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EliJabeth Sirik!

JAARWISSELING

De kleuren zijn uitgelopen,
Een nieuw vlies gaat in vormen lopen,
De zeepbel van het jaar
Is uit elkaar gespat.

Een drempel-symbool is geheven,
Een dag lang, voor onze ogen;
In bereidheid te vergeten
Staat nieuwheids-illusie als een koepel
over de kern van onze wensen,
En zeven dagen lengen de dagen
Tot ongekende horizonnen,
Dan wordt de oude vorm hervonden.

De zeepbel van het jaar
is uit elkaar gespat.
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CARINA (8 jaar)

Zij loopt op prinsesse-voeten
door de tuimelende dagen,
En de woorden kunnen
de klank van haar stem
niet bijhouden haast.

Een vormendroom
en wilde durf
Wonen binnen het cellofaan
van de eigen, àmgedragen wereld
waar zij als dictator heerst.

Alleen als een feit
uit een botsend heelal
hard zich naar binnen prikt, of
rond haar capsule
het duister zijn schrikmaskers toont,

Komt ze verweerloos,
Nàg zonder wapens,
Bedelen om haar deel zekerheid.
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RENDEZ-VOUS

Een zilver ebben over nachtoppervlakten
na een steekvlam die schroeit, maar niet verwarmt,
Stokken van alle gevoel - in
een overgang die verrijkt noch verarmt -
en wegschuiven in de deklaag van slaap;
Tot de morgen klopt met dezelfde vraag
waarop ik weer het antwoord niet kan weten: -
Moet ik dit ópzuigen? Of vergeten?
Verder spiralen
rond deze herhaling,
Of herbouw, die
dit element
geen levensrecht
heeft toegekend?
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DE MUIS

Middaglicht - en in dat licht
Een muis, die met zijn klein gezicht
De barometer van 't gevaar
Aftast in dun en spits gebaar.

Dat dit klein angstig ogenblik
- buiten het eigen ik -
Los springt
En mij tot stilzijn dwingt,
Is eindlijk weer
Verbonden zijn,
Barst in de schaal
Van áfgesloten pijn,

Een middaglicht
En in dat licht
Een kleine muis: -
Een nieuw gezicht.
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Jan Romein

HET ALGEMEEN MENSELIJK PATROON

Ontstaan, belang en draagkracht van historische theorieën")

Het bestuur van de litteraire faculteit der Utrechtse studenten heeft
me gevraagd, mijn denkbeeld over het Algemeen Menselijk Gedrags-
patroon nader voor hen uiteen te zetten. Ik ben daar dankbaar voor.
Want zo goed als er niets pijnlijker is voor een schrijver, gedachten die
hem uiteraard dierbaar zijn in een afgrond van zwijgende onverschillig-
heid te zien verdwijnen of ze zonder nader onderzoek te horen afdoen
met het "deugt niet-zei-de-prinses" van Andersen, zo is er van de weer-
omstuit niets aangenamer voor hem dan anderer bereidheid een avond
naar de nadere verklaring daarvan te willen luisteren, ook al kost het
die schrijver dan vele avonden om die gebleken belangstelling zo goed
mogelijk te bevredigen.
Ik kan dit met zo grote stelligheid beweren, omdat alle drie reacties

mij uit herhaalde ervaring bekend zijn en wel in het bizonder ten aan-
zien van het onderwerp dat ons hier zal bezig houden. Over de oor-
zaken van die onverschilligheid wil ik niet uitweiden. Zij warde met
zichzelf beantwoord. Op de 'deugt-niet'-weerlegging daarentegen moet
men met geduld reageren en er een les uit putten. Iets leren kan men
overal van, en dus ook van botte afwijzing uit onverstand en waan-
wijsheid. Het is een beproefde ervaring dat het nieuwe altijd op weer-
stand stuit en inzonderheid dan wanneer het het ,algemene' betreft ..
Geen terrein van wetenschap maakt daarop een uitzondering, maar het
minst van allen wel de geschiedenis die krachtens haar aard ook nog
in haar meest gespecialiseerde beoefening iets van het algemene, want
van het menselijke in zich bevat. Daarom meent enerzijds 'men' hier-
over steeds zijn zegje te mogen zeggen en anderzijds ook de 'specialist'
tot kritiek gerechtigd te zijn. Beiden terecht, inzoverre het menselijke
ons aller aangelegenheid is, beiden echter evenzeer ten onrechte omdat
geen van beiden inziet dat belangstelling voor en kennis van het alge-
mene in de geschiedenis een bizondere vorm van specialisering is.
Men kan zeggen dat dit gebrek aan inzicht van wanbegrip getuigt.

Maar het Nederlands heeft ook een vriendelijk woord voor wanbegrip;
het heet dan misverstand. En ik wil het dus hebben over het misver-
") Uitwerking van een voordracht, gehouden voor de Litteraire Faculteit

der Utrechtse studenten op 13 Mei 1955.
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JAN ROMEIN

stand, gerezen naar aanleiding van het begrip 'Algemeen Menselijk
Patroon', de algemeen-historische conceptie die mij geschikt leek - en
lijkt - om het onderscheid in de aard der ontwikkeling tussen de
Europese en buiten-Europese geschiedenis en daarmee beide geschiede-
nissen tegelijkertijd te verhelderen.

Ter volledige opheldering van bedoeld misverstand dienen wij ons
betoog echter wat breder op te zetten. We zullen daarom eerst moeten
spreken over historische theorieën in het algemeen. Ook daaraan moet
evenwel nog iets voorafgaan. Dit. Historici zijn tegenwoordig in het
algemeen weinig verzot op theorieën. Hoe komt dat? Omdat zij dom
zijn? Ik wil niet ontkennen, dat dit ook wel eens het geval is. Maar
als verklaring van hun afkeer is dat toch niet voldoende. Veeleer is die
afkeer zelf historisch te verklaren. Er is een tijd geweest, nu ongeveer
een eeuw geleden toen de geschied beoefening steeds wetenschappe-
lijker werd, dat het ideaal opkwam de historie zoveel doenlijk met
dezelfde exactheid te behandelen als de natuurwetenschappen haar
object te lijf gingen, dat men m.a.w. naar historische wetten of toch
wetmatigheden zocht. Bij Fruin b.v. - om ons tot Nederland te be-
palen - zijn nog duidelijke bewijzen daarvan te vinden. Dat streven
is trouwens begrijpelijk genoeg, gezien de ongehoorde successen der
exacte wetenschappen in de tweede helft der vorige eeuw. Een vijftig
jaar geleden ongeveer is daar een reactie op ingetreden, waarvan men
de sporen o.a. in het werk van Huizinga aantreft, voor wie Dilthey,
Windel band, Simmei en Rickert niet tevergeefs hadden geschreven.
De geschiedenis werd, om het kort te zeggen, van een nomothetische
weer een idiografische, van een kwantitatieve weer een kwalitatieve
wetenschap, waarbij het 'verstaan' de plaats van het 'causaal verklaren'
ging innemen.

Hoe zegenrijk over het algemeen die principiële scheiding tussen
natuur- en cultuurwetenschappen ook geweest moge zijn, zij heeft ook
nadelige ja funeste gevolgen gehad. Het kwam zover dat de historicus
die nog van historische wetmatigheden sprak al daardoor verdacht
werd geen echt historicus te zijn. Hij gold als een verkapte filosoof en
dat kwam al dicht in de buurt van het scheldwoord. Populair gezegd
men heeft met de verabsolutering der bestaande tegenstelling het kind
met het badwater weggegooid. Men heeft zich daarmee n.l. middelen
tot begrip, dat zijn bruikbare arbeidsinstrumenten, laten ontnemen tot
schade van de historische wetenschap. Zo ongeveer alsof een timmer-
man zou zeggen: mij geen winkelhaak, want mijn kastje is iets aparts.

Ook daarop is dan weer een reactie ingetreden waaraan ik van harte
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HET ALGEMEEN MENSELIJK PATROON

heb meegedaan. Ook deze tweede reactie is intussen niet als een gevolg
van een binnen de historische wetenschap autonome slingerbeweging
te beschouwen, maar gebed in een heel complex van verschijnselen.
Daar was in de eerste plaats de relativering die het wetsbegrip in de
natuurwetenschappen onderging. Er bleken bijv. in het atoom indi-
viduele, spontane en dus onvoorspelbare bewegingen aantoonbaar. Of-
schoon deze de wetmatigheid van het geheel onaangetast lieten, werd
hierdoor toch het hele wetsbegrip binnen de natuurwetenschappen op
de helling gezet. Men begon mechanische en eigenlijke natuurwetten,
macro- en microbiologische wetten enz. te onderscheiden; onderschei-
dingen die op haar beurt tot soortgelijke pogingen in de mensweten-
schappen uitlokten, bijv. tussen sociologische en eigenlijk historische
wetten.I)
In de tweede plaats was er de sociologisering van de historische we-

tenschap zelf, vrucht van andersgerichte belangstelling die weer de
vrucht was van inwerking der maatschappelijke ontwikkeling op de
wetenschappen die zich daarmee bezighouden om het even in het heden
of in het verleden.
Zo nam het aantal historici toe dat weliswaar niet terug wilde naar

het oude ideaal van de geschiedenis te beoefenen op de wijze der fysica
of chemie, maar dat wel inzag dat ook de geschiedwetenschap het toch
niet zonder theorieën kan stellen, wilde men althans de historie be-
schrijven op zinrijke wijze, d.i. als een proces met begrijpelijke samen-
hang van slechts schijnbaar op zichzelf staande gebeurtenissen.
Maar indien men het er over eens is, dat theorie daarvoor onmisbaar

is, dan moet men ook hierover eens zijn, dat het nuttig, ja nodig is ons
rekenschap te geven van wat een theorie is, van wat met dit 'instru-
ment' wel en niet kan.
Wat is, in het algemeen een theorie? Een theorie is een uit een

ervaringsapriori afgeleid stenogram van dat gedeelte der werkelijkheid
dat zij benaderen wil. Voorzover zij uit een apriori stamt, draagt zij ook
zelf een aprioristisch merk; voorzover zij stenogram is van de werke-
lijkheid is zij steeds een vereenvoudiging daarvan, voorzover zij slechts
een gedeelte der werkelijkheid stenografeert, is zij steeds een vereen-
zijdiging. Alle kritiek derhalve,'die haar pijlen richt op het feit, dat een
theorie van aprioristische oorsprong is, vereenvoudigt en vereenzijdigt,
schiet haar doel voorbij.2)

:1) Zie mijn Graal der Geschiedenis in Tussen Vrees en Vrijheid, blz. 44 v.v.
2) Uitvoeriger in mijn Toynbee's studie der geschiedenis, in Tussen Vrees

en Vrijheid, blz. 101-104.
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Nu kan een theorie foutief blijken en daardoor onvruchtbaar. Maar
zij kán ook vruchtbaar blijken, ondanks dat zij foutief is.Men kan vol-
houden dat de weg der wetenschap met onjuiste theorieën geplaveid is.
Om enkele illustrere voorbeelden te noemen: Huygens' lichttheorie, of
die van Bachofen over het moederrecht, Darwins theorie der natuur-
lijke selectie of die van Marx over de 'Verelendung', Burckhardt's
theorie over de Renaissance, of die van Lorentz over de aether. Ja men
kan zelfs zeggen dat alle theorieën op de duur onjuist blijken of beter:
worden en dat, paradoxaal genoeg, eerder naarmate zij eens juister
leken. De scheppers dezer theorieën n.l. 'ervoeren' nieuwe verbanden
op grond van bekende feiten om daardoor het bestaan van onbekende
feiten en samenhangen te doen vermoeden: op hun beurt weer aan-
leiding tot nieuwe verbanden enz. Want de functie ener theorie is im-
mers: door inzicht te schenken tot onderzoek te prikkelen, en hoe uit-
gebreider en dieper dat onderzoek uitvalt, hoe eerder de theorie achter-
haald en door nieuwe verdrongen wordt. Intussen zou niets foutiever
zijn, dan hieruit de conclusie te trekken, dat de juistheid van een
theorie maar bijzaak is. Wat we noemden zijn even zoveel toppunten
van vooruitgrijpend inzicht, theorieën, die, toen ze opgesteld werden,
de destijds hoogste mogelijkheid van menselijk scheppingsvermogen
voorstelden, waarvoor ons slechts de diepste eerbied past.

Ons interesseert hier bij uitstek de historische theorie, ook wel con-
cepties genaamd. Men kan ook die nader onderscheiden. Dat deed o.a.
Henri-Irenée Marrou, jeugdig professor aan de Sorbonne.1) Hij ziet
vijf soorten, tot de vierde waarvan wij ons hier kunnen beperken. Hij
noemt haar de ideaal-typische conceptie, gewoonlijk naar Max Weber
kortweg 'Ideal-typus' geheten. Weber is niet de enige geweest die met
dit begrip heeft gewerkt, maar hij is wel het diepst in het wezen ervan
doorgedrongen. Hij heeft er ook meer dan eens over gehandeld, het
uitvoerigst in zijn beroemde opstel van 1904 - toen hij nog slechts.
veertig jaar oud was - over de 'Objektivität sozialwissenschaftlicher
und sozialpolitischer Erkenntnis".2)

Een voorbeeld van ideaal-typische begripsvorming die Weber daar
analyseerde is de bekende van Karl Bücher over de 'Stadtwirtschaft'.
Wat is dat nu precies?, vroeg Weber zich af. Is het een gemiddelde

1) H.-]. Marrou, De la conscience historique, Parijs 1954, hfdst. VI:
L'usage du concept.

2) Oorspronkelijk in het Archiv f. Sozialw. und Sozial-politik, Bd. 19, nu
't gemakkelijkst te vinden in zijn Gesamm. Aufsätze z. Wissenschaftslehre,
Tübingen 1922.
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van feitelijk bestaande economische beginselen in alle bestudeerde mid-
deleeuwse steden? Neen, zegt Weber. Het is een ideaal-type, d.w.z. het
begrip is gevonden door een eenzijdige verheviging van een of enkele
gezichtspunten en door samenvatting van een massa diffuse of dis-
crete, hier meer daar minder, soms helemaal niet aanwezige afzonder-
lijke verschijnselen die zich in dat eenzijdig naar voren gehaalde ge-
zichtspunt voegen tot een inzichzelf gesloten denk-beeld. In zijn be-
gripsmatige zuiverheid - zo gaat hij voort - is dat denk-beeld in de
werkelijkheid nergens empirisch aanwezig. Het is een utopie.
Maar wat heeft men er dan aan? Toch wel iets, zelfs veel. Het

ideaal-type levert aan de daarop te volgen beschrijving der werkelijk-
heid ondubbelzinnige uitdrukkingsmiddelen. En wat moet de histori-
cus derhalve doen - ik geef nog steeds Weber weer - als hij zo'n
ideaal-typisch begrip aantreft? Hij moet in elk afzonderlijk geval
vaststellen hoe dichtbij of veraf de werkelijkheid van dat ideaal-beeld
staat. In hoever dus, om bij ons voorbeeld te blijven, het enonomisLh
karakter van de verhoudingen ener bepaalde stad als 'stadtwirtschaft-
lich' in de begripsmatige betekenis aan te merken is. Een ideaal-type is,
zo kan men Weber's opvatting kort samenvatten, een maatstok waar-
mee we de werkelijkheid meten of een ijkgewicht, waaraan andere ge-
wichten geijkt kunnen worden.
Door het woord 'ideaal' moeten we ons niet van de wijs laten bren-

gen. Het gaat hier niet om een 'zo zou ik willen dat het was', slechts
om een verabsolutering van bepaalde, voor het verschijningstype in
kwestie als zeer typerend beschouwde trekken. Het ideaal-type is geen
karikatuur. Maar beiden hebben toch dit gemeen, dat beider wezen in
enkele trekken er in 'verhevigde' vorm tot een in de werkelijkheid niet
bestaand beeld zijn samengevat. En daardoor geldt van de karikatuur
wat ook van het ideaal-type geldt: zij biedt, mits goed, een maatstaf,
de mogelijkheid om de concrete werkelijkheid te benaderen door na
te gaan in hoever deze wel en niet op de karikatuur lijkt.
Het moeilijke bij zo'n ideaal-typisch denk-beeld is nu - ook dit

heeft Weber al gezien - dat het nooit van te voren uit te maken is of
het vruchtbaar dan wel een pure hersenschim is, waarmee op de duur
niets te beginnen valt. Het er mee werken in de praktijk is het enige
dat hier beslissen kan.1)
1) Hiermee is niet alles over de ideaal-typen gezegd. We noemen nog A.

von Sehelting, Max 117eber's 117issenschajtslehre, Tübingen 1934, blz. 329 v.v.
en 354 v.v.; B. Pfister, Die Entwicklung zum ldeaaltypus, Tüb. 1928; W.
Bienfait, Max 117eber' s Lehre vom geschichtl. Erkennen, 1930; Weinreieh,
Max 117eber, L'homme et le savant, 1938; R. Aron, La philosophie critique
de l'histoire, p. 232-235.
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Max Weber, die van alle sociologen misschien wel het dichtst bij
de geschiedenis stond, zo dicht in elk geval dat niemand minder dan
Mommsen hem tot zijn opvolger benoemd had willen zien, heeft,
dunkt mij, hiermee laten zien, dat zelfs die historici die menen dat het
in de geschiedenis alleen op het 'eenmalige' aan komt niet buiten het
algemene, d.i. hier het min of meer abstracte kunnen, willen zij ten-
minste een draad in de chaos van het gebeurde vinden. Om dit duide-
lijk te maken, moge ik nog eenmaal op ons voorbeeld terugkomen.
Dank zij kritiek op Bücher, o.a. van Pirenne, Von Below en Van Dil-
len, weten we nu dat er nergens en nooit iets bestaan heeft dar volledig
in Bücher's ideaal-typische reeks 'Geschlossene Hauswirtschaft-Stadt
wirtschaft-Volkswirtschaft paste. Maar is daarmee nu bewezen dat het
opstellen der reeks waardeloos was? Ik zou zeggen en met klem: in-
tegendeel. Immers pas door het opstellen van de reeks kon de aandacht
zich richten op de afwijkingen in de praktijk van het ideaal-type en b.v.
wijzen op de verder afgelegen handelsverbindingen van de middel-
eeuwse stad, op de export-industrie van sommige dier steden, op het
gebonden zijn aan een bepaalde vindplaats van toch overal onmisbare
producten, op de groothandel enz.

Het Algemeen Menselijk Patroon nu is niets anders dan zo een
ideaal-typische conceptie in eerste aanleg. Nu ik over het ontstaan
daarvan moet spreken, bevangt mij een zekere schroom. Aan elke gees-
telijke schepping, hoe bescheiden ook, kleeft altijd iets van het myste-
rie. Laat een ieder die zelf weleens iets gevonden heeft, een verloren
schakel in een reeks feiten of gedachten, een verband dat nog onop-
gemerkt bleef, maar eens proberen precies te vertellen hoe dat in zijn
werk gegaan is: ook zij zullen het niet dan met de grootste moeite en
nooit helemaal bevredigend volbrengen. Indien ik die schroom noch-
tans overwin, dan is het alleen door de gedachte dat er mogelijk iets
uit te leren valt over het ontstaan in het algemeen van historische
theorieën, wier onmisbaarheid wij zoëven menen te hebben aange-
toond.

Toen ik voor de Djogja'se studenten een college moest voorbereiden
dat hen interesseren zou, meende ik dat niets dat meer zou doen dan
de ontwikkeling die gemaakt heeft dat Europa, zij het tijdelijk, Azië
kon overheersen. Daarbij waren twee veronderstellingen mogelijk:
àf dat bizondere der Europese ontwikkeling zat in Europa of toch in
de Europese mens als zodanig (klimaat, ras) àf wel het was een product
van de Europese geschiedenis. Nu wist ik, na mij meer dan veertig jaar
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met de geschiedenis te hebben beziggehouden, al ~el iets en dat weten
deed me de laatste mogelijkheid kiezen. Maar als het bizondere dan
op een bepaald moment pas in de Europese geschiedenis was gekomen,
dan moest dit dus ook iets nieuws, een afwijking zijn van iets dat daar-
aan voorafging, welk laatste dan per definitie algemeen was, omdat het
het nog niet-bizondere, nog geen afwijking was.
Wat die afwijking nu allemaal inhoudt, wanneer en waardóór zij

ontstaan is en hoe zij op de wereldgeschiedenis gewerkt heeft is hier
niet aan de orde.1) Wat ik wel kan doen is het ontstaan dier conceptie
en haar draagkracht wat nader belichten. Het eerste is misschien het
best zó te zeggen: toen ik bewust naar de Europese afwijking zocht,
bemerkte ik dat ik haar onbewust al kende. Huizinga had ons indertijd
in Leiden iets althans van het wezen van de middeleeuwse mens laten
begrijpen. Toen ik - het was in de zomet '21 - op het vet'101enst
Zweedse platteland verbleef, vond ik daar, tot mijn verbazing, die
middeleeuwse mens terug. Bij de textiel die de boeren daar zelf nog
weefden, het brood dat zij zelf bakten, het vlees dat zij zelf slachtten,
de zeep die zij zelf fabriceerden, behoorde een mentaliteit die ik van
college herkende. En omdat het altijd rust geeft ergens een naam aan
te geven, noemde ik haar pre-kapitalistisch. De bewerking van
Seignobos' Moyen Age, het schrijven van Byzantium en van de Histo-
riografie van onze eigen Middeleeuwen tussen 1924 en '32, leerde me
meer over die geest.
Iets van de Middeleeuwen wist ik nu wel. Maar nog altijd niets of zo

goed als niets van Azië, tenzij men Rusland, welks geschiedenis mij
sinds '17 belang was gaan inboezemen, tot Azië wil rekenen, waarvoor
zeker iets te zeggen valt, omdat, zo ergens in Europa, het A.M.P. in het
oude Rusland nog zo goed als onaangetast was. Pas toen ik mij, van
'26 af, beroepshalve voor mijn artikelen in 'De Groene' en later voor
'Groot-Nederland' met de wereldgeschiedenis ging bezighouden, begon
ik althans enige kennis van en ook enig begrip voor Aziatisc.he ge~
schiedenis te krijgen, voor al die landen van Abessynië tot Japan, die
in '55 in Bandung voor het eerst als vrije staten hebben vergaderd.
Voeg bij deze kennis de ervaringen van mijn vrouw, die haar H.B.S.-

jaren in Surabaja doorbracht en die haar ogen niet in de zak en geen
zemelen in het hoofd heeft, ervaringen waarvan ik tot mijn eer en mijn
geluk mag zeggen, dat zij door haar overdracht ook de mijne werden,
en het zal misschien duidelijk zijn dat er een aarzelend contact tot stand
1) Zie daarvoor mijn Aera van Europa, Leiden 1954, of de samenvatting

daarvan in In de ban van Prambanan, Amsterdam 1954.
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kwam - eer dat gelegd werd - tussen deze Middeleeuwen en Aziati-
sche naties. Wat ik als middeleeuws kende, herkende ik als Aziatisch.
En omgekeerd, alles wat ik van Azië aan de weet kwam, deed mij
middeleeuws aan. En zoals men bij eigen ziekte of die uit zijn naaste
omgeving altijd, maar ook niet eerder van dezelfde ziekte bij anderen
hoort, zo verging het ook mij nu bij de - relatieve - identificatie
van de Europese Middeleeuwen en de Aziatische maatschappijen. Ver-
halen van mensen die in Zuid-Europa of Ierland, in Zuid-Amerika of
Noord-Afrika gereisd hadden, pasten alle in hetzelfde zich vormende
beeld, evenals wat ik in de loop der jaren hetzij van de oude geschie-
denis of van die der oud-Amerikaanse beschavingen te weten kwam.
Wat nog ontbrak was de innerlijke zekerheid, de beslissende sensatie
van 'zo moet het gezeten hebben', gelijk Huizinga het ergens treffend
zegt.

Die sluitsteen kwam door eigen Aziatische ervaring in '51 en '52.
Nu drong over de drempel van het bewustzijn wat er lange tijd onder
gelegen had. Dat is ongeveer wat Bergson 'intuïtie' noemt: in het on-
derbewustzijn opgestouwde ervaring die door de een of andere al of
niet kenbare oorzaak naar buiten breekt en daar stolt in de koude lucht
der redelijkheid. Als immers Aziatisch en middeleeuws Europees' Afri-
kaans en oud-Amerikaans ten opzichte van het menselijk gedragspa-
troon zoal niet identiek dan toch minstens gelijksoortig was, dan was
dat dus iets algemeen-menselijks geweest. En als dat patroon na de
Middeleeuwen in Europa daaraan niet meer of toch in fundamentele
opzichten niet langer beantwoordde, dan was dáár de afwijking te vin-
den. Het begrip A.M.P. vloeide toen vanzelf uit de pen. Maar pas toen
dat gebeurd was - en daar is nu de heuristische waarde van een ideaal-
typische conceptie gedemonstreerd - werd mijzelf eerst recht duidelijk
waaruit die afwijking en tegelijk haar spiegelbeeld, het A.M.P. zelf
bestond.

Ik weet heel goed - zoals Weber dat van alle ideaal-typen heeft
vastgesteld - dat ook het A.M.P. nergens precies zo bestaan heeft,
doorkruist als het in de werkelijke geschiedenis geweestisenwordtdoor
duizenderlei kleine en minder fundamentele afwijkingen dan de Euro-
pese waar het ons uiteindelijk om te doen was. Daar is waarlijk het
laatste woord nog niet over gezegd. Het A.M.P. is evenmin als welk
ideaal-type ook een geheel van concrete waarheden. Maar het is wel,
om het dit keer met de woorden van de econoom Marshall te zeggen,
die zich ook met begripsvorming in de sociale wetenschappen heeft
beziggehouden 'een instrument voor de ontdekking van concrete waar-
heden'.
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Met dit overzicht van haar ontstaansgeschiedenis is de inhoud van
het begrip A.M.P. tevens gegeven. Het is de samenvatting in één denk-
beeld van een aantal, hier meer daar minder, soms zelfs in het geheel
niet aanwezige afzonderlijke kenmerken van het menselijk gedrag
waarnaar overal ter wereld geleefd werd vóór dat de Europese ont-
wikkeling met en sinds de Renaissance daar op de meest fundamentele
punten van begon af te wijken om uit de elementen dier afwijking op
de duur een nieuw patroon te vormen. Welke zijn dan die afzonderlijke
kenmerken? De vraag is gerechtvaardigd en wij zullen ze zo aanstonds
beschrijven doch niet na alvorens twee misverstanden uit de weg ge-
ruimd te hebben die deze beschrijving vertroebelen kunnen. Er is in de
eerste plaats het hardnekkige misverstand dat alles wat niet-westers is,
primitief zou zijn. De grote culturen uit de Oudheid, de Arabische uit
de Middeleeuwen, de Indische en Chinese beschavingen, zoals zij tot
deze eeuw toe bestonden, prim' tieve noemen kan alleen in het door
onbewuste eigendunk bekrompen brein van een Europeaan opkomen.
Het gaat om twee ontwikkelingen, in Azië om ontwikkeling in een
lijn die min of meer de oude richting houdt, in Europa om één die
die daarvan principiëel is gaan afwijken. Er is in de tweede plaats het
misverstand dat het begrip 'afwijking' kan wekken. Men kan dit op-
vatten als iets abnormaals in de zin van 'ziekelijk' of 'afkeurenswaar-
dig'. Maar men kan het ook opvatten als een waardevrije aanduiding
in de zin van 'anders dan elders'. Het eerste is niet, het rweede wel
bedoeld, op dezelfde wijze waarop men kan zeggen, dat de menswor-
ding een afwijking is van die der overige zoogdieren met alle moge-
lijkheden van goed en kwaad die dat inhield, of wil men nog neu-
traler, zoals men kan zeggen dat de temperatuur van verleden maand
afweek van de gemiddelde in de betrokken maand.
Wat nu de kenmerken van het A.M.P. betreft, verwijzen wij aller-

eerst naar de voorrede van de Aera van Europa,l) waar bij elke afzon-
derlijke afwijking naar gelang die zich in de geschiedenis voordeed,
tegenover de Europees-afwijkende de traditionele A.M.P.-houding is
gesteld. Men heeft daartegen de opmerking gemaakt, dat dit slechts
een negatieve omschrijving en dus in het geheel geen omschrijving
was. Maar dat is primo niet waar en als het al waar was, zou het
secundo nog even weinig negatief zijn als wanneer men van iemand
zegt dat hij.'niet zuinig' is: een zeer positieve karakteristiek. Men kan
bedoelde kenmerken intussen ook niet historisch-chronologisch, maar
:l) Aera van Europa. De Europese geschiedenis als afwijking van het Alge-

meen Menselijk Patroon, Leiden 1954, blz. IX-XIII.
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sociologisch-systematisch rangschikken. De meest opvallende zijn dan
een andere houding t.O.V.de natuur en het leven, het denken, de tijd,
de autoriteit en de arbeid.

De houding van de A.M.P.-mens t.O.V.de natuur is subjectief, hij
voelt er zich deel van en plaatst er zich niet tegenover, hij wil haar ge-
bruiken, waar dat voor zijn levensonderhoud onvermijdelijk is, maar
hij is niet bezeten door de gedachte, haar geheimen'te doorvorsen ten
einde haar aan zich te onderwerpen. Dat impliceert tevens een andere
houding inzake natuurwetenschap en techniek. Maar ook een andere
houding tegenover het leven. De onzekerheid daarvan bracht vanzelf
mee dat de waarde ervan niet hoog geschat werd. Zoals in het AM.P.
niet de mens zelf, maar de goden of het lot het verloop van het leven
beheersten, deden zij het ook het einde ervan. Omdat het leven waarde-
loos was, had ook de dood geen prikkel. Hij was slechts een overgang
naar een ander bestaan dat ook binnen het cosmisch geheel moest
vallen, waar buiten immers niets viel. Niemand heeft indringender de
verschillende houdingen ten overstaan van de dood - en dus van het
leven - beschreven dan Tolstoj in zijn 'Drie doden', Tolstoj, die zelf
op de grens van het AM.P. en zijn afwijking leefde

Ook het denken is anders in het AM.P. De A.M.P.-mens denkt
concreet, in beelden; niet abstract, in begrippen. Indrukken, mythische
samenhangen, magische voorstellingen, symbolische zinsaanduidingen
nemen er de plaats in, die bij ons de exacte waarneming en het ab-
stracte denken zich hebben verworven. Dit impliceert ook, dat de be-
wuste organisatie in het AM.P. een veel minder prominente plaats
inneemt dan zij dat in het latere Europa steeds meer is gaan doen.
Want organisatie is niets anders dan de op de praktijk gerichte exacte
waarneming en het abstracte denken, dat van tevoren alle mogelijk-
heden trachtte te voorzien en op te vangen. De sociale, economische
en politieke structuren zijn in het AM.P. veel meer organisch gegroeid
dan bewUStgeorganiseerd, veel meer onbewust beleefd, dan bewust op
hun gewenste werking beoordeeld, veel meer traditioneel overgeleverd
dan bewust geschapen en verbeterd. De religieuze formaties hebben
er daarom nooit de gedaante van een Kerk aangenomen noch de hiër-
archische noch de individualistisch-democratische. De nationale staten
in hun oorsprong van boven af door de vorst georganiseerd, zoals
Europa die kwam te kennen, zijn daarom in het AM.P. onbekend.
Hier bleef de vorst heersen over een conglomeraat van volken zonder
zelfs op de gedachte te komen hun ontwikkeling te stimuleren door
gelijkheid voor de wet, bevordering van het verkeer, eenheid van taal,
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van munt, maat en gewicht. Voor zover iets van dit alles tot stand
kwam, diende het handel en krijgsbedrijf van de vorst zelf. De bonte
verscheidenheid in ethnisch, juridisch, religieus, taalkundig, economisch
en verkeerstechnisch opzicht, die ook de Europese Middeleeuwen van
de tijd daarna onderscheidt, bleef er bestaan. Uitvindingen en ontdek-
kingen zijn er gedaan, maar zij hebben er nooit die verstrekkende ge-
volgen gehad, omdat zij er nooit zo stelselmatig politiek en economisch
uitgebuit zijn. Een consequente strijd tegen vooroordeel en bijgeloof
en vóór welvaart en geluk is er daarom nooit gevoerd. Oordeel en voor-
oordeel is er ononderscheiden gebleven, de magische voorstellings-
wereld bleef de rationele beheersen. De armoede is er altijd even van-
zelfsprekend gevonden als de rijkdom, zoals er ook nimmer tegen na-
tuurrampen gestreden is, gestructureerd als al deze verschijnselen er
waren in het religieus, politiek-sociale bestel.
Ook met betrekking tot de tijd heeft de A.M.P.-mens een houding

die niet die der westerse beschaving is. Hij kent geen tijd. Niet voor
niets is het horloge, met de acte-tas, er tegenwoordig het sjiboleth van
moderniteit geworden. Tijd is in het A.M.P.-kamp geen geld. Als tijd
geld zou zijn, zei een Djogjase collega mij eens, dan zijn wij een heel
rijk volk, want wij hebben altijd tijd. Feesten duren er dagen. De ge-
dachte van het uitgesteld genot waarbij de tijd de waarde scheppende
factor is, is er daarom even vreemd. Men zal er geen huis, geen kar of
wat ook onderhouden; en pas herstellen als ze onbruikbaar zijn gewor-
den. Komt tijd, komt raad. Het leven is er te onzeker om een wissel op
de toekomst te trekken. De 'zoetheid der borsten' eindigt er 'so wie so'
aan het graf. Men spaart er niet. Waarom ook? Zolang men zijn tal-
rijke verwanten verzorgen moet, is het onmogelijk en als de nood aan
de man komt wordt men door die verwanten verzorgd. Niet toevallig
is sparen in de tijd toen de afwijking in Europa algemeen werd als een
nieuwe en uitnemende deugd gepredikt. In het A.M.P. kent men schat-,
geen kapitaalsvorming, want evenmin als de tijd is het geld er produc-
tief.
De andere houding tegenover de tijd impliceert ook een andere

geschiedbeschouwing. De relativering van 's mensen positie als een die
uit een andere is voortgekomen en bestemd om in weer andere over te
gaan, weerslag van een dynamische ontwikkeling is in een meer stati-
sche maatschappij als die van het A.M.P., onbestaanbaar. Daar kon
men, bij alle oppervlakkige verandering die men waarnam, van het
historisch gebeuren geen andere indruk krijgen dan dat alles in wezen
hetzelfde bleef, dat men een kring leek te doorlopen, waarvan het
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einde weer aansloot bij het begin. En men moest er onontvankelijk
blijven voor de gedachte van de voortgang die dan ook alleen in Euro-
pa tot dogma stolde.

Het begrip autoriteit is in het A.M.P. volstrekt; zowel die der goden,
als die van de vorst, zowel die van de vader als van de leraar en het
boek is onaangetast. Zij heeft ook de willekeur der onaantastbaarheid,
'want er is geen midden tussen het absolute gezag en de chaos, ideolo-
gisch complement dit laatste van het ontbreken van een sociaal mid-
den, dat in het 'Westen' de burgerij werd, die in het 'Oosten' of geheel
ontbrak of het toch niet verder dan tot een gedulde groep bracht. Het
is geen toeval dat de heerskunst het in Azië tot een perfectie gebracht
heeft, die Europa nimmer gekend heeft. Uit de moeizaamheid van de
opstand der Europese burgerij tegen de volstrekte autoriteit is nog af
te lezen, hoe diep deze in het A.M.P. verankerd lag. De humanisten
der Renaissance, de eersten die zich de afwijking bewUStwerden, ver-
wierpen de autoriteit der Kerk, maar in de normen der Oudheid aan-
vaardden zij een nieuwe: het werd de eerste niet opgelegde, maar zelf
gekozen autoriteit. Op dit eerste hoofdstuk van het humanisme volgde
onvermijdelijk het tweede. Want de zelfgekozen autoriteit is aan kri-
tiek onderhevig. De Verlichting schreef dat tweede hoofdstuk. Zij ver-
klaarde de Oudheid achterhaald. Zonder autoriteit kon zij het echter
ook nog niet stellen. Zoals ook een enkele vrije geest in de 16de eeuw
al had gewaagd die aan het eigen geweten de laatste beslissing liet, zo
verplaatste ook de Verlichting het gezag van buiten naar binnen: de
menselijke rede werd de nieuwe, en laatste, autoriteit.

Zoals in laatste instantie voor de afwijking in haar geheel was de
Europese burgerij vooral verantwoordelijk voor de veranderde hou-
ding t.O.V.de arbeid, die in haar voorstelling van een vloek tot een
zegen werd. Voor het verloop van dat laatste proces kan ik echter ver-
wijzen naar mijn desbetreffende studie van begin '52, waarin ik het
begrip A.M.P. voor het eerst gebruikte. 1)

Wie na dit exposé waarin uiteraard de omtrekken slechts geschetst
en de kern alleen maar geraakt kon worden van dit geheel van houdin-
gen dat ik het Algemeen Menselijk Patroon gedoopt heb, nog een
definitie verlangt, verlangt het onmogelijke en daartoe is niemand
gehouden. Waar het op aankomt is dat hij die hetzij de Europese Mid-
deleeuwen of de wereld van Azië ook maar oppervlakkig kent, zich
met behulp van het bovenstaande het ideaal-type: A.M.P. althans vage.

1) Het Arbeidsbegrip in Oost en West, in In de ban van Prambanan, Am-
sterd~ 1954.
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lijk kan vormen. Meer is niet mogelijk: men moet niet exacter willen
zijn dan de betrokken materie toelaat.
Met nadruk zouden wij hier ook willen waarschuwen, dat het bij

de vorming van het A.M.P.-begrip niet enkel om geleerdheid gaat.
Geschiedenis - we zinspeelden er in onze inleidende woorden al op -
vereist kennis, zeker, maar is altijd ook leven, dat is simpele waar-
neming mèt de gevoelens die deze opwekt. Men behoeft in het Westen
slechts naar Ierland, in het Zuiden naar Portugal, Spanje of Noord-
Afrika te reizen of naar het Oosten voorbij de lijn Stockholm-Milaan-
Barcelona te komen - en zijn ogen en oren de kost te geven - om
het A.M.P. 'in levende lijve' te betrappen. De dichter Aafjes zal ook
zichzelf geen geleerde noemen. Toch zou ik zijn herinneringen aan
het Nabije Oosten van harte willen aanbevelen als een eerste kennis-
making met het A.M.P. Slechts hier en daar is de zuiverheid van zijn
blik vertroebeld door zijn behoefte hetzij om voor westerse lezers
'onderhoudend' te zijn, hetzij hun eigendunk te strelen - maar bij
beide steeds, kri jgr men de indruk, tegen beter weten in.l) Doch ook
met menige minder begaafde van die reizigers heb ik gesproken en ook
die hunner die bij wijze van spreken niets van geschiedenis wisten,
bleken altijd door het verschil met het van huis uit vertrouwde ge-
dragspatroon getroffen - en aangenaam getroffen, want ergens slui-
mert in ons allen nog het verlangen naar de tijd vóór de afwijking,
toen het leven veel moeilijker maar nochtans zoveel gemakkelijker te
leven was. De nostalgie naar de Middeleeuwen die men in Europa zo
vaak aantreft sedert de romantiek - en niet toevallig sedert de roman-
tiek, want dat was de tijd waarin mèt de doorzetting der Industriële
Revolutie op de afwijking geen terug meer mogelijk was - de nostal-
gie naar de Middeleeuwen vindt in laatste instantie in dat verlangen
haar verklaring.
Dezelfde onbevangen waarneming leert trouwens ook dat de afwij-

king in West-Europa het A.M.P. nooit geheel heeft verdrongen. Maar
dat is een onderwerp voor zich dat ik alleen maar noemen wil, om niet
een tweede lezing te beginnen. Ik wil er hier slechts van zeggen, dat
het o.i. de moeite zou lonen, het conservatieve gedachte-goed eens te
bezien als een zodanige reliek en de conservatieve geesteshouding dien-
overeenkomstig als de politiek-sociale uitdrukking van de wil tot be-
houd ervan.

1.) Vgl. b.V. Bertus Aafjes, Morgen bloeien de abrikozen, A'dam 1954. Op
blz. 174, waar hij oosters "moment" en westers tijdsbegrip tegenover elkaar
stelt levert hij zelfs een bewuste bijdrage tot dat probleem.
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Na ontstaan en inhoud tenslotte de draagwijdte. Wat dit ideaal-
type van het A.M.P., dat dus, nog eens gezegd, als denkbeeld het men-
selijk gedragspatroon samenvat dat enerzijds voorafging aan de Euro-
pese afwijking daarvan, anderzijds in Azië en Afrika er naast bleef
bestaan, totdat het nu ook daar bezig is, zich fundamenteel te wijzigen,
zodat de afwijking ophoudt afwijking te zijn en een nieuw AM.P.
zich aan het vormen is - wat dit Ideaal-type voor draagwijdte bezit:
ik weet het niet. Weber heeft ons immers geleerd, dat alleen de prak-
tijk dat kan uitwijzen. Ik kan alleen zeggen, persoonlijk houd ik het
voor vruchtbaar. Meer: persoonlijk is het mij vruchtbaar gebleken.
Gelijk ik zoëven zei: voor de houding t.O.V.de arbeid heb ik het ge-
deeltelijk uitgewerkt. Gedeeltelijk: want alle minder fundamentele af-
wijkingen die het A.M.P. als zodanig onaangetast lieten, zijn in die
studie verwaarloosd, om het volle licht te kunnen laten schijnen op de
fundamentele Europese. afwijking die het AM.P. doorbrak. Het
A.M.P. is immers slechts algemeen, zoals wij ook reeds zagen, tegen-
over de fundamentele westerse afwijking. Nader onderzoek kan niet
alleen verschillen binnen dat algemene vinden, het zal ze zelfs zeker
vinden; in de Isla~, in China, in India. Het is denkbaar dat die ver-
schillen, gevonden, zó groOt zouden blijken dat de conceptie van het
A.M.P. daaraan zou bezwijken, maar ook indien dat zo ware, zou haar
vruchtbaarheid dan tevens bewezen zijn, want vóór het AM.P.-begrip
is niemand bij ons weten op de gedachte gekomen, de houding tegen-
over de arbeid in de verschillende beschavingen tot voorwerp van sys-
tematisch onderzoek te maken.

Voor de houding tegenover de natuur en het leven, tegenover het
denken, tegenover de tijd en de autoriteit, geldt hetzelfde. Het is vol-
strekt niet zonder meer duidelijk maar op voorwaarde van nader onder-
zoek kan het met behulp van het A.M.P.-begrip misschien wel duide-
lijk worden, waarom bijv. de Chinezen wel het buskruit uitvonden,
maar met de toepassing ervan niet veel verder kwamen dan 16de eeuws
geschut of waarom de Koreanen wel de losse drukletters uitvonden,
maar de boekdrukkunst er niettemin in dat begin is blijven steken. Of
hoe weliswaar schier overal een begin van burgerij is aan te treffen, in
Sumerië zelfs al, maar hoe in tegenstelling tot Europa, de steden ginds
niettemin nooit zijn uitgegroeid tot de autonome gemeenschappen, die
zij in het Westen geworden zijn. Of hoe de handel dáár in hoofdzaak
vorstenhandel is gebleven, en omgekeerd het merkantilisme hier op de
duur onhoudbaar bleek doordat het nog te veel trekken van het vorste-
lijk primaat had en zich dienovereenkomstig te weinig nog naar de
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afwijking voegde. Ook het beroemde vraagstuk van de oorsprong van
het kapitalisme krijgt er nieuwe mogelijkheden tot oplossing door. Een
begin daarvan was er, op meerdere plaatsen zelfs, in Byzantium, zoals
ik in '28 al vermoed had en ook in de Islam-wereld. Maar het heeft
zich alleen in Europa doorgezet. Of, weer een andere, even boeiende
vraag: waarom heeft zich alleen in het Christendom de Kerk-vorm
gevestigd en hebben alle andere wereldreligies deze bewust hiërar-
chisch-geordende, gecentraliseerde en daardoor even effectieve als ex-
pansieve organisatie gemist?
Nadere studie van het A.M.P. zou ook omtrent het ontstaan van de

afwijking veel meer leren dan ik er tot dusver van aan het licht kon
brengen. We denken weer aan de Islam met name in Spanje sinds de
IOde eeuwen aan het rijk van Frederik IJ op Sicilië, evenzoveel aan-
lopen tot de afwijking die van misschien onberekenbare, in elk geval
van nog onberekende invloed geweest kunnen zijn op de Italiaanse
Renaissance, waarbij men zich voor het eerst van de afwijking bewust
wordt en deze voor goed doorzet.
En tenslotte weer een heel ander gebied, waarvan onze kennis nog

zo goed als enkel uit lacunes bestaat: de houding binnen en buiten het
A.M.P. tegenover ziekte, krankzinnigheid, zelfmoord. En het is niet
alleen dat al de genoemde - en ongenoemde - onderwerpen nu van
een bepaald gezichtspunt uit behandeld kunnen worden, maar zij kun-
nen - en moesten - het ook in samenwerking tussen OOSten West.
Deze universele wetenschapswedijver zou in elk geval heel wat beter
zijn dan elkaar met A-, H- of C-bommen en andere universele verdel-
gingsmiddelen te bestoken.
Zo lijkt mij - maar ik herhaal: ik ga niet verder, - zo lijkt mij

het A.M.P. nog zo onvruchtbaar niet. Haar abstract karakter weer-
spreekt slechts voor het ondialectisch denken dat zij uit empirie gewon-
nen werd. Zij herinnert in dit opzicht aan het nog veel abstracter, maar
nochtans evenzeer óók empirische natuurrecht. Ook daarvan hebben
hele generaties van positivistische geleerden de onvruchtbaarheid be-
weerd - niet bewezen. Veeleer is onlangs nog treffend gebleken, hoe
vruchtbaar ook de ideaal-rypische conceptie van het natuurrecht ge-
weest is, toen Herskovits in zijn hernieuwd onderzoek naar de aard van
de primitieve eigendom tot dezelfde conclusie kwam als indertijd -
de natuurrecht~theoretici.l) Het is trouwens een waan, het voor te stel-

1) Vgl. D. C. van der Poel en ]. M. Romein, Het vraagstuk van de eigen-
dom bij de primitieven in De wereld der mensen, sociaal-wetenschappelijke
opstellen aangeboden aan prof. dr. ]. ]. Fahrenfort, Gron.-Djakarta, 1955,
blz. 63 en noot 11, blz. 69.
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len alsof, wie ook, iets zou kunnen verzinnen buiten zijn ervaring om.
Er bestaat geen nog zo grillige fantasie die niet uit elementen der
werkelijkheid is opgebouwd.

Niets ligt mijn aard verder dan iemand iets op te dringen. Maar één
les zou ik tot besluit althans ter ernstige overweging willen meegeven:
om het belang en de draagwijdte van historische theorieën in het alge-
meen en van elke in het bizonder te peilen, is het zaak niet te luisteren
naar hen die nooit iets anders gevonden hebben dan wat al in hun
documenten stond en daar nog trots op zijn ook omdat ze elke inter-
pretatie daarvan afwijzen als fantasie, noch naar hen die zich onpar-
tijdig noemen en op zijn best zelf wanen - alsof ook het niet-partij-
kiezen geen partij keuze ware - doch naar hen veeleer die hartstochte-
lijk het vóór èn naar hen die hartstochtelijk het tegen van iets beplei-
ten. Op die manier- en op die manier alleen - krijgt men: neen,
geen onbestaanbare onpartijdigheid, maar een doordachte partijdigheid
of partijdige doordachtheid. En - geloof dat van een man die oud gaat
worden in een leven waarin hij de waarheid gezocht heeft --: partij-
dige doordachtheid is maar een ander woord voor de waarheid: de
waarheid die nooit anders dan betrekkelijk kan zijn, een waarheid voor
het nu, het hier en het mij. Die waarheid is tegelijk de wijsheid, want
in de erkenning van de betrekkelijkheid der eigen waarheid ligt, zo niet
de waardering dan toch de erkenning opgesloten van het goed recht
van andermans waarheden.
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II

Ik kwam veel gauwer terug dan ik had gedacht. Anderhalf jaar
later werd de staat Israël gevestigd, dat was een bemoedigend ding.
Bijna onmiddellijk brak de onafhankelijkheidsoorlog uit, ik wilde
terug, helpen dat land, mijn land, te heroveren. Toen ik na oneindig
veel moeite, want geen kapitein dorst het risico van de oppermachtige
Egyptische vloot aan, in Chéifah landde en me aanmeldde, werd iknaar
het Noorden gestuurd, waar ik in de buurt van Metoelah hielp proberen
de Arabieren het land uit te drijven. We slaagden, dat was een ander
bemoedigend ding.
Maar de dag kwam dat de machteloze opvolgster van de Volken-

bond, in plaats van deze immorele oorlog te voorkomen, wat taak en
plicht was, weer een van haar irreële, alleen maar schadelijke beslissin-
gen nam: een staakt het vuren werd gelast. Dit was schijnbaar mens-
lievend en gewichtig, maar het scheepte Israël ondermeer op met de
oncontroleerbare, incidenten provocerende grenzen die het voorlopig
wel zal blijven houden.
Dit besefte ik al toen ik voor het eerst weer naar Ieroesjalaim reisde.

Ik doorkruiste langs de slingerende weg het bergland waar ik zo van
hield en passeerde mijn oude kiboets en het bekende Arabische dorp-
op dat moment, voor het eerst want ik had andere dingen gehad om
aan te denken, rees weer voor mij de hoge, donkere kamer met de
Arabische jongen. Maar het volgend moment waren mijn gedachten
weer weg, terug naar het feit dat deze strook bergland, op naar Ieroesja-
laim, smal was als serpentine, dat aan twee kanten de grens met Trans-
Jordanië dreigde en we elk moment konden worden beschoten. Er
werd in die dagen alleen bij daglicht gereden, van tijd tot tijd met
politiepatrouilles.
En in Ieroesjalaim bleek de lachwekkende doch trieste situatie eerst

recht. Barricades zag men veel minder, puinhopen waren ervoor in de
plaats gekomen: Engelsen, Arabieren en Israëliërs hadden allen in dit
opzicht hun best gedaan, maar de Joden hadden hun hoofdstad bevrijd,
de anderen alleen blind vernield. Het Franse hospitaal was geen vesting
met prikkeldraad meer, maar laatste huis voor de grensstrook; pal
achter Mé'ah She"arim was nu een grenspost, genoemd naar de Joodse
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vrijheidsstrijder Mandelbimm, die deze doorgang naar de oude stad had
verdedigd en er was gesneuveld; het graf van koning David lag bijna
op de grens. Vanuit verschillende straten zag ik op naar de Scopus-
berg, de stadsmuur, de Olijfberg, de Omarmoskee en al die andere op-
merkelijke plaatsen in het oude centrum waar ik Arabieren kon horen
schreeuwen, wachten zien lopen en auto's rijden, zonder er te kunnen
komen: een totaal andere wereld op enkele honderden meters af-
stand. En hoe miste ik het centrum van de Joodse wereld: de Klaag-
muur ...
Ik bezocht een van mijn kennissen, hij vertelde me over de blokkade

van twee maanden, tijdens welke de inwoners voedsel noch water van
buiten hadden gehad en honderden mensen waren omgekomen.
Israëlische bevrijders waren tenslotte doorgebroken met voedsel en
tankauto's met water.
- En weet je wat zo opmerkelijk was, zei hij, - er was tijdens

het beleg geen paniek en de meeste mensen zagen er gewassen en ver-
zorgd uit. De kinderen droegen schone kleren minstens op Sjabat en
dat terwijl de waterleidingen waren afgesneden. Je weet dat ons water
van Tèl-'Aviv komt.
Heb ik je verteld dat de Scopus met de universiteit ook van ons is?

Maar niet de weg erheen, want op het moment dat de status-quo werd
afgekondigd, waren onze mensen op de Scopus afgesneden en ze zijn
het nog. Er is een politiewacht die elke maand met een groot convooi
wordt afgelost en er ligt een bibliotheek van een half millioen delen
te rotten zonder dat iemand er iets aan kan doen.
- 't Is fraai, zei ik, - hoe lang moet die flauwe kul nog aanhouden?
- Weet ik het, antwoordde mijn kennis schouderophalend. - De

situatie ziet er tamelijk definitief uit, niemand weet een oplossing.
Maar iets anders: wat ga jij doen?
- Weet ik het, imiteerde ik hem. - Altijd als ik kom, kom ik op

de bonnefooi, zonder plan, zonder geld, alleen omdat de omstandig-
heden me dwingen.
- Maar het is al mooi dar je komt, jij wandelende Jood.
- Och, after all geloof ik dat ik toch nog het liefste hier ben. Ik

denk dat ik eens naar werk uitzie in de stad, het liefst in Ieroesjalaim.
En in de tussentijd klop ik maar weer bij mijn oude kiboets aan. Als
je wat voor me weet hou ik me aanbevolen. Maar liefst een baan met
een schone boord om, je moet rekenen dar ik sinds de laatste keer weer
een paar jaar luier ben geworden ...
Ik ging terug naar de kiboets en werkte weer acht, negen uur per
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dag. Eigenlijk was er niet veel veranderd: sommigen nieuw gekomen,
enkelen gegaan, een tamelijk aantal jonge mensen gesneuveld. Maar
als men zou willen aantonen dat het vaak (of meestal?) de omstandig.
heden zijn die mensen dit laten doen of dat doen nalaten en niet zijzelf,
had men hier zijn kans: de kiboets baarde niet meer zorg dan tevoren,
maar er was iets wat compleet buiten ons omging dat een groot deel
van de aandacht opeiste, werk, gedrag en zelfs humeur bepaalde: die
vervloekte grens. Stukken land lagen aan de grens, enkele kleinere per.
celen in niemandsland, de verste huizen waren altijd nog minder dan
een paar honderd meter van de grens verwijderd. Er bleek een nieuw
element aan het leven toegevoegd dat aan de zenuwen vrat en het
benauwendste aspect vormden de infiltranten.
Men deed mij daar vele, lange verhalen over. De bewoners van ver-

schillende Arabische dorpen waren gevlucht naar Trans.Jordanië, hun
huizen werden nu bewoond door Joden die er kiboetsim of mosjavim
hadden opgezet; andere plaatsen, waaronder die van Machmoed en
zijn zoon, waren nog steeds Arabisch. Ik vroeg of Machmoed er nog
woonde. Hij was er nog, maar zijn zoon was weg. Af en toe zag men
de oude nog wel eens in de kiboets om er een dag te werken, maar hij
liet zich niet over zijn zoon uit en zei alleen dat hij weg was.
De Arabieren die gebleven waren leefden in vriendschap met de

Joden, maar er waren onder hen vele vijandige elementen. Dezen baar.
den weinig zorg, zij en honderden anderen dreven een levendige smok-
kelhandel met het naburige Trans-Jordanië, wat gezien de schaarste-
politiek van de regering lonend en om de overlast die het de ke.
voetsah aandeed niet zeer 'hinderlijk was. Ze kwamen wel is waar over
grond van de kiboets maar passeerden slechts, hadden de handen te vol
om lastig te worden en waren te talrijk om radicaal tegen op te treden.
Erger waren de pure infiltranten die aan de overzijde thuishoorden

en 's nachts over de grens kwamen, speciaal om te irriteren. Ze stalen
alles wat los en vast zat, van vee en werktuigen tot de kleinste en on.
beduidendste dingen en waren tamelijk ongrijpbaar. Werden ze be-
laagd, dan konden ze zowel over de grens terug als naar de Arabische
dorpen in Israël vluchten, waar ze bij hun vrienden, de ons vijandig
gezinde Arabieren, veilig waren. Het was ondenkbaar dat we hele
dorpen zouden uitkammen, hoe de enkele rovers uit de nacht temidden
van honderden Arabieren te herkennen? Het enige wat er zou kunnen
worden gedaan was zoveel sjomerim op de been houden, dat men de
hele kiboets zou kunnen omsingelen en de dieven neerschieten. Maar
mannen die acht uur hebben gewerkt in een tropische zon, willen
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slapen en enige tientallen mensen aan de arbeid onttrekken om te
waken, nacht aan nacht, was economisch niet verantwoord. Het zou
dus van het toeval afhangen of men eens een flink stel dieven onschade~
lijk kon maken en dat was een weinig opwekkende kwestie van veel
tijd.
Een ander gevaar was dat men beschoten kon worden van over de

grens wat soms gebeurde, eenmaal was er een dode gevonden in nie-
mandsland die niet kon worden geïdentificeerd en misschien een on-
voorzichtige toerist was geweest.
Eigenlijk was men dus nooit veilig, omdat zoals men het uitdrukte,

heel Israël grens was. Maar men kon het permanente gevaar de mensen
niet aanzien: men raakt vrij snel gewend aan zelfs dat .SOOrtdingen en
de kevoetsah werkte door of er nooit iets gebeurde. Alle mannen en
vele vrouwen hadden een geweer in een afgesloten kast staàn en
draaiden hun wacht jes, eens in de zoveel tijd. Maar sinds ik terug was
gebeurde er niets, al viel er soms 's nachts een schot en werd er 's mor-
gens wel eens wat vermist.
Op een nacht werd ik wakker, mij aanvankelijk niet realiserend

waardoor. Ik hoorde gekrijs en gegil maar dacht dat het de gebruike-
lijke jakhalzen waren die meestal vroeg in de avond, in de schemer,
maar soms ook plotseling in de nacht een gejank aanhieven dat op het
gehuil van kinderen leek en enkele minuten aanhield. Soms kon men
er 's avonds een klok op gelijk zetten omdat het op een vaste tijd aan-
ving. Maar al gauw hoorde ik dat het mensenstemmen waren, meest
vrouwen, en toen klonk er geschiet, enkele geweerknallen en dan het
afgebeten, lichte geratel van een stengun.
Tegelijk dat het door mijn hoofd flitste - Arabieren, een raid -

ritste ik het beddek van me af en sprong op de been. Ik schoot een
broek aan, stapte in mijn lichte sandalen, greep het geweer en verliet
de kamer.
Eigenlijk kon ik weinig doen: als ik op het schieten afging, zou men

misschien op mij richten, als ik schoot kon ik chavérim treffen, ik
wist heg noch steg. Ik was al bij al fortuinlijk dat de morgen aanbrak
en men wat zien kon, waarom waren de Arabieren zo laat? Het gehuil
was nu afgezakt tot heftig betogende, soms gillende stemmen ergens
niet ver vandaan; ik besloot eerst daar op af te gaan om inlichtingen.
In looppas liep ik in de richting van het geluid en al gauw zag ik voor
een der lage driekamerhuizen een schemerige troep mensen, vrouwen
en enkele oudere mannen, die in vele talen dooreenschreeuwden. Ik
hoorde ratelend snel Hebreeuws, ]iddisj, Pools, doorspekt met vloeken
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en verwensingen, zag hoogrode gezichten en armen die door de lucht
sloegen; snel toelopende nieuwkomers werden in de groep opgezogen,
vloekten en huilden na een halve minuut mee. Ik drong me naar voren.
- Mah jésj? vroeg ik een vrouw.
_ Wat er is? gilde ze in het ]iddisj, - wat er is? Die rottende

bastaarden, hun dode vader en grootvader zullen ze vreten, hun rot-
stinkend vlees zal van ze afvallen, stromen vergif zullen ze drinken ... ;
het ging zo door en ik was nu wel zeker dat het Arabieren waren.
Ik klampte een ander aan die wat kalmer scheen en hoorde dat Arabie-
ren dit huis waren binnengedrongen en de warande hadden afgezocht.
In de kamers hadden ze niet kunnen komen, want de bewoners waren
wakker geworden waarop ze waren gevlucht.
- En wat hebben ze gestolen? vroeg ik.
Het was verbazend, de kleinigheden waar die lui aandacht voor

hadden. Het bewees dat het toch wel eerder pesterij en steelzucht dan
broodgebrek was, een soort kleptomanie: een paar stukjes wasgoed
hadden ze meegenomen die aan de lijnen op de warande te drogen
hingen en die men had vergeten in te halen. Shirts en sokken, vrouwen-
en mannenondergoed, oude kleding zonder veel waarde, dat hadden
ze gestolen.
_ Is er een kans dat we ze krijgen? vroeg ik.
_ De sjomerim hebben ze naar boven gedreven, rond de rèfèt on-

geveer, denk ik; ik zag van alle kanten de chavérim daarheen gaan. Ik
hoop ...
Voordat een nieuwe ratel vloeken los zou breken, boorde ik mezelf

uit de groep en liep in de richting van het geschiet. Ik moest erbij
zijn, ik moest het risico nemen dat Arabieren of chavérim me voor
vijand zouden aanzien en schieten. Ik was innerlijk te kokend van
golvende woede om overwegingen te maken. Ik wist dat als ik een
Arabier te pakken zou krijgen, het hem zijn leven ging kosten. Waarom
weet ik niet, - dit was een van die daden die betekenis hebben in een
groter geheel en achteraf juist blijken doch op het moment zelf weinig
zin hebben, het moet een kwestie van intuïtie zijn - maar ik boog af
naar rechts, in de richting van de weg de berg af, naar het Arabische
dorp. Ik dacht hier niet bij na, het was als werd ik gedreven, ik luisterde
alleen of ik boven de doffe bonzen van mijn dravende sandaalschoenen
geluid in de struiken kon horen of stappen in mijn richting. Ik reali-
seerde me niet dat men mij ook kon horen lopen en dat een Arabier met
een revolver op korte afstand zeer in het voordeel zou zijn tegenover
mijn zwaar en onhandelbaar geweer.
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Hijgend sjokte ik eindelijk de berg weer op, naar de rèfèt, ik had
niets verdachts gehoord of gezien. Ik naderde een plaatijzeren huisje
aan de kant van de weg en stond plotseling stil.
Waarom?
Weer intuïtie denk ik achteraf, ik voelde iemands aanwezigheid. Als

het iemand was, zou het feit dat ik nu stilstond zijn einde betekenen. Ik
luisterde ... niets. Ik draaide me half van het huisje af om verder te
lopen ...
Het was roch iemand. Plots bonkte een dreunend gewicht van knieën

en zware, harde schoenen in mijn rechterzij, als een gele vlam laaiden
schrik en pijn gelijkelijk door mijn hoofd toen ik tegen de stenige weg
sloeg; - in een reflex had ik de hand met het geweer naar voren ge-
strekt en mijn vrije arm voor mijn gezicht gehouden; - felle, flitsende
pijnscheuten sneden heen en weer; ik probeerde te ademen; er barstte
een trap uiteen boven op mijn hoofd en een op de arm met het geweer,
toen nog een naar de genitaliën die me verlammend opzij op de rech-
terdij trof. Mijn gezicht raspte over de zandig-stenige bodem, zeegolven
dreunden in mijn oren, het schraapte door mijn armen, mijn dijspieren
krompen en rekten, mijn gezicht stak schrijnend overal. Een moment
lag ik verdoofd, voor lijk op de weg, lang genoeg om de vent honder-
den meters voorsprong te geven. Maar met mijn bewustzijn kwamen
woede en haat weer bovendrijven als stukken hout in zee die bij een
mijnexplosie niet versplinterd, maar slechts even onder zijn geweest.
Ik krabbelde op en voelde niet de jenkende, heen en weer wiegende

hoofdpijn, noch het bloed dat in mijn nek en van mijn handen droop.
Misselijk, suizelend, mijn longen tot ademen dwingend, draaide ik om
en draafde half-kreupel de andere kant op, intuïtief weer naar het Arabi-
sche dorp. Ik was veilig nu, hij was hoogstwaarschijnlijk niet ge-
wapend, anders zou hij het wapen hebben gebruikt; het kon me trou-
wens niet schelen want ik was zo door het dolle heen dat ik enkel maar
de vents dood wenste, hem goed voor het vizier wilde hebben.
Het stenige weggetje kwam afbuigend uit op een asfaltweg. Ik stond

stil en luisterde. Ik had geluk: het was licht en stil, de kijvende stem-
men waren verstomd, ver weg klonk alleen nog wat verstrooid geschiet.
Inderdaad hoorde ik jachtende, kletterende werkschoenen, ver voor me
uit, maar mijn sandalen zouden sneller zijn. Als de man door de strui-
ken de berg had afgedaald, zou hij onvindbaar zijn geweest, nu - al-
leen op zijn uiteindelijke veiligheid, het dorp, bedacht en daarom de
snelste weg kiezend - verried hij zich door zijn schoenen.
Het geweer in de andere hand nemend liep ik weer zo hard ik kon,
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mijn adem sneed fluitend door mijn keel, mijn zij en mijn rechterbeen
staken, mijn hoofd dreunde nog, maar automatisch bleef ik draven
omdat ik de vent wilde kapotschieten, al moest ik er een dag en een
nacht voor jagen. De weg leidde naar de top van de berg, evenwijdig
aan en met een bocht weer naar de kiboets; hij zou deze niet blijven
volgen maar ergens afslaan, want ik wist zeker dat hij naar het Arabi-
sche dorp wilde. Er kwam een zijpad, vol zand oenkeien dat langzaam
schuin naar beneden ging en de groenteveldjes naderde. Ik bleef weer
staan en keek het weggetje af.
Ja! Eindelijk hoorde èn zag ik hem, bijna bij het bovenste groente-

veld, op tweehonderd meter, een jonge vent in vuile werkkleren met een
Arabische hoofddoek die van zijn gezicht alleen de ogen vrij liet.
Springend over de keien dreef ik mijn weerbarstig lichaam tot zijn
maximum en haalde zienderogen in, toen plotseling keek hij rond,
zag mij en dook naar beneden, de groente in. Ik zag hem springen van
rij naar rij, op het volgende muurtje klauteren en weer naar beneden
duiken, snel bergaf. Ik zwaaide met een grote sprong de doornige
struiken in, rechts van het weggetje en probeerde hem de pas af te
snijden. Het haalde mijn kleren en mijn lichaam open maar ik zag
alleen de vent springen en duiken, lager en lager. Hij ging veel sneller
nu dan ik, want ik waadde en struikelde meer door de doornen en over
rotsen dan dat ik liep. Eensklaps liet hij zich vallen en was verdwenen
in het een na laagstliggende veld. Ik bleef staan en legde het geweer
aan.
- Hahaha, hoonde ik hardop terwijl ik schoot, de haan overhaalde

en weer schoot, nog eens overhaalde en nog eens schoot in zijn rich-
ting. Scherp als de snee van een scheermes flitsten drie droge knallen
door de vroege, stille morgen, de echo's dreven over de bergen en
bleven hangen als een nevel.
_ Hahaha, grijnsde ik nogmaals, want met het laatste schot dook

hij op uit de planten en sprong verder omlaag. Ik zag het eind van de
doornen en ploeterde verder, ik wist nu dat ik hem zou hebben.
_ Als er iemand bij dat huisje was zou het feit dat ik bleef staan

zijn einde betekenen, er was iemand geweest, ik was blijven staan,
het einde kwam nu.-
Hij sprong op de asfaltweg die de kiboets met de weg Tèl-'Aviv-

Ieroesjalaim verbond, stak hem in drie stappen over en dook op zijn
beurt in de doornen. Mooi, mooi, ik was nu bij de groente en sprong
snel omlaag: muurtje, groente, muurtje, een kort stukje doornen, een
rij tonnen als wegafzetting, een verlossende sprong, de asfaltweg. Ik
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stond nu op vaste grond en kon schieten zo zuiver ik wilde.
- Haha, grijnsde ik weer, want op geen zeventig meter voor me

uit belandde de Arabier in een druivengaard. Daar was hij, recht onder
mij en kon niet verder, tenzij kruipend en worstelend als een slak. Want
de druivenstruiken stonden geplant van rechts naar links en het was
onbegonnen werk zoals hij er haaks op in ging, bergaf, de rijen snel
te passeren, omdat ze met dik staaldraad waren doorweven zoals beton
met metaal is gewapend. Het had nog gekund als hij met de struiken
mee was gelopen om een doorgang te zoeken, maar hij wilde van me
vandaan, snel, snel. Ik zag hem worstelen onder de eerste rij door, legde
kalm aan en wachtte tot hij overeind zou komen. Nu!! Ik gaf vuur,
meteen dook hij en ik meende te zien dat ik hem had gemist. Daarom
haalde ik over en legde weer aan, pal boven de plek waar ik hem onder
de planten zag liggen.
- Godverdomme, schiet raak, waarom miste je-n'm, zak, vloekte ik

mezelf uit.
En in zijn doodsangst om weg te komen kwam hij weer overeind,

nu met het gezicht half naar me toe, vizier, korrel, lijf één lijn, vinger-
beweging, ppu-ssh ...
Door, over de echo heen scheurde een gil, hij viel. Ik stond lam, het

geweer in twee handen voor mijn lijf, een paar seconden dat de druiven-
gaarden, het dorp rechts, het klooster links, de talloze bergen en dalen
draaiden voor mijn ogen en honderden bergen, dorpen en kloosters
waren. Plotseling smeten mijn handen het geweer van mij af, het
plonsde in de doornen, ik zakte door mijn knieën, viel plat op de weg
en begon geluidloos, woedend-heftig te huilen. Alles wat ik hoorde was
het laatste schot, de echo, de gil, wat ik zag was steeds weer de Arabier
die overeind kwam, zijn gezicht naar me toe en zonder de hoofddoek,
die af was gegleden en nu om zijn hals hing. Daardoor had ik hem
herkend en hij misschien mij toen hij zijdelings, in paniek, in de loop
van mijn geweer keek, recht de dood in: de zoon van Machmoed, mijn
vriend, de Arabische jongen van zestien, zeventien jaar. Ik had op hem
geschoten - en goed geraakt, daar was ik zeker van, - mijn vriend
waar ik nooit iets tegen had gehad, nooit kwaad mee was geweest, waar
ik van had gehouden en van hield op het moment dat ik op hem schoot.
Ik wilde dat het geweer bij het tweede schot had geweigerd, ik zou
achter de kogel aan hebben willen hollen en hem inhalen, ik wilde
dar ik hem eerder had herkend en niet een fractie van een seconde nadat
ik had geschoten, terwijl ik schoot. Al huilend leefde ik alle momenten
van samenzijn nog eens, vooral het eerste - de Arabische, hoge,
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donkere kamer - en het laatste: het afscheid in mijn kamer toen hij
mij de doek en ik hem het tienguldenbiljet had gegeven. En dit aller-
laatste: dit witte, bange gezicht, de hals in de hoofddoek.
Dan hield het huilen op en sloeg ik razend vuisten en knieën bloe-

dend tegen het harde wegdek, mijzelf hatend dat ik had geschoten,
Joden en Arabieren hatend die krakeelden en elkaar belaagden.
Tot mijn razernij als een zak zand ineenzonk en weer overging in

een wee, ellendig, machteloos huilen. Waarom was de vriend in een
vijand vetanderd zonder er iets aan te kunnen doen, waarom had hij
mij aangevallen zonder mij te herkennen, waarom had ik hem dood-
geschoten zonder te zien wie hij was? Waarom waren er machten die
bewerkten dat de ene vriend de andere doodde?
Ik weet niet na hoelang, maar het huilen bedaarde en ik ontwaakte

als uit een nachtmerrie, meevoerend in de dag, voor altijd, een knal en
een gil en een wit, bang gezicht boven donkere, vuile, gescheurde
kleren. Ik kroop op handen en knieën overeind, voelde nu pas de
barstende hoofdpijn ten volle, de doornen overal in mijn lichaam en
de knagende peuten in voorhoofd, ellebogen, handen en benen. Ik zag
schaafwonden en kneuzingen, vuil en bloed op mijn ledematen. Maar
ik wilde dat hij zo was, gewond en ziek, en ik dood in de druiven-
struiken. Ik viste het geweer uit de doornen, hield het voor aan de
tromp en liet het achter mij over de weg slepen terwijl ik omhoog
slenterde, doodmoe en doodziek. Twee keer liet ik het glippen, auto-
matisch pakte ik het weer op. De zon kwam waterig-rood boven de
bergen uit, vogels gingen te keer in de bomen.
Mijn woede was tot geringere proporties gereduceerd en richtte

zich nu tegen wie ik steeds als de ware schuldigen had gevoeld: de
ongrijpbaren, ver weg. Hardop vloekte ik de vette, luie Arabische
hoofden die alleen op geld uit waren en vrouwen, elke nacht een
andere, en daarom hun onderhorigen ophitsten tegen de Joden die
notmalere verhoudingen brachten voor allen en zo de macht van de
sjeiks te niet deden. De Engelse koloniale officieren die moraal noch
verstand hadden en alleen oog voor geld, vrouwen, bevordering en
vechten, onverschillig aan welke zijde. Zij hadden mede de Arabische
bevolking opgezet met hen het land te verlaten vóór de Joden er hun
staat uitriepen. In Trans-Jordanië, onkwetsbaar, richtten ze de straat-
arme drommels af om te infiltreren en de zoon van Machmoed was er
het slachtoffet van geworden. Wie zou hem, een kind nog, een vrien-
delijke, vreedzame jongen, hebben overgehaald met de Arabische
vluchtelingen mee te gaan en later zijn vroegere vrienden te beroven?
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Ik wilde de onbereikbaren die achter onze ruggen om van ons, machte-
loze gedrevenen, de jongen en mij, vijanden hadden gemaakt, zonder
recht op eigen genegenheden, zonder dat we wilden, zonder dat we het
zelfs wisten - ik wilde deze machthebbers voor me zien en doodschie-
ten, een voor een, zoals ik in mijn waan een ordinaire Arabische dief
had doodgeschoten. 0, ik voelde dat ik er de wereld zo'n goed mee zou
doen.
En dan de U.N.O., die deze ellendige grenzen had getrokken, wille-

keurig door Palestina en daardoor ook verantwoordelijk was voor de
moordpartijen die aan weerskanten plaatsvonden.
o zeker, morgen zou Trans-Jordanië klagen dat zijn mensen waren

vermoord door de Zionisten en gelijk krijgen, ik twijfelde er niet aan.
De Israëlische en Joodse pers zou ons verhaal weergeven en in de min-
derheid zijn in de wereld en de Jodenhaat zou weer toenemen allerwege,
blijven toenemen met elk nieuw geval van agressie, onverschillig van
welke zijde. De Joden zouden onverstoord doorgaan een staat op te
bouwen, onzichtbaar traag onder de druk van een al beginnende immi-
gratie uit vijandige landen en een voortdurende staat van oorlog. En
de ware schuldigen aan alles, Arabische hoofden, Engelse officieren en
machteloze praters van de U.N.O., zouden gerespecteerd worden als
gentlemen en onschendbaar zijn ...
Vloekend sleepte ik mezelf langs de weg terug naar de kiboets,

horend schot en gil, ziend het witte gezicht in de hoge, donkere Arabi-
sche kamer.
Er klonk opgewonden gepraat, ik merkte het nu pas: drie gewapende

mannen kwamen naar beneden, Sjelomoh was een van hen.
- Hé, hello, wat was dat geschiet, wat doe jij hier? We hebben

er vijf te pakken, vier dood en een levend, schitterend, wat een nacht.
We hoorden hier schoten, weet jij wat dat was?
De razernij steeg weer in mij op: - Vijf hè? En wat doe je met de

tien die morgennacht komen en met de twintig van volgende week?
had ik willen schreeuwen, maar ik was te moe, te zat van alles.
- Kijk maar in de druiven, daar ligt de zesde, zei ik mat en bitter

en veegde met mijn mouw over mijn zwetend gezicht.
- God damned, heb jij er een voor zijn raap geschoten? Man, dat

is marvellous, dat is geweldig, dat is meesterlijk, jij alleen?
- Ja, en hou for Christ sake je bek en laat me met rust, please,

please!
Sjelomoh keek me aan, niet begrijpend, weifelend russen zich be-

ledigd voelen en bewondering.
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- Jongen, wat is er, wat zie je eruit? vroeg hij ontnuchterd.
- Christ, heb je met hem gevochten?
- Nee, hij met mij, zei ik halfhuilend; - later, later wel, laat me

nou gaan, ik ben ziek, geloof me, doodziek.
- Oké, loop langs de mirpa'ah voor de verpleegster en ga naar

bed, boy. De kiboets is je dankbaar, verdomd dankbaar. En ga slapen,
jongen, ik kom je wel opzoeken, vanavond.
De twee andere mannen keken me nieuwsgierig aan, ze verstonden

geen Engels. Sjelomoh pakte ze beiden bij een arm en trok ze mee. Ik
hoorde hoe hij in het Hebreeuws de gang van zaken uitlegde. Ze daal-
den de berg af, naar het druiven veld. Ze zouden hem vinden, voorover
tussen de planten, ze zouden hem herkennen ook.
Ik voelde me weer radeloos eenzaam en liep met knikkende knieën

de weg omhoog. In mijn oren een knal en een gil, voor mijn ogen een
hoge, donkere Arabische kamer en een wit gezicht, midden daarin ...

Ma"alèh Hachamisjah, 2 October 1954.
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Verklaring van enige Hebreeuwse woorden en zinnen (voor zover de be-
tekenis niet blijkt uit de tekst).

Kiboets
Ieroesjalaim
chavérim
Mé'ah She"arim
sjalom
kèsèf
sjèv
toV
"Ivrit
pilpèl
10', 'asoer
bo'
atah chavér toV
Chéifah
noe?
mosjavim
kevoetsah
sjomerim
mh jésj?
réfèt
mirpa'ah

collectief landbouwdorp.
Jeruzalem.
leden (v. d. kiboets); ook: vrienden.
honderd poorten (naam van een stadswijk tn Jeruzalem).
vrede (Hebreeuwse groet).
geld.
ga zitten.
goed.
Hebreeuws.
peper.
nee, verboden.
kom.
jij bent een goede vriend; of (hier): een goed mens.
Haifa.
wel?
landbouwdorpen.
(kiboets) gemeenschap.
wachten.
wat is er?
stallen.
kliniek.

De ' stelt de "Hebreeuwse medeklinker 'alef voor en de " de medeklinker
'ajin. Beide letters worden slechts uitgesproken door de Jemenitische Joden.
De é klinkt als de e in "een", de è als de e in "en", de e als de stomme e in

,,lopen"; de laatste wordt waar mogelijk niet uitgesproken.
N.B.: de é klinkt: in gesproken Hebreeuws meestal als è.
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ROMEIN IN INDONESIË.

Jan Romein: In de Ban van Prambanan. N.V.
Em. Querido's Uirg. Mij. 1954.

Dit boek bevat de teksten van een vijftal lezingen, de samenvatting
van een aantal colleges, door Prof. Romein gedurende zijn verblijf in
Indonesië in de jaren 1952.'53 gehouden en gegeven, een samenvat.
ting bovendien van een door hem gegeven cursus aan de Gadjah Mada-
universiteit te Jogja, en een reeks van impressies, tijdens zijn werk-
zaamheden daar opgedaan. Dit alles in een tijdsruimte van ruim een
half jaar. Een prestatie!
Prof. Romein werd door de Indonesische regering uitgenodigd tot

academische voorlichting van studenten en belangstellenden in zijn
kwaliteit van historicus. Wat hij gaf is één doorlopend bewijs van de
onontbeerlijkheid van sociologische analyse ook bij het onderwijs in
geschiedenis. Het historisch overzicht is door sociologisch inzicht ver.
helderd en verdiept. Dat maakt deze beschouwingen zo bijzonder
waardevol voor wie zich een beeld van het huidige Indonesië vormen
wil. Ze schenken begrip voor de ratio van verhoudingen en voor wat
uit die verhoudingen groeide en groeit.
De bundel opent met een lezing over "Eenwording der Wereld",

waarmee Prof. Romein zijn colleges te Jogja opende. De wereldge-
schiedenis wordt gezien in het licht van tegenstellingen, tegenstellin-
gen tussen "beschaafd" en "primitief", tussen "Oost" en "West", tus.
sen de rassen, de godsdiensten, tussen man en vrouwen tussen de
klassen, - en van de geleidelijke verdwijning van die tegenstellingen,
verdwijning althans als verschillen die de mensen verdeeld hielden.
Interessanter, in de zin van verrassender, althans voor Europese

lezers, was de lezing voor de Universiteit van Indonesia te Djakarta
gehouden over "De Europese Geschiedenis als afwijking van het Alge-
meen Menselijk Patroon". Het was een samenvatting van een aan de
universiteit te Jogja gegeven cursus, die in totaal vierentwintig uren
geëist had. Zij bedoelde, ant woord te geven op de vraag: Hoe is de
overheersende rol te verklaren die Europa een drie~of vierhonderd jaar
lang, van pl.m. 1500 à 1600 tot omstreeks 1900, in de wereld gespeeld
heeft? Die rol laat zich niet verklaren uit de ligging van Europa, noch
uit het klimaat, noch uit het bevolkingstal of uit de rassensamenstelling
dier bevolking of uit wat men haar "ziel" zou kunnen noemen. Geen
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blijvende factoren zijn aan te wijzen ter oplossing van het probleem.
Maar wel een wisselende: de historicus die de Europese Middeleeuwen
onderzoekt en het geluk heeft, tevens iets van Azië te weten, wordt op
slag getroffen door overeenkomsten die onmogelijk toevallig kunnen
zIJn.
Schr. concludeert hieruit, dat eens bestaan heeft wat men een Alge-

meen Menselijk Patroon van Gedrag zou kunnen noemen, dat in
Europa tot het einde van de Middeleeuwen bestaan heeft en in Azië,
voor zover het niet "verwesterd" is, nog bestaat. M.a.W.:er is in Europa,
na de Middeleeuwen, en met name in West-Europa, een afwijking van
dat patroon opgetreden. En daarin moet de verklaring gezocht worden
voor de bijzondere positie van Europa in de laatste vierhonderd jaar.
Men heeft dus de Europese geschiedenis na 1600 als "afwijking" van
een algemeen patroon te zien, als "abnormaal".
Deze afwijkende ontwik>kelingdeed zich overigens niet onvoorbe-

reid voor. De Griekse cultuur gaf verschijnselen te zien die reeds op
een aanloop erheen wezen: de stadsstaat en het wereldlijk karakter er-
van. In de Romeinse beschaving zette die afwijking zich voort: in de
opvattingen over recht en staat en in de techniek. Het recht gold als
norm, er heerste geen willekeur meer. In Europa werden dank zij de
Islam, in de 13e eeuw, de allereerste grondslagen van de moderne we-
tenschap gelegd, terwijl de ontwikkeling van de Middeleeuwse stad een
duidelijk zichtbare afwijking van het A.M.P. was. Daar wijzigde zich
het doel der productie: van voortbrenging voor de behoefte naar die
voor de markt. De oude gilde-verhoudingen werden doorbroken, de
gilde-economie maakte plaats voor die van het opkomende kapitalis-
me. Er ontstond een nieuwe dynamiek. De gedachte van de vooruit-
gang maakte zich van de mensen meester. In de Renaissance werden
de wereld en de mens ontdekt. De gemeenschapsbanden van dorp, be-
roep en familie verslapten en kregen minder gewicht dan de betekenis
van het individu. De situatie werd rijp voor erkenning van de vrije
gedachte, die de traditie niet alleen verloochent, doch bestrijdt, voor de
toepassing van de mechanische energie, de massa-productie mogelijk
maakt, en voor de intronisatie van de bourgeoisie als heersende klasse.
Europa zag de groei van parlementarisme en democratie, en van de
Verlichting, die als centrale gedachte stelde dat de beschaving niet lan-
ger het voorrecht van weinigen moest zijn, maar op z'n minst van
velen en liefst van allen. Het A.M.P. had zich noch om het geluk, noch
om de beschaving van de massa bekommerd: daar lag zij even ver van
de gedachte der heersers als van die der onderdanen.

162



I

ROMEIN IN INDONESIË

Een afgeronde omschrijving van het Algemeen Menselijk Patroon
ontbreekt, maar wel wordt een aantal kenmerken ervan genoemd:
haar economie is, naar de naam die Werner Som bart er aan gaf, hoofd-
zakelijk "Bedarfdeckungswirrschaft", gericht op de behoeften van de
consument. Kapitaalvorming was er niet; er was slechts àf verkwisting,
àf schatvorming. De grondslag van het maatschappelijk bestaan was
de agrarische productie, die zich jaar op jaar herhaalde zonder zich uit
te breiden. Ze was statisch, in tegenstelling tot de latere dynamische
vcortbrenging, die rekening ging houden met in naaste of verdere
toekomst te winnen verworvenheden. Er was geen drang tot tijdver-
korting; men produceerde zoals dat altijd gedaan was, zonder drang
tot besparing op de tijdsduur die het kostte. Het was een maatschap-
pelijk leven dat zich van dag tot dag en van jaar tot jaar reproduceerde
en waarin men zich onderworpen wist aan hogere machten die men
kennen noch begrijpen of beheersen kon. De onderdanigheid aan de
autoriteit was absoluut; van de traditie die richting gaf aan leven en
denken, mocht niet worden afgeweken. De conventie was oppermach-
tig, ook in de kunst, waardoor werken geschapen werden die volkomen
gaaf waren, ofschoon opvolgende geslachten er aan arbeidden.
Vele, althans de meest sprekende van deze kenmerken van het maat-

schappelijk leven in onze Middeleeuwen vindt men in Indonesië en
in andere Oosterse landen terug.

Aansluitende bij deze lezing over het Algemeen Menselijk Patroon
belichtte Prof. Romein in de volgende - die over "Het Arbeidsbegrip
in Oost en \V/est" - drie hoofdaspecten van de "afwijking"; de ver-
anderde houding tegenover de autoriteit, die tegenover de tijd en die
tegenover de arbeid.
In de Middeleeuwen was de familieband sterk en strak; dat de

familie de zorg voor mislukte leden op zich had te nemen, sprak van-
zelf. Bedelarij was een erkend bedrijf; de bedelaar was sociaal onmis-
baar als object van charitas; en het geven van aalmoezen werd als
prcht beschouwd, was een der voornaamste religieuze plichten. De
arbeid noodzakelijk voor het levensonderhoud, heette een vloek, en
de grondbezitter die het werken aan lijfeigenen en horigen kon over-
laten, werd niet geminacht, wel benijd. Hij genoot, meende men, van
een door geboorte verkregen recht. Arbeidsdrift werd als een overbo-
dige abnormaliteit gezien.
De Hervorming markeerde de doorbraak van het Middeleeuwse

arbeidsbegrip, het arbeidsbegrip der feodaliteit. Luther en Calvijn, en
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vooral Zwingli, propageerden de gedachte van de plicht tot arbeid, die
van zinledig-in-zichzelf uitgroeide tot zinvol, van bijkomstig tot on-
misbaar, van kwaad tot goed. In de Verlichting werd de arbeid, die in
de Middeleeuwen aan het geluk van zalig niets-doen in de weg had ge-
staan, omgetoverd tot een instrument van het geluk van de vooruit-
gang, - het geluk van geheel de gemeenschap. Arbeid werd verheven
tot grondslag van eigendomsrecht en welvaart. De Middeleeuwen had-
den de verveling van het niets-doen niet gekend. Thans wordt het van
schuldgevoelens vergezeld. Vroeger was de leermeester de wijze, die,
met zijn gestolde levenservaring, anderen de weg wees, - mans ma-
ken we onderscheid tussen wijsheid en slechts door noeste arbeid te
verwerven geleerdheid. Bollands Oude Wijsheid, nieuwe Kennis had
een diepe zin.
Deze beschouwing van het arbeidsbegrip opende voor Prof. Romein

de gelegenheid tot enkele belangrijke opmerkingen over het arbeids-
probleem in het Oosten, in het bijzonder in Indonesië, dat nog over-
wegend de denksfeer der feodaliteit kenmerkt. Daar neemt men ver-
schijnselen waar die wijzen op een begin van overgang naar de denk-
sfeer van het Westen, - maar op nog niet meer dan een begin.
In de westerse maatschappelijke sfeer, vooral in Amerika, is een

overwaardering van de arbeid te constateren, - in het Oosten, in Indo-
nesië ook, heerst veeleer onderwaardering. De ontwikkelde Indonesiër
die beseft hoeveel er in de geesteshouding van zijn landgenoten ver-
anderen moet alvorens de tweede fase van de revolutie, die van op-
bouw van hun maatschappij, in ernst zal kunnen beginnen, is, ook in
zijn kring van intellectuelen, een uitzondering. Verwezen zij naar de
belangrijke, diepgaande beschouwingen van de heer Soedjatmoko in
Juni-aflevering van dit tijdschrift. Het gaat nu, schreef hij, om een
wijziging van "het geheel van onze levensgewoonten, sociale organisa-
tie en levensinzichten" , om "een andere instelling ten opzichte van de
handel, het geld, het sparen, tijdsgevoel, ten opzichte van de sociale
hiërarchie, rang en stand, ten opzichte van handenarbeid en machine,
het vermogen tot kwantitatief denken en het denken en handelen bin-
nen organisatorische verbanden die boven de familie uitgaan en zake-
lijk zijn bepaald". Geheel het wereld- en levensbeeld der feodaliteit
moet opgegeven worden. Er zal qereidheid moeten groeien om het
tempo van het arbeidsproces op te voeren, omdat alleen daardoor de
productie vergroot en de algemene welvaart verhoogd zal kunnen
worden.
Het is in dit verband de moeite waard, er op te wijzen, dat de groei
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van een nieuwarbeidsbegrip zich op Java reeds tientallen jaren ge-
leden aankondigde.
In de tweede helft van 1919 kreeg schrijver dezes, destijds ambte-

naar ter algemene secretarie te Buitenzorg, van gouverneur-generaal
Van Limburg Stirum de opdracht, een poging te doen om de "inlandse
beweging", de eerste politieke organisatie van Ihet Indonesische natio-
nalisme, uit maatschappelijke verschijnselen te verklaren. Ik had me
met het vraagstuk der sociologische analyse van die beweging reeds
enige tijd bezig gehouden, aan de hand van Max Webers Protestantis-
mus ltnd KapitalismltS, van Die Theorie der Volkswirtschaft van de
Rus Peter Maslow van Kautsky's Agrarfrage en van geschriften van
Marx en Engels. Ik meende haar te moeten zien als een verschijnsel
dat een begin van groei van een Indonesische klasse van kleine onder-
nemertjes aankondigde, en had in de eisen van de Sarekat Islam pun-
ten van frappante overeenkomst gevonden met verlangens en hervor-
mingsvoorstellen, die in de "cahiers", die door de departementen van
Frankrijk ten tijde van de revolutie naar de Constituante te Parijs ge-
zonden waren en waarvan Jaurès in zijn grote werk over die omwente-
ling een uitgebreid overzicht gegeven had, genoemd waren.
Er bestond op Java een tak van nijverheid die, voor zover de be-

drijfsvorm en de interne personeelsverhoudingen betrof, deed denken
aan de lakenindustrie te Leiden in de eerste helft der zestiende eeuw:
de batik-nijverheid te Solo en in het Grisseese. Deze produceerde voor
de markt en zette vóór de eerste wereldoorlog voor ongeveer een mil.
lioen gulden per jaar om, - een, gegeven de geringe algemene koop-
kracht, niet onaanzienlijk bedrag. De ondernemers waren handelaren
in wier dienst de arbeiders werkten en die er meer en meer toe over-
gingen, dezen in werkplaatsen gezamenlijk onder te brengen. De
eigenaar van een batikbedrijf was zowel de broodheer der werklieden
als de man die het product verhandelde. Er bestond een treffende over-
eenkomst met de toestanden en verhoudingen welke Posthumus in zijn
bekende dissertatie over De Geschiedenis van de Leidse lakenindustrie
beschreven had.
Het aantal dezer ondernemingen was nog maar gering, en het nam

tengevolge van de concurrentie van het uit Europa ingevoerde product
eer af dan toe. Maar belangrijk was niet vooral de omvang, doch de
vorm van dit stuk inheems bedrijf.
Ter uitvoering van de mij door de gouverneur-generaal verstrekte

opdracht kon ik gebruik maken van de officiële stukken, waarvan be-
schouwingen van de toenmalige adviseur voor Inlandse en Arabische
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Zaken - Dr Hazeu - en verslagen van congressen van Boedi Oetomo
en Sarekat Islam de belangrijkste waren. En toen vond ik frappante
ounten van overeenkomst.
• Als meest merkwaardig troffen me de tekenen van een zelfde ver-
andering van het arbeidsbegrip als die waarop Weber in zijn baan-
brekende studie van 1904-'05 over de doorbraak van het kapitalisme
ten tijde der Hervorming in West-Europa gewezen had. Ook op Java
stonden propagandisten op, die arbeid als een plicht bevalen en als een
zegen voorstelden, in tegenstelling tot de opvatting die arbeid als een
noodzakelijk kwaad deed zien. In de door Dr. Hazeu "voor de dienst"
samengestelde verslagen van de besprekingen op de eerste Sarekat Is-
lam-congressen, d~evan 1916, 1917 en 1918, trof ik tal van uitspraken
aan van leiders die lediggang veroordeelden en tot harde arbeid aan-
spoorden. De SJ. had wel onder de arbeiders en de tani's honderddui-
zenden leden, maar de leiding was in handen van hadji's, tussenhande-
laren en kleine ondernemers.
"De godsdienst", zei Said Abdoellah Baragbah op het congres van

1917, "beveelt de mensen, hun best te doen bij de uitoefening van ge-
oorloofde bedrijven, als: landbouw, de ambachten, de handel, en ver-
biedt ten strengste luiheid, lediggang, het berusten in armoede en het
leven van liefdadigheid van anderen".
De heer Abdoel Moeis sprak in dezelfde geest: "De godsdienst ge-

biedt alle mensen zich in te spannen om op eerlijke wijze hun levens-
onderhoud te verdienen, b.v. door middel van landbouw, ambacht of
handel. Hij verbiedt daarentegen om lui te zijn, met de handen in de
schoot te zitten en te berusten in armoede, d.i. slechts te hopen op de
steun en de giften van anderen. Hij gebiedt alle mensen om zich ken-
nis te verwerven en de wetenschappen te beoefenen."
De Indonesiërs moeten, aldus de heer Fachrodin op het congres van

1918, energie onrwikkelen in handel en bedrijf, opdat zich spoedig een
groep van bemiddelden en rijken, een krachtige handelsstand kan vor-
men. Slechts door arbeid, heette het, kan men zijn God dienen. De
oude opvatting die in een gift aan een bedelaar een soort offer deed
zien, een daad van piëteit en geloof, waartoe de gelovige verplicht was,
maakte plaats voor de gedachte dat het enkel een kwestie van per-
soonlijke menslievendheid was.
Zo wezen de tekenen er veertig jaar geleden reeds op, dat de

gedachten- en gevoelswereld van de Indonesiër elementen ging ver-
liezen die kenmerkend waren voor het sentiment der Middeleeuwen,
der feodaliteit, en dat nieuwe aanvaard werden, die in West-Europa
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gegroeid waren als elementen van de geesteshouding der periode van
opkomst van het ondernemerdom. De aan de Ned.-Indische regering
gestelde eisen - b.v. die van uitbreiding van het leerplan der dessa-
scholen, waar dan behalve in lezen, schrijven en rekenen, onderwijs
gegeven zou moeten worden in landbouwkunde, handelskennis, ver.
schillende ambachten e.d. - wezen in dezelfde richting: het verlangen
naar ontwikkeling van de eigen ondernemersklasse, welk streven zich
politiek uitsprak in de nationalistische beweging.
In de Mededelingen omtrent enkele Onderwerpen van Algemeen

Belang, de z.g. inleiding op het Kolonidal Verslag over 1919, die ook
door mij samengesteld werd en waarin de nota die ik in opdracht van
de gouverneur-generaal geschreven had, werd afgedrukt, zijn tal van
sprekende verschijnselen genoemd. Zij wezen op ontwikkelingsmoge-
lijkheden die niet benut werden, doordat ze door het streven der kolo-
niale exploitatie - die in de vorm waarin ze geschiedde een reservoir
van goedkope arbeidskrachten nodig had en zich niet toelegde op uit-
voering van effectieve welvaartsmaatregelen ten bate van de inheemse
maatschappij - werden doorkruist.

Ook in Indonesië zagen we een neiging tot groei uit de pre-kapita-
listische naar vroeg-kapitalistische verhoudingen. Japan is in dit op-
zicht voorgegaan: daar werd het moderne kapitalisme geënt op de
verhoudingen der feodaliteit, de feodale baron werd industriebaron.
De toenemende dichtheid der bevolking in dat land met geringe na-
tuurlijke welvaartsbronnen droeg er toe. Het was een ontwikkeling
naar nieuwe sociaal-organische vormen, als voorwaarde tot vergroting
van de maatschappelijke voortbrenging.
De mogelijkheid van dit ontwikkelingsproces ontstond in West-

Europa eeuwen tevoren reeds, doordat de behoefte aan die ontwikke-
ling er zich met kracht deed gevoelen. Dat die weg ook elders in de
wereld gevolgd zou worden stond vast. "De lager ontwikkelde maat-
schappij ziet in de hoger ontwikkelde het beeld van haar eigen toe-
komst", schreef Marx. De verschijnselen zullen niet overal dezelfde
zijn; het kapitalisme zal veeleer staatskapitalisme zijn, met behoud
van de meerwaardevorming, - en zal dus met socialisme niets te ma-
ken hebben.
Moeten we dit nu zien als een "afwijking" van een algemeen maat-

schappelijk patroon, als een "abnormaliteit"? Deze ontwikkeling ligt
integendeel in de natuur der dingen; de motor was, in West-Europa
als overal elders, de sterke drang der toenemende bevolkingsdichtheid.
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West-Europa was de andere gebieden ter wereld vóór, doordat facto-
ren die de groei naar de nieuwe economische verhoudingen dreigden
te beletten, er overwonnen konden worden. En toen het proces van
de overgang van statisch naar dynamisch zich voltrok kwamen daarbij
zo geweldige krachten vrij en werd de voorsprong zo groot, dat West-
Europa eeuwenlang zijn overheersende rol in de wereld spelen kon.
Hoe men deze loop van zaken waarderen en karakteriseren wil is een
bijkomstige aangelegenheid.
Wat het Nederlandse koloniale bewind over Indonesië met niet ge-

noeg klem verweten moet worden is: dat het de betekenis van het
nationaal réveil niet als een streven tot maatschappelijke verheffing
naar nieuwe inhouden en nieuwe vormen onderkende en de nationalis-
tische actie die er de politieke uitdrukking van was, enkel zien kon als
een opstandige beweging die, als ze dan niet van overheidswege geleid
en voor de Nederlandse belangen ongevaarlijk gemaakt kon worden,
moest worden neergeslagen. Dit verzuim, dat er verantwoordelijk voor
was dat de sociaal-organische groei der maatschappij stagneerde, draagt
het grootste deel van de schuld aan de huidige uiterst moeilijke situatie
daarginds. Het moderne ,bedrijfsleven heeft zich er ontwikkeld in een
milieu dat nog overwegend feodale trekken vertoont, doch wordt op
de voet gevolgd door een arbeidersbeweging die groeit als pendant
van de werkzaamheden der aan vreemdelingen toebehorende westers
geoutilleerde en westers geleide grootbedrijven. De correlatie tussen
de arbeidersbeweging en het in een begin van groei verkerende In-
donesische bedrijfsleven ontbreekt. De vakbeweging maakt er niet
organisch deel uit van de Indonesische bedrijfswereld, als de negatieve
kant daarvan, die dialectisch medewerkt tot haar ontwikkeling, zoals
in West-Europa het geval was, maar is een vreemd element, dat zijn
voedingsbodem bijna geheel buiten de inheemse productiesfeer vindt.
De kracht van die vakbeweging is veeleer evenredig aan de macht der
uitheemse bedrijfswereld in Indonesië. Dit verzwaart de taak der rege-
ring, die haar sociaal en politiek de baas moet blijven, enorm.
Het is de grote verdienste van Prof. Romein, door analyse van de

sociale verhoudingen in Indonesië, met haar gevolgen op elk gebied
van maatschappelijk leven, de grondslag te hebben gelegd voor objec-
tieve en rechtvaardige beoordeling van de situatie aldaar. Zijn boek is
een bron van eerlijk begrip, ook, en niet het minst, voor de Nederlan-
der, die zich een oordeel vormen wil omtrent het wezen van de erfenis
die het koloniale bewind achterliet. Want met die erfenis hebben de
regeerders in Indonesië de handen vol. En het besef hiervoor ontbreekt
in Nederland.
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Er dreven twee engeltjes door de hemel; of misschien dreef de hemel
onder hen, want het was alsof ze sliepen, met het hoofd op één ge-
strekt armpje. De blauwe lucht vloeide langs hun rustige mondjes.
Op elk der voetzolen hielden zij, zoals kinderen een pop of wollen
beest vastklemmen in de slaap, een zilverig glanzende bal tussen hiel
en tenen. Maar opeens keerden zij zich om, en vouwden de handjes
onder het hoofd. Pardoes gleed door deze onverhoedse beweging het
speeltuig van hun mollige voetjes, en zeilde door de lichte ruimten,
tot het viel.
Eén van de ballen kwam, dwars door groen-grijze wilgebiaren, in

een sloot terecht. Hij was dadelijk verdwenen onder het kroos. Een
paar visjes, die daar in de buurt waren, snuffelden er nieuwsgierig aan,
merkten niets bijzonders, en zwommen er doorheen. Niet veel later
groeiden er boven die plek waterlelies, zo krachtig en onverwelkbaar,
alsof ze voor de eeuwigheid ontloken waren. De kikvorsen deden zon-
der erg hun middagdutje op de brede plompebladeren, maar de men-
sen uit de omgeving werden die zomer een vreemde, bedwelmende
bloemengeur gewaar. Hierop afgaande, ontdekten zij de nieuwe lelie-
soort en spoedig werden zaden ervan verzonden naar alle werelddelen.
Op de verpakking, op de vrachtbrieven, douanebewijzen en nota's vul-
den de exporteurs de met zorg gekozen naam in: Lilia Arguroplena.
. Een tweede bal kwam niet ver van de sloot op het hoofd terecht van
een jonge boer, en spatte uiteen. De jongeman zag sterren. De koeien,
die hij de wei indreef, liet hij lopen waarheen het bestierd werd, en hij
keerde terug over het erf, lallend alsof hij zich bedronken had aan de
morgendauw. Sindsdien praatte hij over niets anders dan ballen en
engelen. Omdat het zijn familie al gauw verveelde en de dominee
het onstichtelijk vond, reed er op een dag een auto het erf op, waaruit
twee athletische verplegers sprongen, die zoveel spierkracht niet nodig
hadden voor de zachtmoedige boer. Van alle mensen die in het ge-
sticht, waar hij voortaan verpleegd werd, verbleven, was hij de ge-
lukkigste, - de geneesheer-directeur niet uitgezonderd.
De beide overige ballen, die in de stad neerkwamen, gingen een

veelbewogener lot tegemoet. Eén van deze rolde in een drukke winkel-
straat voor de voeten van een oude man, met een paarse neus boven
de witte stoppels op kaak en kin. Zoals alle mensen die nauwelijks

169



TONNY SCHERFT

bestaan, was hij niet gewoon zich snel te verbazen, maar toch bukte
hij, krakend in de knieën, om het kostbaar glanzende voorwerp op te
rapen. In de andere hand hield hij een receptbriefje en zo beklom hij
voorzichtig, beide handen in beslag genomen en zijn stok over de pols
hangend, de hoge stoep van een apotheek. Terwijl de medicijn werd
klaargemaakt, toonde hij de assistente wat hij gevonden had. Wonder-
baarlijk vonkte de bal in de half-donkere ruimte, tussen het blinkende
koper der weegschalen en het zachte glimmen van het glaswerk. De
assistente griezelde ervan en liep naar de apotheker. Deze was een man
van de wetenschap en ten zeerste geïnteresseerd. Hij bestudeerde het
voorwerp door de onder- en bovenzijde van zijn bril, van dichtbij en
veraf. Daarna rook hij eraan, en knikte goedkeurend. Tenslotte tikte
hij er tegen met een glazen staafje. Toen hierop een hemels melo-
dietje begon te klinken, besloot hij, met een tikje minachting en véél
gezag: "Het is een speeldoos. Ik zal haar voor U laten taxeren, U hoort
er wel van."
Maar die avond nam de apotheker het mee naar een vriend, die

chemicus was en in dienst van een nylonfabrikant. Op diens labora-
torium werd de volgende dag de normale gang van zaken geheel ver-
stoord. Men paste elk bekend procédé op het raadselachtige voorwerp
toe. Het werd verhit, maar borrelde noch ontgloeide, ontplofte noch
vervluchtigde. Het werd afgekoeld tot het absolute nulpunt - zonder
resultaat. Men beproefde er basische of zure reacties aan te ontlokken,
plette het, blies het op, zonderde het luchtledig af en bestudeerde het
door microscopen van velerlei vinding. Het liet zich alles welgevallen,
zonder iets van zijn geheim prijs te geven. Het hele laboratorium stond
er omheen en de geleerden zweetten. De directeur zelf kwam kijken,
humeurig om het luierend personeel. Men suste hem met de verzeke-
ring, dat zich hier een weefsel onthullen zou, duizendmaal door-
zichtiger en sterker dan nylon. En hoeveel vertrouwen hij in zijn dure
geleerden stelde, bewees hij door de oude man, die zich bij de fabriek
kwam melden, al vast een beloning voor zijn gevonden voorwerp te
doen uitreiken, - "tot de waarde ervan nauwkeurig was vastgesteld."
Maar de waarde werd nooit vastgesteld. Het duurde niet lang of de

regering ging zich ermee bemoeien. Doch de chemici van de fabriek
waren nog knapper dan de chemici van de Staat, zodat ook deze tussen-
komst het raadsel niet hielp oplossen. Toen werd er een speciaal labo-
ratorium voor verder bal-research gebouwd, voorzien van alle net-
gepatenteerde snufjes en geopend in tegenwoordigheid van diplo-
maten uit vele landen. Onder hen bevonden zich ook spionnen, want
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sommige naties vreesden voor een geheim wapen, omdat andere naties
elkaar altijd de bal toewierpen. De bal zelf werd in het indrukwek-
kende gebouw achter een heel systeem van alarminstallaties weg-
gesloten; ofschoon ook de stoutmoedigste zijn handen niet had willen
branden aan iets van zó onbewezen deugdelijkheid.
Na jaren van onverpoosd onderzoek maakte men openbaar, dat de

bal in het geheel geen materie was, maar evenmin geest, want hoe kon
puur-geest rond zijn en klank en kleur afgeven? Er ontstond een
neurose onder de chemici, die zich in hun innigste axioma voelden
aangetast. Hier en daar kwam het tot zelfmoorden, hoewel dat eigenlijk
niet thuis hoorde in die tijd. Om een paniek te bezweren en ook de
massa niet nodeloos te verontrusten ontwierp men een geheel nieuwe
begrippencode: alsof men er alles van wist. Daarbij verzuimde men
niet onomstotelijk te bewijzen, dat althans de aarde met alles wat daar
op en aan zat, als louter stof in de wereld was geworpen. Maar die
bal dan ... ?
Men zocht het in de mystiek. En weldra werden godsdienstige secten

gesticht, die elkaar meer tegenspraken dan weerlegden. Nu trof het,
dat er juist een overschot aan mensen was, zodat er een nieuwe era kon
aanbreken voor de geloofsstrijd te vuur en te zwaard. Doch op de dag
der oorlogsverklaring had de bal er genoeg van. Statig zeilde hij naar
de hemel terug. Daar schrok men wel van en het was ook jammer van
de ideologie. Maar de oorlog ontbrandde toch.

De vierde van de ballen die de engelenvoetjes verloren hadden,
zweefde lang boven de daken van dezelfde stad en gleed toen een open
raam binnen. In de kamer daarachter lag een meisje te bed, dat aan
een maagzweer leed. Zij ging gebukt onder ontelbare kleine, maar
voor haar bijna onoverkomelijke moeilijkheden: daar kwam die maag-
zweer van. Zo lag zij ook op dit vroege ochtenduur te peinzen over
al haar zorgjes, met het hoofd onder de dekens en de vingers trippelend
door de roze verlichte grotten daaronder, toen zij opeens een zacht
suizen hoorde. Zij tilde het hoofd boven 't dek en daar zag zij de bal,
die toverachtig fonkelde in het zonlicht. Langzaam rolde hij over de
bobbels en kuilen van het beddegoed naderbij, om tenslotte, vibrerend
als iets wat bijna lichter is dan de lucht, in de kuil tussen dekens en
kussens te blijven liggen. Het meisje beefde van verrukking, zij be-
greep dadelijk, dat dit het enig waardevolle was van alles wat zij in
haar ongedurigheid had begeerd. Eerst durfde zij het speeltuig met
geen vingertop te beroeren en in haar verbijsterde vreugde kroop zij
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Opde knieën rond in haar bed. Zij stroomde zo vol waarachtig geluk,
dat het haar helemaal vervulde. Het bracht haar zenuwen tOt rust en
de maagzweer genas in korte tijd.
Maar hoe kon zij, toen zij op mocht staan, haar geheim bewaren?

Vergeefs zon zij op een mogelijkheid, - tot zij merkte dat de bal,
als ze hem in de mond stak, tot enkel geur werd en voor anderen on-
verneembare melodie. Gelukkig ging dit meisje niet geëxalteerd, noch
aan spiritisme of helderziendheid doen. Zij was van nature heel ver-
standig, al was ze verwend en verveeld geweest, - en ze meende, dat
het bovennatuurlijke wel met mondjesmaat aan de natuur zou worden
toegevoegd. Ze werd zangeres, leefde heel gelukkig en stierf heel oud.
Toen zij de laatste adem uitblies, vormde zich een vreemdsoortige,
metalig glanzende bal in de kamer, die dwars door het gesloten raam
verdween. De mond van de dokter viel open, maar daar de verwanten,
verzonken in hun rouw, geen ooggetuigen waren, kon iedereen aan-
nemen dat het zinsbegoocheling van de oude heer was geweest; en op
het laatst geloofde hij dat zelf ook.

De beide hemelse speeltuigen ontmoetten elkaar weer in de blauwe
weiden. Kijk, zei één der engeltjes, die nog altijd spelevaarden, _
daar komen onze ballen terug! - Het zijn er maar twee, zei de ander.
Toch grepen ze er blij naar. Ze speelden kaatsebal, met de eigen voetjes
en met elkaar, tot ze er moe van werden. Toen hielden ze de bal in
hun handjes en vroegen: "Wat moeten wij nu doen? Welk voetje
mag ze vasthouden, het linker of het rechter?" Ze wisten het niet. En
daarom besloten ze het onvolledige speelgoed maar weg te doen en
rolden het van zich af. Ditmaal kwamen de ballen hoegenaamd ner-
gens terecht. Zonder te vallen bleven ze zweven in het onbestemde.
Ten laatste losten ze zich op in deze of gene ruimte en verijlden tot
een zo vage gedachte, dat er nog bijna niets was daar.

172



E. Smedes

"PAULUS"
door Dr. J. C. A. Fetter

Een symptoom van de degeneratie van de
Vrijzinnig Protestantse Theologie

Wanneer men als vakhistoricus dit boek leest en kennis neemt van
de lovende en prijzende beoordelingen daarvan in de Vrijz. Prot. pers,
dan valt men van de ene verbazing in de andere. Immers het uitgangs-
punt van het Vrijzinnig Protestantisme ligt in de toepassing van de
historisch-kritische methoden der geschiedwetenschap op de "Heilige
Schrift". Het nog altijd belangrijke werk van Albert Schweitzer: "Die
Geschichte der Leben Jesuforschung" demonstreert dat duidelijk ge-
noeg. Het blijkt echter overduidelijk, dat noch Dr. Fetter noch zijn
beoordelaars ook maar een flauw vermoeden hebben van deze metho-
den. Of deze fatale ontwikkeling in verband gebracht moet worden met
de theologie van Karl Barth, die deze methoden als "irrelevant" voor
de theologie kenschetste, mag in het midden blijven, maar het feit ligt
daar, dat deze theologen de kritische methoden niet meer toepassen
en er blijkbaar geen weet meer van hebben. Men krijgt de indruk, dat
de bronnenkritiek in de opleiding der theologen verwaarloosd wordt
met het gevolg: een degeneratie van het Vrijzinnig Protestantisme.

Zo schrijft hij op blz. 54: "Het is, menselijkerwijs gedacht, verwon-
derlijk, dat bij de apostel Paulus nimmer het plan is opgekomen,
Alexandrie te bezoeken, terwijl hij toch wel naar Spanje wilde trek.
ken". Hoe wil hij anders denken dan als een mens? Soms als een ezel,
een spreeuw, een duizendpoot, een god? In zijn "haarsträubende"
onschuld merkt hij niet, dat hij hier het hoofdprobleem en de kern
van de Handelingen der Apostelen aangeraakt heeft. Immers wanneer
wij het antwoord kunnen geven op de vraag: waarom negeert dit boek
Alexandrië? dan grijpen wij de hoofdtendentie en de bedoeling van
de eindredacteur. Dan begrijpen wij, dat we hier niet te maken hebben
met een eerlijke poging de geschiedenis van het eerste christendom te
beschrijven, maar met een imperialistisch Romeins-Rooms tendentie-
geschrift, dat welbewust de geschiedenis vervalst. Vervalst met een
stalen gezicht en zonder de minste scrupules. Rome zal het centrum
van de nieuwe religie zijn en voor deze wil tot macht moeten alle ver-
dere overwegingen wijken, ook de historische waarheid.
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F. Cumont zegt in zijn voorrede van zijn "Les religions orientales
dans l'empire romain" dat wij de Oudheid in een geheel scheefgetrok-
ken perspectief zien. Immers wij zien Rome en altijd weer Rome als
het centrum der beschaving. Maar dat is een geweldige vergissing.
Want op religieus-cultureel terrein was Alexandrië, dat in inwonertal
onmiddellijk na Rome kwam, ontegenzeggelijk de hoofdstad. De
Romeinse goden hadden de Keltische verdrongen, maar op hun beurt
moesten zij zelf wijken voor de lijdende, stervende en weer verrijzende
goden van de Oriënt. Rome was militair en gouvernementeel de hoofd-
stad, maar daar hield het dan ook mee op. Wanneer we nu de Hande-
lingen der Ap. confronteren met dit feit, dringt de vraag zich op: waar
ligt het aan, dat Alexandrië in dit boek niet de minste rol speelt? Het
jonge Christendom zou zich vanuit Jeruzalem wel via Antiochie,
Klein-Azië, Griekenland naar Rome verspreid hebben, maar zou de
weg naar Alexandrië niet gevonden hebben. Deze voorstelling van
zaken is zo onmogelijk, dat we slechts kunnen constateren: de eind-
redacteur vervalst hier de werkelijkheid, omdat hij als Romeins-Rooms
imperialist Alexandrië van de kaart wil vegen. De boutade van Cato:
"ceterum censeo, Carthaginem esse delendam" vindt hier zijn tegen-
hanger in: "ceterum censeo Alexandriam essedelendam": tenslotte ben
ik van mening dat Alexandrië verwoest moet worden. En het is hem
gelukt ook. In zijn "geschiedenis" van het oerchristendom bestáát
Alexandrië niet. En van zijn Romeins standpunt had hij inderdaad alle
reden deze stad in de grond te stampen, want Egypte had de primeur.
Immers in Mattheus (alleen daar) staat het verhaal, dat Jozef, Maria
en het kind Jezus naar Egypte vluchten, opdat het woord van de pro-
feet vervuld zou worden: uit Egypte heb ik mijn Zoon geroepen. Maar
op deze wijze zou Alexandrië de moederstad van de nieuwe religie
worden! Vandaar dat de Romein knarsetandt: dat zal niet gebeuren:
het eeuwige Rome zal het zijn en niet dat vervloekte Alexandrië.
Hij heeü er dan ook niets op tegen, dat Philippus het evangelie ver-

kondigt aan een Ethiopiër, de inwoner van het verre land. Maar aan
een Egyptenaar? Dat nooit! Van Palestina liepen er twee drukke kara-
vaanwegen naar Egypte, de een via Transjordanië en de ander vlak
langs de kust. Bovendien was er een levendig scheepvaartverkeer naar
en van de Nijlmond. Maar wanneer de volgelingen van de hellenis-
tische jood Stefanus moeten vluchten, gaat niemand van hen naar
Alexandrië, dat zoveel dichter bij lag dan Antiochie. . .. Bovendien
wist men in Jeruzalem heel goed, dat daar een grote joodse kolonie
was, die zoals uit Philo blijkt, een intense belangstelling had voor
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religieuse vraagstukken. Toch gaat niemand daarheen. Gelove dat
wie wil. Het is absoluut onaannemelijk. Daar Apollos in de brieven
van Paulus genoemd wordt, kan hij deze niet negeren. Hij wordt in
Handelingen 18: 24 genoemd: "een geleerd man, doorkneed in de
schriften, een man vurig van geest: Apollos, geboortig uit Alexandrië".
Nu behoeft men toch werkelijk niet buitengewoon scherpzinnig te
zijn om te concluderen: er bestond dus een christelijke gemeente
in die stad en om daaraan de vraag te koppelen: waarom vertelt onze
geschiedschrijver daarvan niets? Maar niet alzo Dr. Fetter! De auteur
der Handelingen neemt echter de gelegenheid te baat om Egypte ook
hier een hak te zetten. Neen, deze Apollos heeft het ware christendom
niet, want hij kent alleen de doop van Johannes de Doper. Maar de
apostelen en Paulus dopen met de Heilige Geest! Dat is heel wat
anders! En Paulus beijvert zich dan ook om de volgelingen van deze
Egyptenaar van hun dwaalweg te bekeren. Wat zij dan ook haastig
doen. Hoe Apollos reageert vermeldt onze geschiedvervalser echter
niet. Intussen heeft hij zichzelf wel in de kaart laten kijken. Er zijn
over deze doop van Johannes vele dikke boeken geschreven, maar
de eigenlijke bedoeling van de auteur heeft men niet begrepen,
namelijk Alexandrië in de grond te trappen. Want Rome en Rome
alleen beschikt over de Heilige Geest: deze kleeft immers aan de han-
den der apostelen en hun opvolgers. Neen, die Egyptenaren, dat is niets
gedaan, een minderwaardig soort christenen.

Niemand weet, aldus Fetter, door wie de christelijke gemeente te
Rome gesticht is. Inderdaad zwijgen de Handelingen daarover en ook
de brief van Paulus aan de Romeinen. Maar in zulke gevallen vangt het
werk van de historicus aan. Immers als alle historische bronnen rijkelijk
vloeiden en allen de waarheid spraken, zouden er geen historici nodig
zijn. Maar het is juist hun trots om toch het doel te bereiken, dat Ranke
gesteld heeft: te willen weten hoe het eigenlijk geweest is. In dit geval
ligt de zaak al heel eenvoudig. Wij weten namelijk, dat de godsdienst
voornamelijk de weg volgt van kooplieden en soldaten. Bovendien
weten wij, dat Italië en Rome voor hun voeding geheel afhankelijk
waren van de korenoogst in Egypte. Elk jaar, wanneer de Zuiden-
winden loskwamen, voeren machtige vloten graanschepen van Alexan-
drië naar Ostia, de haven van Rome. Wat ligt nu meer voor de hand
dan dat Egyptische kooplieden, makelaars en hun slaven, schippers
en matrozen zich in Rome vestigden en dat onder hen zich ook christe-
nen bevonden? We moeten dus als hoogst waarschijnlijk aannemen,
dat de gemeente te Rome gesticht is vanuit Alexandrië en dat dus deze
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stad de moeder van de Romeinse gemeente geweest is. Maar dat drie-
werf vervloekte Alexandrië zál en mág niet bestaan, want Rome moet
de eerste plaats innemen en dus. . . . zwijgt de eindredacteur over de
stichting van de Romeinse gemeente, want doodzwijgen is ook dood-
maken.
Direct al in het eerste hoofdstuk stelt de schrijver der Handelingen

het program op van zijn boek, maar hij legt dat de hemelse Christus
in de mond: "En gij zuIt mijn getuigen zijn, niet alleen in Jeruzalem,
maar ook in Judea en Samaria en tot aan de einden der aarde" (vers 8).
En hij houdt zich strikt aan dit program. Immers Jeruzalem: hfst. 1-5;
Judea en Samaria: hfst. 8-12; de Oikumene hfst 13-28. Het is hoogst
merkwaardig te constateren dat deze hellenistische mensen de mond
vol hebben van het aanbidden en dienen van de opgestane Heer en
Heiland, maar tegelijk aan hem sjorren zoals .een klein meisje, dat
haar broertje een broek aantrekt, of, om het anders te zeggen, een
beeld van hem vormen zoals een beeldhouwer in de weke klei boet.
seert, een vormgeving naar hun eigen beeld en gelijkenis. Ik heb
daarop al gewezen in het artikel: "Johannes annexeert Dionysos en
Attis" (De Nieuwe Stem, Oct. 1953). Zonder ook maar iets last te
hebben van zijn geweten, laat de schrijver Christus vlak vóór zijn
hemelvaart nog zeggen: denk er om, vooral niet in Egypte.' Deze men-
taliteit, waarin religie en leugen vlak naast elkaar liggen, zonder elkaar
ook maar in het minst te hinderen, kunnen wij moeilijk meer navoelen.
Vandaar dat niet alleen de orthodoxe, maar ook het overgrote deel
van de Z.g.Vrijzinnige predikanten dat alles voor pure waarheid hou-
den. Zij liggen in een graf met boven hen een metersdikke grafsteen
van het historisme en willen nu de moderne mens deze valsemunterij
in de keel duwen. Maar dat lukt niet. Intussen blijft het verhaal van de
schrijver, die zijn product in het laatste gedeelte van de tweede eeuw liet
verschijnen en die, om een onaantastbare autoriteit te verkrijgen zijn
boek in de schoenen schoof van Lukas de evangelist, een onvergetelijk
voorbeeld van de "onfeilbaarheid" der Heilige Schrift.I)
Paulus, de Romeinse burger! Laat me niet lachen! Onze dominee

slikt die verhalen als zoete koek. "Daarom had hij (Paulus) ook èn
als mens èn als Romein er een zeker pleizier in, dat hij romeins bur-
ger was .... Reeds de vader van de apostel was romeins burger .... "
En dan vertelt hij zoet na wat de schrijver van Handelingen ons op

1) Ik citeer hier de mening van Alfred Loisy in zijn Commentaar op de
Hand. d. Apost.
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de mouw wil spelden. In Jeruzalem wilde een officier Paulus laten
geselen, maar toen zeide Paulus: "Moogt gij een romein en dat zonder
dat hij gevonnist is, laten geselen?" Toen de hoofdman dit hoorde,
ging hij naar de overste en zeide: "Wat gaat gij doen? Deze man is
romeins burger". Toen ging de overste zelf naar Paulus en sprak:
"Zijt gij inderdaad romeins burger?" Paulus antwoordde: "ja". De
overste zeide: "dat is geen kleinigheid. Ik heb dat burgerrecht voor
een grote som geldt verkregen". Maar Paulus. "Doch ik bezit het door
geboorte". Daarop werd de overste bevreesd. "Het is vrij humoris-
tisch," aldus onze dominee, "op te merken dat zelfs een zo ernstig man
als Paulus zich tegenover deze parvenu even liet voorstaan op zijn
afkomst." Inderdaad kan men hier lachen, maar dan om deze predi-
kant, die zich zo om de tuin laat leiden.
Het ligt er namelijk dik bovenop dat Paulus zeer zeker géén romeins

burger was. Daar hebben we het verhaal van de geseling in Philippi
in Hand. 16. Paulus en Silas worden voor de overheid gesleurd "en
de magistraten scheurden hun de kleren van het lijf en lieten hen
met de roede geselen en na hun vele slagen gegeven te hebben, wier-
pen zij hen in de gevangenis". Als er dan een wonder gebeurd is wor-
den zij vrijgelaten, maar Paulus neemt dat niet. 0, neen! "Zij hebben
ons, hoewel wij Romeinen zijn, zonder vorm van proces in het open-
baar gegeseld en willen zij ons er nu ongemerkt uitzetten? Geen
sprake van! Laten zij zelf komen en ons er uit leiden." Daarop wordt
het stadsbestuur natuurlijk zeer bevreesd "en zij kwamen het hun
verzoeken en toen zij hen de gevangenis uitgeleid hadden, vroegen
zij hun de stad te verlaten". Wij krijgen hier dus deze absurde situatie.
De kleren worden Paulus en Silas van het lijf gescheurd. Zij werden
met vele slagen met de roede gegeseld. . .. maar Paulus zegt niets.
Eerst in de gevangenis zegt hij tot Silas: "Goeie hemel, daar heb ik
helemaal vergeten, dat wij Romeinse burgers zijn, maar nu zal ik hun
dat inpeperen." De zaak is natuurlijk, dat het wij-verhaal van een
ooggetuige, dat alle kenmerken vertoont historisch te zijn, het eerste
gedeelte vertelt. Maar dan komt de eindredacteur, die hier een pracht-
gelegenheid vindt om zijn apostel tot romeins burger te bombarderen
en deze breit de kous verder af. Zowel hier als in Jeruzalem, geloven
de magistraat en de kolonel Paulus direct op zijn woord: hij behoeft
niets te bewijzen. Naïeve lieden dat ze zijn. In Philippi worden P. en
S. met veel strijkages verzocht toch asjeblieft de stad te verlaten en in
Jeruzalem kijkt de keiharde officier met vrees en eerbied hoog op
tegen de apostel: "Neem me niet kwalijk, meneer Paulus, wat kan ik
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voor U doen? Ik sta geheel tot Uw beschikking!" Er is inderdaad
humor in het geval, maar dan ten koste van Dr. Fetter. In 2 Corinthe
11 : 24 schrijft Paulus: "Van de joden heb ik vijfmaal de veertig-min-
een-slagen ontvangen, driemaal ben ik met de roede gegeseld, eenmaal
ben ik gestenigd". Merkwaardig, dat deze Romeinse burger al deze
negenmaal zijn burgerschap zorgvuldig verzwijgt! Nu wisten al deze
lieden, zowel joden als heidenen, wel heel goed dat een Romeins stad-
houder dit ambt vooral gebruikte om zijn zakken te spekken om later
in Rome een luxueus leventje te kunnen leiden. Zij wisten dus deksels
goed, dat wanneer zij een Romeins burger op die manier trakteerden,
deze maar bij de overheid een klacht behoefde in te dienen met het ge-
volg, dat zij van al (hun goederen en rijkdommen beroofd zouden wor-
den en dat zij al heel blij konden zijn, als zij er met het naakte leven
afkwamen. Was dus Paulus werkelijk Romeins burger geweest, dan
had een waarschuwing alleen al hem al dat geransel bespaard. Maar
uit niets blijkt, dat hij zich ooit beroept op zijn voorrecht. Waarom
niet? Omdat hij nooit een Romeins burger geweest isl De Romeins-
Roomse eindredacteur heeft hem hiertoe gebombardeerd, omdat hij
geen kans zag hem anders naar Rome te expediëren.
De eindredacteur wil ons doen geloven, dat de hem bekende organi-

satie der kerk in het laatste gedeelte der tweede eeuw al in het begin
bestond: de oudsten, die de leiding hadden en de diakenen die voor de
zieken en armen zorgden. Stefanus en andere hellenistische joden zou-
den dan diakenen geworden zijn. Maar waarom wordt Stefanus ge-
dood? Soms omdat hij diakenwerk doet? Geenszins! Hij gaat predi-
kend en propagandavoerend rond en doet dus apostelwerk. De Roomse
eindredacteur liegt wel systematisch, maar toch niet zo consequent of
we kunnen overal het breekijzer van onze kritiek in de reten en
scheuren van zijn verhaal wringen. De naam Stefanus riekt trouwens
ook lelijk naar de lamp. Immers het griekse woord Stefanus betekent
krans of kroon. Bij Pindarus e.a. is de krans of kroon het zegeteken
voor overwinnaars bij de Olympische Spelen en in het algemeen is het
een ereteken voor verdienstelijke burgers. En nu wil de auteur ons
doen geloven, dat de eerste drager der martelaarskroon uitgerekend
kroon of krans heet! We zijn echter niet zo naïef om dat te slikken.
Daarbij komt, dat hij ons een hoogst romantisch verhaal vertelt over
de jongeling Saul, die de klederen bewaakt van degenen, die Stefanus
stenigen. Deze marteldood moet dus op hem een diepe indruk gemaakt
hebben. Hoogst merkwaardig. is echter, dat Paulus in zijn brieven ner-
gens gewag maakt van deze marteldood. Hij heeft deze "Stefanus"
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blijkbaar nooit ontmoet. In Hand. 11 : 26 wordt ons verteld, dat de
aanhangers van Christus het eerst te Antiochie christiani genoemd wer-
den. Welnu, Paulus heeft eerst een jaar in die stad gewerkt en is er
later herhaaldelijk teruggekomen. Hij moest dus deze naam wel goed
kennen. Maar in zijn brieven wordt deze naam nooit gebruikt! Dat
wil dlts zeggen, dat hij deze term niet kent. Trouwens de naam is een
latijnse vorm, gebruikt door lieden, die "christus" voor een eigennaam
hielden en die niet wisten, dat hij een griekse weergave is van Messias,
Gezalfde. Wij moeten dus concluderen, dat deze naam uit Rome af-
komstig is.1)

Het "wij" -verhaal is in zijn soberheid wel in het algemeen betrouw-
baar, voorzover de eindredacteur er zijn vingers niet in geroerd heeft.
Dit stopt plotseling in Hand. 21 en dan begint het romantisch verhaal
van de eindredacteltr. Paulus als Romeins burger is niet gegeseld en
zit in de gevangenis. Veertig joden zweren hem om te brengen. Maar
daar duikt plotseling een neef van Paulus op en hoort "toevallig" daar-
van. Daarop laat de commandant hem onder gewapend geleide naar
Caesarea brengen. Maar hij neemt geen halve maatregelen. Een groot
gedeelte van het ]eruzalemgarnizoen wordt in het geweer gebracht:
tweehonderd infanteristen, zeventig ruiters en nog tweehonderd
lancearii begeleiden onder commando van twee kapiteins onze man,
die enige rijdieren tOt zijn beschikking krijgt, samen niet minder dan
470 man! Dit detail, waarover ook kritische theologen heenlezen, laat
staan De. Fetter, is van het grootste belang om de eindredacteur op de
vingers te tikken. Nu gaat het hier om het Griekse woord, dat ik als
lancearii vertaald heb. Het luidt: dexiolabos. Het komt maar éénmaal
voor en wel hier in Hand. 23: 23. Men weet met de vertaling eigenlijk
geen raad. De Leidse vertaling geeft: lichtgewapenden. Brouwer:
speerwerpers. Canisius: lansdragers. De Nieuwe vertaling eveneens:
lansdragers. Dit geeft de indruk dat we hier met infanterie te maken
hebben. Maar dit klopt niet met wat verder verhaald wordt, dat n.l. de
infanterie halverwegen terugkeert en dat de ruiters hem verder begelei-
den. De Vulgaat geeft de vertaling: lancearii. Nu weten wij uit de laat-
Romeinse schrijvers, ik herhaal: laat-Romeins, dat de lancearii speer-
ruiters waren, de gardetroepen van de Caesar. Een eskadron droeg
zilveren kurassen, zilveren schilden en helmen, het andere gouden of
zwaar vergulde kurassen ete. We hebben hier dus te maken met de
crème de la crème van het Romeinse leger, te vergelijken met de

1) Ik citeer deze bizonderheid uit Martin Dibelius' "Aufsätze zur Apostel-
geschichte".
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Britse Horseguards en de gardekavallerie van Wilhelm 11.Nu betekent
dexios: aan de rechterzijde, aan de rechterhand, rechts. Het is dui-
delijk, dat een soldaat links gedekt was door zijn schild, maar dat zijn
rechterflank ongedekt was. Hier is dus de plaats van de garde, die
hem rechts dekken moet. Zodat we dexiolabos moeten vertalen met:
degene, die de vorst aan de rechterzijde dekt, de garde. De vulgaat-
vertaling moet dus juist zijn. Maar .... deze lancearii, deze speerruiters
komen eerst veel later dan de eerste eeuw! We hebben hier dus een
aanwijzing van de tijd, waarin deze pericoop geschreven moet zijn!
De geniale Chlodwig (Clovis) koning der Franken wist waarlijk wel
wat hij deed, toen hij Martin van Tours tot nationale heilige der Fran-
ken proclameerde. Immers deze was in zijn jonge jaren officier ge-
weest bij de lancearii, het gardecorps en dus aannemelijk voor de
Frankische groten. Hij was immers een van hen, een krijger van hoge
rang!
Stellen wij ons nu concreet voor hoe Paulus' intocht in Caesarea

er uit ziet. De zeventig gewone cavalleristen vormen de voor. en ac.h-
terhoede. In het midden de prins der kerk, gezeten op een muildier,
omgeven door een schitterende, van goud en zilver fonkelende troep
van tweehonderd gardecavallerie, de begeleiders van de keizer! Is dit
nu historie of een romantisch verhaal? Het antwoord is duidelijk ge-
noeg. De extatische schlemiel Saul, die voor de Romeinen niet anders
kon zijn, dan een van de vele rondtrekkende philosophen,godsdienst-
predikers en sprookjesvertellers, die op de markten hun waar aan de
man brachten en daarna met het centenbakje rondgingen, deze man
wordt nu in deze Paulusroman getransformeerd tot een Romeins bur-
ger van hoge rang, een patriciër, die op voet van gelijkheid omgaat
met procuratoren en koningen. Vandaar dat hij in Caesarea niet in de
gevangenis van het geboefte gesmeten wordt vol vuil en ongedierte,
maar een kamer krijgt in het paleis van Herodes, terwijl Felix de
opdracht geeft, dat zijn slaven hem mogen blijven bedienen. (Hand.
24 : 23). Vandaar ook, dat hij niet te voet en in ketenen moet gaan,
maar rijdieren tot zijn beschikking krijgt.
We ontmoeten hier precies hetzelfde verschijnsel, dat we ook in de

hoogromantische apocriefen van het N.T. aantreffen: de hoofdper-
sonen worden maatschappelijk in de hoogte geduwd en behoren tor
de society, een heenwijzing naar het feit dat het christendom bon ton
is geworden, d.W.Z. naar de tijd van Konstantijn de Grote en zijn directe
opvolgers.
De transformatie van de echte Saul tot de romanfiguur Paulus vindt
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in de Handelingen op een zeer geraffineerde en onopvallende manier
plaats. Tot hfst. 13 : 9 heet hij Saul of Saulus, maar in een verhaal dat
op het eiland Cyprus speelt in tegenwoordigheid van de Romeinse
stadhouder Sergius Paulus, staat plotseling: "doch Saulus, anders ge-
zegd Paulus" . . .. en sinds die tijd heet de man Paulus! De latere
invoeger vond dit blijkbaar een prachtgelegenheid om in navolging
van de stadhouder Sergius Paulus ook de doodarme extaticus Saul ove:
te hevelen naar de Romeinse aristocratie. Saul moet aan deze naams-
verandering totaal onschuldig geweest zijn. Hij dacht in het Grieks,
las het Oude Testament in het Grieks, sprak Grieks en schreef Grieks.
Er is niet de minste aanleiding te vermoeden, dat hij Latijn kende.
Waarom zou hij dus plotseling zijn Hebreeuwse naam in het Latijn
vertaald hebben? Het is immers een onweersprekelijk feit, dat het
woord paulus niet in het Grieks bestaat. Wel in het Latijn, waarin
paulus een bijv. naamwoord is: gering, klein, weinig. Als zelfstandig
naamwoord kan het een kleinigheid betekenen. Vèrder was het woord
een toenaam voor de gens Aemilia, bijv. Lucius Aemilius Paulus, de
consul, die bij Cannae viel, of Lucius Aemilius Paulus Macedonicus,
de overwinnaar van Perseus en de onderwerper van Macedonië. Nu
kan men wel zeggen, dat vele Joden naast hun synagogenaam een
wereldse naam aanvaardden uit practische overwegingen, bijv. han-
delslieden, die met Italië van doen hadden. Maar voor Saul, die zijn
hele leven in de Griekse sfeer verbleef en wel in de kringen van
handwerkslieden en slaven, bestond die reden niet. We moeten dus
concluderen, dat deze naamsverandering van onze romanschrijver uit-
gegaan is in zijn streven Saul te transformeren in een Rome:ns
patriciër, die met stadhouders en koningen omgaat als met zijns
gelijken. Een nieuwe Paulus Macedonicus wordt hier geïntroduceerd.

De echte Saul en de gefingeerde Paulus zetten hun bestaan ook
voort in de brieven, die aan Paulus toegeschreven worden. Het zou
verhelderend kunnen welken, wanneer men ging rubriceren door vast
te stellen: deze en die passus moet persé van Saul zijn en deze en die
persé van "Paulus". Immers Saul verwachtte de parousie, de weder-
komst van Christus elke dag, terwijl deze verwachting voor "Paulus"
geheel op de achtergrond geraakt is. Er zou natuurlijk een grote
middelmoot overblijven, die zowel aan de een als de ander toegekend
kan worden. Hiermede kunnen we weer aanknopen bij de radicale
Hollandse kritiek en bij het werk van Prof. v. d. Berg van Eysinga.

De commandant te Jeruzalem schreef een brief aan de stadhouder
Felix. Op blz. 124 citeert nu Dr. Fetter deze brief letterlijk: "Claudius
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Lysias groet de hoogedele stadhouder Felix" etc. Nu zou de eerste de
beste candidaat in de geschiedenis kunnen zeggen: maar dominé,
dominé, is er nu werkelijk geen eind aan uw lichtgelovigheid? Hoe
stelt u zich dat eigenlijk voor? Heeft soms Claudius Lysias een copie
van zijn brief aan de schrijver der Handelingen gegeven? Of heeft
deze de archieven van Felix nagesnuffeld? Hebt u dan nog nooit van
historische kritiek gehoord? En hebt u dan zo weinig gezond verstand
om op te merken, dat deze brief per sé onecht moet zijn, dat hij even-
als de vele redevoeringen van Paulus uit de duim van de eindredac-
teur gezogen moet zijn? Maar neen, het is treurig maar waar: deze
vrijzinnig-protestantse predikant merkt niets, evenmin als zijn geest-
verwanten die zijn boek zo loffelijk beoordeeld hebben en die hem
via de V.P.R.O. het publiek laten "voorlichten". Onze dominé heeft
blijkbaar ook nog nooit gehoord dat de antieke geschiedschrijvers in
hun verhaal prachtige redevoeringen inlassen, die dan door hun hoofd-
persoon uitgesproken moeten zijn. Als minnaars van de rhetorica kon-
den zij dat nu eenmaal niet laten en de latere historici moeten dan
maar uitmaken wat hierin Wahrheit en wat Dichtung is. Fetter slikt
echter de redevoeringen van Paulus voor Felix, voor Festus en voor
Agrippa met huid en haar. Hij vraagt zich nooit af: hoe kan dat nu
eigenlijk? Heeft soms een bediende zijn redevoeringen stenografisch
opgenomen en zijn d~ze aantekeningen meer dan een eeuw lang be-
waard gebleven? Immers de eindredactie wordt gedateerd circa 180.
Marcion, die circa 140 de eerste was om een begin van een Nieuw
Testamentische canon op te stellen, kent het boek niet. Maar omstreeks
180 citeren verschillende kerkvaders het.
Het is overigens merkwaardig, dat de entourage rondom de rede

van Paulus voor Agrippa een fotografische opname ZOtlktlnnen zijn
van Wat er overal in het Rijk gebetlrde toen na Constantijn het chris-
tendom tot staatsgodsdienst verklaard werd. Natuutlijk hebben de
diverse stadhouders zich toen beijverd om ook op dit punt hun trouw
aan de Caesar te betuigen. Wat ligt er meer voor de hand, dan dat zij
de élite van de burgerij uitnodigden en de hoge officieren bevalen
bijeen te komen om te luisteren naar de uiteenzetting van de nieuwe
staatsreligie door een christelijke bisschop? Een rapport daarover aan
de keizer verzekerde hun dan een wit voetje aan het hof. Zo lezen wij
in Hand. 25: "Toen dan Agrippa en Bernice gekomen waren met grote
praal en de gehoorzaal waren binnengegaan met de oversten en de
mannen die de voornaamsten der stad waren, werd Paulus binnen ge-
bracht." We hebben hier dus een mondain gezelschap voor ons: de
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koning Agrippa en zijn zuster, de dure snol Bernice, die later haar
gunsten zou verkopen aan Vespasianus en daarna aan Titus, de hoge
militairen in hun beste uniformen en de élite der burgerij in hun kost-
baarste kleding. Natuurlijk laat Paulus zich ook niet kennen als Prins
der kerk en heeft zijn beste toga aangetrokken. Hij begint dan zijn
rede, na eerst correct de Romeinse groet gebracht te hebben - hij
weet hoe het hoort! -: "Ik acht mijzelf gelukkig, 0 koning Agrippa,
mij heden voor u te mogen verantwoorden" ete. Bovendien onder-
streept Festus tweemaal dat hij een rapport over deze vergadering aan
de keizer wil zenden .... Ik acht het daarom niet onmogelijk, dat we
hier een mterpolatie lIit de 4e eellw voor ons hebben, maar de beslis-
sing hierover ligt natuurlijk bij degenen, die zich gespecialiseerd heb.
ben in het Grieks der eerste eeuwen. Misschien vinden zij kleine ver-
schillen met het Grieks van de tweede eeuw.

Terwijl het oorspronkelijk reisverhaal uiterst sober is, bijv. Hand.
16 : 11: "En van Troas afgevaren, koersten wij recht op Samothrace
aan en de volgende dag naar Neapolis" .... is de reis van Paulus naar
Rome een spannend romantisch verhaal vol avonturen .... zoals er
zovele geschreven zijn in de oudheid. De bedoeling van de eindredac-
teur ligt er weer dik bovenop: hebt U goed begrepen dat hij naar
Rome gaat, naar Rome, Rome? Zult U het niet vergeten? Ja, ja, wij
hebben het goed begrepen! Maar Fetter laat zich alles wijsmaken. Zo
schrijft hij op blz. 30: "Hoe gaarne had hij die reis willen ondernemen
om de hoofdstad der wereld met eigen ogen te aanschouwen! Vurig
wachtte hij op een wenk die hem zou worden gegeven. Toen hij er
vast van overtuigd was, dat nu het ogenblik was aangebroken, waarop
hij gaan mocht, ondernam hij die reis met een grote innerlijke vreugde
en zette er alles op, dat ze niet zou mislukken. De lang verbeide reis
naar Rome was de Kroonop zijn leven". Dat is zeer schoon, onze auteur
heeft deze intieme bijzonderheden natuurlijk uit de memoires van de
apostel gelezen. Daarom weet hij ook heel zeker, dat dit verhaal, na-
tuurlijk Lukas' verhaal, historisch en tegelijk symbolisch is. "Is niet het
leven een reis over een gevaarlijke zee en heeft de mens niet geloof
nodig om de innerlijke ruSt te bewaren?" Ach ja, dominé, zeg dat wel!
Het is roerend.

Het eind van de Handelingen is voor hem helemaal geen probleem.
Hij vraagt zich niet af: waarom vertelt de schrijver ons niets over
Paulus' dood die toch in Rome zou zijn terechtgesteld? Hij is ook niet
verwonderd over het feit dat de arme schlemiel Saulus, die om in
leven te blijven, tenten moest maken of van giften en gaven moest
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rondkomen, plotseling zo welgesteld wordt dat hij gedurende twee
jaren een ruime woning kan huren en veel mensen ontvangen? Hij
ziet ook niet dat de schrijver ons tenslotte een paar handen zand in de
ogen werpt en zijn "geschiedenis" eindigt als een sprookje, zo iets van:
en toen leefden ze lang en gelukkig. Het is duidelijk, dat de eind-
redacteur niet in staat was de dood van zijn held te verhalen, omdat
deze nooit in Rome geweest is. Deze dood kon hij er niet bij fanta-
seren, omdat er blijkbaar tijdgenoten waren, die wisten dat dat niet
het geval was geweest. Had hij ook maar enigszins de kans gehad, dan
zou hij de gelegenheid zeker niet voorbij hebben laten gaan om de
Heilige Schrift te verrijken met een prachtige martelaarsrede van zijn
held, nog veel mooier dan die hij Stefanus in de mond legt. Maar:

Behüt dich Gatt, es wär so schön gewesen
Behüt dich Gott, es hat nicht sollen sein!

Maar de Romeins-Roomse machtswil is niet voor één gat gevangen
en de legende zorgt er dan ook prompt voor, dat zowel Petrus als
Paulus, de nieuwe Romulus en Remus, in Rome hun graf vinden. De
christelijke geschiedschrijver Eusebius (t 340) vermeldt de legende
voor het eerst dat Paulus en Petrus op 29 Juni 64 onder keizer Nero de
marteldood gestorven zouden zijn. "Een stichtelijke en verzoenende
gedachte" zegt Fetter op blz. 132. Wat kunnen wij hier anders doen
dan te juichen: Hallelujah Amen? In het voorbijgaan wijs ik er even
op dat Constantijn regeerde van 323-337, terwijl Eusebius in 340
sterft.
Nietzsche, gedreven door zijn hartstocht alle ideeën "zum Tote zu

hetzen", overspande ook de tegenstelling Dionysos-Christlls. "Hat
man mich verstanden? Dionysos gegen den Gekreuzigten! " Maar als
hij in staat geweest was het Nieuwe Testament kritisch te lezen, zoals
wij dat kunnen, zou hij gemerkt hebben, dat de Hellenistische christe-
nen van de eerste eeuwen de verhouding tussen deze beide godenge-
stalten geheel anders zagen.
In de legenden wordt Dionysos vaak voorgesteld als een welkome

gast. Zo ook in het Johannesevangelie, waarin Jezus de gast is bij een
bruiloftsmaal. De wijn raakt op en hij volbrengt een Dionysoswonder
door water in wijn te veranderen. De primitieve mens zag het water
uit de hemel vallen en constateerde, dat de god van de wijnstok dit in
druivensap en wijn veranderde. Hier is Christus dus identiek met
Dionysos. Enige hoofdstukken later laat Johannes Christus zeggen:
Ik ben de ware wijnstok, d.w.Z. ik ben de ware Dionysos. Hier gaat hij
dus op de troon van deze god zitten, slaat diens koningsmantel om en
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treedt dus op als erfgenaam van Dionysos. (Vg1. mijn artikel "lohan-
nes annexeert Dionysos en Attis" in de "De Nieuwe Stem" van October
1953.)

"Saul, Saul, waarom vervolgt gij mij? Het valt u zwaar tegen de
prikkels achteruit te slaan" laat onze eindredacteur de hemelse Christus
zeggen tot Paulus in Hand. 26. Dat wil zeggen, dat Christus hier
Euripides citeert in de "Bakchai", de Bacchanten vers 794 vvoIk citeer
dit uit Martin Dibelius' "Aufsätze zur Apostelgeschichte" (1951). Wat
echter Dibelius niet weet, vertelt ons]. Leipoldt in zijn "Dionysos"
(1931). Bakchos, de andere naam voor Dionysos, is afgeleid van een
Grieks werkwoord dat schreeuwen, stamelen, lallen, in tongen spreken
betekent. Wanneer, zo zegt Euripidies, de ziel de god geheel in zich
opgenomen heeft, kan zij in geestvervoering profeteren. De god Bak-
chos is oppermachtig en de mens is weerloos tegenover hem. Als
symbool van zijn macht draagt de god de thyrsos, de staf die om-
slingerd is met klimop en wijngaarddranken. Deze thyrsos wordt ver-
geleken met de prikkel of prikkelzweep, die dient tot het aandrijven
van trekdieren. De Christus in deze rede van Paulus is dus Dionysos
met de thyrsos, waartegen de mens zich tevergeefs verzet ... Onze
vriend Fetter heeft deze literatuur natuurlijk helemaal niet gelezen,
citeert de tekst met welgevallen en heeft geen flauw vermoeden waar-
over hij het eigenlijk heeft.

Zo zou ik kunnen doorgaan, maar ik zal het hierbij laten met het
oog op de plaatsruimte.

Dr. Fetter publiceert een literatuuropgave aan het eind van zijn
boek. Merkwaardigerwijze ontbreken alle critische werken van de
laatste tijd. Wat Prof. v. d. Bergh van Eysinga op dit terrein ge-
produceerd heeft, vond hij blijkbaar niet de moeite waard te
lezen. De studie "Agnostos Theos" van de beroemde philoloog Eduard
Norden, die de rede van Paulus te Athene onder de loupe nam, was
evenmin de moeite waard. De studies van de voorzichtige en wat con-
servatieve Martin Dibelius: "Paulus" en "Aufsätze zur Apostelge-
schichte" waaruit heel wat wetenswaardigs te leren valt, ontbreken
eveneens. En vooral neem ik hem kwalijk, dat hij de schroeiende critiek
van Alfred Loisy,die met de trefzekerheid van het genie zijn commen-
taar op de Handelingen uitgaf, eveneens negeerde.

De kern van het Vrijzinnig Protestantisme ligt in de toepassing van
de kritische methoden' der geschiedwetenschap, immers zonder deze
zou het Nieuw Protestantisme niet bestaan. De degeneratie daarvan is
dan ook te zoeken bij de negéring van deze methoden.
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Een regeneratie van het Nieuwe Protestantisme zal o.a. daarin moe-
ten bestaan, dat het onderwijs der theologische studenten hervormd
wordt in die zin, dat zij bijvoorbeeld gedurende één jaar een uur per
week colleges volgen van een "profaan" hoogleraar in de geschiedenis
om zich de eerste beginselen van de historisch-critische methoden eigen
te maken. Het boek van Fetter is een duidelijk en waarschuwend teken
aan de wand. Dat een Remonstrantse Doctor in de theologie een derge-
lijke opeenhoping van nonsens kon publiceren, dat hij daarbij geloofd
en geprezen werd door andere Vrijzinnige theologen, dat de v.p.R.a.
hem een jaar lang deze onzin liet repeteren voor de microfoon, zender
dat de lijf- en hofhistoricus der V.p.R.a. Prof. Dr. Lindeboom, ook
maar iets merkte - geeft een ontstellend beeld van de degeneratie van
het huidig Vrijzinnig Protestantisme.

Naschrift:
De Romeinse geschiedschrijver Ammianus Marcellinus (geb. 330 n. Chr.)

noemt de lancearii tweemaal. Boek XXI.l3.l6 noemt ze in de strijd russen
Constantius en ]ulianus de afvallige. (361-363). En boek XXXI.l3.8 meldt
ze in de slag bij Adrianopel russen Valens en de Goten. (378). De keizer zoekt
zijn toevlucht binnen de gelederen der lancearii, de garde, die tot dusver de
woedende aanvallen der Goten weerstaan had. Hand. 23 : 23 v.v. zal dus waar-
schijnlijk véél later geschreven zijn dan de 2e eeuw. Mogelijk in de 4e eeuw.
Ook hier weer dateer ik: ná Constancijn de Grote!
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De fOrtlmavond van De Nieltwe Stem
Hier volgen enkele voorlopige opmerkingen en indrukken van de

redactie betreffende de op Maandag 13 Februari gehouden forum-
avond.
Wij hebben het bijzonder op prijs gesteld, dat de directeur van de

W.B. ons in de gelegenheid heeft gesteld van gedachten te wisselen
met lezers en belangstellenden. Wij zijn hem ook erkentelijk voor het
royale gebaar waardoor een goede avond, opgeluisterd met muziek van
mej. Wertheim en haar vader, besloten werd met het toekennen van
prijzen aan de beste debaters in de vorm van drie gratis jaarabonne-
menten op De Nieuwe Stem. Het was verheugend dat op die winterse
avond zo velen de zaal van Americain meer dan gevuld hadden.
Of deze goede avond nu ook een goede debatavond is geweest, of

de vragen die ons werden gesteld, voldoende to the point waren, dat is
een vraag waarop wij niet voor honderd percent met ja kunnen ant-
woorden. Onze indruk was, dat de gestelde vragen meer het wit-zwart
karakter droegen dan wij mochten verwachten die ons juist tegen de
propaganda van de wit-zwart tegenstellingen in de huidige wereld ver-
zetten. Wij noteerden de volgende vraagstellingen uit de discussie ..:.-
en uit een enkele reactie naderhand in de pers - die wij hier in 't kort
vastleggen:
Ons tijdschrift zou te wetenschappelijk, te intellectueel zijn; hierbij

kunnen wij opmerken, dat wij er waarlijk niet naar streven slechts door
de happy of unhappy few gelezen te worden, maar wel die bijdragen
te brengen die naar vorm en inhoud het karakter van verantwoorde,
onafhankelijke voorlichting vertonen.
Wij zouden, vooral in onze korte bestekken, zelf het zwart-wit-

schema te veel hanteren. Men vergeet daarbij, dat, voorzover deze
stukjes boutades zijn - en dat zijn ze meestal - deze vorm, juist ter
bestrijding van de zware en drukkendezwart-wit-tegenstelling, een
vereiste is.Als men van krypto-communisme gewaagt, dan vergeet men
toch wel deerlijk, dat wij er niet op uit zijn onze mening te verbergen,
maar er vooruit te komen.
Als men tenslotte de homogeniteit der redactie betwijfelt, dan mag

juist ten aanzien van een tijdschrift als het onze de vraag gesteld wor-
den, of wij in meer opzichten homogeen moeten zijn dan in de wil tot
onafhankelijke meningsvorm en -uiting. En daartoe blijft de homo-
geniteit niet beperkt.
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De voornaamste indruk was toch wel deze, dat De Nieuwe Stem die
een taak te vervullen had en heeft, deze in goed en kwaad gerucht
heeft vervuld dank zij de steun van hen die met ons deze taak nuttig
en nodig vinden. Zij zal ze blijven vervullen met die en nog meer
steun.

Het Dossier-Spel 1956 (I)
De onrust en verontwaardiging, gewekt door de openingszet waar-

mee het Haagse Parool het Dossier-Spel 1956 is begonnen, betreffen
niet alleen het feit dat Mr Schokking wordt aangewreven. Zij wc~'den
ook, bij velen allereerst, gewekt door de omstandigheid dat hetmogelijk
blijkt, dat "een onbevoegde" na vele jaren een zuiveringsdossier in
handen kan hebben, om dit te gebruiken als hij daarvoor de tijd ge-
komen acht! De vragen die het Eerste Kamer-lid De Vos van Steen-
wijk stelde aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie waren
bij velen gerezen: Hoe heeft de Haagse krant deze dossiers in handen
gekregen? Kan het zijn, dat er meer gelijksoortige dossiers achter de
hand gehouden worden voor soortgelijke crises?
Deze vragen behoeven echter aanvulling. Gebleken is namelijk, dat

de zo ernstige klacht, destijds tegen Mr Schokking ingebracht, niet tot
het nodige onderzoek heeft geleid. Vrage:
1. Kunnen de Ministers meedelen in hoeveel zaken, waarin klach-

ten zijn ontvangen van een ernst als die in het Ihuidige dossierspel,
onderzoek is nagelaten en de onafgesloten dossiers zijn "vergeten"?
2. Wie waren (eventueel) voor een en ander verantwoordelijk en

welke maatregelen worden tegen hen overwogen?

Het Dossier-Spel 1956 (Il)
Wat is ernstiger: het feit dat Mr S. wordt aangewreven? of het feit

dat hij, indien dit gedrag bewezen zou zijn en de dader niet te veront-
schuldigen (welke beide vragen men zorgvuldig uiteen dient te hou-
den), benoemd kon worden tot' burgemeester der residentie? of het
sinistere feit dat een tegenstander van de burgemeester het oude dossier
in 1956 nog eens kan uitspelen - dat hij dus beschikt zowel over dit
dossier als over deze mentaliteit? Wij twijfelen.
Wij menen dat behalve het onderzoek naar de principale gedraging

en de punten in het voorgaande Korte Bestek genoemd onderzoek moet
plaats vinden op de volgende punten:
1. Welke persoon precies heeft de openingszet gedaan?
2. Hoe kwam hij aan het dossier?
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3. Hoe lang had hij het al in zijn bezit?
4. Is het waar, dat hij de burgemeester voorwaarden heeft aangebo-

den op welke de zaak kon worden stil gehouden?
5. Zo ja, welke?
6. Is er verband tussen het dossier-spel 1956 en het ontslag indertijd,

van hoofdcommissaris Valken en het door de burgemeester gege-
ven verlof aan de commissaris van gemeentepolitie Klijzing?

7. Met de daaraan voorafgegane opening van een strafvervolging (na
onderzoek door de gemeentepolitie) tegen de wethouder F. en de
bankier Mr C. H. J. F. van Houten?

8. De twee vorige vragen berusten geenszins op enige wetenschap of
op enig vermoeden. Zij zijn enkel geïnspireerd door een herinne-
ring aan de jongste Parlementaire Enquête waarin Klijzing (voor
het 13.13.0.) en Van Houten (voor het B.l.) beiden een rol gespeeld
hebben. Wij hebben de lijvige verslagen nog eens opgeslagen en
vooral de brief van Van Houten aan de oud-minister Van Heuven
Goedhart met belangstelling herlezen (bijlage 22, deel IV). Daar
was een strijd op leven en dood aan de gang in Londen en dit lijkt
iets dergelijks te moeten worden. Hoe langer men ons berichten
onthoudt, hoe meer wij gaan fantaseren en hoe noodzakelijker het
onderzoek wordt.

Het Dossier-Spel 1956 (lIl)
Men heeft in enkele kranten kunnen lezen dat de vroegere Com-

missaris van de Koningin in Zuid-Holland op de hoogte zou zijn ge-
weest van de bezwaren tegen Mr S., bij diens benoeming, alsook van
het feit dat de bezwaren niet waren onderzocht. Het feit dat de inmid-
dels vertrokken oud-Commissaris thans in Libanon woont behoeft niet
te betekenen dat zijn visie op de zaak ons onthouden moet worden.

Men heeft óok kunnen lezen, dat de regering destijds op de hoog-
te was. Als dat waar zou zijn, dan zou de regering de heer S. onnoe-
melijk veel leed hebben kunnen besparen door de burgemeestersbe-
noeming tegen te houden.

Men kan horen vertellen, dat de verontwaardigde klagers vele in-
stanties over deze zaak zijn blijven vervolgen, maar dat zij nimmer
gehoor kregen. Is dat waar? Hoe afschuwelijk het ook zou zijn als er
werkelijk een spel zou zijn gespeeld met het dossier: hoofdschuldige
is hij die het niet sloot, doch het open en wel wenste te negéren.
Een groep hoogleraren heeft een openbare verklaring afgelegd over

het dossierspel en de betrokken pers gekapitteld. Men moet aannemen,
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dat die verklaring mee beruSt op vriendelijke gevoelens jegens het
slachtoffer Mr S. Men moet zich echter ook afvragen, of de onder-
tekenaars zich voldoende hebben ingedacht, wat hun declaratie zou
kunnen uitwerken. Het is zo geworden dat Mr S. de hooggeleerden
moeilijk dankbaar kan zijn: de pers heeft er nogal de vloer mee ge-
veegd. Het stuk is kennelijk niet opgesteld door de sterkste denker,
wel door de stijfste stilist van de ondertekenaren. Zij begrijpen niet dat
het in het dossierspel 1956 niet gaat om de vraag waarom nu nog
aandacht gevraagd werd voor een oude zuiveringszaak, maar waarom
die nu pas (afgedwongen en misschien onsympathiek ,afgedwongen)
aandacht krijgt.

Het Dossier-Spel (Finale)
Terwijl het bovenstaande voor correctie binnenkomt, komen ook de

kranten in de bus met de laatste berichten over de zaak-Schokking.
Ziezo, is er nu gedaan, wat verzuimd was? Is de openstaande zuivering
voltooid en gesloten? Nee. Over de tegenstrijdige opdracht van Minis-
ter Beel aan de commissie van drie (wel een beetje onderzoeken maar
zich onthouden van een "zuiveringsoordeel") zullen alleen naïeve zie-
len zich verbazen.
Uit het summiere onderzoek is gebleken wat reeds bekend was: dat

de burgemeester van Hazerswoude de aanwezigheid van de later in de
dood gedreven joodse familie in zijn gemeente als een provocatie be-
schouwd heeft; daarom wendde hij zich tot de SD met het verzoek om
het gezin te komen halen. Zelfs als er grond voor dit vermoeden ge-
\veest was, dan was een Nederlandse burgemeester zonder volstrekte
zekerheid nog niet gerechtigd geweest tOt deze keuze en h" Ihij onge-
noegen, of eventueel zelfs gevaar, moeten riskeren. Of o. :lerduiken.
Men is burgeineester; men is door de Koningin benoemd eli men loopt
op feestdagen glimlachend met een lint om, maar in tijdel~van nood
behoort dit een gevaarlijk baantje te zijn.
De commissie meent echter zelfs, dat "zeker twijfel'" mogelijk is,

of de gronden waarop 's burgemeesters overtuiging post vatte redelijk
waren en of hij het nodige gedaan heeft tOt verificatie. Dit betekent
dat twijfel bestaat aan de aanvaardbaarheid van een aangevoerde ver-
ontschuldiging, bij een vastgesteld ernstig feit. Dit zou indertijd in een
zuiveringsonderzoek hebben geleid tot afkeuring van het onderzochte
gedrag en waarschijnlijk tot de consequentie, dat Mr S. een betrekking
had moeten zoeken die, in tijden van nood, minder van een man eist.
De heer Sch. heeft in 1942 op een bepaald punt gefaa:d; wij zouden
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willen zeggen: als burgemeester. Als mens kan hem zijn onjuiste in-
wendige beraadslaging moeilijker verweten worden en in aanmerking
moet worden genomen dat hij (tevergeefs) raad gezocht heeft bij (dus
verkeerde) kringen die hij voor goed illegaal heeft aangezien. Nu ook
vast kwam te staan dat Mr Sch., gepolst voor de benoeming tot burge-
meester van de residentie, zelf op deze kwestie in zijn ambtelijk ver-
leden heeft gewezen, komt hij niet zo oneervol uit de strijd. Hij heeft
indertijd een verkeerde beroepskeuze gedaan en men heeft hem on-
recht gedaan, door hem in 1949 burgemeester van Den Haag te
maken.

De Zaak-Beet (I)
Met de benoeming van Mr Sch. tot burgemeester van Den Haag

werd indertijd een hoogst onzuiver zuiveringsbeleid voortgezet. Van
distributieve gerechtigheid was daarin geen sprake, het "nationale be-
lang" doorkruiste het recht op een millioen plaatsen. Aangezien de
nationale belangrijkheid van de underdog uiterst gering is, waren de
kansen van" secretarissen-generaal en grote ondernemers aanzienlijk
vrolijker dan die van gemeentereinigers en concierges. De schrijvers-
tweede-klas werden gestreng gezuiverd, de leden van de Hoge Raad
niet. De politie-agenten grimmiger dan hun officieren van justitie. Het
had andersom moeten zijn. De officier die met de nazi-"vrederechter"
samenspeelde beging, door zijn excellerende positie, een vergrijp dat
men als minstens zes keer zo erg kan aanslaan als het feit, dat een
veldwachter lid werd van "het rechtsfront", maar de laatste werd ont-
slagen en de eerste bleef ongemoeid. De eerste is intussen advocaat-
generaal geworden en de laatste bioscoopportier. Dit alles lag in de
conservatieve lijn. Daar komt nooit een roze-roomse regering aan te
pas. In deze zelfde lijn lag het om Mr Sch. te benoemen, te herbenoe-
men en hem te onderscheiden. Om de dossier-zaak nonchalant te laten
liggen; om klagers in hun rechtvaardige zorg te laten gaar smoren.
De mensen die het werkelijk voor het zeggen hebben zien andere
"nationale" belangen dan die van recht en billijkheid. Dat is: dat er
"eindelijk" eens rust komt; dat de overheid gerespecteerd wordt; dat er
geen gezagscrises ontstaan. En dit is nog maar de buitenkant ...

De Zaak-Beet (Il)
De manier waarop mannen als Beel de waarheid trachten te vinden

doen ons denken aan die geloofsgenoot (van Beel) waarvan Sir Frede-
rick Pollock vertelt in één van zijn brieven.
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De man zat op een vastendag in een restaurant en bestelde zeebaars.
Het was er niet. Geef mij dan maar een stukje moerasschildpad, zei
hij daarop. Dat was onbekend. Met een zucht zei de man toen: breng
me dan maar een biefstuk! God is mijn getuige, dat ik mijn best ge-
daan heb vis te krijgen!
Tussen haakjes, heel dom van de heer Beel is geweest, om de

president van de Hoge Raad in zijn commissie te benoemen, want
straks moet eventueel beklag over niet-vervolging van Mr Sch. wor-
den gedaan bij - de Hoge Raad. Dom, hè? Kiele kiele.

De Zaak-Beel (lIl)
Wij willen onze beschouwingen besluiten met een vraag. Het is

geen vriendelijke vraag en wij richten er ons mee tOtMinister Bee!'
Excellentie, stelt U eens dat in de belangrijkste grote katholieke ge-

meente van het land, welke dat ook moge zijn, openbaar zou worden
dat de burgemeester 14 jaar geleden abortus heeft gepleegd; neemt U
aan dat hij meende een menselijke indicatie te hebben om dit feit te
plegen, waarbij later echter uitgemaakt werd dat er "zeker twijfel"
aanwezig is of die indicatie wel reëel was. Zou dan de rechtse bevol-
king en zoudt U, Excellentie, dan zeggen: ntt niet meer over praten?
Zou de geestelijkheid hem na Uw besluit komen feliciteren en zou
"De Bijbel En Oranje" hem een serenade gaan brengen?
Wij zeiden al, het wordt geen vriendelijke vraag. Het is onaange-

naam, gedwongen te worden tot de erkenning van het feit, dat de hui-
dige standpunten in de dossier-zaak in belangrijke mate mede worden
bepaald door verschillen in waardering van het concrete feit van toen.
Van de gebeurtenissen in 1942. Met wat de Joden in Polen en in
Hazerswoude werd aangedaan. Verschil in opvatting van het "natio-
nale belang". Verschil in de kern der politieke gezindheid, toen en nu.
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In flexibele band van Ap. Dekkers. Formaat 19 X 12 cm.

Per deel f 2.25 (fr 37.50)
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65. Theodor Storm: Aquis sublIIersus.
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67. J. H. Pestalozzi: Brieven over de ojJVoeding van he/ jO'lge kind.

68. Prof. Dr Konrad Cuenther: He/ leven der dieren.

69. Eduard I\Iörike: Momr/ oj) reis naar Praag.

70. Dr C. J. Kloosterman: .Over bevalling en geboor/e.

71. Kurt Tucholsky: Kas/eel Gripshollll.

72. Dr A. van der Boom: SchejJjJeJl en scilouweJl.

73. De Duizend en dén Dag. Ie deel.

74. Dr H. Evrard: Gesciliedenis der Psychiatrie.

75. Paul Callico: De Liejde van de zeven PoppeIl.

76. Dl' W. E. van Wijk: Onze Kalender.

77. Vijftien Huwelijkse Vreugden.

78. Jan van Lumey: Narcissus.

79. Henri A. Eu: Verjaard Briefgeheilll.

80. Dr H. C. W. van der 'Vielen: Geschiedenis, doel en wezen der Volkshogeschool beweging.
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82. Dr E. A. B. J. ten Brink: Het Nederlandse Postwezen.
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