelfde,
wanneer diezelfde man van wetenschap, op een andere tijd, zich aan zijn
sociale taak geeft wanneer hij daarbij, tijdelijk onbewust, zich gedragen
weet door dezelfde normen van preciesheid en waarheidsdrang, die hem
op een andere tijd bezielen als hij zijn onderzoekingen doet of de uit-
komsten daarvan in een verslag of artikel noteert. Het compromis tussen
beide bemoeiïngen, de wetenschappelijke en de sociale, betekent inder-
daad - het zou zand-in-de-ogen-strooierij zijn, het te ontkennen - dat
beide op een bepaalde manier minder intensief en dus minder goed ge-
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beuren, dan wanneer men zich uitsluitend aan één dier beide taken zou
wijden.
Maar tegenover dat verlies staat, als altijd, een winst. De spanning die
door dat compromis wordt opgewekt betekent namelijk evenzeer een be-
vruchting van beide bemoeiïngen: een bevruchting, waarvan de vrucht
zich weliswaar moeilijk exact beschrijven laat, omdat de gehele houding
van de persoon in kwestie daarbij in het geding komt, maar die deswege
niet minder reëel is.
Indien deze stelling vooral misschien de beoefenaren van de exacte vak-
ken wat vaag aandoet, laten zij dan bedenken, dat wat ik hier zeg zich
geenszins aandient als het resultaat van een desbetreffend onderzoek. Het
tegendeel is waar. Wat ik 'hier zeg, wil niet meer zijn dan het program
voor een dergelijk onderzoek, een psychologisch onderzoek naar deze
vraag: in welke zin en hoe diep beïnvloedt zakelijk sociaal verantwoordelijkheids-
besef de wetenschapsbeoefenaar die er de drager van is? Wanneer ik meen, dat
dit onderzoek zinrijk zou zijn, wanneer met andere woorden, ik derhalve
al tegelijk een vage voorstelling heb van het resultaat, wanneer ik - om
het nog anders te zeggen - de stelling omtrent de vruchtbaarheid der be-
doelde spanning die ik zo juist ontwikkelde, heb durven opstellen, dan
komt dat omdat mijn eigen vak mij hier reeds enig licht heeft doen op-
gaan. Zo ergens dan is het immers uit de studie der geschiedschrijving
klaarblijkelijk, dat de maatschappelijke houding van de historicus de wij-
ze van zijn vak te beoefenen en derhalve zijn resultaten te allen tijde ten
diepste beïnvloed, ja ik durfzeggen: bepaald heeft. Sinds-in '29 Huizin-
ga's Cultuurhistorische Verkenningen - die er overigens niet eender over dacht
als ik - mij aanleiding werd om mij in het bizonder met dit vraagstuk
bezig te houden, ligt heel mijn werk daar, om daarvan te getuigen. Ik
heb de laatste twintig jaar in hoofdzaak niets anders gedaan dan dat
aantonen.
Ik heb hier de geschiedenis genoemd en denk, bij uitbereiding, aan alle
sociale wetenschappen. Het is duidelijk dat voor haar beoefenaren het
onderhavige probleem van bizonder belang is. Want wel houd ik het er
voor, dat de spanning waarover wij spreken, haar gevaren èn haar vruch t-
baarheid voor de beoefenaren van alle wetenschappen gelden, maar daar-
mee wil niet gezegd zijn en is niet gezegd, dat èn haar gevaar èn haar
vruchtbaarheid niet in hogere mate gelden voor beoefenaren der A-weten-
schappen en in de hoogste mate voor die der sociale wetenschappen. Het
sociaal verantwoordelijkheidsbesef van de fyzicus of chemicus, om het
concreet te zeggen, kan weliswaar in opstand komen wanneer hij er zich
rekenschap van geeft, waartoe de resultaten van zijn onderzoekingen
eventueel kunnen leiden, C.q. onvermijdelijk moeten leiden, en dat kan
zelfs een gewetensconflict verwekken, dat hem dwingt een onschuldiger
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studie-object te kiezen of zelfs in het uiterste geval zijn vak er aan te geven
als zijnde dat in zijn ogen een 'Yerk des duivels geworden, dat neemt alles
l!iet weg, dat, zolang hij er mee doende blijft, zijn resultaten onafhankelijk
zijn van zijn maatschappelijke overtuiging. Een vloeistof wordt niet rood
als hij dat niet behoort te doen ook al is de man die er een andere bij
giet een communist.
Anders ligt dat en daarom dien ik dit punt wel te bespreken, bij de
sociale wetenschappen. Hier is de maatschappelijke overtuiging bij lange
na niet irrelevant. Hier is zij, integendeel, veelal beslissend, niet alleen
voor de keuze van zijn studie-object, maar ook voor zijn aanpak en daar-
mee voor het resultaat van zijn onderzoek. En zij die zich dat niet be-
wust maken, hetzij omdat zij daar te dom voor zijn of vaker, omdat zij
het zich niet bewust willen maken, teneinde op de oude wijze rustig met
hun geknutsel voort te gaan, vergissen zich, wanneer zij denken dat hun
houding in de sociale vraagstukken hun werk daarom niet zou beïnvloeden
ofzelfs bepalen. Het tegendeel is waar: een eerste vereiste om de gevaren
die hier liggen althans zoveel mogelijk te ontgaan is zich deze bewust te
maken. En ik ben er eerlijk van overtuigd, dat, indien mijn werk van de
laatste twintigjaar, waar ik zoëven op zinspeelde, althans enige betekenis
heeft, dat die dan in juist die bewustmaking is gelegen.
De beoefenaren der sociale wetenschappen kennel) derhalve nog een an-
dere spanning dan die van de splitsing in homo scientificus en -homo socialis,
die alle wetenschappelijke werkers met sociaal èn wetenschappelijk ver-
antwoordelijkheidsbesefkennen. Zij kennen de keuze die voortdurend aan
de orde is, de keuze tussen vrijheid en dienstbaarheid hunner wetenschap, bij
welke keuze in hun geval niet slechts sociale, maar evenzeer wetenschap-
pelijke waarden in het geding zijn. Zoals ik het zie, is dit ons probleem in
zijn scherpste, in zijn theoretisch meest onoplosbare verschijningsvorm.
Hier helpt alleen een paradox - niet als oplossing uiteraard, maar wel om
het probleem zo exact doenlijk te stellen. Deze paradox, dat de sociale
wetenschappen zowel niets waard zijn, als zij niet volkomen vrij zijn, hun
vraagstukken te onderzoeken, de resultaten van dat onderzoek vast te
leggen en mee te delen, als ook - en dat wel tegelijk - dat zij evenzeer
niets waard zijn als zij zich niet volkomen in dienst stellen van de maat-
schappij die zij onderzoeken en tot welker heil zij uiteindelijk moeten
dienen, willen zij enige zin hebben.
Deze spanning is niet alleen anders, zij is ook nog onverdragelijker dan de
vorige. Zij is alleen te verdragen door geloof en geduld. Onder geloof wil
ik hier dan verstaan déze overtuiging, dat het waarlijk onbevangen soci-
ale onderzoek uiteindelijk blijken zal samen te vallen met het werkelijke
belang der sociale ontwikkeling, de overtuiging dus dat uiteindelijk de
richting waarin de mensheid zich beweegt deze is: van een door rede en
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redelijkheid beheerste samenleving. En dat niet tengevolge van een meta-
fysische leiding of door een immanente en onontkoombare wetmatigheid,
wáardoor deze uitkomst van tevoren gegeven was, maar krachtens een
wilsbesluit van het wezen mens, in beginsel mogelijk geworden, toen de
evolutie eenmaal, hoe weten wij niet, uit de materie het bewustzijn had
voortgebracht. Dit schijnt mij als omschrijving van het voluntaristisch op-
timisme, tegelijk de kernovertuiging van het moderne humanisme toe,
waarop, zoals ik al te kennen gaf, ook mijn kijk op het hier behandelde
vraagstuk berust. Aan die ideale maatschappij, aan die tijd 'dat de ber-
gen den volken vrede zullen dragen en ook de heuvelen vol zullen zijn van
gerechtigheid', zoals psalm 72 vers 3 zegt, zijn wij intussen vandaag nog
niet toe en morgen evenmin en daarom stelde ik als tweede eis voor wie
deze spanning aandurven en aankunnen, geduld. Arbeiden zonder zeker
te zijn van de uitslag, ja, terwijl men veeleer zeker is, die uitslag niet te
zullen beleven ja, haar zelfs houdt voor een utopie - zie daar de derde en
laatste spanning achter de beide andere - en tevens de hoogste. En voor
het overige is het enige dat ik er voorshands van zeggen kan, dat bij wie
ook deze laatste spanning verdragen en omzetten kan in energie, het
zekere verlies aan kwantiteit zal worden opgewogen door een kwalitatieve
winst, zowel voor hemzelf als voor zijn medemensen, dat wil zeggen, zo-
wel voor de wetenschap als voor de maatschappij.
Ik heb, toehoorders, in de loop van mijn voordracht, bij herhaling het
woord: spanning gebruikt en U haar laten zien als de bizondere vorm
waarin zich heden ten dage ons verantwoordelijkheidsgevoel psychisch
openbaart. Ik heb van die spanning zelfs een zeker heil verwacht, in die
zin, dat zij uiteindelijk de kwaliteit van het werk van de beoefenaren der
sociale wetenschappen ten goede zou komen. Maar meent U daarom nu
niet, dat ik haar druk zou onderschatten. Deze spanningen verdragen
- ik ben mij daar diep van bewust - kunnen alleen, niet de happyfew, maar
als ik mij zo uitdrukken mag, alleen de unhappyfew. Alle privileges in dit
leven, misschien zèlfsde sociale, moeten betaald worden en het voorrecht,
tegelijk wetenschappelijk werkzaam te mogen zijn èn zich sociaal verant-
woordelijk te voelen, wordt betaald door die spanningen. En duur betaald:
want ik weet heel goed en zelfs uit ervaring, dat juist het zich onverant-
woordelijk-weten dichter bij het geluk ligt dan het gevoel van de plicht
tot het dragen ener verantwoordelijkheid. S.Just beging een tragische ver-
gissing toen hij over het geluk sprak als een 'idée neuve en Europe' en dat
tegelijk trachtte te bereiken door het wekken van het verantwoordelijk-
heidsgevoel. De tijd ontbreekt mij, om het hier uit te werken, maar ik houd
heter voor, dat zowel de religie als het militarisme als de partij-discipline
alle drie wortelen, en gehoorzaamheid in het algemeen wortelt in de diep-
liggende behoefte van de meeste mensen aan onverantwoordelijkheid. Ik
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wil hiermee dit zeggen: bezint eer gij begint, overweegt met andere woor-
den ee~gij besluit, voorzover gij dat besluit tenminste niet reeds genomen
hebt, Uw wetenschappelijke verantwoordelijkheid te verdubbelen door
een sociale. Maar bedenkt daarbij tevens, dat deze dubbele verantwoor-
delijkheid een opdracht is van onze tijd, waaraan gij U, naar mijn mening,
niet kunt onttrekken zonder plichtsverzaking. In die plichtsvervulling
daarentegen moet gij het geluk zoeken en uit dat geluk de moed putten
om die spanning te verdragen en tegelijk zult gij dan blijken in die moed,
omgekeerd, het geluk te vinden, het bitter geluk, dat het privilege is
van de unhappy lew.
En nu wilt U een practische slotsom uit mijn beschouwingen, een hand-
leiding voor de praktijk? Ik kan dit probleem niet voor U oplossen, zomin
als een vuurvliegje de nacht verlichten kan. U wilt dan tenminste een
resultaat? Ik hoop dat U naarmate mijn betoog vorderde Uw teleur-
stelling dienaangaande al verwerkt en begrepen hebt, dat ook dit er niet
is. Er is er geen. 'De waarheid is geen resultaat, maar pas dit plus wor-
ding' zegt Regel ongeveer 'en zo zou derhalve ook een resultaat, uit mijn
beschouwingen getrokken, de waarheid niet zijn. De waarheid omtrent
de zakelijke sociale verantwoordelijkheid van de beoefenaar, inzonder-
heid van die der sociale wetenschappen tot welke ik hier vanmiddag eer-
lijk getracht heb te naderen, is niet in woorden vast te leggen. Zij is
slechts te beleven. En niet één keer, opeens, maar elke dag opnieuw in
een voortdurende spanning, een voortdurende worsteling in een leven,
gewijd aan de wetenschap en dóór en in die wetenschap aan de maat-
schappij, dat is, ui teindelijk, aan de mede-mens en zijn toekomstig geluk.

1 Gee. bij J. C. Bruyn, Philosophia jJerelllzis, inaugurele rede, '948, p. '3.
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In het grote Huis aan de Binnenhaven gonzen de stemmen feestelijk
binnen het trappenhuis, over de gangen en in de ruime kamers. De rij
van gasten keert terug tot de Witte Zaal, waar het concert zal worden
voortgezet. Martijn heeft Jet's arm genomen en zo komen zij beiden de
brede trap af, terwijl beneden hen het blijmoedig praten der gasten
voortgaat. Omdat zij vrijwel de laatsten zijn in de stoet, valt het hun op
hoe stil het Huis achter hen wordt. Er blijft een wonderlijke stilte over
de lege gangen en de verlaten kamers. Jet wendt het hoofd en kijkt langs
de wenteling van de trapleuning naar boven. 'Tijn, kijk eens omhoog,
net het binnenste van een reuzenschelp.' Martijn ziet de blanke wanden
en de windingen van de trap en het verbaast hem hoe vreemd dit alles is.
Eindelijk staan ook zij voor de geopende deuren naar de Witte Zaal en
nu overvalt ook hen verwondering. De ka"arsenkronenzijn gedoofd, maar
van de wanden vloeit een melkachtig licht in de zaal. Een onbeweeglijk
schijnsel, dat slechts in het trillen van de kristallen kronen bewogenheid
kent. De nerveuze luister van rillend kaarslicht is verdwenen. Dit nieuwe
licht schijnt zonder materie, het straalt zonder zichtbare oorsprong en het
heeft het aanzien van de zaal zo zeer gewijzigd, dat ook Jet en Martijn
hun verbazing moeten uiten. Eerst aarzelen zij; als zij over de drempel
komen, zodra zij binnen de blanke muren staan zegt Jet: 'Het is een
totaal andere zaal.' Martijn toeft een wijle om de ruimte te overzien,
dan zegt hij: 'Kijk, het licht komt uit de coof onder langs het plafond en
uit die witte buislampen tussen de spiegels.' Zij gaan de rijen stoelen
langs en vinden hun plaatsen vooraan.
, 't Is strakker nog dan maanlicht,' zegt Martijn en voor Jet hem goed
heeft verstaan, wordt het stil in de zaal, want de musici zijn gekomen en
terwijl zij hun instrumenten stemmen, zet men zich tot luisteren.
Even, nauwelijks een ademtocht, is er geen geluid binnen deze glanzende
wanden en dan mengt zich de weemoedig juichende klank van een kwar-
tet van Mozart met de koude gloed van het licht.
Nu deze klanken beginnen te stromen, ervaart Martijn, dat dit licht
zonder warmte is. Zijn blik doolt langs de wanden en langs het hoge
plafond. De Louis XVI motieven aan wanden en panelen lijken ver-
stard. De luiten en fluiten, tambourijnen en mandolines zijn onbespeel-
baar en de linten, die deze instrumenten saambinden missen het plooi-
bare van zware zijde. Varens en bloemen zijn stijf en verdord in panelen
en deuren gestoken. De engeltjes in het stucwerk van het plafond spelen
niet langer. Zij staren op de mensen beneden hen. Slechts de Venetiaanse
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\ kronen doen een regen van veelkleurige gensters vermoeden. Diep oranje,
hel gele, brandend indigo, robijn rode, donker violette, hemels blauwe
en zacht groene flonkers schampen langs de kristallijnen droppels en
op dit kleurrijk spel van versplinterd licht ervaart Martijn hoe ruisende
klanken een omfloerst juichen in hem doen komen.
Melodieën strengelen zich en accoorden schrijden voort, de minuten
afpalend voor gracielijkc figuren en als de neigende statigheid van de
menuet verklinkt, heeft Martijn de ogen gesloten. Zijn blik wordt ge-
boeid door een tafereel, dat hij met open ogen niet kon zien. Achter zijn
gesloten oogleden blijft het wonderlijk glanzen en als hij Jet's arm vindt,
koel en zacht, weet hij, dat zulke muziek nog eenmaal zo geklonken heeft
in dit Huis. Het is hem of zich iets herhaalt binnen deze wanden, iets
waar niemand van weet. Hij voelt zich nu zeer verbonden met dit Huis en
tegelijkertijd beseft hij overduidelijk, dat dit alles hem in dit uur ont-
nomen wordt. Tevens weet hij, dat het onafwendbaar is, alsof een nood-
lot wordt voltrokken. Dit huis wordt herboren en bevrijd van een duistere
doem. De menuet schrijdt voort en Jet's zachte arm blijft koel in zijn
warme hand. Martijn durft zijn ogen niet openen, omdat hij weet, dat
alles dan voorbij zal zijn. Alles wat hij zich in deze ogenblikken herinnert,
zonder het ooit te hebben gekend, alles ook waarop Jan Marinus Car-
bentus zich bezon die avond, dat hij in zijn gemmenkabinet wenend de
miniatuur met de beeltenis van zijn voor kort gestorven vrouw terzijde
schoof, om de brief te herlezen van zijn dochter, die in Utrecht leefde
met haar man en haar kind, waarvan zij een goede veertien dagen
geleden in de kraam was geweest. 'Wat zult gij nu alleen zijn in dat grote
huis. Kunt gij het comptoir niet enigen tijd aan de zorgen van Mattijn
laten en bij ons wat tot rust komen. Mijn man zal U zeker gaarne zien
en gij zult vreugde beleven aan onze kleine Mie-Bet, die zozeer de trek-
ken van onze lieve Moeder-zaliger toont.'
Telkens weer las Jan Marin us Carben tus deze regels en telkens weer keek
hij door zijn tranen naar het strakke, vreugdeloze gelaat van zijn vrouw.
Het was volkomen stil in het Huis, de domestieken slopen door de gangen,
want zij wisten, dat mijnheer geen geluid duldde. Mijnheer was heel de
dag op het comptoir, waar hij met de oude klerk zaken deed, niet meer
sprekend dan volstrekt geboden was. Hij nam zijn maaltijden stipt op de
door hem vastgestelde uren in de kleine salon naast de ruime voorkamer,
waar eertijds mevrouw uren achtereen, zonder een woord te spreken,
slechts met zo nu en dan een nauw merkbare trekking van pijn om de
dunne mond, haar handwerk deed. Voor het overige zat Jan Marinus
Carbentus in zijn gemmenkabinet en las of streelde zijn kostbare gem-
men, als hij niet 's avonds laat of in het nachtelijk uur met zijn fameuze
kijkers de hemel afzocht, lovend de onmeetbare majesteit van de Schep-
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per. Zo bleef het Huis verder geheel verlaten. De booiengingen fluisterend
door de kamers, beducht de heer des huizes te ontmoeten, omdat zij
niet wisten of zij zwijgen of spreken moesten als hij haar tegentrad.
Die avond overdacht de koopman en reder Carbentus wat dit Huis
hem had gebracht en hij vond niets dan leed en eenzaamheid. Nog hoorde
hij het kreunen en klagen van zijn vrouw, dat heel het Huis vervulde tot
zij van haar wurgende kwaal verlost werd met een benauwde schreeuw,
waarna een gruwelijke stilte in het Huis viel. Sindsdien wilde die stilte
niet wijken. Nog zag hij het verwrongen gelaat van Mattijn, zijn enige
zoon, toen hij wankelend thuiskwam in zijn vrijcoordersuniform, nadat hij
zijn lief had gedood. Nog proefde hij het bittere van de zwarte ochtend
waarop Heiltje was verdwenen en niet meer naar huis kwam voor zij
gered werd door de jonge geneesheer, die haar van kindsbeen af beminde,
die nu haar toegewijde echtgenoot was.
Leed had het Huis hem gebracht en eenzaamheid had het hem gelaten.
Hij had het indertijd doen bouwen van het geld, dat een slaventransport
hem had opgeleverd. Eenmaal in zijn leven had hij slaven gevaren en
het had hem zo groot profijt gebracht, dat hij dit monument had kunnen
oprichten. Het viel niet te ontkennen, dat hij die commercie met tegenzin
was begonnen, maar een koopman. zoekt nu eenmaal rechtvaardiging
in de winst. Hij suste zijn geweten met hetgeen hij had gelezen in Het
Staatkundig-Godgeleerd Onderzoekschrift over de Slavernij van] acobus,
Elisa, ]oannes Capitein, een Moor uit Afrika. Slavernij was niet strijdig
tegen de Christelijke Vrijheid, leerde het hem en las hij niet in de
'Noodige Onderrichtingen voor de Slaafhandelaaren' , 'dat er vele bedrij-
ven plaats hebben, welke ongeoorloofd zouden schijnen, indien er geen
bijzonder voordeel in te vinden was. Getuige zij hiervan de slavenhandel,
die men alleen door het voordeel 't welk dezelve aan de kooplieden toe-
brengt, van onwettigheid kan vrij spreken'. Voordeel had hem de lading
van de 'Mattijn Hermanus Gallei' voldoende gebracht. Hij liet er zich
het kostelijk Huis v~n bouwen in de ijdele hoop, dat zijn vrouw er vreug-
de vinden zou.
Toen het gereed was wijdde hij zijn woning in met praal en statie, een
rijk maal, waar, dank zij zijn zwager, de vroedschap Gijsbert Vinck,
verscheidene vroedschapsleden mede aanzaten, en een luisterrijke feest-
avond, waarop Heil1je zijn dochter een airtje zong en uitgelezen kunste-
naars' een solo speelden op glazen bokalen. In de grote zaal werd ten
pleziere van de juffers en de jonkers een bal gegeven en ] an Marinus
danste een enkele maal mee als niet te veel contorsien nodig waren.
Bijna voelde hij zich een gelukkig mens temidden van die luister, ware
het niet, dat wel drie maal diezelfde avond op het onverwachtst het
stuwplan van de 'Mattijn Hermanus Gallei' hem voor ogen was ver-
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schenen, zoals het nonchalant op de tafel van de Vlissingse kapitein
Geert Baars had gelegen. Telkens als dat stuwplan hem voor ogen kwam
hoorde hij weer hoe trots Geert hem had verzekerd: 'Zij worden gestuwd
als de fijnste lading, er zullen er weinige creperen. Buitendien is onze
chirurgijn geen verkenssnijder, hij waakt ervoor als de beste, dat het
schip onder 's Heeren zegen vaart'. 's Heren zegen had de vaart behoed
en nu werd het Huis van Jan Marinus Carbentus glorieus ingewijd.
Zijn vrouw ging met gesloten mond temidden der uitgelaten gasten,
hijzelf dronk Rijnsen of Fransen wijn en rookte menige geurige pijp. Wel-
dadige gerechten hadden hem goed gedaan en slechts tweemaal had
hij zich behoeven te verwijderen om zich de vinger in de keel te steken.
De gasten putten zich uit in eloquentie om de gastheer op inimitabele
manier hun compliment te maken. Gouden en zilveren tabatières gingen
rond en aan menige speeltafel wisselde de jeugd oeuillades, die dikwerf
leidden tot een gracielijke sarabande. Mattijn, zijn zoon, was overal
tegelijk te vinden, lachend discussiërend, naar het scheen, met alle
dames tegelijk. Met een lichte bezorgdheid toch had Jan Marinus waar-
genomen, hoe Heiltje, zijn oogappel, onafscheidelijk leek van de jonge
Verdam, die als een excellent petit maître het meest van allen schitterde.
Het was waar, de jonge gast had heI? een kostelijke camée geschonken,
een pronkstuk voor zijn kabinet, maar in heel het voorkomen van die
jonker duchtte Carbentus iets, dat hij nog niet onder woorden kon bren-
gen. Vroedschap Wichters had hem toevertrouwd, dat de jeugdige
praler, die als gast van een der genodigden was meegekomen, toegang
had tot het Stadhouderlijk Hof, waar het nu eenmaal wat los van ma-
nieren toeging. De jonge seigneur was aimabel en Jan Marinus minde
het leven nog voldoende om te begrijpen, dat zijn Heiltje van levenslust
straalde nu een zo hoofs jonkertje haar met zijn voorkeur vleide.
Het zou waarlijk een smetteloos feestelijke avond zijn geweest, als zijn
gade ook maar éénmaal waarlijk blijmoedig zou hebben gelachen en als
hij niet onverhoeds het stuwplan van de lading levende koopwaar had
aanschouwd temidden van deze zorgeloosheid. De eerste maal zag hij
het scherp over de rand van een bokaal bloedrode Franse wijn, de tweede
maal, toen hij burgemeester Kremmink zijn gemmenkabinet binnen-
leidde en tenslotte toen hij Mattijn in een krans van kirrende dametjes
hoorde zeggen: 'een defloratie voor f. 200.-, c'est plus ravissant que
faire l'amour à trois maitresses.' Een brutaal jong ding, uitdagend gedé-
colleteerd met een tache de beauté bezijden het linkeroog, klaterde:
'Deux cents florins ? Mais c'est à bas prix. Mon frère, Ie notaire, m'a dit
que ça coûte fl 400.- pour Ie moins.'
'Ou les moines,' hoorde Marinus zijn zoon nog zeggen, maar de rest
van het gesprek werd bedolven onder een klatering van lachen. Het
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ergerde de oude Carbentus, want volkomen ongemotiveerd moest hij op
eenmaal denken aan zijn assurantiepolis: [Sullende wij de risico loopen op
de Slaven die voort Cargasoen sullen werden Ingekogt, verhandelt of
getrocqueert werdende met wedersijds goedvinden.] Ingeval van op-
stand of ander onheijl onder de Slaven.
Yder Stukx Slaef so manlijk als vrouwelijk, jong of oud, groot of kleijn
getaxeerd en aengenomen voor ft 250,- schoon bij inkoop, ruiling of
verhandeling meerder of minder mogte gekost hebben.' En weer zag hij
het gruwelijke stuwplan van de 'Mattijn Hermanus Gallei'. Geprikkeld
nam hij een geduchte prise en liet zich een bokaal zware wijn schenken,
welke hij traag proevend leegdronk, geheel alleen staand temidden van
al zijn gasten. Toen de bokaal geledigd was stond zijn gade naast hem.
Zij klaagde over hevige duizelingen en vroeg hem haar bij de gasten
te willen excuseren met het oog op haar ondragelijke vertiges. Hij excu-
seerde haar bij niemand, want het kwam hem voor, dat niemand haar
miste. Pas bij het afscheid nemen, toen de koetsen voorreden, moest hij
de gastvrouw verontschuldigen en allen lieten hem achter met matte wen-
sen voor haar welzijn en luidruchtigen dank voor het merveilleuse feest.
En het was een wonderbaarlijk feest, waarmee het Huis van Carbentus
was ingewijd. Het gold als een éclatant bewijs, dat het voortreffelijk ging
met de commercie, dat er welstand heerste onder de kooplieden, want
Carbentus was waarlijk de enige niet, die de stad verrijkte met een kost-
baar huis volgens de nieuwste stijl gebouwd en met die ruime middelen,
welke getuigen van God's zegen op de handeÎ van hun stad. Maar bij
Jan Marinus was na het feest een tergende nasmaak gebleven. Somtijds
leek het hem of hij wroeging gevoelde over een laakbare daad, maar dat
wilde hij zichzelf niet bekennen, want de slaafVaart was immers onont-
beerlijk voor de opleiding van onze zeelui en was het geen Gode welge-
vallig werk de zwarten het Evangelie te brengen en zo hun ziel te redden?
Was de ongemene winst niet het beste bewijs van 's.Heren zegen en goe-
dertierenheid? Dit Huis was gebouwd met geld, dat de Here hem had
geschonken en daarom mocht hij binnen deze muren in vrede leven.
Niettemin bleef de twijfel wroeten in zijn hart en om zekerheid te ver-
krijgen was hij naar een befaamd astrologist in den Haag gegaan om
hem te vragen of er waarlijk zegen rustte op zijn Huis. De horoscoop-
trekker had hem nauwgezet gevraagd, wanneer tot de bouw van het
Huis was besloten, wanneer de bouw was begonnen, wanneer de drempel
van de hoofddeur was gelegd, het dak was gesloten en op welke dag en
welk uur precies zij het Huis hadden betreden als bewoners. Jan Marinus
had nauwkeurig geantwoordennazeswekenreed hij weer naar den Haag,
waar de astroiogist hem zeide:
'De stenen zijn gevoegd met bloed - er ~al leed zijn en kommer - gij
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zult er eenzaam zijn, verlaten van allen - de hospita ~al er sterven zonder
een uur van geluk en haar dood zal een verlossing zijn - een jonge vrouw
verlaat dit huis zonder kommer en zij keert niet weer dan nadat het
ledig is - een jonge man zal het huis bewaren nadat hij gevlucht is, want
hij doodt wat hem het liefst is - voor altijd is dit huis gebouwd - gij allen,
gij en die na U komen zullen er van vervreemden, maar vóór Uw geslacht
vergeten is zal alleen dit huis Uw naam bewaren - maar dit zal niet zijn
dan nadat afgrijselijke verwoestingen zullen zijn aangericht aan alles
wat om dit huis is - dan zal het eenzaam zijn gelijk gij eens eenzaam in
zijn kamers wezen zult - dit huis heeft een grote toekomst'.
Jan Marinus had luid gelachen en toen hij in zijn koets naar huis reed,
dacht hij aan het goede der aarde, dat tastbaar was in de pracht van
zijn kostelijke woning. Telkens weer moest hij lachen, lachen om de
wartaal van die sterrenkijker en telkens als hij maar het minste gewaar
werd dat waarschijnlijkheid verleende aan de woorden van die occultist
lachte hij vreemd en akelig. Maar per slot was Jan Marinus Carbentus
een arbeidzaam mens en arbeid verdrijft beuzelarijen.
De miniatuur van zijn vrouw lag in zijn linkerhand; de rechter streelde
het koningsblauwe fluweel van het met paarlmoer ingelegde étui, waar
zijn zilveren fluit in rustte. Zijn vingers tastten langs de kleppen en langs
het koele, slanke lichaam van de fluit. Zo tastten die vingers ook wel de
vormen af van de sculpturen in zijn kabinet. Hij kende alle rondingen
van zijn statuen: ranke godinnen met voorzichtige schouders en aarze-
lende borsten. Menigmaal streelde hij met de vlakke hand de broze
enkels en het was hem een zoete vreugde de halslijn te volgen tot waar
ze overging in de tedere welving van de borst. Het achterblad van zijn
viool kende dezelfde welving en als hij het glanzend hout voelde trillen
onder zijn vingertoppen, doorstroomde hem een zeldzaam gevoel van
voldaanheid.
Werktuigelijk legde hij de miniatuur op tafel en greep met beide handen
de fluit, stond op en legde het koele zilver aan zijn kille mond. Voorzich-
tig blies hij een eerste toon en op eenmaal werd het hem vreemd, door-
schijnend bewust dat het lichaam van zijn gade hem vreemder was
geweest dan de lichamen van zijn sculpturen. Er klonk een donkere
toon door het kabinet, en terwijl zijn gedachten doolden rond het wezen
van zijn vrouwen de lijfelijke ervaringen met zijn godinnenbeelden,
zochten zijn vingers een melodie. Langzaam vormde zich muziek in het
Huis. Dan keken de domestieken elkaar bevreemd aan, want als de
koopman fluitspeelde, duldde hij geen ander gerucht. .
Jan Marinus speelde fluit en de avond was glanzend als een maansteen.
Hij stond voor de hoge ramen van zijn kabinet en keek uit over de rivier
met de schepen en hij wist dat daar zijn eige~ schepen onder waren.
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Terwijl hij speelde vergat hij de miniatuur; was er een tijdlang niet
anders rond hem dan muziek waar hij verrast naar l~isterde. Zo was hem
het leven nog het liefst, omspoeld door klanken, die hem bijkans tastbaar
leken, Jan Marinus improviseerde graag, maar hij moest zich onbespied
weten. Improviseren was hem zich herinneren in klank.
Toen zijn vrouw nog leefde gebeurde het meer dan eens, dat zij nagenoeg
geluidloos door de kamer naast het kabinet ging. De verbindingsdeur
behoefde niet open te staan, hij voelde haar aanwezigheid. Dat brak op
slag zijn spel. Hij had haar vriendelijk gevraagd hem niet te storen als
hij fluitspeelde in zijn kabinet, hij had haar bars de kamer gewezen,
maar als zij het nodig oordeelde verscheen zij zwijgend in de kamer en
vernielde zijn vreugde. Hij begreep wel, dat zij leed onder wat zij oor-
deelde grillen te zijn. Zij meende, dat het genoeg was de maarte te heb-
ben bevolen niet in de grote kamer te komen als mijnheer musiceerde.
Haar eigen geluidloze aanwezigheid kon onmogelijk storend zijn. Boven-
dien was zij immers vele malen in de grote kamer geweest als uit het
kabinet het orgelend en parelend fluitspel klonk, zonder dat haar toeven
het spel verbrak. Maar Jan Marinus kende slechts de ogenblikken, dat hij
haar starre tegenwoordigheid voelde en die storingen waren hem genoeg.
Dat was nu voorbij. Hij had den domestieken streng bevolen hem niet
te storen als hij zich in het kabinet aan de muziek wijdde en zij hielden
zich stipt aan zijn orders.
Deze avond improviseerde hij, aarzelend aanvankelijk, maar allengs
vloeiden de melodieën voor de naderende nacht uit. Hij luisterde naar
de gang der klanken en het leek wel of zij geheel vanzelf geboren werden
in het kwijnende licht. Op het water deinden de schepen en langs de
hemel wuifde een enkele maal een late vogel. En terwijl Jan Marinus
Carbentus de vlucht van één dier vogels trachtte te begeleiden met een
sierlijke arabesque, vergleden zijn sluimerende gedachten naar een zoele
zomeravond in de theekoepel op hun buiten aan de Vaart. Toen de
vogel in het grijzend blauw was opgelost waren zijn gedachten gewekt.
Allen waren zij samen geweest, zijn vreugdeloze vrouw, zijn ontvanke-
lijke kinderen en ook de jonge man, wiens galante manieren hem bevreesd
hadden doen zijn voor zijn dochter. Carbentus had een pijp gerookt,
wandelend in de rechte lanen van het park, hij had tussen de geschoren
hagen gelopen en terloops de blanke beelden gestreeld, die in berceaux
verscholen stonden. Toen hij de theekoepel betrad had men zijn komen
niet bemerkt. De jonge. Verdam sprak met geestdrift over muiterij in
Den Helder. Hij verdedigde vol vuur de muiters: 'zij hadden immers
volkomen gelijk in opstand te komen tegen een onafgebroken verblijf
van meer dan een maand aan boord van hun schip'. Men behoorde hun
gratie te verlenen en te verdelen over de vloot tot lering van de overige
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schepelingen'. Carbentus had gewacht op hetgeen zijn zoon zou zeggen,
maar toen Mattijn slechts glimlachte had hij gevraagd in wiens redeloze
brein zulke gedachten geboren waren. De zijnen hadden verschrikt
opgekeken, maar de jonge Verdam had zich gracieus van zijn stoel
verheven en hem met een hoofs gebaar begroet. 'Dit zijn gedachten van
de eerste commies bij de Raad van State, zoals ik die mocht leren kennen
ten huize van de vorst Gallitzin, Catharina van Rusland's gezant ten
Hove.' Het werd met onmiskenbare hooghartigheid gezegd en het had
Carbentus geprikkeld. Hij had die onbesuisde taal niet mogen dulden
in zijn huis, het scheepsvolk had te dienen, zich bewust van de plaats
welke hun Schepper hen had toebedeeld; het mindere volk mochtpp-
komen voor zijn menselijke rechten, maar opstand tegen het Gezag kan
geen rechtschapene dulden, hoe rekkelijk hij wezen mocht. Omdat er
toch in die gedachten elementen scholen, welker redelijkheid hem niet
ontgingen had hij de juiste argumen~en niet gevonden tegen het betoog
van deze knaap. En Mattijn was zijn vader niet bijgevallen, eerder had
hij voedsel gegeven aan deze onbekookte vermetelheid. Slechts zijn vrouw
had gezegd: 'Men mag Gods ordonnantiën niet weerstreven' en juist
dat argument had Carbentus alle wapenen uit de hand geslagen. Merk-
waardig, dat hij zich daar juist nu zo helder van bewust werd. Hij had
die avond verloren, al had de jonge Verdam het dispuut besloten met de
onderdanige woorden: 'ik heb te zwichten voor uw rijpe ervaring als reder
en koopman.' Duidelijker dan die avond zagjan Carbentus nu hoe Heiltje
de petit maître toelachte, alsof zij de triomf volkomen had doorproefd.
Nu lag daar haar brief met het verzoek de eenzaamheid van het Huis
te ontvluchten en de zaken aan Mattijn te laten. Mattijn, die kort voor
zijn Moeders dood in het ouderlijk huis was weergekeerd, in het Huis
waar nu een bezwerende kilte dreigde. Mattijn, die zich ernstig wijdde
aan de zaken van het comptoir, dat moest gezegd, maar Jan Marinus
wist heel wel, dat die ijver niet de zaken gold, maar een zoeken naar
vergetelheid voor onherstelbaar leed. Hij kende zijn zoon genoeg om te
beseffen, dat er plotseling een dag kon komen, dat hij dit Huis opnieuw
ontvluchten zou en dat niets hem dan weerhouden kon. Hoeveel jaren
spoelden niet over hen heen sinds die avond, dat Mattijn gebroken zijn
vaders kamer binnenwankelde om hem te zeggen, dat hij verdwijnen
moest?
De jonge fiere vrycoorder had als zo menigmaal zijn compagnie gecom-
mandeerd juist voor het huis waar zijn geliefde woonde. Het was hem
een vreugde dat te doen omdat hij zijn martialiteit kon tonen aan haar
wier hart hem toebehoorde. In het geheim beminden zij elkaar, de
lachende dochter van een eenvoudig burger en de wat pralende reders-
zoon. Zij ontmoetten elkander heimelijk in de lanen aan de rand van de
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stad, maar als Mattijn excerceerde met zijn compagnie, zagen zij elkan-
der op het oefenveld voor haar woning. Het was beiden een onuit-
sprekelijke vreugde: zij was trots op de bedrevenheid in de wapenhandel
van haar hartsvriend, hij op de voorbeeldige houding van zijn mannen.
Die rampzalige avond zou de compagnie met scherp schieten op het
excercitieveld. Mattijn had het zijn geliefde vol blijdschap verteld en
haar nadrukkelijk gewaarschuwd vooral niet, zoals haar dartele gewoon-
te was, over het veld te gaan als de excercities aan de gang waren. Ten
strengste was het aan het volk verboden gedurende het excerceren het
veld te betreden, maar de wachten lieten het vrolijke deerntje begaan,
omdat zij begrepen hoe het stond tussen hun luitenant en dit speelse
wicht. Maar ondanks zijn nadrukkelijk bevel, ondanks het feit ook, dat
de schildwachts de strengste instructies hadden, brak zij juist door het
wijde cordon toen Mattijn 'vuur' commandeerde. De wachten schreeuw-
den wel 'terug, terug', maar zij liep door, omdat haar immers niets kon
deren als Mattijn zijn mannen aanvoerde. 'Vuur.' Het salvo en een schel-
le gil. Zij viel. Mattijn had zijn geliefde gèdood. Hij vertelde hakkelend
aan zijn vader, hoe zij elkaar gevonden hadden toen hij nog maar pas
bij het vrijcorps was, hoe lief zij elkaar gekregen hadden, hoe hij haar
vereerde om haar reinheid en haar edelmoedigheid.' Zij was de vroom-
heid zelve vader, devoot en wars van elke zonde. Zij had mij kunnen
redden van mijzelf, van mijn eigenliefde. Zij had mij de kracht kunnen
schenken om te leven, het lome bloed te doen stromen door mijn trage
hart.' Mattijn was in snikken uitgebarsten, zodat hij minuten lang geen
woord kon uitbrengen.
Al deze dingen kwamen Jan Marinus deze avond zo duidelijk voor de
geest, alsof het zich alles opnieuw, maar helderder, voor hem afspeelde.
Hij had de fluit van zijn mond genomen en stond roerloos in zijn kabinet
te midden van zijn precieuse schatten. Het verwonderde en verontrustte
hem, dat het verleden zo overduidelijk voor hem begon te leven. Zijn
gedachten toefden bij zijn zoon, die in het ouderlijk huis was weergekeerd
om er zo verbeten zwijgzaam rond te gaan als zijn moeder deed.
Na die zwarte dag, waarop Mattijn zijn lief doodde was het leven in
de stad hem te benauwd geworden. Hij vluchtte voor zijn wroetend
geweten naar Frankrijk en vandaar had hij twee of driemaal een kleur-
loze brief aan zijn ouders geschreven, tot hij zonder aankondiging terug
was gekomen. Hij hernam zijn intrek in het Huis als ware hij nimmer
weg geweest; hij sprak niet over wat hem had doen gaan; hij sprak even-
min over hetgeen hij in Frankrijk had ervaren. Hij had zijn moeder
plichtsgetrouw gekust en zijn vader gezegd, dat hij op het comptoir wilde
werken. En nu werkte hij, zwijgend, hoewel schijnbaar met grote toe-
wijding, gesteund door een niet te miskennen gerijpte ervaring. Hij bracht
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befaamde wijnhuizen als relaties mee en Jan Marinus zag met verwon-
derde vreugde, dat er blijkbaar toch een koopman school in de wat op-
gewonde jongeman, die als gebroken zijn huis had verlaten. Immers voor
Mattijn het ouderlijk huis en de stad achter zich liet had Jan Marinus
meermalen gevreesd, dat zijn zoon voor de zaken ten enen male on-
bruikbaar wezen zou. Telkens weer bracht hij lieden in huis, die zijn
vader node zag komen. Er werden driftige disputen gehouden en er
werd overmatig gedronken op Mattijn's kamer. Eens - het was reeds
nacht,- was Jan Marinus de kamer van zijn zoon binnen gegaan, omdat
hij het galmend geluid van Mattijn in de gangen van het Huis hoorde.
Jan Marinus betrad de kamer en hij vond zijn zoon, die met grote
gebaren en fonkelende ogen een vers voordroeg, terwijl zijn vrienden
gekluisterd in een ijzige ban luisterden. De vader stond bevreesd, be-
vreesd omdat hier dingen overluid gezegd werden, welke hij wel waagde
te overdenken, maar waar hij geen gestalte aan durfde geven. J anMarinus
had geluisterd en voor het vers teneinde was verliet hij de kamer zonder
een woord. Later had hij het vers gevonden en gelezen. Het had hem
geruimen tijd niet meer losgelaten en hoewel hij er sinds lang niet meer
aan had gedacht, hoorde h~jin de stilte van deze zonderlinge avond hel-
derder en verbetener dan die nacht deze regels uit het bittere vers:

Ja! daar blinken ze in weidse pracht;
Zijn met hoogheid versierd; wijd om hen hêen verbreidt
Hunner wapenen klank den schrik

En de ontzetting. Maar wee! pesten der weereld, wee!
Op 't getal der verslagenen

is uw sterkte gevest: schuldeloos mensenbloed
verwt uw vorstelijk gewaad: uw troon

is met menschengebeente, als met ivoor, gesierd.
Ha! der weeduwen en weezen klagt

is muziek voor uw oor; lieflijke wijn verkwikt
zoo den dorstigen niet, als u

hunne tranen.,Maar wee! pesten der weereld, wee!
Eens, eens buigen de natiën

Vuig niet meer zig in 't stof voor der tirannen trots:
eens - gelijk het verbolgen meir

sterke dijken en duin woedend ter neder werpt -
werpen grimmig de volkeren

Uwe troonen ter neer. Machteloos stort gy dan
van uw hoogheid, en wijd-om-heen

hooren landen dien val juichend en vloeken u!

. Jan Marinus stond voor het hoge venster van zijn kabinet. De avond
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sneed zijn silhouet scherp voor het violette glas en zijn verzadigde, ronde
hoofd, dat in de nek iets luchtigs kreeg door het pruikstaartje, wendde zich
traag in het weifelende licht. Hij legde zijn dauwig glanzende fluit als
in trance op de hoge, met paarlmoer versierde pulpiter en hij stond
verwonderd in de sidderende stilte, want met half gesloten ogen luisterde
hij gespannen naar de stem van zijn zoon, die in hem klonk. Er was geen
gerucht rond hem. Zijn gemmen en schelpen, de waaierachtige bloedrode
en fel witte koralen slurpten gretig het laatste schijnsel van de dag op
en ook langs de zilveren spangen en gouden knopen van Jan Marinus'
glanzende kledij schampte het zinkende licht.
Alles was kil in het Huis en Jan Marinus hoorde,. terwijl hij zeér aan-
dachtig naar de stilte luisterde, overduidelijk de volle stem van Mattyn.
Onderwijl dreven tal van gesprekken door zijn geest. Gesprekken, die
hij zo vaak beluisterd had in het gezelschap, waarmee zijn zoon verkeerde,
gesprekken waarbij de pralende jonge Yerdam de boventoon voerde.

'En nu speelde het Jan Marinus op eenmaal opdringerig door het be-
wustzijn hoe er telkens weer verhalen waren geweest over de erbarmelijke
stadhouder, die dronk of sliep, soldaatje speelde, zijn sultane favorite
naliep en jeremieerde dat hij beter kon gaan koolplanten in zijn eigen
erflanden dan zich afbeulen met een hondsvotwerk, dat hem enkel en
alleen ongezond maakte en hem deed wensen dood te zijn. Er werd
gefulmineerd tegen de laksheid, welke de vloot niet deed uitrusten, tegen
de Engels gezinde houding van het hof en de onbetrouwbare politiek
van Le Gras, de dikke Hertog. Die jonge praalhans Yerdam roerde zich
het meest van allen en het liefst had Jan Marinus die opzichtige baai-
vanger willen souffieteren, maar toch was er telkens weer iets geweest,
dat hem uitermate boeide. Zo was het nu ook weer in dit gesprek der
verbeelding. Jan Marinus voelde een jachtige ergernis in zich omhoog
kruipen en hij luisterde evenzeer met belangstelling. Tal van verhalen
deden toen ter tijd in de stad de ronde over de vadzige Stadhouder en
het was hem steeds een heimelijke genoegdoening geweest zo nu en dan
ook iets te kunnen bijdragen op de beurs of in het koffiehuis. Zelfs nu
gleed er een weke, zelfvoldane glimlach over zijn breed gelaat, want hij
hoorde hoe makelaars en kooplieden onder de arkaden van de beurs
hem begroetten met: 'Eh, bien, Carbentus, racontez nous quelques
nouvelles ravissantes.: Allerwege werd over de Stadhouder en de Haagse
jongelieden en hun lichtekooien gesproken. Zelfs de domestieken ver-
heelden hem hun mening niet over de Dikke Donder van een Hertog
en het sullig product van zijn voogdijschap. Waarom het gemene volk
luidruchtig houzee riep en vivat Oranje joelde kon men het best de zilver-
smeden vragen, die nog nimmer zoveel gouden ducaten hadden gebeurd
voor zilveren gespen en spangen. Het was algemeen bekend, dat de

163



\
B. STROMAN

prins al zijn contanten aan het gemene volk in de stad had verdaan.
Wat had men te verwachten van een stadhouder wiens vurigste wens
het was, dat het oorlog zou worden, opdat er revolutie zou komen of dat
hij aan het hoofd gesteld van de troepen door een kogel getroffen mocht
worden. Men diende de prins als een kind te behandelen, wanneer men
tenminste een duurzaam gouvernement wilde krijgen. Dat had Jan
Marinus meermalen betoogd in het heethoofdig patriottisch gezelschap,
waarin zijn zoon verkeerde en eens had Mattijn hem wat laatdunkend
toegevoegd: 'zeker Papa, tijd baart rozen, maar het zijn stinkende
rozen'. Dat was op een avond, dat er weer eens heftig was gediscussieerd.
Huis aan huis was het pamflet 'Aan het Volk van Nederland' verspreid.
Jan Marinus had er allenvege over horen spreken en het had hem hoe
langer hoe meer geprikkeld dat men blijkbaar onbegrijpelijkerwijze zijn
Huis was voorbij gegaan. Hij had het pamflet nergens in zijn woning
gezien en nu moest hij van derden ervaren wat het behelsde. Opnieuw
praatte men nu over het ergerlijke leven van de Stadhouder over diens
roekeloze onverschilligheid in staatszaken, tengevolge waarvan er kisten
vol papieren lagen te wachten. Toen hij in de avond thuiskwam vond
hij het pamflet in Mattijn's kamer, waar het - gelijk zijn zoon zonder
blikken of blozen bekende - van het krieken van de dag was geweest.
Toen was Jan Marinus in woede ontstoken en hij had gedreigd het pam-
flet te zullen vernietigen, of het op zijn minst aan de Magistraat te over-
handigen, gelijk overigens was bevolen. Mattijn stoof op en tierend had
hij zijn vader een delateur gescholden en hem blode poltronnerie ver-
weten. Het leek wel of Mattijn die avond de mutin wilde spelen en zijn
vader gaf niet toe, omdat hij zich tekort gedaan voelde nu hij door
toedoen van zijn zoon onwetend op de beurs en het comptoir had moeten
verschijnen. Hij noemde zijn zoon een boutefeu die door arglistige ruses
zijn vader in moeilijkheden bracht. 'Ik kenjou tot inje botten en benen,'
schr:eeuwde hij, 'jij laat je niet weerhouden je eigen vader een laak op
te leggen, jij ecervelé, benet. Maar ik zeg je: 'Kak de ma part in de melk
en eet zelf de brokkenl' Juist op het hoogtepunt van die twist kwam
Mattijn's knecht de heer Verdam melden en' net wilde Jan Marinus zijn
zoon toebulderen, dat hij die clabandeur niet langer in zijn Huis dulde
toen de deur openging en de jonge Verdam wuifend binnentrad in fon-
kel-blauwe rok met overdadige lubben, gouden knopen, bezet met paar-
len en op de glanzende schoenen brede, zilveren gespen. Hij droeg een
lange stok van dof glanzend hout van de kust van Coromandel met een
ivoren knop, waarin een triton was gesneden bereden door een naakte
lachende nimf. Onder de ann droeg de jonker een driekante steek van
het zelfde lichtende blauw als zijn rok, afgezet met gouden lovers en
passementen. In zijn grijze pruik twinkelden spaarzaam wat lovertjes.
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Jan Marinus had hem de kamer willen wijzen, maar de jonge seigneur
beheerste op eenmaal volkomen de situatie door brutaalweg te gaan
deelnemen aan het luidruchtige gesprek v~n vader en zoon en dat op
zo impertinente wijze, dat vader en zoon beide stupéfait stonden te
luisteren naar het vlammende betoog om met behulp van Jehova de
God der vrijheid, de goede zaak te doen zegevieren.
Dat alles kwam Jan Marinus in de vage schemer overduidelijk en merk-
waardig helder voor de geest. Het bevreemdde hem, dat de brief van Heil-
tje, zijn liefste kind heel dit jong verleden zo doorschijnend, alsof hij het
door kristal aanschouwde, weer voor hem opriep. Die opgewonden jonge
patriotten hadden menigmaal zijn wat lauwe hart verwarmd, als zij
hartstochtelijk en breedsprakig opkwamen voor het Amerikaanse volk
der vrijheid, maar menigmaal ook hadden zij hem wrevelig gemaakt,
omdat er een wrang zelfverwijt in hem kwam schrijnen als zij fulmineer~
dc~ tegen de schaamteloosheid, waarmee nog dagelijks uit de stad geld
naar Engeland werd gezonden. Over het algemeen brachten die dis-
puten hem uit het lood, omdat hij de rust en de middenweg zocht, waar
hij enkel joelend Oranjegepeupel vond, tegenover onbekookt joelende
patriottenjeugd, terwijl tussen die uitersten mensen leefden, die hem
deden ijzen, omdat zij week en zelfzuchtig waren, zo week als zijn
eigen hart, zo zelfzuchtig als zijn niet te beteugelen koopmansdrift.
Hij wankelde, hij werd duizelig bij zulke gesprekken en temidden der
reders en kooplieden, die duidelijk en onverbloemd het heil der com-
mercie dienden, voelde hij de grond onder zich wegzinken, verloor hij
alle houvast. Hij werd zich dan onaangenaam bewust, dat bij hem
alles voor de wind ging, dat hij slapende rijk zou kunnen worden, dat
hij .zich zijn weifelmoedigheid zorgeloos kon veroorloven. Het zou
zijn gezin niet schaden; wat hij aanvatte veranderde in goud en toch,
sinds het Huis was gebouwd, ontvielen hem de simpele vreugden van het
leven. Geen lach had het stroef gelaat van zijn vrouw ooit binnen deze
wanden vcrhelderd. Hun welvaart groeide met het jaar, maar hun
menselijk geluk verteerde in de weelde. De dag dat Heiltje het Huis
verliet had hij het liefst heel zijn kostelijk bezit in vuur willen zien ver-
gaan. Zij had een uitvoerige brief achtergelaten, waarin zij haar ouders
om vergeving smeekte voor het leed, dat zij hun aandeed en de flétrissure,
welke zij over haar familie had gebracht, maar zij had een zo grote liefde
gevonden, dat zij vader en moeder verlaten moest. Dat gracieuse, blaas-
kakerigc jonkertje had zijn Heiltje geschaakt en het kon hem, vooral
de eerste tijd van haar afwezigheid, tot onberedeneerde woede brengen,
als hij bedacht, dat hij niet meer had achtgeslagen op de verleidelijke
oeluillades van dat pronkerige jonkertje.
Maar hoe had Jan Marinus kunnen bevroeden, dat' zijn stille Heiltje
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een verholen capricieusheid koesterde, welke haar faiblesse werd in de
sensible strikken van deze brilliante praalhans. Hoe onweerstaanbaar
kon dat heertje zijn in het zomers lustprieel, als hij elegant spelende met
zijn joujou de Normandie de zonnige paden af kwam wandelen naar
haar, zijn zoete déesse!Dan minnekoosden zij tot laat in de avond en als
Jan Marinus de stralende ogen van zijn lief kind had zien glanzen onder
de exquise strelingen van de fluweelzachte handen en de dauw van zoete
woordjes van haar aimant, dan zou hij hebben geweten, dat zij het stugge
toezicht van haar moeder en de gemakzuchtige bescherming van haar
vader zou ontvluchten. Zij gaf zich lachend over aan de zoete boosaar-
digheden van een verborgen minnerij en de pralende Verdam wist haar te
vleien op zo enchantable wijze, dat weerstand hardvochtigheid zou lijken.
Als Jan Marinus een wat opener oog had gehad voor de verleidelijke
mouches, waarmee Heiltje de laatste tijd haar onbedorven gezichtje
tooide; voor de zoetgeurende, bedwelmende pomades en teder kleurige
poeders, welke zij gebruikte, dan had hij kunnen bevroedden, dat zij
zich daarmee losmaakte van het ouderlijk bestel en zich steeds sterker
verbond met een ander, wiens séduisante invloed zij voor haar ouders
verheimelijkte. Toen zij eenmaal het Huis had verlaten en de doodse
stilte volkomen werd in gangen en kamers - Mattijn was al sinds maan-
den in Frankrijk - zag Jan Marinus op een"maalal deze dingen zo duide-
lijk voor zich, dat hij zich met wroeging afvroeg of hij dan blind was
geweest uit louter zucht naar vrede. Want dat begreep Jan Marinus nu
wel van zichzelf, dat hij tot het uiterste twist vermeed, zolang tot onher-
stelbare zaken wraak namen op zijn rekkelijkheid en zijn onachtzaam-
heid. Gedurende de eerste maanden van haar verdwijnen was de vlucht
van zijn Heiltje hem gruwelijker dan dat zij gestorven ware. Uren
achtereen kon hij zich opsluiten in haar appartement, waar de tergende
geuren van haar pomades en reukwateren langzaam verdroogden. Daar
las en herlas hij haar afscheidsbrief en telkens weer vloeiden hem cie
tranen over het wat slappe, intens-goedige gelaat.
Heiltje zal een goed verreljaars van Huis zijn geweest toen Jan Marinus
in haar appartement een Marokijnen bandje had gevonden: Aristée
ou de Ia divini té de Fr. Hemsterhuis' . Paars van woede had hij het-
precieuze boekje weggeworpen toen hij tegenover het titelblad de zwi~-
rige krullen van Verdam's gemaniereerde handschrift had gevonden:
'à l'amie éternelle, ma douce et céleste Feronia, déesse de ma Liberté.'
Toch had hij allengs het boekje weer ter hand genomen en hij had er
troost in gevonden, troost voor zijn so:riJ.berstedoodsgedachten. Want
sinds Heiltje hem verlaten had bood het leven niets meer dan een ver-
lossende dood. Sindsdien las hij welhaast elke dag in dit gevoelige werkje,
hij had het meegenomen naar zijn gemmenkabinet en in de beschutting
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van zijn eenzaamheid genoot hij, met toch een kinderlijke vrees te zon-
digen, van deze onchristelijke apostel der goddelijke bewogenheid. Zo
won hij vrede met het verlies van het liefste, dat hij bezat. En toen het
bitters te geschiedde, toen de verleider een trouweloze bleek te zijn, zodat
zijn Heiltje in het Gelderse stil moest gaan kramen, had het Marokijnen
boekje hem de kracht gegeven in liefde aan zijn kind te blijven denken.
Sindsdien echter was het masker van zijn echtgenote harder nog gewor-
den, zij leefde star de dood tegemoet en toen de dood haar ontmoetté
restte haar nog enkel een rauwe kreet, waarvan niemand weten zou of
zij blijdschap beduidde om de verlossing, dan wel wurgende angst voor
een toch te vrqeg gekomen einde. Te vroeg was dit einde naar menselijke
berekening in zoverre, dat de moeder nimmer ervaren zou, dat haar kind
gered en bezorgd zou wezen. De jonge geneesheer Brantsen, die van zijn
prilste jeugd af liefde voelde voor de blije koopmansdochter had haar
met haar nog ongeboren kind, in vreugde gekozen tot levensgezellin.
Heiltje had de redding vreugdeloos aanvaard en sinds in alle stilte het
huwelijk was voltrokken, begon in haar een warme genegenheid te
ontstaan voor haar man en echtgenoot. Zij had haar vader uit een gevoel
van plicht en gehoorzaamheid in toch welgemeende, uitvoerige brieven
deelachtig gemaakt van haar vernederingen, haar gewonde trots en van de
deemoed, welke haar het huwelijksaanzoek van Brantsen deed aanvaarden
en per slot bovenal van haar zacht groeiende liefde voor deze voorzich-
tige, maar warm liefhebbende echtgenoot. Eenmaal hadjan Marinus
zijn schoonzoon ontmoet en hij had aanvankelijk in de onderzoekende
blik van diens ogenschijnlijk koele, grijze ogen een verwijt bevroed.
Met geen woord had Brantsen het verleden aangeroerd, hij was gekomen
als schoonzoon met zo overtuigende allure, dat het wel leek of heel het
somber verleden van Heiltje slechts een boze droom was geweest. Als
Jan Marinus zijn dochter in gezelschap van haar man ontmoette was er
enkel het heden en dat was goed. Zodra hij met haar alleen was vreesde
hij in haar heldere ogen een troebele weerschijn te zullen vinden. Zij
spraken met geen woord over wat geweest was, maar eens toen zij beiden
in Moeders kamer stonden vroeg zij in tranen: 'Stierf zij in vrede vader?'
En hij loog: 'zij ontsliep zonder doodsstrijd in volkomen vrede.'
Al deze dingen kwamen Jan Marinus die grijze avond ontstellend helder
voor de geest. Het was hem of hij alles opnieuw beleven moest als een
boetedoening en het verwonderde hem tegelijkertijd, dat er een zo wezen-
lijke kalmte over hem kwam, alsof hem alle leed waarlijk ontvallen was.
Nu had zijn Heiltje hem gevraagd te kernen, om zijn kleinkind te zien,
dat 70 veel gelijkenis toonde met haar grootmoeder. De grootmoeder,
die het Huis haar ijzig zwijgen bijkans tastbaar had nagelaten. Jan
Marinus hoedde bevreesd de stilte van het Huis, vooral sinds Mattijn zo
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gruwelijk zwijgend door de vertrekken ging. Slechts het musiceren op
de fluit kon deze stilten verbreken, hoewel het hem telkenmale vaag
bewust werd, dat deze ijle arabesken eer de geluideloosheid accentueer-
den. Zo waren ook deze avond de koele melodieën bijkans ongemerkt
vergaan in stilte en nu het licht nagenoeg vergleden was, tastte zijn hand
onwillekeurig naar het Marokijnen bandje, dat op één van de vitrines
lag. Jan Marinus sloeg het open, waar een lint van zware goudkleurige
zijde tussen de bladen stak en aan het lint een ivoren medaillon en in
het medaillon een goudblonde haarlok van Heiltje van toen zij een wikkel-
kind was. Hij las en omdat hij de tekst zo goed als uit het hoofd kende
stoorde het spaarzame licht hem niet. 'Il faut secouer l'écorce matériel;
il faut la mort. Combien de développements, combien de morts il faut
à l'ame, pourqu'elle parvienne à la plus grande perfection dont son
essence soit susceptible; c'est un secret voilé pour nous aussi longtemps
que la succession de temps et de parties sera pour nous Ie seul moyen
d'avoir des idées distinctes; comme les chants sublimes du divin Homère
sont des secrets voilés pour l'enfant, qui ne forme encore que des syllabes
par la succession des sons et des caractères. Il nous suffit de savoir, que
c'est dès cette vie que nous prenons notre essor; que la mort ne change pas
notre direction prise, et qu' ellene fait qu' accélérer lesmouvements de l'ame
dans cette direction qui dépend entièrement de I'énergie de l'être libre.'
Weinige bladzijden eerder wist hij de woorden te staan, welke hem
een hemelse vrede hadden geschonken, omdat zij een inzicht bij hem
hadden gewekt, dat hem tot troost en berusting beide had gebracht:
'Dans l'homme bien constitué, un seul soupil' de l'äme qui se manifeste
de temps en temps vers Ie meilleur, Ie futur et Ie parfait, est une démon-
stration plus que géométrique de la nature de la Divinité'.
Die avond besloot Jan Marinus Heiltje te vragen met man en kind naar
het ouderlijk huis te komen om het tot leven te wekken, om de stilte te
bestrijden zonder ander middel dan de aanwezigheid van waarachtige
genegenheid en menselijke vreugde. Zo zou misschien dit Huis toch nog
eenmaal vol worden van blijde geluiden, er zou een kind kraaien en een
moeder zou er vreugde aan hebben. Zo zou de ban rond l\1attijn ge-
broken kunnen worden en de nalatenschap der kille zwijgzaamheid
te niet worden gedaan. Jan Marinus' gelaat lichtte op in het aangeslopen
duister en hij zag zijn Huis glanzen, vol vreugde en geluk, zoals hij het
gedroomd had op de dag, dat het zou worden ingewijd. Het zou alles
stiller zijn dan die luidruchtige avond, maar voller, voller bovenal van
waarden. Er zou een durend, ruisend feest zijn in zijn Huis en de dood
zou een wijle overwonnen zijn.
Hij legde het boekje uit de hand en greep naar zijn fluit, waar de hoge
maan opalen glanzen op legde. In het koel-wijde donker floot Jan Mari-
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nus een pavane en terwijl hij speelde schreed het geluk zijn woning binnen.
Hij had zijn besluit genomen, hij zou Heiltje vragen te komen met haar
man en haar kind. Al spelende bevrijdde hij het Huis van een duistere
doem. De pavane schreed voort en de ijle fluit bleef koel in zijn warme
handen.
De statige melodie van deze pavane leek wel in dit Huis bewaard te zijn
gebleven, wachtend op het ongeweten ogenblik, dat hij weer klinken kon.
Wanneer men bij het luisteren naar muziek de ogen sluit kan het ge-
beuren, dat nieuwe melodieën opbloeien, waar oude zijn vergaan. Dan
hoort men nooit te voren gekende klanken, die naderhand voor altijd
onvindbaar blijven. Later weet men nog wel dat het was, maar zulke
dromen willen nimmermeer herinnering worden.
Een Menuet van Mozart, plechtig gelijk een pavane, wordt de wekker
van de sluimerende klanken in dit Huis, want telkens weer lijken de
rhythmen van deze dans even te verstarren en als de klanken dan een
wijle in de ruimte drijven, lijkt het Martijn, achter het vervloeiend rode
scherm van zijn gesloten ogen of door deze pracht een andere pracht
komt pralen. En tegelijkertijd weet hij, dat straks alles zal zijn verdwenen,
zoals men wel in een droom weet, dat wat men droomt bij het ontwaken
vergetelheid zal zijn.
Onder dit luisteren, dat een dubbel horen is, kent Martijn het wrang
besef, dat wat voor het ogenblik het schoonst is nimmer weer zal keren.
Hij hoort een plechtig schrijdende dans achter de hoofse statigheid van
Mozart's menuet; hij ziet heel de kleurrijke praal van bijkans twee
eeuwen her en met huiverende verwondering hoort hij droomduidelijke
gesprekken. Zijn warme hand houdt Jet's koele arm nog omvat. Hij kan
gedurende deze hallucinaire gewaarwording wel aan haar denken, maar
hij waagt niet haar zachte huid te betasten uit vrees, dat alles voorbij zal
zijn, wat het verleden hem in deze ogenblikken schenkt. De menuet is
nu teneinde een dartel rondo trippelt door de zaal. Dan klinkt ook de
pavane niet langer, dan zijn alle droomgestalten opgelost. Martijn opent
de ogen en hij ziet Jet's stralende blik temidden van al deze koele luister.
Het rondo buitelt speels door de verlichte zaal, en elke buiteling voert
Matrijn wat verder van zijn herinneren. Als het musiceren teneinde is
weet hij slechts, dat dit alles geweest is, maar met geen mogelijkheid
kan hij zich bezinnen hoe het was.
Als hij, na het musiceren, in de koele avondtuin onder de hoge hemel
Jet wil vertellen van hetgeen hij heeft ervaren omtrent het voorbije leven
in dit Huis, resten hem niet anders dan wat schamele woorden, die
nauwelijks de vluchtige aandacht waard zijn, welke Jet voor hem over
heeft. Jet ziet het glanzen van de rivier en het schijnsel van nog schaarse
schepen. Zij zien beiden in het duister het lichten van de toekomst.
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DE ZAAK, VAN HET EENZAAM AYONTUUR

I

In Amerika kan men bij aankoop van een pak havermout een boek mee-
krijgen. Zo pakken wij die dingen aan in de U.S.A. Dat komt de boek-
en de havermoutindustrie ten goede en 't kan voor de consument geen
kwaad. De havermoutfabrikant komt er spoedig achter dat het geen zin
heeft de klant over te halen zich een oordeel te eten aan zijn havermout
alleen om snel en billijk in het bezit te geraken van bijvoorbeeld Spino-
za's Ethica. Hij ervaart dat de belangen van boek en havermout slechts in
het platste vlak kunnen samengaan en dat zijn boek het intellectuele pla-
fond moet hebben van een comic strip wil hij ooit een magnaat worden in
de havermoutwereld. Bij dit punt van de discussie staan er altijd lieden
op die beweren: 'Wat geeft het wat ze lezen, áls ze maar lezen', en, 'hier-
uit wordt het keurcorps van de lezers gekweekt.' Er is misschien iets van
waar, maar de kans lijkt me ongeveer zo groot als de grootte van de buit
van de blinde die uit jagen ging. Het bij voortduur bestuderen van de
tekentechniek van beeldromans kan misschien leiden tot een appreciatie
van de tekeningen van Picasso, maar dan toch waarschijnlijk eerst over
vele generaties, na bepaalde wijzigingen in de structuur van de voor-
hoofdshersenen. Er kán inderdaad veel gebeuren in duizend jaar, maar
niet voor mij, en ik houd mij dus maar bij de gedachte dat over die tijd
drie miljard mensen allemaal Bil! de Machtige Vechterzullen lezen bij een
bordje havermout, een visioen dat mij verder volstrekt niet verontrust.
De zending onder de heidenen is - gezien het getal dier heidenen - van
niet te onderschatten bdang, en de man die er wat op vindt de heidenen
voor een behóórlijk boek te winnen wordt achtenswaardig en rijk. Doet
hij dat met een prulboek dan wordt hij alleen maar rijk. Maar tot heden
richt iedere vorm van reclame voor het boek, die gebruikt wordt, zich
tot een publiek dat al weet hoe je een boek moet vasthouden en waar je
beginnen moet als je wilt gaan lezen. De reclamehorizon van de gemid-
delde boekverkoper wordt begrensd door het prospectus, de zichtzending
en de Boekenweekvlag, al moet ik erbij voegen dat zijn reclamebudget
hem niet veel meer toestaat. Iedere vernieuwing van de wijze waarop het
boek in discussie gebracht wordt is welkom, en verdient onderzocht te
worden, en zeker ook om er tegen te waken dat het door de discussie in
discrediet geraakt.
Van Buul's Boekhandel in Rotterdam, die ook het vorig jaar met een
origineel idee kwam, bood dit jaar zijn cliënten een 'Boekentribunaal'
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aan, een hoor en wederhoor, een levend geworden kritiek op een boek.
Het bracht dat boek zeker niet in discrediet, al waren de gevaren niet
denkbeeldig, en het enige bezwaar is weer dat het zich dit keer zelfs
wenden moest tot een groep die men in zekere zin 'insiders' zou mogen
noemen, in dit geval mensen die het boek in kwestie gelezen hadden.
De zaal is goed bezet als voorzitter-rechter J. Buys, die ook zo voortref-
felijk de 'Radiolympus' presideert, thans geflankeerd door een vrouwe-
lijke en een manlijke 'rechter' de zitting opent. Er zal vonnis gewezen
worden in de zaak van 'Het Publiek versus Eenzaam Avontuur', de roman
van Anna Blaman die aanleiding is geweest tot uitersten van kritiek, een
boek dat het de besprekers blijkbaar onmogelijk maakte het midden te
kiezen tussen hevige toorn en hevige bewondering. Luchtigjes bewandelt
Buys injuist deze onvindbare middenweg. Neutraal en bondig vertelt hij
de inhoud van het boek en geeft dan het woord aan de 'openbare aan-
klager': Albert Helman.
Deze legt ten laste:
'Een reeks van verregaande tekortkomingen op literair gebied, subsidiair
grove en schuldige onkunde van het romanschrijversvak, subsidiair op-
zettelijke misleiding van het lezerspubliek'.
Deze aanklacht berust dan verder op drieërlei geconstateerde feiten:
1. Van psychologische inconsistentie, zijnde:
Een uitsluitend burgerlijke opvatting van het liefdeleven, aan de dag
gelegd door de hoofdpersonen Kosta, Peps en Alide, waarbij voor de
schrijfster uitsluitend sensualiteit als criterium der liefde gegolden heeft.'
Hierbij nog enkele andere punten.
'2. Van roman-compositorische gebrekkigheid, zijnde:'
volgen 6 punten, waarvan ik slechts noem: 'De meeste openlucht passages
spelen zich af in hyperromantische kastelen of maneschijn [blz-45,I37,
139,141 enz.]'
beweringen die hij niet altijd even gemakkelijk waar kan maken. Het
wordt de rechters bijvoorbeeld niet zo dadelijk maar duidelijk wat er
precies op kastelen en maneschijn tegen is.
'3. Van verwordings-tekortkomingen, zijnde:'
volgen 5 punten waarvan ik slechts noem: 'Kennelijke onzin [blz. 35 38,
42,56,99, 174,227, e.a.]',
waarbij het helaas wel duidelijk wordt hoe gevaarlijk het is een zin uit
het verband van het verhaal te lichten.
Zijn boeiende, omstandige en soms wat te spitsvondige aanklacht wordt
door een goed voorgedragen en even omstandige verdediging punt voor
punt door Johan v.d. Woude weerlegd. Hierna roepen beiden getuigen
uit de zaal op. Bij hun ondervraging valt het mij op hoe vooral de dames
dit boek verdedigen en hoe ze van zich af weten te bijten onder de slim-
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migheden van hun belagers. Een der getuigen geeft toe dat zij het boek
vluchtig gelezen heeft; maar ze zal het herlezen want, houdt ze koppig
vol, het bevalt me. Bij velen, dat blijkt ook nu weer, hebben noch de kri-
tiek, de aanprijzingen ~an anderen, noch verst~ndelijke overwegingen het
laatste woord, maar het geestelijk klimaat van een boek. Je voelt er je
behaaglijk in of je krijgt er ademnood, alle andere overwegingen ten
spijt.
Na deze duels wordt een jury uit het publiek gevormd en IS het pauze.
Als de zitting weer begint krijgen aanklager en verdediger nog eens het
woord en dan vraagt Buys elk jurylid een antwoord van uitsluitend ja of
neen op deze drie vragen:
Is het boek psychologisch verantwoord?
Is hct naar de literaire vorm verantwoord?
Is het naar stijl en taal verantwoord?
Zij kunnen hun beslissing nog met een kort woord motiveren en nu blijkt
dat enkele van hen het een zware opgaaf vonden dit boek alleen op zijn
literaire mérites te beoordelen. Alle morele aspecten evenwel waren nu
eenmaal niet discutabel gesteld.
Uit de aard der zaak gingen aanklager en verdediger ver uiteen, maar de
jury vond het bevredigende en gepaste midden. Met een kleine meerder-
heid van stemmen werd de aanklacht verworpen.
De zaak van het Eenzaam Avontuur was ten einde.

Is het experiment geslaagd? Het hangt ervan afwat men verwachtte. Er
zijn altijd mensen die aan deze dingen iets willen hebben. Ze hebben
niets meer en niets minder gehad dan een interessante avond. Aanklager
noch verdediger zullen bekeerlingen gemaakt hebben, ze hebben ieder
slechts gestijfd in zijn overtuiging.
Het bevreemdde mij toen ik las dat Anna Blaman zelf aanwezig zou zijn,
ik vond het volkomen verklaarbaar toen ik vernam dat dit niet het geval
was. Dat zou niet gepast zijn geweest, penibel genoeg reeds als 'beklaag-
de' te fungeren, zou het voor haar onbestaanbaar geweest zijn zich te ver-
dedigen. Een auteur moet in deze zin niets met zijn publiek te maken
hebben, en kan zich, zelfs in gemoede, aanklacht noch verdediging laten
aanleunen.
Hoe men ook over dit boek denken wil, het is duidelijk dat het veel ge-
kost heeft het te schrijven en dat werd mij nog duidelijker toen ik diezelf-
de avond toevallig haar citaat onder de ogen kreeg, een citaat dat mij ge-
wezen werd in de bundel 'In Aanbouw', en waarmee ik besluit opdat zij
in deze het laatste woord hebbe:
'Volgens mij is schrijven een even heilig als schaamteloos bedrijf, un vice
impuni aussi, mais plus grave que celui de la lecture'.
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II

Eilacie, ze had het laatste woord niét.
Ik vond het bovenstaande wel een net, neutraal stukje, dat zich prettig
op de ruimte hield. Daar houd ik van, want ik voel nu eenmaal veel voor
de woorden van Gontsjarow: 'Ik', zei Oblomow, 'ben slechts toeschouwer
in de arena van het leven'.
'Niks', zei de redactie, drukte mij de helm op de lokken, gordde mij het
zwaard om de lendenen en lichtte mij met een beentje in het strijdperk.
Mijn tegenwerpingen dat het te laat was voor de slag, mijn klagelijk' Ave
Caesar', het ging alles verloren in de daveringen van het schrijversbal.
Gij herkent mij niet zo dadelijk onder deze woeste helm, onder dit mom
van held? Ik zal het geval wat oplichten voor een ander het doet. Onschul-
dig als immer had ik mij nauwelijks in de zaal waar het Tribunaal plaats
vond, opgesteld, ofik werd - om een wel heel vreemde reden - staande de
vergadering, tot 'Mr.' en 'rechter' bevorderd. Ik heb mij van die taak ge-
.kweten door het stellen van enkele vragen aan verdediger en aanklager
en het troostend bijstaan van de juryleden die zich in de pauze plotseling
uitgestrekt zagen op de pijnbank van de keuze tussen ja en neen. Ik ben
dus geenszins onpartijdig. Allerminst.
Ik ben:
a. omgekocht, respectievelijk zwaar gehonoreerd door de boekhandel.
b. verwikkeld in een oude vendetta-tot-de-dood met Anna Blaman, die
de Ina Damman van mijn Rotterdamse jaren geweest zou zijn.
c. direct en in de hoogste mate geïnteresseerd bij de onmiddellijke onder-
gang van het Uitgevershuis ].M.Meulenhoff.
d. de 'rechter' van wie een intelligent verslaggever beweerde dat ik het
boek niet gelezen had, hetgeen hij merkwaardigerwijs opmaakte uit het
feit dat ik niet direct wist wat er op pagina 137van het Eenzaam Avontuur
staat.
e. jaloers op het Eenzaam Avontuur dat ik zelf wel had willen schrijven.
Dat laatste is niet zó gek, want ik zou inderdaad liever één Eenzaam Avon-
tuur willen schrijven dan honderd artikelen ..
Ik mag dus duidelijk niet meedoen. Buiten verantwoordelijkheid der re-
dactie verruil ik dus schielijk mijn helm voor het Rode Kruis-petje van de
Neutrale Waarnemer, die, net als Graaf Bernadotte, nu eenmaal on-
schendbaar is.
Ik heb dan waargenomen dat de kanons der zware slagkruisers van de
kritiek ernstig met dum-dum, of om het neutraler te zeggen, met spek
geschoten hebben.
Een onzer grootste dichters verzekerde mij eens met zijn diepe, stotende
stem: 'Mijn beste scheldkritieken schrijf ik als ik te zoute zuurkool gegeten
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heb'. Ik begrijp wel dat deze uitlating ernstig ingaat tegen de heiligheid
van het kunstwerk en van de kritiek, maar dat is II).ijnzaak niet. Er moet
nu die avond in Rotterdam ontzettend zoute zuurkool gegeten zijn, want
een deel der kritiek bleek heel boos en heeft zich bezig gehouden, zoals
mij ten overvloede nog uit het stenografisch verslag bleek, met dat heel
lelijke en onbetrapba,re liegen dat het vermelden van halve waarheden is.
'Mijn vader', zegt een figuur van Somerset .Maugham, 'hield toch werke-
lijk veel van mijn moeder. Hij schreef eens van haar: 'She is a good wo-
man'. Bij het sorteren van de 'evidence' bleek dat hij dat inderdaad ge-
schreven had. Hij schreef er alleen nog iets vóór en een kleinigheid er-
achter. Hij schreef precies: 'God damn my wife. She is a good woman. I
wish she was in helI'. Dat is het verschil tussen de hele en de halve waar-
heid.
Er is bijvoorbeeld enige ophef van gemaakt dat een der juryleden, Max
Dendermonde, na ontkennend op de drie vragen geantwoord te hebben,
'moest' bekennen het boek niet gelezen te hebben. Hij 'moest' evenwel
niets. Hij 'mocht' zijn antwoord motiveren. Hij motiveerde het inderdaad
met de volgende opmerking, die de pers gemakshalve maar achterwege
liet: 'van geen jurylid kan verwacht worden dat hij getuige is van het feit
waarover geoordeeld wordt. Eenjurylid mag slechts afgaan op wat de aan-
klager, de verdediger en de getuigen tijdens de zitting te berde brengen.
Daarop grondt hij zijn oordeel'. Daarop grondde Max Dendermonde zijn
oordeel. Is dat nu werkelijk zo vreselijk en beschamend als men ons wil
doen geloven? Het bewijst hoogstens voor de neutrale waarnemer die ik
mij verstout te zijn, het daardoor al niet te ontkennen feit dat de aan-
klacht overtuigender was dan de verdediging. Dat is algemeen geconsta-
teerd. V.d. Woude bleek niet opgewassen tegen de felle Helman. Is dat
een schande? De Heer v.d. Woude heeft zich verweerd in de N.R.C. en
in vrij Nederland. Van dat verweer begrijp ik niet veel. Hij schrijft:
'Helmans dagvaarding was bedoeld als een farce, want geen der daarin
vermelde r6 punten raakt het boek als literair werkstuk. De persoon van.
de schrijfster en haar roman als literair werkstuk moesten buiten beschouwing
blijven [curs. van Uw neutr. waarn.] Hij zei verder nog dat de rol van aan-
klager en verdediger ook wel omgedraaid hadden kunnen worden. Ik
denk dat de Heer Helman het daarmee geenszins eens zal zijn. Zijn aan-
klacht was naar mijn mening allerminst als een farce bedoeld. En verder
is het boek juist alleen als literair werkstuk beschouwd, waarbij aanvallen
op de psychologische aanvaardbaarheid der personen toch toelaatbaar
zijn. Alleen de morele kant van het boek is onloochenbaar buiten de dis-
cussie gebleven. Wat men buiten de r6 punten van Helman - hun juist-
heid daargelaten - dan toch in godesnaam nog zou kunnen aanvoeren
voor men dan eindelijk wèl eens tot het literaire werkstuk kwam, kan ik
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helaas niet bevroeden. De Heer v.d. Woude moet, dat kan nauwelijks
anders, van de beschuldiging van Helman inzage gehad hebben. Waarom,
als hij het dan 'geen gelukkige zaak' vond, deed hij dan toch mee?
Had Helman zijn kritiek geschréven, dan hadden, laat ik eens zeggen een
veertigduizend mensen die gelezen. De helft was boos geworden, de helft
had ingestemd. Nu hebben vierhonderd mensen die gehoord, met boven-
dien een verweer van punt tot punt, en we hebben een rèl. De zaak is dat
het Orakel der Kritiek ontwijd is. Het vulgus is erbij toegelaten, heeft het
Heilige der Heilige gezien, en heeft, leuk hè, blijkens de uitslag, het Ora-
kel gelijk gegeven!

The tumult and the shouting die
The captains and the King depart.

en ik, neutrale waarnemer, eenzame Sir Bedivere, wis mij het zweet van
onder het R.K. petje, en ga mij thans aan de werken der barmhartigheid
wijden, aan het bijstaan van de slachtoffers. Maar eerst het ontzielde
lichaam van de schrijfster. Het is nergens te vinden. Zou zij zich, vol
wroeging, in een klooster terug getrokken hebben? Zij werkt, vertrouw ik
ongedeerd aan een nieuw boek. Ik wend mij tot de Helmannianen. Ze
blijken Helmanniaanser dan ooit. De v.d. Woudisten dan? Van der
Woudistischer dan vroeger. Ik richt mijn inmiddels wankele schreden
naar de plaats waar ik de puinhopen van het eens zo trotse uitgevers-
huis waan. Er wordt hard gewerkt, binnen de hechte muren van het huis
dat trotser is dan ooit. Alles jacht om een nieuwe druk van het Eenzaam
Avontuur gereed te krijgen. Dan rest mij nog slechts de publieke opinie. Ik
vier mijn al te ontstuimige burgerlijkheid bot in mijn kegelclub. Daar heb
ik een interview gehad met een onzer steunpilaren, een groot grossier in
nuttige zaken, en minstens zo goed 'publieke opinie' als wie ook. Op ge-
zette tijden raadpleegt hij mij over het passende boekgeschenk voor zijn
vrouw. 'Gij', sprak ik op mijn energiekste interview-toon, 'gij, acht gij het
kritisch peil in Nederland verlaagd door de 'onwaardige vertoning', het
'kermisvertoon' rondom het Eenzaam Avontuur?'. Hij wilde direct weten
waar de kermis was, maar toen ik hem het geval uitlegde, heeft hij mij
weer uitgelegd wat hij van het 'kritisch peil in Nederland' dacht. Het
leent zich, helaas, niet voor weergave in een maandblad.
Ik heb mij toen gewend tot een vrouw, die helemaal geen krant leest om-
dat zij ver, maar dan ook ver boven zelfs het deftigste dagblad staat. Zij
bevindt zich eenzaam aan het hoofd van een industrie om van te duizelen,
en ze had mij van het Eenzaam Avontuur eens verteld dat ze het 'diep'
vond, puntje, puntje diep! Schuchter zit ik nu tegenover haar. Ze draagt
wel een heel strenge tailor-made vandaag en ze isenergieker dan ooit. Van
achter dat bureau als een tennisbaan kijkt ze mij scherp aan en zegt:
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'En?', met het geluid van een Sint Bernard in een sneeuwstorm. Ze im-
poneert me altijd ontzaglijk, en dat weet ze. Ze heeft een inkomen van
een reeks nullen achter het mijne, en ze blaast me altijd graag de rook van
haar Brazie1sigaren in het gezicht omdat ik er zo van hoesten moet met
mijn teer gestel, maar zij weet op haar beurt weer dat ik een zo dure das
als zij draagt, altijd beler zou strikken; een weinig verschil moet er toch
blijven.
Ik stotter wat over het proces, en onder de drang van dat zware en ener-
gieke bassen van al maar ... en? ..en? ..en? weet ik op het laatst de vraag
op te brengen of zij' nu meent, na het proces, dat Eenzaam Avontuur 'on-
dieper geworden is. Ik deug beslist niet voor verslaggever, want het
woordgetrouw antwoord laat zich wederom typografisch niet ontwerpen.
Maar er kan geen twijfel bestaan of ze bedoelde neen. Ik kon wel inpak-
ken, maar ik ben blij te kunnen rapporteren dat ze haar laatste blasphe-
mische nee stotterde toen ik al te doordringend naar haar linker oor keek,
waaronder zich op dat moment haar das bevond.
Er rest mij niet veel meer. Ik vind nog 'enige Rotterdamse burgers die ...
geschokt waren'; ik kan slechts hopen dat zij de sléiginmiddels te boven
gekomen zullen zijn. Al mijn deernis gaat naar hen uit in deze dagen van
beproeving.
Mijn bordpapieren helm, het blikken zwaard en het Waarnemerspetje
heb ik inmiddels weer ingeleverd. 'De wind gaat liggen - de avond daalt',
mijn aquarium, nu de orkaan zich gelegd heeft, glanst inniger dan ooit in
dit vreemdlvoorjaar, en wacht gelaten nieuwe stormen.
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Twee uitgeslotenen, vijf eigenaars en' een hoofdambtenaar.
Met de uitroep 'Bahl' besluit Mr Burger een beschouwing over het pers-
zuiveringsdémasqué: de uitspraak in beroep over naamsverbod van De
Telegraaf en onteigening der installaties. Een ongebruikelijk commentaar
maar een goede karakteristiek van het verloop van de Telegraaf-affaire.
Tot driemaal toe heeft de 2e Kamer in de laatste paar jaar over de pers
gediscussieerd; een meerderheid uit alle partijen heeft in 1942het naams-
verbod en de onteigening tegen de zin van Minister Gielen in de wet ge-
bracht; een meerderheid heeft in 1948 de Regering er op gewezen dat
het persbeleid, vooral door de benoemingspolitiek van Minister Gielen,
de wet en het parlement negeerde. Maar het democratisch besef der poli-
tieke intriganten gaat niet verder dan hun belangzucht en er veranderde
niets.
Daarom stelde in 1949de Raad van Beroep voor de Perszuivering [onge-
wijzigd en met twee niet voorziene vacatures] vast, dat De Telegraaf er
in de bezettingsjaren goed aan deed door te verschijnen, omdat daarvan
'op de bevolking een rustig makende invloed uitging'. En dat de eigenaar
H.M.C. Holdert, grote bedragen schonk aan de N.S.B. wil de Raad niet
goedkeuren, maar, in het verband der perszuivering gezien 'vervalt van
die schenkingen het belang'. Hoofdredacteur Goedemans wordt van 1945
tot 1946uitgesloten, omdat 'in moeilijke omstandigheden zijn wilskracht
tekortschoot' en hij zich 'dikwijls tegen zijn zware taak niet opgewassen
toonde'. Zijn artikelen 'gaven blijk van een al te toegeeflijke houding' en
het toestemmen in de opneming van een schendstuk tegen de Joden [Mei
1942!] is zelfs 'een ernstige fout', die 'een wilskrachtig man' niet zou heb-
ben begaan. Wij nemen aan, dat de vlaggenversiering op het Telegraaf-
gebouw, na het bekend worden van de uitspraak, niet naar aanleiding
van deze - hoe zachtaardig ook geformuleerde - qualificaties geschiedde.
En ook niet omdat directeur F.H.]. Holdert voor acht jaar werd uitge-
sloten op grond van fouten 'die te wijten zijn aan toegeeflijkheid en ge-
brek aan karakter'.
Toch verklaart de Raau voor frustering der zuiveringsmaatregelen geen
vrees te duchten, ook niet van de zijde van de uitgesloten heer F.H.J.
Holdert, wiens dagelijkse aanwezigheid in het Telegraafgebouw dan blijk-
baar strekt tot het vangen van vliegen.
Een slap regeringsbeleid, van Schermerhorn via van der Leeuwen Beel
tot Gielen heeft geen weerstand geboden aan de intelligente en geraffi-
neerde come-back van karakterloosheid en collaboratie in de perssfeer.
De Telegraafzaak is daar slechts een onderdeel van, dat voor een oplossing
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door de Regering in handen is gegeven van de Commissaris van de
Koningin in Utrecht, de heer Reinalda. Hij zal moeten trachten de eige-
naren van het Telegraafcomplex - een dochter van wijlen Holdert voor
1/4; twee kleinzodns, elk voor 3/16; de reclameontwerper K. van der Blonk
[ps. Muratti] voor lis; de Staat voor 1/4 - te vinden voor een regeling, die
voor Trouw, Het Parool en De Volkskrant het drukken en tijdig ver-
schijnen garandeert. Hij zal daarvan de herverschijning van De Tele-
graaf, indien de eigenaren daarnaar streven, afhankelijk kunnen stellen.
Hij zal de met 56 tegen 3 stemmen door de 2e Kamer en namens de
Regering door Minister Gielen aanvaarde motie moeten interpreteren,
die luidt: ' ... dat de voormalige illegale pers en de om haar verzetshouding
door de bezetter in haar apparatuur gedupeerde pers biJ voorrang de be-
schikking over persapparatuur behoren te verkrijgen'. Hij zal zich door
alle intriges, emoties en verdichtsels een weg moeten banen. En w'ellicht
vindt hij dan ook nog eens de tijd om te overdenken, waarom Dl' C.
Beekenkamp, hoofd van de afdeling Pers van het Ministerie van O.K. en
w. en derhalve Minister Ruttens adviseur op persgebied, onder het psue-
doniem ABC in een hoofdartikel in de Leidse Post [28 Januari 1949]
enkele vragen van het Kamerlid Mr. Burger kenschetst als 'kleinburger-
lijk, onchristelijk en goddeloos'. De Heer Burger was er in die vragen
slechts belangstellend naar, waarom de Minister van O.K. en W. iemand
tot lid van de Persraad had benoemd, die door de Commissie voor de
Perszuivering een aantal maanden uitgesloten was geweest.

Als één man ... l
Wij hebben ons te veel zorgen gemaakt over de zuivering in ons land.
Zorg, dat andere krachten dan het rechtsgevoel den doorslag gaven. Zorg,
dat ons volk onvoldoende de noodzakelijkheid inzag dat voor het herstel
van ons land diegenen naar den achtergrond van het volksleven worden
verwezen die het met de [goddank gefaalde] vernietigers van ons volks-
bestaan hadden aangelegd en op een accoord gegooid. Zorg dat ons volk
niet genoeg de verantwoordelijkheid wordt ingescherpt die op ieder bur-
ger rust als vreemde bezetters het onderdrukken, 's lands bestel verkrach-
ten, zijn grondslagen en beginselen ontbinden en de voorwaarden van
een menswaardig bestaan tenietdoen.
Veel van onze zorgen zijn weggenomen, sinds de Amsterdamse gemeen-
teraad op de bres [en welk een gapende bres!] van het recht is gesprongen
en alle partijen zonder één uitzondering een halt hebben toegeroepen aan
het bestuur van het Concertgebouw, dat jaarlijks IQ mille uitbetaalt aan
Willem Mengelberg, die niet alleen eieren voor zijn geld heeft gekozen
door naar Zwitserland uit te wijken maar nu ook nog geld bij de in ons
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land voor consumptie ongeschikt geworden eieren van zijn gedrag in be-
zettingstijd blijkt te beuren.
Dat gaat ons te ver, zei de Raad als één man. Dat gaat àns te ver, zeiden
de toch inderdaad voor geen klein gerucht je [!J vervaarde vroede vaderen.
Dat gaat zelfs ons te ver, zeiden de barmhartigheidsapostelen ener milde
zuivering, met oog voor berouwvolle zondaren en bijeen te houden scha-
pen der kerke. Wij komen op voor het recht - voor onze tien .mille, ver-
sprak zich iemand.
Wij begrijpen nog wel niet alles, van de zuivering, evenmin van de be-
rechting van oorlogsmisdadigers. Wij begrijpen nog niet recht, waarom
het zo moeilijk was Van der Waals in handen te krijgen en vast te houden,
maar misschien kan de ènquêtecommissie [de morele-schade enquête-
commissieJ het ons straks uitleggen. Wij begrijpen het niet goed waarom
Schreieder er straks met een duwtje over de grens afkomt, en wie weet
ook Rauter met een paar jaar pause, alvorens hij in zijn vaderland weer
een nieuw eerzaam burgerbestaan als rustend oorlogsmisdadiger zal kun-
nen opbouwen.
Maar wie zal ook alles begrijpen! Wij begrijpen alleen, als de Telegraaf
de vlag uitsteekt, wie er dan jarig is en wie nog lapg niet.
En wij begrijpen, dat, wat er ook gebeure, Willem Mengelberg zijn cen-
ten niet meer zag krijgen, want wie aan ons geld komt, komt ons te na,
dat zei het oude' geuzenlied al:

want geeft gij vaak van tienen één
dan blijft ten lesten één noch géén.

Evenals het oude spreekwoord: eer is teer, en geld nog meer!

Tweeërlei weegsteen ...
Twee berichtjes niet lang geleden ongeveer gelijktijdig verschenen; ieder
op zichzelf onschuldig, maar met elkaar geconfronteerd: een gevaarlijke
geestelijke sprengstof.
Het eerste betrof de uitreiking aan de aandeelhouders van de H.V.A. van
een bonus ter waarde van een half aandeel- en de vrijheid van belasting
daarvan volgens een kronkelredenering-regeling, die wij niet in staat zijn
weer te geven. Op zichzelf de moeite van het oververtellen amper waard.
Dat de Duvel altijd op de grote hoop scheit is geen nieuws.
We zouden er dan ook niet over gerept hebben, indien er niet ook die
bespreking was geweest in De Groene van Tomorrow' s Continent. Peter Penn
en Lucie Street doen daarin n.l. een boekje open over de Poll Tax, de
Engelse belasting in Brits Oost-Afrika. Deze belasting wordt geheven van
elke vrije man - en wie zou er niet vrij zijn onder de Union Jack? En vol-.
wassen is men er ook al gauw, met 16 tot 18 jaar. Hoog is die belasting
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niet: 3 tot 5 gld. per jaar. Zij betekent 'alleen maar', dat al die inboor-
lingen maanden en maanden lang hun dorp en veldarbeid moeten ver-
laten, omdat de gelegenheid die belasting te verdienen alleen dáár be-
staat, waar de Engelsen plantages en fabrieken hebben neergezet of \
mijnen exploiteren. Zo werken deze 'vrijen' soms tien maanden van het
jaar voor de belasting en de twee overige hongeren zij door in hun dorp
en hun gezin, als zij tenminste tijdens het werk of op de heen- en terug-
tocht, die soms nog weer weken duurt, niet reeds zijn omgekomen.
Als humanisten zou, zoals gezegd, de belastingvrije bonus ons onverschil-
lig kunnen zijn. Als sociale humanisten gaat de slavernij uit nood ons al
directer aan. Maar als wij dan een zij het dan indirect oorzakelijk ver-
band tussen beide berichten moeten constateren, dan komt ons militan-
tisme in het geweer, dat zal blijven protesteren tegen een wereld waarin
het een en het ander niet slechts geduld, maar zelfs niet opgemerkt wor-
den. Tweeërlei weegsteen is den Heere een gruwel.
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HENR. DEBEAUFORT,Gijsbert Karel van
Hogendorp, grondlegger van het Koninkrijk.
(Ad. Donker, Rotterdam. 1948).

Dit boek behoort tot een soort die in onze
literatuur schaars is en dat is een reden te
meer om het te verwelkomen. HENRJETTE
DE BEAUFORTis geen vakhistorica, haar
bedoeling schijnt wel evenzeer literair als
historisch geweest te zijn, maar dit wil
volstrekt niet zeggen dat ,zij literaire ef-
fecten najaagt ten koste van historische
waarheid of methode. Enkel dat zij met
zorg en smaak schrijft, gevoelig is voor
sfeer en persoonlijkheid, en niet deelneemt
aan de historische discussie. Zij heeft ech-
ter de beschikbare documenten naarstig
en verstandig gebruikt, zelfs hier en daar
er uit het Alg. Rijksarchief, uit de naar
alle schijn onuitputtelijke van Hogendorp-
collectie, nog iets aan toegevoegd, en zij
heeft de historische achtergronden dikwijls
met fijn begrip geschetst. Dit laatste geldt
in het bijzonder voor de algemene poli-
tieke en geestelijke verhoudingen. Zo bij-
voorbeeld die van de verlichting, waarin
de jonge Gijsbert Karel opgroeide, en van
het Duitsland waar hij zo'n stimulerende
leerschool vond, of de voortreffelijke be-
schrijving van het eerste optreden van
Bonaparte en de indruk die dat maakte.
Minder goed zijn gemeenlijk de gedeelten
waar een gedetailleerd relaas van politieke
gebeurtenissen door de rol die van Van
Hogendorp erin speelde, vereist wordt.
Dit geldt zowel voor het jaar 1787, (waar
de schrijfster bovendien naar mijn me-
ning aan de betekenis der Patriotten-
beweging geen recht doet en ook niet
gevoeld schijnt te hebben wat een pro-
bleem eigenlijk het reactionnaire optreden
van haar held oplevert) als voor 1813.
Maar hoofdzaak is de figuur van Gijs-
bert Karel, want dit is en wil vóor alles
zijn een biografie. Als zodanig is het niet
alleen een boeiend en leerzaam, maar ook
een zeer aantrekkelijk boek. Het is met

liefde geschreven. De schrijfster heeft zin
voor het décor, de laat achttiend'eeuwse
levensgewoonten en levensstijl zijn raak
getroffen, zij doet de familie-verhoudingen
- tot de moeder, tot de wilde broer Dirk-
goed uitkomen, maar bovenal voelt zij,
en weet zij mee te delen, de grootheid
van de persoonlijkheid. Het overwegen
van het cerebrale en van het wils-element
maakt Gijsbert Karel licht ietwat onge-
naakbaar. Wat hier echter vooral treft is
een waarachtige nobelheid, een oorspron-
kelijkheid van denken ook, en bij alle
beheerstheid en bij alle stugge gerichtheid
op de praktijk - want de poëtische ader
ontbrak volkomen - een ondergrond van
religiositeit en waarachtig gevoel. Een
van de merkwaardigste dingen in G. K.'s
leven is zijn vermogen om na een middel-
bare leeftijd besteed in pijnigend wachten
- maar men kan ook zeggen in onver-
moeide voorbereiding - en na de grote
daad van 1813 en de erop volgende teleur-
stelling, zich nog met zo'n frisheid verder
te ontwikkelen, de resten van zijn be-
vangenheid in de oude vormen af te
schudden en een voorloper te worden van
het liberalisme.
Maar het eeuwig pakkende in zijn loop-
baan is toch die lange tijd van politieke
werkeloosbeid in zo gestage geestelijke
arbeid doorgebracht en dan, als het ogen-
blik eindelijk kwam, die weifelloze bereid-
heid tot de daad. Dat zijn leiding toen
zo'n waarlijk historische betekenis heeft
kunnen krijgen, was aan heel die vooraf-
gaande periode van harde zelftucht te
danken. De omstandigheden hebben Van
Hogendorp toen eindelijk gediend, dat is
zeker, maar tegelijk kon hij alleen door
het in die ogenschijnlijk zo dorre jaren
verworven zedelijk overwicht meester van
de omstandigheden worden.
De bladzijden waar 's mans ongemeenheid
mij het meest aangreep, zijn misschien die
waar zijn houding tegenover de gewelde-
naar op het hoogste van diens macht ge-
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schetst wordt. Met volmaakte zelfbeheer-
sing blijft hij bespiegelen en zoeken en
studeren - actie is immers onmogelijk -,
en altijd met de conclusie, dat die macht
schijnrnacht is en niet duren kan. Zijn er
veel Europeërs geweest, die het probleem
Napoleon tijdens zijn grootheid zo koel
en zo diep hebben gepeild? Men kan zich
voorstellen hoe de schrijfster "in de haar
opgelegde afzondering" in 1943 en ver-
volgens zich hieraan gesterkt heeft.
Een paar kleine opmerkingen. Henriette
de Beaufort maakt in haar overigens zo
verzorgde en dikwijls treffende stijl een
al te overvloedig gebruik van vreemde
woorden. Realiseren = beseffen; avidi-
teit = gretigheid; indubitabel = ontwijfel-
baar; enz. - De Bonaparte op blz. 169 is
niet Napoleon, maar zijn broer Lodewijk.
- Het verwondert mij, dat de schrijfster
zich de brieven heeft laten ontgaan (te
vinden in Colenbrander's Gedenkstukken)
waarin de door Bilderdijk bekoorde zoons
van de oude G.K. het hoofd schudden
over "papa", die zo angstig aan Olden-
barnevelt doet denken; ofschoon de één de
ander troost met de overweging dat G.K. in
zover gelukkiger was dan die andere hoog-
moedige, dat hij zoons had die voor hem
konden bidden. Die tragi-komisehe noot
cp'het einde zou misschien een wanklank
zij;;; maar zij is nu eenmaal gegeven.

P. Gryl

H. SCHULTE NORDROLT, Het beeld der Re-
naissance. Een historiografische studie. Por-
ta-reeks, Deel 1. Amsterdam, Querido,
1948.

Dit boek bevat een onderzoek naar het
beeld dat historici en historische scholen
zich van de Renaissance hebben gevormd
nà het boek van Jacob Burckhardt: 'Die
Kultur der Renaissance in I talien', dat het
uitgangspunt is geworden en gebleven van
alle Renaissance-studie. Een beeld dan,
voorzover het gevormd en niet vergruizeld
werd. Het spreèkt vanzelf, dat zulk een
studie alleen maar ondernomen wordt en
kan worden door een onderzoeker die zeer
geïnteresseerd is in de betekenis van zulk
een beeld, omdat voor hem de Renaissance
reeds een bijzondere kwaliteit bezit. Zijn
onderzoek zal dan eensdeels de verschei-
denheid van beeldvorming beschrijven en
begrijpelijk maken, anderdeels zal het ook
weer leiden tot een nieuw beeld in de rij
der andere. Met dit onderscheid dan dat
studie van de beeldvorming zelf een hoger
gezichtspunt mogelijk maakt.
De beelden der Renaissance die hier ter
, sprake komen, zijn vooral reacties op een
fanatieke Renaissance-verering, die eer op
Nietzsche's hyper-individualisme terug-
gaan dan op Burekhardt. Burckhardt had
in zijn boek een magistrale visie gegeven op
het Italië van de 14e-16e eeuw, maar zich
niet over de wording uitgelaten. Het op
hem volgend onderzoek ging zich vooral
bezighouden met de overgang van Mid-
deleeuwen naar Renaissance, met het ge-
volg dat er zowel een neiging ontstond de
Renaissance een expansie-drang te laten
ontplooien naar een vroeger tijdstip, als
een streven de tegenstelling met de Mid-
deleeuwen te relativeren. De nadruk werd
dan meer gelegd op het continue dan op
de breuk, op het christelijk karakter van
beide. Als de voornaamste vertegenwoor-
digers van de opvatting, dat de Renais-
sance beschouwd moet worden als een
geleidelijke saecularisatie van de idee der
christelijke wedergeboorte, moeten Thode
en Burdach genoemd worden. In de po-
gingen vooral de middeleeuwse bindingen
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na te gaan, verdwenen de criteria om de
Renaissance te onderscheiden van de vo-
rige tijd.
Hetzelfde effect als de poging de Renais-
sance te kerstenen sorteerden de nationa-
liseringspogingen ten aanzien van het
Renaissance-begrip, in Frankrijk onder-
nomen om dit land de eer te schenken de
stoot te hebben gegeven tot de grootste
manifestatie van de Romaanse geest, in
Duitsland om de Renaissance in Italië te
kleineren ten behoeve van de Duitse mid-
deleeuwer, in wie de innerlijke vernieuwing
van de mens zich toch het diepst zou heb-
ben gemanifesteerd. De middeleeuwse
cultuur werd verhoogd ten nadele van de
betekenis de van Oudheid.
Na deze relativeringspogingen bespreekt
de auteur het streven in Italië naar een
reïntegratie van het Renaissance-beeld,
waarbij de namen van Bertrando Spaven-
ta en Gentile genoemd worden. Deze op-
vatting is door Hegel geïnspireerd, maar
wijkt in zover van hem af, dat niet als bij
Hegel de Reformatie [ontstaan 'aus der
Innigkeit des Herzens des deutschen Vol-
kes.'] als het keerpunt van de geschiedenis
gezien wordt, maar de Renaissance. Deze
toch is een zelfstandig worden van de
cultuur en heeft de staat als kunstwerk ge-
schapen.
Bij Gentile is de Renaissance-mens de
sehepper van een eigen wereld van kunst
en wetenschap en heerser over de natuur.
Alleen deze Renaissance-cultuur is ge-
frusteerd; zij heeft geen continuïteit met de
latere culturen opgeleverd. Deze opvat-
tingen van Spaventa en Gentile, die on-
derling nog vrij wat variaties vertonen,
overschatten volgens de auteur de oor-
spronkelijkheid van de Ise eeuwse mens.
Het aan deze Italiaanse pogingen gewijde
hoofdstuk heet: De Renaissance als ont-
voogding. Het volgende, getiteld: De
emancipatie van de enkeling, behandelt de
studie van het 'individualisme' en gaat ook
in de richting van de poging het Renais-
saneeprobleem te reïntegreren. De auteur
is er van overtuigd, dat de toekomst, nog
meer dan wij, geïnteresseerd zal zijn bij het
kernprobleem der Renaissance, zoals hij

het probleem der ontvoogding noemt.
Lange tijd waren de sociale voorwaarden
van het complex dat wij' de Renaissance
noemen, buiten hel onderzoek gelaten.
Sedert de verschijning van Sombarts
'Der Bourgois' is hier een nieuw terrein
ontgonnen. Vooral op het werk van A.
von Martin wordt de aandacht gericht.
Deze heeft aannemelijk gemaakt waarom
de opkomst van de burgerklasse -in het
laat-middeleeuwse Italie de nieuwe geest
der Renaissance mogelijk heeft gemaakt.
Hier is geprobeerd het worden te beschrij-
ven. Voor de auteur zijn de elkaar corri-
gerende standpunten van Gentile en von
Martin de meest waardevolle na Burck-
hardt. De conceptie waartoe de auteur dan
komt, is deze, dat de Renaissance het in-
drukwekkende voorbeeld is van de ont-
voogding van de Europese mens, maar
als een kort voorspel, dat zich voltrokken
heeft in het milieu van de omhoogstreven-
de burgerij der noorditaliaanse steden.
!'.len kan nu de vraag stellen, of deze op-
eenvolgende visies van de Renaissance
slechts projecties zijn van eigen tijd en
milieu op het verleden, of dat door deze
opeenvolging objectieve kennis wordt ge-
wonnen. Dit probleem ZIet de auteur on-
der de ogen [blz. 169 e.v.] in de beschrij-
ving van de resonantie-theorie: een onder-
zoeker, een tijd resoneert op een bepaalde
wijze op lwt verleden, maar wat er gefor-
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muleerd is, gaat niet verloren: de geest
resoneert wel door eigen ervaringen op
zijn eigen manier, maar neemt ook de ver-
zamelde ervaringen van anderen in zijn
bezit.
Deze boeiende studie vormt een waardig
begin van de Porta-reeks, bibliotheek vaar
theoretische en cultuurgeschiedenis. Van
dit rijke boek zijn slechts enkele hoofd-
lijnen aangeduid. Stilistisch staat het op
hoog peil, maar soms lijkt de wil tot fraai
schrijven sterker dan het vermogen en
dreigt de genuanceerdheid tot maniërisme
te worden. Maar dit schaadt nauwelijks
de voortreffelij kheid van het geheel.

F. JEANSON, Le Problème moral et la Pensée de
Sartre [Paris : Gallimard).

Een nieuwe, sterke gedachte ondervindt
altijd meer weerstand door onbegrip dan
door tegenspraak - en veelal zijn het haar
aanhangers, die haar het meeste geweld
aandoen. Slechts het verloop van tijd kan
de mensheid leren met een ideëel stelsel
vertrouwd te worden. Nieuwe gedachten
zijn dikwijls als gebeurtenissen: zij treffen,
maar leren niet. Denken is van de begrip-
pen afstand nemen en zijn terugtocht dek-
ken. Hieruit kan worden verklaard, dat
het existentialisme van Sartre, hoewel er
al spoedig enige werken over verschenen,
waarover men echter beter het stilzwijgen
kan bewaren, eerst thans commentaren
begint uit te lokken, waaraan waarde kan
worden toegekend. Onder deze laatste
blinkt vooral uit het werk van Francis
Jeanson. Van een volg'eling dus, maar dan
van een, die waarschijnlijk heeft vermocht
Sartre's leer zelfstandig te herscheppen
en ons deze nu voor eigen rekening aan te
bieden. 'U bent de eerste', schreef Sartre
hem, 'die erin geslaagd is mij een beeltenis
van mijzelf te verschaffen, zo eigen, dat ik
mijzelf erin kan herkennen en zo vreemd,
dat ik mijzelf eruit kan beoordelen.' De
grote verdienste van Jeanson is, dat hij
Sartre's leer in zijn ontstaan en ontwikke-
ling heeft herschapen. Door het ethische
probleem in het centrum van zijn be-
schouwing te plaatsen, een probleem waar-

over Sartre wel aanwijzingen heeft gegeven,
maar dat hij niet heeft verklaard, heeft hij
zichzelf voor de taak gesteld, de gedachte
van Sartre geheel en al opnieuw op te
bouwen en van haar grondslagen uit op
eigen persoonlijke wijze te ontwikkelen.
En al kan men er de ethiek van Sartre niet
in haar bijzonderheden uit afleiden, zo kan
men toch de geest ervan vatten, wanneer
men haar beziet in het verband van zijn
opvatting omtrent het begrip vrijheid.
Het existentialisme draagt een humanis-
tisch wezenskenmerk. Sartre toont aan,
hoe een vrijheid uit eigen verkiezing de
mens kan vervullen en aldus ontsnappen
aan conflict en kwade trouw, zoals l\fa-
thieu, hoewel hij zelf non-actief wist te
blijven, in het derde deel van de Chemins
de la Libérté toch zijn keus moet doen en
zijn werkelijke bestemming volgen door
het werkelijke doel van zijn leven te ver-
wezenlijken in plaats van voort te gaan
zich te verliezen in innerlijke twistvragen
over een vrijheid-in-het-ijle. 'De mens be-
gint met te bestaan, d.w.z. de mens is in de
eerste plaats datgene, wat zich op een toe-
komst werpt en zich ervan bewust is op de
toekomst zijn stempel te drukken. De mens
begint als een 'voornemen' dat zelfstandig
en subjectief leeft, in stede van een hoopje
schuim ofvuil ofwel een bloemkool te zijn.
Er is niets dat aan dit 'voornemen' vooraf
gaat, er is geen begrijpbare hemel en de
mens zal beginnen met te zijn wat hij zich
heeft voorgenomen te zijn.' Dit betekent
dat de vrijheid van de mens onverenigbaar
is met het bestaan van God. Zo God inder-
daad bestaat, kan Hij niet anders dan de
vrijheid van de mens beperken. Het be-
staan van God erkennen houdt de voor-
onderstelling in, dat de mens een schepsel
is. Maar als God hem schept kan Hij hem
slechts sche,ppen naar Zijn conceptie. Men
zal dan moeten zeggen, dat de mens een
natuur heeft, een 'essentie' en dat deze
essentie aan zijn existentie voorafgaat en
die bepaalt. Het geloof aan de voorbe-
schikking is de enige logische houding
voor de God-gelovige. Neemt men daar-
entegen de vrije wil aan, dan vooronder-
stelt men, dat de existentie aan de essentie



BONAE LITTERAE

voorafgaat; in diepste grond is het existen-
tialisme niet anders dan de erkenning van
'$ mensen volstrekte vrijheid en daarom is
het atheïstisch. Volgens Sartre wordt de
mens niet wat hij is, maar is hij wat hij
wordt.
'Bestaan', niet 'Zijn'; daarop komt de
ethiek van Sartre eigenlijk neer. Zijn eerste
schrede is, de mens er zich rekenschap van
te doen geven, dat hij voor zijn bestaan
ten volle verantwoordelijk is en dat hij, zo
hij deze verantwoordelijkheid aanvaardt
en dienovereenkomstig handelt, meester en
bezitter wordt van de gehele wereld. Het
wezen van de mens kan slechts zijn wat hij
doet; het geheel van zijn handelingen is
zijn eigenlijke leven. De wereld is zijn
arbeidsveld, het voorwerp van zijn streven;
hij is een 'wereld van verplichtingen'.
Maar zijn vrijheid gaat zijn verplichtingen
te boven; hij moet ze altijd overschrijden.
De mens schept zichzelf geheel en al in
ieder van zijn handelingen. Wanneer men
dus zegt, dat de mens bestaat en dat hij
vrij is of moreel, dan wil dat eenvoudig
zeggen, dat hij inderdaad 'project' is,
d.w.z. geheel op de toekomst gericht.
Inderdaad is de natuur van de mens, zijn
enige 'essentie', gelegen in zijn verleden.
'Wat ik ben is wat ik was, omdat mijn
tegenwoordige vrijheid altijd weer de na-
tuur, die ik verworven heb, aan de orde
stelt'. Sterven is in zekere zin ophouden
zichzelf te kunnen vormen, niet meer be-
staan maar zijn, d.w.z. ten prooi zijn aan
de anderen: het is volkomen ontsnappen
aan de wereld van de vrijheid en van de
moraliteit om natuur te worden omdat
men immers zichzelf niet meer scheppen
kan. De ethiek van Sartre is dubbelzinnig;

tot het laatst moet men zich bezinnen op
de keuze die men zelf heeft gedaa/l. Waar
geen dubbelzinnigheid meer is, daar is ook
geen moraliteit meer. Zo vloeit dus, on-
danks de blijkbare tegenstrijdigheid van
hun leerstelsels, de vrijheidsidee van Sartre
uit dezelfde inspiratiebron voort als de
vrijheidsidee van Kant; bij beiden heeft
de vrijheid ten doel, de mens te bevrijden
van zijn verleden of, zoals Kant het uit-
drukkelijk zegt, hem te veroorloven zich-
zelf volledig te aanvaarden, hem een om-
mekeer mogelijk te maken die een werke-
lijke verandering van natuur is. Maar van
enigerlei objectiviteit der waarden is geen
sprake; zij zijn alle afhankelijk van een
vrijheid die slechts van zichzelf afhanke-
lijk is. De mens van Sartre is het wezen
door wie de waarden eerst bestaan en zijn
vrijheid is beangst de grondslag zonder
grondslag van de waarden te zijn. Want
de angst is het kenteken zelf van de vrij-
heid, zij is de vorm die het zich-bewust-zijn
van eigen vrijheid aanneemt. In de angst
is de vrijheid op zoek naar de vraag naar
zichzelf'. Terwijl de vrees vrees voor de
wereld is, is de angst angst voor zichzelf;
de hoogtevrees wordt pas tot angst, wan-
neer men niet meer bang is om in de af-
grond te vallen, maar om zich erin te stor-
ten. Men vreest, zolang men bevangen is
in het determinisme der dingen, maar om
zich hiervan te bevrijden behoeft men
slechts zijn eigen mogelijkheden van han-
delen te beproeven, d.w.z. de vrijheid te
tarten. Het wezenlijke van de mens is,
iedere vrees te overwinnen om de echte,
ingewortelde angst te ervaren, die het
kenmerk is van de vrijheid zelf ten opzich-
te van zichzelf. Henri F.
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G. A. VAN DEN BERGH VAN EYSINGA, Gods-
dienstwetenschappelijke studien, I en 11.
Haarlem, Tjeenk Willink, 1947.
Het is van belang op deze uitgave de
aandacht te vestigen. In de naam wordt
het niet-theologische karakter uitgedrukt.
De schrijver, zoal~ men weet, voorheen
hoogleraar in de geschiedenis van de gods-
dienst te Amsterdam, voert een pleidooi
in zijn 'Ter inleiding' voor de vrije,
wetenschappelijke studie van de gods-
dienst[ en]. Hij staat als verdediger van de
radicale opvattingen omtrent de oorsprong
van het Christendom scherp tegenover de
theologie, die - hoe langer hoe sterker in
ons land - vóór- of onwetenschappelijk
het geloof en de kerk dient. Ten onzent is
deze uitgave de voortzetting en haar
auteur de onvermoeide voorvechter van
een roemvolle traditie van scherpzinnig en
moedig critisch onderzoek aangaande het
Nieuwe Testament en het eerste Christen-
dom. In de eerste aflevering geeft het
artikel 'Hercules-Christus' een godsdienst-
wetenschappelijke adstructie van schrij-
vers inzichten. In de tweede moet genoemd
worden de zeer gedocumenteerde studie
'Bruno Bauer's afscheid van de theologie',
het spannende levensverhaal van de jong-
hegeliaanse 'grootste onder de grote critici
van de vorige eeuw', gelijk de schrijver
deze tijd - [en strijdgenoot ten dele] van
Feuerbach en Marx noemt. Voor een
kroniek heeft de auteur de medewerking
van ds E. J. van der Brugh. O. N.

H. A. ENNO VAN GELDER, Vrijheid en on-
vrijheid in de republiek. Geschiedenis der
vrijheid van drukpers en godsdienst van
1572 tot 1798. I, van IC,72 tot 1619. Haar-
lem, Tjeenk Willink, 1947.
Dr van Gelder heeft zich in zijn proef-
schrift over C. P. Hooft, de Amsterdamse
burgemeester, later O.a. in 'Humanisten
en Libertijnen' en in 'Revolutionnaire
Reformatie' reeds bezig gehouden met de
strijd voor de vrijheid van godsdienst, voor

geestelijke vrijheid in 't algemeen in onze
Republiek. Thans geeft hij een samen-
hangend geschiedverhaal van die ont-
wikkeling tot betrekkelijke vr~jheid, die
hier te lande is veroverd en geheerst heeft
in eeuwen, waar;n ze elders niet in deze
mate bestond. Het hoofdstuk over de
voorvechters der verdraagzaamheid bui-
ten de Nederlanden is in dit opzicht leer-
rijk, omdat het toont, dat er grote strijders
voor de verdraagzaamheid zijn geweest,
maar dat in de landen, waar zij deze ver-
kondigden, weinig rpsultaat van hun lering
is tot stand gekomen. Erasmus, Thomas
Morus, Castellio worden hier genoemd en
ook vindt men hier uitvoerig over de ten
onzent minder bekende Acontius gehan-
deld, die dit ten zeerste waard is. Het
eerste boek gaat over de vrijheid in de
practijk; de stugge worsteling tussen de
Calvinistische kerk en de Staat, waar de
regenten van humanistische allure de toon
aangeven en de strijd om de religievrede
vinden hier uitvoerige behandeling. Het
tweede boek heeft tot thema de strijd om
het beginsel: hier vindt de geschiedenis
der verdraagzaamheid haar plaats en
komen haar vertegenwoordigers als Coorn-
hert, de Groot, de Remonstranten in het
algemeen en Libertijnen als C. P. Hooft
ter sprake. Een gedegen werk, dat over
deze materie gedocumenteerd voorlicht.

D.N.

DANIEL HALÉVY, Essai sur l'accéleralion de
l'histoire. Paris 1948, 166 blz.
Daniel H. geb. 1872, jongere broer van de
bekendere Elie, heeft zich door argeloze
vragen van een kleinkind laten verleiden
om te gaan nadenken over een van de
boeiendste, maar ook meest verbijsterende
vraagstukken der geschiedenis, n.l. of het
rythme ervan zich in de loop der tijden
versnelt, en zijn antwoord in het boven-
staande boekje neergelegd. Van die oor-
sprong heeft het te veel behouden. Het
heeft daardoor de charme van het 'groot-

\
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vader vertelt', maar ook de ontoereikend-
heid van zulke vertelsels in wetenschappe-
lijk opzicht.
De S. gaat uit van een passage van N1iehe-
let uit Halévy's geboortejaar, waarin deze
een opmerking over 'l'allure du tem ps'
maakte en hij komt boven die volstrekt
onvoldoende probleemstelling nergens uit.
Toch is het anderzijds een wereldgeschie-
denisje in vogelvlucht geworden, dat niet
nalaat, de lezer tot denken te prikkelen.
Vooral daarover, of de S. gelijk heeft, dat
de versnelling in tempo, die hij - meer
dan eens overigens - in de geschiedenis
meent te constateren, n.l. daar, waar de
veranderingen veelvuldiger zijn dan elders,
inderdaad het symptoom van verwording
is - n.1. verbreking der continuïteit, - dat
hij er met betrekking tot onze eigen tijd in
meent te zien. R.

J. J. POORTMAN, Repertorium der Nederlandse
Wijsbegeerte. Wereldbibliotheek, 1948.
De moeite, die de sa~ensteller van een
werk als het bovengenoemde zich getroost,
heeft bij uitstek de sociale functie anderen
moeite te besparen, en de auteur van deze
eerste algemene Nederlandse wijsgerige
bibliografie kan zich dan ook verzekerd
houden van een dankbaar en druk gebruik
ddor iedere belangstellende in het wijs-
gerig denken in Nederland, vanaf de
Middeleeuwen tot medio 1947, het Neder-
lands schrijvende deel van België hier-
onder begrepen. Een monument van vol-
hardende ijver dat temeer waardering
verdient daar het - zeldzame combinatie-
te danken isaan iemand die zich in vroegere
publicaties als zelfstandig denker heeft
doen kennen. De keus wat wel en wat niet
onder v.ijsbegeerte valt is uiteraard sub-
jectief; te eng is het begrip hier gelukkig
niet genomen. Doordat de bibliografie in
een eerste deel naar de 'Begrippen', in
een tweede deel naar de 'Personen en
Stromingen' wordt geordend, zijn de voor-
delen van een systematische en alfabetische
catalogus verenigd. Speciale lof verdient

dat in het tweede deel de namen van de
voornaamste buitenlandse denkers .zijn
opgenomen, waaronder vermeld wat van
hen in het Nederlands is vertaald en over
hen door Nederlanders geschreven. Hier-
door toch is het mogelijk van hun invloed
op het Nederlandse denken, naar tijds be-
gin en betekenis, direct een duidelijke
indruk te krijgen. Ten slotte: het is onver-
mijdelijk dat in een naslagwerk als dit
ieder, die enigszins ter zake kundig is,
wel iets mist, dat de samensteller is ont-
gaan; mogen daarom de gebruikers de
hun bespaarde moeite belonen door hem
hierop attent te maken.

~Vetensclzap, Oorlog eT! Vrede J. Studium
Generale 1948 -'49 [Gem. Univ. A'damJ.
Uitg. S. Augustin - R. Schoonman, A'dam
[Falckstraat IJ.
Deze door de 'Senaatscommissie voor het
Studium Generale' van de A'damse Uni-
versiteit voor de cursus 1948-'49 vastge-
stelde cyclus was aanvankelijk bedoeld
aan het eind van het jaar in boekvorm
te worden uitgegeven. Toen dit plan door
de hoge kosten dreigde te worden verij-
deld, bracht het initiatief van een paar
studenten uitkomst en konden, in samen-
werking met genoemde commissie, door
een goedkoop druk-procédé - de z.g.
Offcoprint methode - reeds thans de vóór
de Kerstvacantie gehouden voordrachten
- 9 van de 21 in totaal - het licht zien.
Wanneer deze proef voldoende belang-
stelling vindt zullen twee vervolg-deeltjes
het geheel completeren, dat dan slechts
f. 5.50 zal kosten. Wij geloven, na van het
eerste deeltje te hebben kennis genomen,
dat dit studenten-initiatief aanmoediging
reeds tezeer verdient om het te behoeven,
en vestigen er nog slechts de aandacht op
dat de uitgevers voornemens zijn ook dis-
sertaties op dezelfde wijze te verzorgen.
Over de inhoud van het hier gebodene
- normaliter de hoofdzaak in een aankon-
diging ~ volstaan wij thans met: lezens-
waard. S.

/
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o 1.975.000 gulden voor sociaal werk van verschillende, in hoofdzaak cul- 0
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