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BUGINESE LIEFDESPO~ZIE

Jij bent het liefste wat ik ooit zag
maar je moeder zit vol venijn.
Ik neem je niet tot vrouw uit angst
dat jij later net zo zult zijn!

Ze noemt zich vlekkeloos - kuis ...
maar er zijn wel zeven wegen
die uitkomen op haar huis.

Ja naar mijn huis gaan zeven paden
maar weet dat sinds al te lang
daar enkel buffels over traden!

De weg van de pijl tot het doel
begint bij de boog.
De weg die de liefde neemt
tot het hart: het oog.

Je bruine huid is glad gespannen
om de glanzende golven van je lichaam
je ogen zijn zwarte lampen
en niettemin bleef je eenzaam.

Je bent fijn en slank
je borsten zijn rond
je dijen rank
rood als sirih je grage mond.

Zal ik je eens vertellen
waarom ik jou nam tot bruid?
Je bent lang niet zo mooi als die ander
maar jouw vuur zit vlak onder je huid!
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GEDICHTEN

Met alle mooie meisjes vrij ik
maar de lelijkste neem ik tot vrouw
want mooie meisjes zijn als vlinders - vluchtig.
En een lelijke blijft je altijd trouw.

Jij bent de verlegenste van allen
toch neem ik jou tot bruid:
je doet nu wel erg zedig
maar het vuur slaat je ogen uit.

Je bent zo mooi als een bloem
ze mooi als ze nergens groeien
maar toen je vannacht bij me lag
heb ikje pas echt zien bloeien.

Jij bent als de zee in de storm
zo golvend en zo wild
en net als de zee na de storm
ben je 's morgens weer verstild

Telkens als ik aan je dacht
zag ik vóór me je ogen en je lach:
je ogen als een donk're nacht
je lachen licht als de dag.

In je buik voel ik ons kindje
als ik je tegen mijn zijde druk
ik voel het heel zachtjes bewegen:
allebei beven we van geluk.

Vertaald door Netfy van Kempen



W. F. Wertheim

OUDE EN NIEUWE ISLAMIETEN
IN INDONESI:Ë 1

inleiding

Het beeld, dat de West-Europeaan heeft van de Mohammedaanse gods-
dienst, wordt nog tot op grote hoogte beheerst door voorstellingen uit zijn
kinderjaren. Dwars door onze schoolherinneringen aan de kruistochten en
de strijd tegen de Moren, aan woeste Turkse legerscharen en Noord-
Afrikaanse zeerovers, dwarrelen flarden uit de sprookjes van Duizend-"
en-één-Nacht. "
Wat van dit alles heeft beklijfd, voegt zich aaneen tot een kleurrijk beeld
van een romantische wereld, die men toch, vaak onbewust uitgaande van
de herinneringen aan de traditionele strijd tussen kruis en halve maan, als
min of meer vijandig voelt. "
In de populaire voorstellingen omtrent de Islam ligt weinig van de eer-
bied, die men vagelijk koestert voor die andere godsdiensten van het
Oosten - Buddhisme en Hinduïsme. Het woord 'Mohammedaan' wekt
bij een westerling meer associaties met een woeste Turkse krijgsman dan
met een in zichzelf gekeerde vrome wijsgeer. Zoals alles, wat men niet
kent, tracht men ook de Islam te vatten in enkele stereotypen, als :fanatisme
enfatalisme. De diepe studie, die Snouck Hurgronje en zijn school hebben
gemaakt van de Islam, heeft er weinig toe bijgedragen om de algemene
voorstellingen van de gemiddelde leek over deze godsdienst te beïnvloe-
den. Voor een deel ligt dit hieraan, dat deze geleerden zich tot een select
publiek hebben gericht - maar voor een ander deel ook daaraan, dat zij
zich meer hebben beziggehouden met vragen van geloofsleer en plichten-
leer, met ritueel en mystiek, dan met de vraag: wat heeft de Islam nu
eigenlijk betekend voor de belijders zelf - welke invloed heeft de Islam,
niet als verzameling van leefregels maar als ideeënwereld, gehad op de
mens en op de samenleving? Evenmin als men de betekenis van het Chris-
tendom voor de West-Europese mens kan bevatten of zelfs bevroeden,
wanneer men alles weet over kanoniek recht, kerkelijke gebruiken en
ritueel, theologie en mystiek, kan men menen de diepste betekenis van de
Islam voor de oosterse samenleving te begrijpen zonder godsdienst-
sociologisch onderzoek.

1 College gegeven op de Universiteitsdag te Amsterdam op 14 October 1950. De studie
vormt tevens een onderdeel van een rapport, uitgebracht ten behoeve van de in dezelfde
maand te Lucknow gehouden conferentie van het International Institute of Pacific
Relations, en door dit Institute uitgegeven onder de titel Effects of Western Civili;;ation on
Indonesian Society.



W. F. WERTHEIM

En de sociologie van de Islam moet nog geschreven worden. Max Weber,
die verder alle grote godsdiensten in hun maatschappelijke aspecten heeft
bestudeerd, is niet aan de Islam toegekomen 1. De weinige regels, die hij
aan de Islam heeft gewijd 2, schijnen er op te wijzen, dat ook hij zich
niet geheel van de traditioneel-Christelijke voorstellingen omtrent de Is-
lam, als een godsdienst van krijgslieden, heeft kunnen losmaken.
In het werk van Goldziher en Becker, Rühl en Bonné, Reuben Levy en
Wilfred Cantwell Smith 3 vindt men wel zeer belangrijke aanknopings-
punten - maar een diepgaande, samenvattende behandeling van de stof
ontbreekt nog. De Islam als maatschappelijke kracht, in de wereld van
het Oosten als geheel en in de Indonesische Archipel meer speciaal, blijft
nog een onopgelost probleem.
Zo staan wij in Nederland nog steeds voor het raadsel, waarom de Islam,
die door om en bij de negentig percent van de Indonesiërs wordt beleden,
voor dit volk zo een grote aantrekkingskracht heeft gehad; waarom de
Islam aan het begin van deze eeuw zó diep geworteld bleek in het gevoels-
en gedachtenleven van de Indonesiërs, dat noch de Christelijke zending
noch de westerse cultuur er in geslaagd zijn de invloed van de Islam in
.Indonesië, die in die jaren een crisis doormaakte, merkbaar te verzwakken;
en waarom het Islamitisch modernisme, dat in deze eeuw tot een verjon-
ging van de Islam leek te leiden, nu bezig schijnt te verzanden in een
conservatieve blocvorming.
Ik zal trachten, enkele aspecten van deze problemen te belichten.

De Islam in de oud-Aziatische kuststeden
De Islam drong de Archipel binnen langs de handelswegen. Hij werd er
in eerste instantie gebracht door kooplieden uit Voor-Indië, en verscheen
er in de gedaante, die hij op het vasteland had verkregen. Het was een
Islam, die zich in de loop der eeuwen had aangepast aan de maatschappe-
lijke structuur der Zuid-Aziatische handelssteden. Een verwereldlijkte
Islam was het, die tot steun strekte aan de bestaande maatschappelijke
structuur, met al haar ongelijkheden, tot steun ook aan de machtigen en
succesvollen van deze wereld, met al hun menselijke zwakheden. De vrome
wordt, als in het verhaal van Sindbad de Zeeman, beloond met rijkdom-
men. Hij hoeft slechts een deel van het verworvene aan de armen weg te

1 Zie het voorwoord van Marianne Weber in de derde band van Gesammelte Aufsätze zur
Religionssozj%gie, [1923].
2 Vgl. Wirtschaft und Gesellschaft, [1925], S. 357-358.
3 1. Goldziher, Voriesungen über den Islam, [1910]; Carl H. Beeker, Islam-Studien. Vom
Werden und Wesen der Islamischen Welt, I und Ir [1924; 1932]; Alfr. RühI, Der Wirtschafts-
geist im Orient [1925]; Alfred Bonné, State and Economics in the Middle East. A Socie!y in
Transition [1948]; Reuben Levy, An Introduction to the Sociology of Islam, 2 vols. [1931;
1933]; Wilfred C. Smith, Modern Islam in India. A Social Anarysis [1946].
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geven om de gunst van Allah te behouden. De vorst, die in redelijke mate
zijn godsdienstige plichten in acht neemt, de overwinnende veldheer, de
welvarende koopman - zij allen verwerven de steun van de Islamitische
wet en van de officieel erkende wetgeleerden, die zich als kadi ofmufti, als
rechter of adviseur in dienst hebben gesteld van het vorstengezag. De
bepalingen uit de plichtenleer over huwelijksbeletselen vormen een beves-
tiging van de maatschappelijke ongelijkheid, en weerspiegelen destanden-
structuur der Aziatische handelssteden: bovenaan zij die van adel zijn, die
hun verwantschap met de Profeet kunnen aantonen, Sayyids ofSjarifs ge-
heten; dan de rechtsgeleerden en vervolgens de kooplieden en handwerks-
lieden ,met tal van onderlinge differentiaties, en tenslotte de onvrij en.
De vorm, waarin de Islam werd beoefend, was traditioneel; de nadruk viel
op de nakoming der rituele verplichtingen, op het uiterlijk gedrag in
overeenstemming met de meest elementaire godsdienstige plichten. :Men
onderwierp zich aan het gezag der Islamitische wet, zoals men geacht
werd zich te onderwerpen aan de traditionele feodale structuur. De stede-
lijke koopman was niet een vrije, zelfstandige burger, individueel denkend
en in een individuele relatie tot de godheid staande; wie behoefte had aan
een meer persoonlijke beleving van het religieuze, diende zich tewenden
tot de mystiek. Maar ook in de mystieke sector was de zelfstandigheid van
de enkeling ver te zoeken; ook hier had hij zich te onderwerpen aan de
macht en het gezag van de godsdienstleraar.
Toch is, naast deze verwereldlijkte bovenstroom in de Islam, steeds ook
weer een onderstroom te onderkennen, die meer gericht is op de gelijkheid
der mensen, de waarde van het individu, de vergeestelijking van het leven.
Niet tevergeefs heeft de Profeet, met name in de Mekkaanse periode, vele
waarden uit Christendom en Jodendom in zijn godsdienst opgenomen;
niet voor niets ook zijn in de periode, toen Damascus de zetel van het
Arabische rijk was, vele elementen uit de antieke beschaving en het
Romeinse recht de Islamitische wereld binnengedrongen. De Islam heeft
in het Oosten een gelijksoortige beschavende functie kunnen uitoefenen
als het Christendom in het Westen. Begrippen als mensenliefde, verdraag-
zaamheid, barmhartigheid, redelijkheid, bescheidenheid, eerlijkheid,
namen ook in de Koran een uiterst belangrijke plaats in.
De Islam heeft veel bijgedragen tot de humanisering van tal van zeden in
de Oosterse wereld. De gelijkheidsgedachte weerspiegelde zich niet in een
afschaffing van de slavernij, maar, evenals trouwens bij het Christendom,
in een betere behandeling van de slaven en zelfs in het overnemen, ook
door de vrijen, van de symbolische houding der slaven: de zithouding,
waarin dus een zekere erkenning ligt van de principiële gelijkheid van
vrije en slaaf. De rijke Sindbad noodde de arme Hindbad naast zich aan
tafel; in zijn uiterlijk gedrag diende hij nederig te blijven.
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Individualistische trekken vindt men evengoed in de overneming van de
Romeinse regelingen over de bescherming van de privé-eigendom, als in
de uitsluiting van elke gedachte aan een middelaar tussen enkeling en
God, en in de afwijzing van elke andere 'gemeenschap' dan de grote Isla-
mitische gemeente, de Ummat-Islam.
De trek van vergeestelijking is te vinden in een tegenstroming, als regel
zwakker dan diewelke rijkdom als een teken van de gunst Allahs beschouwt,
maar toch steeds duidelijk voelbaar - een stroming, die overmatige weelde
afwijst en soberheid en eenvoud predikt en soms zelfs de armoede ver-
heerlijkt.
De voornaamste exponenten van deze meer vergeestelijkte Islam waren de
godsdienstleraren, die in elke Islamitische staat steeds de voornaamste, of
eigenlijk de enige tegenspelers waren van de wereldlijke overheid. Naar
analogie van de wereld van het Christendom zou men kunnen spreken van
een tegenstelling tussen adel en geestelijkheid. Het waren deze geestelijken,
die weigerden zich in dienst van het vorstengezag te stellen; die steeds hun
critiek op het doen en l~ten van de vorst met zijn hofhouding behielden,
en door de wereldlijke overheid als 'lastig' werden beschouwd; maar die
door de vorsten en de rijke lieden toch weer ontzien werden wegens het
aanzien, dat zij bij de stedelijke burgerij genoten en de reuk van heiligheid,
waarin zij dikw~ilsstonden. Het kon voor de machtigen der wereld nuttig
zijn, een heilige gastvrij te ontvangen en met eerbewijzen te omringen.
Het was deze traditionele Islam, die de kooplieden uit Gudjerat [inVoor-
Indië] naar Indonesië brachten, waartoe vele Indonesische stedelingen
zich bekeerden. Voorlopig nog slechts de gewone stedelingen. Lange tijd
bleef de situatie in vele kustplaatsen, zoals Ruy de Brito, Gouverneur van
Malaka, die beschrijft voor Brunei: 'Ho rey he cafere; os mercadores sam
mouros' - de koning is een ongelovige: de kooplieden zijn Islamieten 1.

Waarin lag de aantrekkingskracht van de Islam voor de gewone stedelijke
handelaartjes en ambachtslieden in de Indonesische havenvorstendom-
metjes ? Niet, zoals men vroeger wel meende, in een nieuwe 'vVirtschafts-
geist', die de vreemde Islamitische handelaren zouden hebben gebracht".
De techniek van de internationale handel was en bleef, zoals wijlen Van
Leur aantoonde, volkomen traditioneel; de Islamitische handelaartjes van
het vasteland van Azië brachten geen nieuw economisch element in de
archipel. De aantrekkelijkheid van de Islam voor de handelaren, die leef-

, In een brief van 6januari '514 aan koning Manoe! van Portugal. Zie B.j. O. Sehrieke,
Het boek van Bonang, dissertatie Leiden [1916], blzz. 37-38.
• Vgl. bv. B. j. O. Sehrieke, "Prolegomena voor een soeioiogie van de volken van
Sumatra", in Tijdschrift van het Bataviaasch Genootschap voor Kunstm en Wetenschappen,
dl. LXV [1925], blzz. 110-1 I I, 130; bestreden door j. C. van Leur, Enige beschouwingen
betreffende den ouden Aziatischen handel, dissertatie Leiden [1934], blzz. 134 e.v.
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den onder een Hinduïstisch vorstengezag, lag veel meer in de ideële sfeer:
de Islam gaf aan de kleine man een gevoel van eigenwaarde als lid van de
Islamitische gemeente 1. In de Hinduïstische opvatting was hij een wezen
van lagere orde dan de lieden van hogere kasten. Als Islamiet kon hij zich
in wezen met hen gelijk voelen, of zelfs in zijn hoedanigheid van Islamiet
hoger dan d~ niet-Islamieten onder hen, ook al bleef hij op de maat-
schappelijke ladder een ondergeschikte plaats innemen. .
Maar op den duur zou het Islamiseringsproces zich uitstrekken buiten de
sfeer der stedelijke handelaars.

Westerse penetratie en de verbreiding van de Islam

Met een paradox kan men volhouden, dat de verbreiding van de Islam in
de archipel aan de westerlingen te danken is geweest.
Het was met name de komst der Portugezen in de archipel, die de vorsten
van Indonesië er toe bracht op grote schaal tot de Islam over te gaan als
politieke tegenzet tegen de Christelijke penetraties. Schrieke heeft in zijn
nog niet gepubliceerde nagelaten werk aangetoond, dat bij de overgang
der vorsten tot de Islam de reeds in de kuststeden aanwezige, vaak uit-
heemse, Islamitische schriftgeleerden en godsdienstleraren een beslissende
rol hebben gespeeld. De overlevering, die een belangrijke rol in het Isla-
miseringsproces van Indonesië toeschrijft aan de heiligen, de 'wali's' , heeft
hierin zeker geen ongelijk. De overgang was voor de heiligen en voor de
vorsten te gemakkelijker, nu de Indonesische Islam in de eerste tijd vrij
nauw kon aansluiten aan de godsdienstige traditie uit de Hinduïstische
periode, daar de hier geïntroduceerde Islam reeds in sterke mate was aan-
gepast aan de religieuze atmosfeer van Voor-Indië.
Wel dient nog de vraag te worden beantwoord, welke politieke overwe-
gingen nu precies de vorsten er toe brachten, onder invloed van de
Portugese penetratie, de Islam te aanvaarden. Was het hun er vooral om
te doen een betrouwbaar leger uit de stedelijke bevolking te kunnen
recruteren? Ofwas de mogelijkheid om zich met de machtige Mogol-vorst
en met andere Islamitische vorsten te verbinden, het hoofdmoment ?Waar-
schijnlijk hebben beide overwegingen een rol gespeeld. Ook al waren de
legers in die tijd overwegend slavenlegers, een betrouwbare kern kon vaak
van belang zijn, zoals blijkt uit het verhaal van de strijd van Demak tegen
Padjang, toen de slaventroepen op de vlucht sloegen, maar de - vermoede-
lijk Islamitische - echte Demakkers bleven doorstrijden 2. Toch heeft
waarschijnlijk de gehele stedelijke atmosfeer hierbij een grotere rol ge-
speeld dan bepaalde rationele overwegingen. Wij zagen reeds, dat de
stedelijke bevolking, speciaal in de havensteden, vaak overwegend Isla-

1 Vgl. bv. C. Snouck Hurgronje, Verspreide Geschriften, dl IV, 2 [1924], blz. 242.
2 H. J. de Graaf, Geschiedenis van Indonesië [1949], blz. 102.
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mitisch was. Dit kon voor de vorst in tijden van onrust een belangrijke
prikkel zijn om niet achter te blijven. De godsdienstleraren konden een
grote invloed uitoefenen op de burgerij. Door aan een vorst hun erkenning
te onttrekken konden zij zijn positie in de strijd tegen de Portugezen, tegen
heersers van naburige kust- of binnenrijken, of tegen troonpretendenten
ten zeerste schaden. Door hem daarentegen als 'Islamitisch vorst' te erken-
nen, door hem dus een soort investituur te verlenen, konden deze heiligen
zijn gezag aanzienlijk versterken. En hoe groter het aantal geïslamiseerde
rijkjes in Indonesië, des te groter de prikkel voor de overigen om niet
achter te blijven.
En als eenmaal de havenvorst de Islam had omhelsd, was het zijn belang te
bevorderen, dat ook de plattelandsbevolking zijn voorbeeld volgde. Ook
hierbij speelden wederom de godsdienstleraren een belangrijke rol. Van
de vorst kregen zij bepaalde dorpen toegewezen, die vrijgesteld werden
van belasting aan de wereldlijke overheid, en waar zij scholen konden
stichten. Door deze scholen kon de inwendige zending voortgang vinden,
die in de Islam altijd behoort te volgen op de uitwendige bekering. Soms
waren de godsdienstscholen, de zogenaamde pesantrens, vroegere Hin-
duïstische of Buddhistische kloosters, zoals de wali's somsgewezen Hindu-
magiërs waren. Op deze wijze kon de Islam zich ook over het platteland
uitbreiden en er zijn beschavende invloed uitoefenen op gelijke wijze, als
de kloosters dit in Noord-West-Europa hadden gedaan.
Wij komen nu aan de periode van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
Eeuwenlang zou de politieke situatie in Indonesië beheerst worden door
de driehoeksverhouding tussen de drie machtigste groepen: de Indonesische
vorstengeslachten, de Hollandse machthebbers en de godsdienstleraren.
Enerzijds stonden de eeuwen vanaf de eerste tocht van Vasco da Gama
in het teken van de strijd tussen kruis en halve maan. Deze strijd kon de
openlijke vorm aannemen van een oorlog, of de meer bedekte van 'zee-
roof' en 'smokkelarij' door de Indonesische vorsten ten nadele van de
Oost-Indische Compagnie. Maar nog vaker speelde de str~id zich af in de
politieke sfeer, als een druk, van Nederlandse zijde uitgeoefend op de
Indonesische vorstenhuizen om de fel-Islamitische elementen binnen hun
rijken in toom te houden.
Deze fel-Islamitische elementen stonden als regel onder leiding van gods-
dienstleraren, die, zoals in de gehele Islamitische wereld, de voornaamste
tegenspelers waren van de Islamitische wereldlijke overheid. De Islami-
sering van de archipel versterkte, via de bedevaart, de band met Arabië,
en bracht tal van Arabische godgeleerden in de Islamitische centra. Onder
hun invloed won de sobere onderstroom, die in een zekere tegenstelling
stond tot de wereldlijke overheid en de door haar tentoongespreide pracht
en praal, en spoedig klaar stond om de hofgebruiken als bijgeloof en kette-
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rij te brandmerken, aan kracht. Zij waren de felste vijanden van de Com-
pagnie. Aan de andere kant waren er onder de Indonesische vorsten, die
wel in naam tot de Islam waren overgegaan, maar toch de invloed en de
critiek der strenge godgeleerden vreesden, en nog sterk in de Hinduïstisch-
animistische traditie leefden. Bekend is de massale slachting, die Sunan
Amangkurat I liet aanrichten onder de zogenaamde 'papen', en later de
aanval van de Hollanders, op aanstichten van Mataram, op de 'priester-
vorst' van Giri - 'der Mahometisten Paus'.
De politiek der Nederlanders is steeds geweest, deze in de Hindu-traditie
levende elementen van de Indonesische adel te steunen tegenover hen, die
de Islam ernstig opvatten en bereid waren de gevreesde 'papen' binnen
hun grenzen te dulden. Waar wij konden, hebben wij steeds in geval van
successiestrijd die partij gesteund, die de Islam meer uiterlijk en formeel
opvatte, die geen ernst met de godsdienst maakte.
In de negentiende eeuw was er echter een nieuwe factor in het spel geko-
men. In verscheidene delen van Indonesië, zoals in Menangkabau en
Atjeh, maar ook in delen van java, was thans ook de landbouwende be-
volking geïslamiseerd. Hierdoor werd de positie van de godsdienstleraren
aanzienlijk versterkt, aangezien zij op een machtige aanhang konden
rekenen. Dit bleek bij meer dan één gelegenheid.
Bij herhaling is de Nederlandse overheid in botsing gekomen met In-
donesische vorsten. Door zich te verbinden met de godsdienstleraren en
door de vaan van de Islam uit te steken, konden deze vorsten thans een
algemene volksopstand ontketenen. Dit was het geval in de java-oorlog,
gevoerd tegen Prins Dipo Negoro [1825-1830], dit gebeurde ook in de
Bandjermasinse krijg [1859 en volgende jaren] en in de Atjeh-oorlog in
het laatste kwart van de vorige eeuw. Bovendien bleek, dat oorlogs-
omstandigheden er toe leidden, dat het aanzien en de macht van de felste
godsdienstleraren, die de strijd tot een 'heilige oorlog' konden procla-
meren, werd versterkt.
Het werd daarom nog meer dan tevoren de politiek van de Nederlandse
regering, zich met de wereldlijke Indonesische vorstenhuizen en adathoof-
den te verbinden en hun positie tegenover de bevolking te ontzien. Deze
politiek werd gevolgd in de oorlog, in het tweede kwart van de vorige
eeuw gevoerd tegen de strenge sobere 'Padri's' van Midden-Sumatra,
maar ook, op advies van Snouck Hurgronje, in de laatste fase van de
Atjeh-oorlog. Ook het cultuurstelsel van Van den Bosch hield een terug-
keer in tot de politiek van samenwerking met de feodale adel op java na
de lessen van de java-oorlog.
Het was echter voor de Indonesische vorsten en hoofden, evenals voor de
Nederlanders, gevaarlijk zich tegenover de Islam te stellen. Vandaar dat
steeds weer, op grond van de opgedane ervaringen, gezocht is naar een
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modus vivendi met de Islam. Deze modus vivendi was van dezelfde aard
als men in andere Islamitische gebieden kan aantreffen: een deel van de
schriftgeleerden werd bereid gevonden zich met de wereldlijke overheid
min of meer te verbinden en haar te steunen. De overheid liet, onder in-
vloed van de ideeën van Snouck Hurgronje, de Islam-beoefening in haar
meer traditionele vormen vrij, belemmerde ook de bedevaart niet langer,
en verkreeg daarvoor in ruil de uitspraak van wetgeleerden, dat de Isla-
miet, indien hij onmachtig is om een Islamitisch rijk te vestigen, zich bij
een niet-Islamitische regering dient neer te leggen. De overheid bleef
slechts optreden tegen uitingen van zogenaamd 'fanatisme' en stond wan-
trouwend tegenover een al te strenge uitoefening der godsdienstplichten
bij de Indonesische bestuursambtenaren" zoals Snouck Hurgronje in zijn
bekende Brieven van een wedono-pensioen beschriJft.
Onderwijl had de Islam toch ook psychisch en sociaal een zekere invloed
op de bevolking uitgeoefend. Weliswaar hebben geleerden als Snouck
Hurgronje en Van Vollenhoven overtuigend aangetoond, dat de Isla-
mitische plichtenleer als een stelsel van leefregels slechts tot op zeer geringe
hoogte zijn intrede had gedaan in het sociale leven - in Indonesië zo goed
als in andere Islamitische landen. Men handelde naar zijn adat - en
projecteerde dit gedrag op de Islam, ging er van uit dat men op deze wijze
in overeenstemming met de godsdienst handelde.
Maar in andere opzichten heeft de Islam wel degelijk maatschappelijke
invloed uitgeoefend. Hij heeft aan tal van Indonesiërs, ook gewone land-
bouwers, een gevoel van eigenwaarde gegeven, en een besef van onder-
linge verbondenheid. De Islam heeft in Indonesië, evenals in het oude
Arabië, de regionale en genealogische particularismen trachten te over-
koepelen door één Islamitische band te scheppen. Het waren de adat-
hoofden, wier positie door de Islam het meest werd bedreigd. Hun locaal
patriotisme stond bloot aan critiek van de strenge Islamieten, die in de
Islam een sterk samenbindend element zagen - een soort prae-nationalis-
me. Het over de gehele Islamitische wereld enigermate uniforme gods-
dienstonderwijs, en de bedevaart naar Mekka, hebben trouwens ook in
zekere zin unificerend gewerkt.
De door de adathoofden in stand gehouden adatgebruiken liepen voorts
kans, door strenge Islamieten als bijgeloof en ketterij te worden veroor-
deeld. Hun soms nogal weelderig leven stond bloot aan critiek van de
vertegenwoordigers van de meer sobere richting in de Islam. Met name de
Arabische invloed, later min of meer Wahhabitisch gekleurd, heeft dit
verzet soms het karakter gegeven van een verzet van de eenvoudige boeren
tegen de wereldse stedelijke machthebbers. De door de adathoofden ge-
handhaafde vormen van familiebezit werden bestreden door de strenge
Islamieten, waaronder met name veel stedelijke kooplieden, die het meer
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individualistisch getint Islamitisch erfrecht wensten toegepast te zien.
Zo heeft. de Islam in de negentiende eeuw in menig opzicht revolution-
nerend en moderniserend ingewerkt op de Indonesische samenleving.
Van Nederlandse officiële zijde is er naar gestreefd, deze invloeden te
beperken, het adatgezag, waar mogelijk, te steunen, en het locaal patriotis-
me aan te wakkeren. Maar wederom deed zich hierbij de wonderlijke
paradox voor, dat de Nederlandse overheid, ongewild, aan de Islamisering
van de archipel steun verleende. \Vaar het Nederlands koloniaal bestuur
nog niet was doorgedrongen, zoals in'de Bataklanden, kon de van westerse
zijde gepropageerde Christelijke zending successen behalen. Maar waar de
Nederlanders reeds hun bestuursapparaat hadden gevestigd, kreeg de
zending als regel geen voet aan de grond 1. De Indonesische bevolking, die
zich uiterlijk aan het Nederlandse gezag moest onderwerpen, wenste zich
niet ook innerlijk aan de Nederlanders over te leveren door tot het Chris-
tendom over te gaan. In de Buitengewesten kwam het Nederlandse be-
stuur bovendien vaak in de gedaante van een Indonesisch bestuursambte-
naar, die bijna steeds Islamiet was. Zijn sociaal aanzien werkte stimulerend
op de overgang tot de Islam van een belangrijk deel der bevolking, te
meer daar dit de vorm was, waarin de Indonesiër tegenover de Nederlan-
ders iets van zijn zelfstandigheid kon handhaven. Er was dus een terrein,
waar hij de Nederlander kon terugwijzen en waar hij een zekere autonomie
kon behouden. Dit bevredigde zijn gevoel van eigenwaarde. De Islam werd
voor menig Indonesiër het symbool van zijn verzet tegen het koloniaal
kasten-systeem, zoals hij eerder het symbool was geweest van zijn verzet
tegen het Hinduïstisch kasten-stelsel.
Maar de Islamitische gemeente omvatte thans niet meer alleen de stede-
lijke bevolking. De overgrote meerderheid van de Indonesische massa
vond in deze Islam een bindmiddel en een toevluchtsoord.

Slot volgt.

1 Zie N. Adriani, Verzamelde Geschriften, dl. I [[932], blzz. [66 e.v.; ook A. J. van
Zanen, Voorwaarden voor maatschappelijke ontwikkeling in het centrale Batakland, dissertatie
Leiden [[934], blzz. 90 e.v.
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Ik ben 42 jaar lang secretaris geweest van onze aloude Kamer van Rhe-
torika 'De DuindisteI', onder kenspreuk 'Droge van buten, nat van
binnen'. Ze werd gesticht, waarschijnlijk door een brouwer, die goed
stond met de hertog van Burgondië, zodat de ene het bier en de andere
de gedachten kon leveren. Deze traditie wordt heden ten dage in ons
stadje, en in veel andere, nog steeds in ere gehouden, zowel bij de libe-
ralen als bij de katholieken. Ik ben een man van ervaring en zeg het u:
het zijn de brouwers en een paar heren, die de wereld regeren; tenzij de
brouwer meteen ook zo'n heer is; dan doet hij het alleen. Was ik vroeger
een groter onnozelaar dan nu, vandaag schieten die mannen me niet
meer. Ze misbruiken de werkman en ... maar kom, ik ga me niet kwaad
maken.
Verleden Zondag-avond hebben ze me gevierd in ons toneellokaal, op de
scène. Ze hebben me bloemen aangeboden, waarmee ik niet weet wat
gedaan want ik heb vrouw noch lief; ze hebben toespraken gehouden, die
ik vroeger zelf nog heb opgesteld voor andere gevierde leden van de
Kamer, en ik heb mijn portret gekregen, geschilderd door François
Malbrancke, de fotograaf, die noch schilderen noch trekken kan. Ik weeg
mijn 76 kilo, ben nog nooit ziek geweest maar op mijn doek heb ik precies
een maagziekte. 't Is alles even grauw alsof ik gewassen werd in bleek-
water; uitgenomen mijn oren, die langs mijn kop geplakt liggen als
twee kalvernieren. Het moest een verrassing zijn voor mij en daarom heeft
dat kieken m~j uit het hoofd geschilderd. Uit zijn hoofd.
Voor mij was het een gekraakte avond. Ik had op een hogere nationale
onderscheiding gerekend' maar burgemeester Dhaeveloze, een lui no-
tarisje, zei in zijn discours dat ik ze niet krijgen kon, omdat ik die al had,
waarop ik recht zou gehad hebben, ware ik ook geen 35 jaar boekbinder
geweest, waarvoor ik vijf jaar geleden gedecoreerd werd. Geen mens zal
er waarschijnlijk een vinger voor uitgestoken hebben. 't Schijnt dat er in
't Ministerie elk jaar duizend decoraties moeten gegeven worden en dat
ze soms sukkelen om candidaten te vinden.
Dat geval met die decoratie acht ik spijtig. Want vandaag, Vrijdag, kan
ik de indruk niet van me afzetten dat mijn twee en veertig jaar bedrijvig-
heid in 'De Duindistel' nutteloos zijn geweest. Ik ben voor verdiende
beloningen en recht is recht. In Frankrijk zou het niet waar geweest zijn.
De cultuur en de ontwikkeling van mijn volk door het aanwakkeren van
de moedertaal en de benaarstiging van de goede uitspraak zijn allemaal
schone dingen. 't Duurt echter lang eer dat ge de vruchten er van ziet.
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Maar een vermiljoenen lintje op mijn blauwe kraag is iets dat iedereen
seffens kan zien. Om het te zien, moet het er echter zijn en het is er niet.
Voortaan lap ik mijn duurbaar volk aan mijn hielen. Uw volk, dat zijn
de mensen, die ge kent en die tI zouden moeten kennen. De liefde moet
van twee kanten komen eer dat ge van uw volk kunt spreken. Ze hebben
niet gewild, tot daar. Ik ben een beleefd man, altijd geweest, en daarom
schrijf ik dit afscheid. Ik ga het hun niet tonen, ze verdienen het niet.
Maar mijn hart zal gelucht zijn; drie jaar langer leven.
Ik was niet alleen secretaris van 'De Duindistel', ik was ook zijn penning-
meester. Elkjaar heeft mijn kas geklopt. Nooit heb ik een cent gewild, die
van mij niet was. Eens kwam ik honderd frank te veel en ik heb ze be-
waard tot ik op een dag honderd frank zou te kort komen. Dit laatste is
niet gebeurd, zodat ik die som nog heb. Ik ga het niet verklappen, wie
niet weet, niet deert; 't zou passen dat ze 'me voor oneerlijk aanzien,
moest ik wel restitutie doen.
Laat dus de secretaris en de penningmeester samen afscheid nemen.
Ten eerste, wat hebben die 42 jaar mij persoonlijk gekost? Twee maal
per week hielden we vergadering. Ik vertel u geen leugens als ik zeg dat
een goede vergadering in een lokaal moet gehouden worden. In een lokaal
tapt men bier. Nu drink ik gaarne bier; een mens mag toch naast de
cultuur een liefhebberij hebben in zijn leven. Zowel in vredestijd als in
oorlog, zelfs als het bier dát niet is.
Twee en veertig jaar betekent twee duizend honderd vier en tachtig
weken; laten we zeggen in ronde cijfers twee duizend vijfhonderd. We
hebben immers dikwijls meer dan twee maal vergaard, tijdens weken
vóór opvoeringen en stoeten, bijvoorbeeld. Ik ben voor ronde gevallen.
Mijn eerste en enig lief-zaliger was rond, mijn geschrift is rond, een bier-
glas is rond en de aarde is rond. Door mijn naarstigheid ben ik altijd goed
rondgekomen en als er iemand ergens een rondje gaf, was ik er altijd
gaarne bij.
Dus twee duizend vijfhonderd weken of vijf duizend vergaderingen.
Zonder mij zeer te doen dronk ik op elke zitting mijn drie pintjes. In de
loop van mijn bestaan veranderden de biersoorten wel maar mijn maat
bleef dezelfde: drie. Deze drie betaalde ik uit mijn zak. Vijftien duizend
glaasjes bier om het Vlaamse volk te dienen acht ik een schone bijdrage,
al betekenen ze voor mij persoonlijk zuiver verlies. Berekend aan wat een
potje nu kost, heb ik er 75.000 fr. voor betaald. Ge zult me zeggen: dat
bier heeft u toch ergens deugd gedaan. Ongetwijfeld, ik lieg het niet af.
Ik had er echter ook duizend boeken kunnen mee kopen of een reis naar
Zuid-Afrika mee ondernemen, waar men ook onze moedertaal helpt
aanmoedigen. Die duizend boeken had ik daarom niet moeten lezen, ik
had ze ten geschenke kunnen geven, Zondag laatst misschien, om er een
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bibliotheek mee te stichten in ons stadje. Voor zijn zes duizend zielen
bestaat er maar één boekerij, die van de onderpastoor, waar ze niets
anders hebben dan almanakken van het Heilig Hart, kwezel-kullaria en
wat prullen voor jongens, die de roeping moeten krijgen om eveneens
onderpastoor te worden. In ons comité hebben we dikwijls gesproken om
ook een bibliotheek te stichten want wij zijn een neutrale kring. Ik ben er
altijd tegen geweest. Niet omwille van de cultuur natuurlijk maar omdat
ik als boekbinder altijd gezien heb dat in den beginne iedereen vol geest-
drift blaakt om een boekerij te stichten maar er na een jaar niet meer naar
omziet. En dan heeft de secretaris de last om een bibliothekaris te zoeken,
om de documenten zo aan te passen, dat er toch een toelaagje afvalt hier
en daar. Façade, rien que de la façade. Nog één enkel woord over de
bibliotheek, die ik had kunnen tot stand brengen: ze zou natuurlijk mijn
naam hebben gedragen. 'Boekerij Jan Duynslaegher'. Het zal niet mogen
zijn; laat me er dus over zwijgen. Ik krijg eerder neiging om uit te cijferen,
welke de afmetingen zouden geworden zijn van de plas, die 15.000 pinten
bier via mijn blaas op het grondgebied van mijn geboorteplaats hadden
betekend.
Ten tweede heb ik vijf duizend avonden versleten in dienst der cultuur.
Twintig duizend uren, gaan en keren niet meegerekend. Al die tijd had
ik kunnen boeken inbinden want ik verzorgde zo mijn werk, al zeg ik het
zelf, dat ik te veel te doen had. Van uren in het rond kwamen ze af met
hun boeken en hun dossiers en pandecten, de bibliothekarissen, de advo-
caten en de fabrieken. Tot de gemeentebesturen toe met hun secretaris-
sen, die soms opsmeten of er geen klein procent je afmocht ten bate van
hun goede werken. Ik ken ze, hun goede werken. Schoolmeesters heb ik
nooit gezien. Ofwel hebben ze geen boeken, ofwel binden ze zelf in;
foefelwerk natuurlijk. Met carton van margarinedozen, lijnwaad van
zeven ellen voor een frank, vierkante en scheefgetrokken ruggen en de
randen afgesneden, wat zeg ik, afgeknaagd als hadden de ratten het
gedaan. Drie keer open en toe doen en ze hingen vodde-vaneen.
Twintig duizend uren tegen 25 fr., - ik ben nooit te goedkoop noch te
duur geweest. - Vijfhonderd duizend frank had ik meer kunnen ver-
dienen, de waarde van het schoonste huis. En wat heeft al die cultuur
mij als cultuur opgebracht? Over dat half millio~n verspeelde franken
ga ik niet meer spreken. Ik wil u alleen nog verklaren dat ik, tegen twee
uren per boek, tien duizend werken er bij had kunnen inbinden. Ik deed
het niet. Dit is dus tienduizend titels minder, die ik ~iet gezien heb. Ge
moogt niet lachen als ik beweer dat men uit de titels van de boeken even-
veel kan leren als uit de inhoud, diè er op volgt. 'De Gier uit het Ge-
bergte' zegt mij genoeg. Er staat een man met een scherpe neus op de
loer, er zijn bergen, er wordt gestolen, gemoord en verkracht [als ze er

334



42 JAAR SECRETARIS

durven over spreken] en in mijn verbeelding maak ik deze historie veel
schoner en waarachtiger dan de vent, die een dozijn katernen nodig
heeft om dubbele jongens het hoofd en de rest op hol te jagen. Ik ga er
prat op alles te weten wat er te weten,valt uit gedrukte zaken, zonder dat
ik ooit één enkel werk volledig uitlas. Ik heb dikwijls gelachen met de
bibliothekarissen, die kwamen sputteren omdat er in een boek, dat door
mij ingebonden was, zestien bladzijden ontbraken. Dat gebeurt al eens.
Hebben de lezers dan niet genoeg fantasie om die ontbrekende avonturen
zelf bij te scheppen? En wat doen ze dan met het mysterie? Precies alsof
de schrijver aan een volledig boek nog geen zestien bladzijden had kun-
nen toevoegen. Die heeft de lezer toch ook nooit op zijn netvlies gekregen.
Ik kan ze opnoemen, van voor naar achter en van achter naar voor, de
meer dan honderd romans van Hendrik Conscience, de slimmerik, die
geen maagden liet blozen om door de onderpastoors niet uit de circulatie
te moeten verdwijnen. Ik ken ze allemaal, naar de titel, de dichtwerken
van Ledeganek en Jan van Beers, de toneelstukken van Nestor de Tière,
de zedenverhalen van Emile Zola en de geschiedkundige feuilletons van
Jacob van Lennep. Ik weet ook dat er vóór de twee I's van Professor
Vercouillie's naam, een i komt; iets wat veel geleerden, die zijn woorden-
boeken in hun rekken hebben, altijd vergeten. Mijn namen waren juist.
Nooit heeft men er mij kunnen op betrappen van de in één woord te druk-
ken met goud op de rug, als het in twee woorden was. Ik heb respect
voor een naam. Vergeet nooit hoe de mijne wordt gespeld: 'Duynslae-
gher', met y en een.e na de a, alsook met h na de g.
Wat heeft 'De Duindistel' gepresteerd tijdens mijn twee en veertig jaar
secretarisschap?
Er mocht voorzitter zijn wie wilde, een vlaskoopman of een dokter, altijd
waren ze doende over het groot verleden van onze Kamer. Precies alsof
zij zelf vijfhonderd jaar hadden geleefd en alsof iedereen niet weet dat
dingen, die vijftig jaar voorbij zijn veel groter en belangrijker schijnen
dan wat vandaag gebeurt. Tijdens zijn toespraak zei notaris Kneudt dat
mijn regering, bijna een halve eeuw, voegde hij er aan toe, een glans-
periode had betekend. Hetzelfde vertelde hij over de XVIe eeuwen het
begin van de XIXe. Als ze in die dagen evenveel pinten gezopen hebben,
evenveel woorden de nek hebben gekraakt, evenveel draken hebben
gespeeld als ik in die twee en veertig jaar heb meegemaakt en, bovendien,
even slecht speelden als wij het nog doen, dan zijn al onze glanzende
voorouders even grote pretentieuze stommeriken geweest als wij.
Laat me lachen. V,rat heeft de cultuur van tweehonderd vijftig dwaze
drama's en belachelijke blijspelen mij geleerd? Eén zaak: dat we een
volk van gewichtig doende tafelspringers zijn, die op het toneel veel
lelijker spreken dan we in ons schoon dialect doen. vVaarom stonden
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al die kwibussen hun keel uit te schreeuwen? Voor de kunst? Wat zou
het, om thuis weg te zijn en zichzelf een air te geven. Ze speelden om
het applaus, ze vochten voor de langste rol, ze hadden elkaar vermoord
om er bij te zijn als het doek voor het laatst zakte. Kunst zou veredelen?
Misschien, maar dan in elk geval de kunst niet van 'De Duindistel'.
Integendeel. Hoogmoed en nijd heeft onze kunst bij de leden aan-
gekweekt. Met veel achterklap daarenboven en veel kwaadsprekerij over
de toneelmaatschappij van de onderpastoor, die dan met zijn bende even-
veel kwaad sprak over ons.
Ik ben nu wat men noemt aan de leiding geweest van wat men een bloei-
ende maatschappij noemt. Zonder mij werd door het bestuur geen enkele
beslissing getroffen en zonder mij werd ze ook nooit uitgevoerd. Tussen
pot en pint met een sigaar of een pijp in de kop, gezeten in een gezellige,
zelfs gemoedelijke warmte, besluit men tot dit en tot dat. Alles is mogelijk
van uit een leunstoel en bij lamplicht rond de kachel. Moeten er echter
daden uit voorkomen, dan trekt de ene na de andere zich terug, alles lijkt
een vervelende karwei, tot een sukkelaar gevonden wordt, die men de eer
gunt te lopen en te vliegen en de vuiltjes te kuisen. Dat wezen heet secre-
taris-penningmeester en ik ken .er één, die bovendien Duynslaegher heet.
De factor zeiden ze vroeger; de fac totum noem ik hem. Nu ik hier mijn
gal zit uit te spuwen, denk ik in vereende sympathie en schamper mede-
lijden aan al mijn voorgangers sedert 1478 of daaromtrent. Ik zie ze
zitten, knikken, opstaan, lopen, vliegen, zweten en op de tweede rij staan
als er glorie te rapen is. Er zijn waarlijk naïevelingen in een bestuur, die
menen dat ze leiding geven. Ze weten niet hoezeer ze de strooien man
zijn van een brouwer of een baron, die zelf weer strooien man is van een
parlementslid of een bisschop, die zelf weer strooien man is van een sekte
of van Rome, die zelf strooien mannen zijn van een illusie. Het volk, en
vooral het Vlaamse volk, moet alleen maar bezig gehouden worden
hetzij met kermissen, toneel of baankoersen. Hebben de dommeriken zo
een tijdverdrijf gevonden, dan komt er iemand met een omgeslagen
boord of een soutane op één of ander gestoelte gesprongen en maakt de
kudde wijs dat ze eindelijk haar ideaal voor ogen heeft. De kudde, zij
hoort niets liever, ze denkt, als dat ook denken is, nu een zin voor haar
bestaan te hebben ontdekt. Maar ze moet elke Zondag aan dat ideaal
herinnerd worden tot ze het beu wordt en aangetrokken wordt door iets
nieuws, de bioscoop bijvoorbeeld. Dan ontsnapt ze aan haar leiders, dat
wil zeggen aan de oude. Die zitten nu te prakkizeren hoe ze hun leden
toch bij elkaar kunnen houden en vinden iets, een tombola of een vlag-
inhuldiging of een spreker uit de hoofdstad. Deze wipt nu het toneel op
en haalt uit het oude beproefde arsenaal van het volksbedrog de attri-
buten, die het hem doen: hoge woorden, die weer illusies distilleren en
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Op het einde vurige harten of broederlijke handen, die ontroerd gaan
beven, sidderen of bidden in de plooien van de duurbare vlag. Ik moet
lachen met die vendels van maatschappijen. Zie maar eens door wie ze
gedragen worden. Door brave tamme huisvaders van wie verondersteld
wordt dat ze de stok elk jaar vernissen en mottebollen tussen de zijde
leggen; of door een struise dronkaard, als niemand anders gevonden
wordt. Voor drie pinten laat hij zich een riem over de ribben hangen en
stapt uren lang in regen en wind, met de ene hand de snokkende boon-
stak vastklemmend, met de andere zijn hoed op zijn zwetende kop du-
wend. En wie er achter loopt voelt zich des te fierder naarmate hij beter
het klapperen van het doek hoort. Twee en veertig jaar heb ik zo 'in de
plooien' van ons embleem getrappeld, de ene keer met natte voeten, de
andere keer met verhitte tenen omdat mijn sokken te dik waren.
Het archiefvan de 'Distel' heb ik weigerlijk aan mijn opvolger, Sidon Van
de Casteele, overhandigd. Dit archief heb ik echter niet nodig om me te
herinneren welke stukken we in die bijna halve eeuw hebben gespeeld. Ik
heb ze allemaal zelf gekozen, als ik ze niet zelf geschreven heb. Lang heb
ik in mijn talent en in dat van de andere toneelschrijvers geloofd. Tot
ik er me op zekere dag rekenschap van gaf dat de bende in de zaal altijd
in de handen klapt en kreten uitstoot alleen maar omdat een doek zakt
of doordat een speler op abnormale wijze lacht als een os, tiert als een
vermoorde of zich brutaal laat neervallen, zoals geen enkele dode of
wanhopige zich achterover of voorover neerzakken laat. Wij applaudis-
seren altijd het abnormale, omdat de burger in ons zich op alle uitlaat-
kleppen werpt. Hoe meer zotten in de zaal, hoe minder belachelijk men
zich voelt met de eigen dwaze reacties.
- 't Was wél gisteravond, zegt iedereen de Maandag.
Het is altijd 'wel'.
Ik vraag me af of ik armer aan zinnen zou geweest zijn, had ik die twee-
honderd toneelstukken niet moeten zien. En ik vraag me nog ernstiger af
wat er ons meer tot mens maakt, drie bloederige drama's ofhet bijwonen
van één doopsel of één begrafenis. Leugenaars zijn we geweest, allemaal,
die meespeelden of in de handen klapten. Grote, stinkende leugenaars
tegenover onszelf en de anderen. We logen als we in het vel wilden krui-
pen van een graaf of een landloper, we logen als we dachten de schoonheid
te dienen, we logen als we beweerden dat wij goed speelden en een andere
betere kring slecht. En lafaards op de koop toe. Soms wisten we het niet
maar er is nooit iemand geweest, die is komen zeggen dat we kwibussen
van marionetten waren. 'vVewerden almaardoor aangemoedigd met
geld en medailles en prijzen. Men had ons moeten untmoedigen. Wie zui-
vere voldoeningen beleeft met iets edels of iets komieks beloont zich zelf.
Zelden heb ik als speler voldoening beleefd; ik speelde dus slecht en de
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anderen speelden nog stommer. Verleden Zondag heb ik de titelrol ver-
tolkt in 'Grootvader Muylle', één van mijn eigen 'glans-stukken'. Ik ben
vijf en zestig, draag een baardje en op mijn kop waggelen nog drie haren
en half. Zeg mij dan waarom ik een pruik met witte lokken over mijn
schedel heb getrokken, 'waarom ik met bevende stem stond te mekkeren
als een geit, waarom ik mijn rug naar de grond kromde en strompelen
moest met een stok? Ik weet het niet en niemand kan het me zeggen.
Maar ik weet het toch: omdat we toneel speelden en omdat iedereen, zelfs
als speelde hij de rol van zijn eigen persoonlijkheid, uit gewoonte moet
gegrimeerd worden. De mensen in de zaal zouden u anders herkennen!
Waarom krijgen de toehoorders dan een programma en waarom is het
eerste wat ze doen in de schemer van de zaal hun oogputten uitkijken
om het voorgestelde personage te beroven van zijn geheim door het met
de spelende bakker te identificeren? Ik ben beschaamd.
Een laatste stommiteit heb ik me in mijn ijdelheid nog laten welgevallen.
Van werkend lid ben ik ere-lid geworden. Maar ze kunnen voortaan mijn
zolen kussen. Op hun vertoningen zullen ze me niet meer schieten. En
geen cent krijgen ze. Mijn ontslag wil ik niet geven, ik wil in vrede leven,
mijn laatste jaren wil ik niet slijten als een azijnpisser. Ze mochten denken
dat ik bokkig ben omwille van de gemiste decoratie. Dat ze hun plan
trekken, dat ze voort blijven ijveren voor hun moedertaal en hun volks-
opleiding. Opleiding? Misleiding.
Nu ga ik mij eindelijk eens wijden aan mijn persoonlijke ontwikkeling.
Ik ga mij een eigen bibliotheek aanschaffen, ik ga beginnen met een boek
eens helemaal uit te lezen. Veel goeds heb ik horen zeggen over de mo-
derne. schrijvers van ons Nederlands taalgebied, Hollanders en Vla-
mingen. Morgennamiddag ga ik met de tram naar Brugge om mij t""ee
romans te kopen van kleppers over wie in de grote bladen veel geschreven
wordt. Ik heb de artikelen over hun laatste werken uitgesneden, ik breek
met het verleden. Het moge me kosten wat het wil, maar morgen kom ik
thuis met twee boeken, de eerste die ik in mijn leven met eigen geld ga
kopen: Waar zijn de artikels? Wacht. 't Is waar, ze liggen boven in de
nachttafel. De titels herinner ik me niet goed, ik moet eerst een boek in
handen hebben gehad om het nooit meer te vergeten. Maar de auteurs
ken ik wel want die worden mijn nieuwe vrienden. Adieu 'Duindistel',
ik verlaat u voor goed, ik ga me verjongen, egoïstisch verjongen. Antoon
van Hemeldonk en gij, Noord-Nederlander, Emiel Colen, troost mij
over mijn mislukte cultuur met uw aan het donker provincialisme ont-
stegen zegevierend licht.



A. Lemair

DOORBRAAK

In eenen ruk scheurde mijn leven open
en 't lag daar bloot en van zijn schijn ontdaan.
hoe mocht ik hardop denkend naast uloopen,
hoe ben ik zuiver door de nacht gegaan,

bevrijd van sleur, van smet, in redeloos hopen,
verbonden met de kern van mijn bestaan -
alsof een raadsel zich nu ging ontknoopen,
of onverwacht 't gordijn omhoog zou gaan -

wat vroeger was, scheen plotsling te ontwaken:
jonge vervoering, innerlijke gloed.
hoe deed uw warmte ziel en zinnen goed
en ik kon niet los ui.t uw vertrouwen raken -
als iets mijn wezen nog gezond kan maken,
dan zal het zijn uw stem die mij begroet.
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STRAUSS EN RENAN ALS BIOGRAFEN
VAN JEZUS

Het rationalisme van de 16e, 17e en 18e eeuw, het empirisme van de
I7e en volgende eeuwen, de onder invloed van de groeiende natuurweten-
schappen steeds vrijmoediger wordende critiek van een aldoor toenemend
aantal geletterden en zelfstandig oordelenden onder de bevolking van
Europa, hebben niet nagelaten, ook de figuur van jezus in hun onderzoek
en twijfelingen te betrekken. Aan de beschaafden zo goed als aan de een-
voudigen van geest was en werd bij voortduring en met nadruk onder het
oog gebracht, dat een wezen van bovennatuurlijke oorsprong ten tijde
van Augustus op aarde zou zijn verschenen, dat hij de mensen van hun
zonde zou verlossen en het koninkrijk Gods zou brengen, dat hij ten teken
van zijn goddelijke macht wonderen had verricht, dat hij na aan het kruis
te zijn gestorven herleefd was, en dat hij eindelijk, op eveneens wonder-
baarlijke wijze, 'ten hemel was gevaren'. Maar iedere dag werd het voor
onderzoekenden van geest bezwaarlijker, dit alles aan te nemen. Door toe-
passing van hun redelijke vermogens en het nemen van proeven waren hun
waarhèden geleerd, die telkens opnieuw voor verificatie vatbaar bleken
en hun daarom niet anders dan onbetwijfelbaar konden schijnen. Hoe nu
waarheid te zien in deze berichten over jezus, berichten die integendeel
op geen enkele wijze te verifiëren waren? Van datgene wat er boven of
buiten de natuur heette te bestaan was hun nooit iets met zekerheid be-
kend geworden; het koninkrijk Gods was te vaak op korte termijn voor-
speld en vervolgens altijd uitgebleven; van een aangeboren zondenlast en
redding uit de gevolgen daarvan bleek hun niets, zodat zij ook aan een
'verlosser' geen behoefte gevoelden; wonderen, dat is afwijkingen van de
natuurlijke gang van zaken, waren, naar zij begrepen, nog nimmer op
wetenschappelijke wijze vastgesteld; dat een mens, na te zijn gestorven,
lijfelijk zou kunnen 'opstaan', scheen hun te enenmale ongeloofwaardig,
en wat er bij de dood met de ziel van de mens geschiedt onttrok zich
immers aan iedere menselijke waarneming?
Maar het staat toch geschreven! In de evangeliën is het toch door oogge-
tuigen gewaarborgd! Zo luidde het antwoord van hen die door deze twijfel
nog niet waren aangetast, van hen die hun geloof behielden. Helaas, men
moest hun aandacht er op vestigen, dat geloven iets anders, iets minders is
dan eigenlijk weten en dat betrouwbare wetenschap omtrent jezus en
zijn omgeving onmogelijk geput kon worden uit de geschriften die teza-
men het Nieuwe Testament vormen, daar deze geschriften innerlijke
tegenstrijdigheden bevatten, daarbij ook onderling soms met elkaar in
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strijd zijn, voorts tientallen jaren na de beweerde gebeurtenissen zijn ont-
staan en eindelijk een 'feitelijke' inhoud hebben, die bij ons weten door
geen enkel Grieks of Romeins tijdgenoot van jezus voor waar gehouden
of zelfs maar vermeld is.
Ziedaar bedenkingen die niet voor een ieder geldigheid verkregen.
Millioenen en nogmaals millioenen vernamen er zelfsnooit één woord van
en vele honderdduizenden wilden er niet van horen, omdat de behoeften
van hun ziel en geest nu eenmaal een zo dwingende taal spraken, dat
niet-geloven hun een ongeluk en een grote schuld moest schijnen. En de
anderen, zij die wel de twijfel in zich hadden toegelaten? Nu, ook hun
viel het menigmaal zwaar het oude geloof er aan te geven. Dan namen zij
hun toevlucht - in het begin van de 1ge eeuw is dat vooral veel voorge-
komen - tot zogenaamd 'rationele' verklaringen. Men verhaalde hun dat
tot de zwangerschap van jezus' moeder geen man had medegewerkt en
het klonk ongeloofwaardig. Maar er hadden immers op aarde primitieve
wezens geleefd die zich zonder paring voortplantten: kon het ook zijn dat
Maria er zo een geweest was? Dan had het evangelie toch niet helemaal
onwaarheid gesproken ... Op de berg Sinaï [want dit wonderlijk soort
'rationalisme' werd natuurlijk ook op het Oude Testament toegepast]
waren rook en vlammen gezien: zou het misschien een door Mozes
ontstoken vuur of een toevallig onweer geweest zijn? Het was vooral
zekere Dr Paulus, een Duits theoloog, die zich in deze, altijd gedwongen
en dikwijls kinderachtige noodoplossingen heel sterk betoonde.
Aarzeling was op den duur niet mogelijk. Er kon slechts dit ene dilemma
bestaan: of al het verhaalde was eenvoudig waar en daarmee uit, of het
was voor een goed deel verzonnen. Tot dit laatste inzicht kwam David
Friedrich Strauss. In de geschiedenis der theologie en zelfs tot zekere
hoogte in het algemene geestelijke leven bracht hij een ware revolutie
teweeg door in 1835 twee zware boekdelen uit te geven, getiteld Das
Leben Jesu, kritisch bearbeitet, waarin hij betoogde dat al het ongeloofwaar-
dige in de evangeliën was terug te brengen tot in de eerste eeuw van onze
jaartelling ontstane mythen.
Dat het een revolutie was kan men veilig beweren, want het is sedertdien
geen waarlijk wetenschappelijk en dan meteen ook eerlijk theoloog meer
mogelijk geweest, hetzij te verklaren dat hij alles zonder meer aannam,
hetzij het onwaarschijnlijke op de wijze van Dr Paulus 'waarschijnlijk' te
maken. Men moest tegenover Strauss zijn houding bepalen. Velen gaven
blijk zijn opvatting te delen. Velen ook trachtten haar aan te vullen, sub-
tieler, meer geschakeerd te maken, door verduidelijking van het begrip
mythe en door beschouwingen over de respectieve historische waarde der
boeken van het Nieuwe Testament; het evangelie van johannes met
name werd door de enen als geheel onhistorisch, dus als louter theologisch,

341



J. TIELROOY

filosofisch, speculatief, door de anderen daarentegen als een zeer bruik-
bare bron voor geschiedschrijving voorgesteld. Bruno Bauer meende te
kunnen aantonen dat het geen vroegtijdig gevormde mythen waren, die
men voor het onwaarschijnlijke in de betrokken boeken aansprakelijk kon
stellen, maar dat het ganse christendom vrucht was van latere, stoïcijnse
en Alexandrijnse speculatie. In de loop van de 1ge eeuw heeft deze ziens-
wijze bijgedragen tot het ontstaan van de Nederlandse 'radicale' theolo-
gie, die voortgezet is door Bolland en Van den Bergh van Eysinga, en tot
de theorieën van Drews, Couchoud e.a.: volgens hen allen heeft Jezus
nooit geleefd maar is hij te beschouwen als een der vele goddelijke figuren
of goden die de verbeeldingskracht van de mensheid in de loop der tijden
heeft geschapen. Daartegenover hielden anderen, Strauss zelf in de eerste
plaats, staande dat Jezus een mens was, die later door zijn aanhangers is
vergoddelijkt; in onze dagen is dit ook de indruk geweest die Loisy,
Guignebert e.a. van hun onbevangen, wetenschappelijk onderzoek be-
hielden. Tracht men door middel van hun geschriften echter te weten te
komen, welk karakter Jezus precies gehad heeft, welke overtuigingen en
gevoelens, verwachtingen en teleurstellingen, successen en mislukkingen
de zijne waren, kortom wil men Jezus' persoonlijkheid, zijn innerlijke en
uiterlijke lotgevallen leren kennen, dan ontwaart men dat er op al die
punten in de eigenlijke zin niets valt te weten. Het blijft bij indrukken, bij
menigmaal tegenstrijdige gissingen en vermoedens.
Willen wij het tot hiertoe gezegde, deze uiteenzetting van een evolutie die
door de eeuwen heen was voorbereid en nu honderdvijftig jaar geleden
op eens een beslissende wending heeft genomen, voor een ogenblik als een
weefsel beschouwen? Het is er dan een, dat de achtergrond vormt waar-
tegen zich duidelijk omlijnd en met sprekend reliëf mijn twee hoofdfigu-
ren aftekenen, te weten de reeds voorlopig besproken David Friedrich
Strauss en de grote Fransman Ernest Renan.
Er is aanleiding om een vergelijking tussen hen te treffen. Strauss is op
zijn een-en-dertigste jaar, in 1839, toen hij op grond van zijn verdiensten
tot professor in Zürich was benoemd, meteen weer afgezet - wel beschouwd
eveneens op grond van zijn verdiensten, die immers o.a. hierin bestonden
dat hij de theologische wereld in het algemeen, en dus ook een aantal
Zürichse'predikanten, wegens hun vooroordelen, onkunde en gebrek aan
waarachtigheid in discrediet had gebracht en daarmee aanleiding had
gegeven tot een tegen hem gerichte actie van Zürichse geestdrijvers, die
door de als altijd bange regering werd gesanctioneerd. En Renan werd als
professor aan het Collège de France onmiddellijk na zijn inaugurele rede,
in 1862, geschorst en enige tijd daarna ontslagen. In die rede had hij
Jezus een mens genoemd en het sprak, naar het schijnt, vanzelf dat de
Franse hoge geestelijkheid dat niet kon toelaten: ook zij verkreeg instem-
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ming van de regering, die overtuigd was dat het met de maatschappij op
een eind moest lopen als zulke gevaarlijke stellingen ingang vonden. Er
is nog in ander opzicht gelijkenis tussen de aard en de lotgevallen van
Strauss en die van Renan. Beiden hebben pogingen gedaan om aan de
politieke gesteldheid van hun land hun persoonlijke kwaliteiten ten goede
te doen komen, en beiden is dat mislukt. Ook was de een zowel als de
ander in zake politiek tamelijk behoudend: merkwaardig verschijnsel bij
zulke geestelijke vernieuwers; in ons land heeft het zich voorgedaan in de
persoon van Busken Huet. Renan heeft het grote jeugdwerk van Strauss
gekend en er, toen hij zelf nog maar zes en twintig jaar was, in I849 [want
hij was vijftien jaar jonger dan Strauss], in Les historiens critiques de ]ésus
een meesterlijke studie aan gewijd; hij kende het uit de Franse vertaling
die Littré er in 1840 van had uitgegeven. Renan aanvaardt in die studie
maar nauwelijks het begrip mythe en wil de zaak liever zo zien, dat de
schrijvers der evangeliën door hun gemoeds- en geestesgesteldheid ge-
dwongen waren, aan de feiten die zij hadden waargenomen allerlei fan-
tasieën toe te voegen, en aldus wat hij noemt legenden en een legendarische
biografie hebben geleverd. Naar men ziet is het verschil - bij alle over-
eenkomst - hierin gelegen, dat hun bij Strauss groter verbeeldingskracht
wordt toegeschreven dan bij Renan; volgens deze hèbben de Joden zoveel
verbeeldingskracht niet en zagen de evangelisten voor hun geestesoog
steeds reële feiten - maar dan niet 'au grand jour de la raison' doch als het
ware 'au clair de lune, déformées par une lumière trompeuse et incer-
taine'. Strauss en Renan waren voor het overige dezelfde rationalistische
en empiristische wijsbegeerte toegedaan en zij verbonden er ook dezelfde
conclusies aan. Was Strauss bovendien in zijn jeugd een overtuigd Hege-
liaan, Renan heeft van zijn kant voor Hegel levenslang een, weliswaar
gematigde, aandacht gehad. Beiden verwierpen het wonder en hadden de
christelijke dogmatiek vastberaden en voor goed de rug toegekeerd; bei-
den eisten ook scheiding van kerk en staat. Maar dat neemt niet weg, dat
zij religieus van gevoel bleven; zij hadden besef van een ordelijk bestel
in het zijnde, van de vrijheid der menselijke ziel, van de waarde van het
menszijn, die uitging boven die der natuur. Strauss gaf hiervan het duide-
lijkst blijk in 1872, in zijn Der alte und der neue GlaubeJ' Renan verdedigde
in zijn jeugd zelfs nog tot zekere hoogte het christendom, in zijn schitte-
rende verhandeling over Feuerbach, die van 1850 is, en toonde later, tot
aan het eind van zijn leven, in zijn gedrag als particulier en in vele zijner
werken een volkomen trouw aan het godsdienstig gevoel. Andere en
pikante overeenkomst: ondanks hun afwijzing van al wat kerkelijk en
dogmatisch was trouwde Renan in de kerk en liet Strauss zijn kinderen
aannemen; het maatschappelijk nut van zulke formaliteiten durfden zij
nog niet te ontkennen. Zij hebben ook brieven gewisseld, ten tijde van de
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Frans-Duitse oorlog zelfs open brieven - waarbij Strauss zich niet van zijn
beste zijde heeft doen kennen; maar dat is een ander verhaal. Strauss
heeft voorts in zijn Leben Jesu van 1864 de Vie de Jésus van Renan gepre-
zen, hoewel met enige beperking; en Renan schreef in 1872 een voorrede
bij de Franse vertaling van een bloemlezing uit Strauss' werken. Kortom,
deze ware aristocraten van de geest - want zo mogen zij beiden heten -
waren vol wederzijdse waardering en hebben elkaars geschriften waar
nodig met waardigheid en consequentie gecritiseerd.
Maar nu dan hun beider werken over Jezus. In het reeds genoemde grote
jeugdwerk van Strauss - hij schreef het op zijn zeven-en-twintigste jaar -
is de hoofdzaak een zeer omstandig, rijk en nauwkeurig gedocumenteerd
betoog. Een werk van kunst, een artistieke biografie is het dus niet, al had
Strauss wel veel van de kunstenaar in zich; hij schrijft bij voorbeeld gemak-
kelijk, overvloedig zonder overdaad, doeltreffend en niet zelden aange-
naam-beeldend. Nog meer goeds zou bovendien van de kunstenaar in
Strauss zijn te zeggen naar aanleiding van zijn biografie van Voltaire.
Maar ik kan er niet aan denken het duidelijke beeld dat ik zo even van
hem en Renan tegen de achtergrond van de theologische ontwikkeling
meende te zien, hier te reproduceren; over de Duitser leze men het stan-
daardwerk van Theobald Ziegier [Straatsburg 1908] en over de Frans-
man een der talrijke aan hem gewijde studies, bij voorbeeld mijn bio-
grafie van 1948.
Strauss' boek heeft als gezegd ten doel, aan te tonen dat het ongeloof-
waardige in het Nieuwe Testament van mythische aard moet zijn; maar
bovendien wil het van die mythische elementen de oorsprong aanwijzen.
Deze oorsprong ziet hij nagenoeg uitsluitend in het Oude Testament. Is
er bij voorbeeld in het evangelie sprake van de ster die bij Jezus' geboorte
aan de hemel zou zijn verschenen, dan verwijst hij naar Numeri XXIV,
17: 'Er zal eene ster voortgaan uit Jakob, en er zal een scepter uit Israël
voortkomen', om vervolgens te trachten aannemelijk te maken dat de
evangelisten door die plaats tot hun mythe zijn gekomen. Desgelijks met
de onbevlekte ontvangenis, de wijzen uit het Oosten, de verzoeking in de
woestijn, de opwekking van Lazarus uit de doden en tientallen andere,
door hem als mythisch beschouwde verhalen en voorstellingen: bijna
altijd vindt hij overeenkomstige bijzonderheden in de oud-Joodse boeken.
Een van de bezwaren die men daartegen kan hebben, is reeds gebleken
uit de afwijkende zienswijze van de jonge Renan; van andere zijde is er
tegen aangevoerd, dat altijd nog overblijft te verklaren, waarom de
nieuw-testamentische schrijvers nu juist deze en geen andere wending aan
hun verhalen en voorstellingen hebben gegeven; verder vroeg men zich
af, of Strauss dan niet gezien had, dat er ook vele niet-Joodse, met name
Griekse en Perzische precedenten in het spel waren. Bovendien mag men
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thans zeer zeker, op grond van latere onderzoekingen, opmerken dat hij
weliswaar reeds de historische betekenis van het vierde evangelie, dat van
johannes, zeer beperkt acht, maar nog niet inziet, ofin ieder geval nalaat
duidelijk te maken, dat ook de drie andere evangeliën, evenals de brieven
van Paulus, bijna iedere historische waarde missen, eenvoudig omdat ze
te laat zijn opgesteld. Zijn verdienste blijft niettemin groot; al had hij
voorlopers bij wie het begrip mythe reeds voorkomt - onder de kenners
van de bijbel Reimarus, onder die van Homerus Wolf-hij is toch degeen
die het in zake het Nieuwe Testament met grote nadruk, met veel talent
en met een zeldzaam uitgebreide kennis van de materie onder de aan-
dacht van de toenmalige beschaafde wereld heeft gebracht.
Merkwaardig is verder nog in dit boek, dat er een christologie in wordt
geformuleerd die de meeste mensen van onze tijd niet meer dan een curio-
sum zal lijken. Onder Christus, zegt Strauss, moet niet één mens worden
verstaan maar de mensheid, met wie God zich niet eenmaal heeft vere-
nigd doch met wie hij zich bij iedere geboorte opnieuw verenigt. Zegt
het traditionele christendom dat Christus zondeloos, onsterfelijk en
wonderdadig is, dan worden wij uitgenodigd aan te nemen, dat deze
praedicaten aan het mensdom als geheel toekomen, daar het immers zijn
schuld vereffenen kan, telkens wordt herboren en een wonderdadig
schijnende macht heeft om de natuur naar zijn hand te zetten. 'Verlost' zal
het worden in zoverre het zijn blijvende eenheid met God zal willen. Een
vernuftig bedachte theorie, naar men ziet, die echter, al kwam zij dan uit
de filosofie van Hegel voort, toch niet te oneerbiedig wordt bejegend,
wanneer men opmerkt dat zij het een en ander vooronderstelt dat nog
bewezen moet worden.
Het zal niemand verwonderen dat er op de verschijning van dit eerste
Leben Jesu van Strauss een ware uitbarsting van godgeleerde razernij is
gevolgd; men schold hem voor misdadiger en judas uit, men loog dat hij
het historisch bestaan van jezus ontkende, men trachtte hem ook, en niet
alleen in Zürich, maatschappelijk te schaden. Nu was Strauss een diep
waarachtig mens, maar tevens een, die waar het maar even kon naar
verzoening en eensgezindheid streefde. Deze laatste neiging heeft hem
tot een zwakheid verleid. In de derde druk van zijn grote werk deed hij
plotseling concessies aan de tegenstanders, verklaarde bij voorbeeld, nu
toch meer betekenis aan het evangelie van Johannes te hechten dan hij
eerst had gedaan. Dat deze nieuwe uitingen niet met zijn ware, duurzame
inzichten strookten bleek bij de volgende druk: op alle betrokken punten
nam hij gelukkig zijn oorspronkelijke posities weer in.
Strauss is na zijn eerste optreden, dat is na dit Leben Jesu en enkele
andere theologische geschriften, gedurende meer dan twintig jaren met
het bearbeiden van niet-theologische onderwerpen bezig geweest. Maar
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omstreeks r860, toen hij even over de vijftig was, gevoelde hij de behoefte
zich nogmaals over de figuur van Jezus te uiten, en nu in een voor het
grote publiek meer toegankelijke vorm: het kwam er voornamelijk op
aan, deze meer uitgebreide lezerskring op de hoogte te brengen van zijn
door de ondervonden critiek toch wel verbeterde opvattingen over de
nieuw-testamentische mythen, en dan ook, zichzelf en dat publiek eens en
vooral duidelijk voor ogen te stellen, aan welke feiten aangaande Jezus
men nu nog, na aftrek van al het denkbeeldige, geredelijk kon geloven. Zo
verschijnt in r864 zijn Das Leben Jesufür das deutsche Volk bearbeitet. Een
jaar tevoren had Renan zijn Vie de Jésus doen uitgeven; maar Strauss was
al in r860 aan de voorbereiding van zijn boek begonnen, toen hij van
Renan's plannen nog niets wist.
Hij begint hier met een tableau van de historische feiten, en hij weet dan
wel iets - meer niet - te vertellen, b.v. over Jezus' verhouding tot Johan-
nes de doper, over zijn familie en aanvankelijke levensomstandigheden,
zijn strijd tegen het ceremoniële in de Joodse godsdienst, zijn reis naar
Jeruzalem, zijn prediking, zijn uiteindelijk lijden. Dat Jezus letterlijk
geloofde, ter duurzame vestiging van het koninkrijk Gods te zullen weder-
keren, neemt Strauss niet aan: wij hebben hier, zegt hij, waarschijnlijk
met beeldspraak te doen, die ten doel had de verwachte zege van Jezus'
zaak aan te duiden. Het is inderdaad, naar men ziet, wel heel weinig wat
Strauss als aannemelijk beschouwt. Bijna al wat later tot de dogmatiek
aanleiding heeft gegeven, ontbreekt in deze voorstelling, en wat er over-
blijft is zo onsamenhangend en vol hiaten, dat het onmogelijk was er een
psychologisch verantwoord beeld mee samen te stellen. Bovendien is de
methode niet artistiek, daar zij discussies in de tekst zelf meebrengt; en
hoewel het boek weer in onderdelen goed is geschreven, vermag het noch
op ons gevoel noch op onze verbeelding te werken. Al wat wij er uit ver-
nemen, is dat er niet veel te vernemen valt. Strauss schijnt dat ook zelf
soms wel bedacht te hebben, want in zijn inleiding spreekt hij over onze
vermoedens omtrent Jezus; het blijft daarom verwonderlijk dat hij de
onderneming gewaagd heeft. En acht jaar later, in r872, treft men in zijn
Der alle und der neue Glaubeop blz. 76de volgende belangrijke uitspraak aan:
'Es ist ein eitler \Vahn, dass aus Lebensnachrichten, die, wie unsere
Evangelien, auf ein übermenschliches \-Vesenangelegt und noch ausser-
dem durch streitende Parteivorstellungen und Interessen in allen Zügen
verzerrt sind, sich durch irgend welche Operationen ein natürliches, in sich
zusammenstimmendes Menschen- und Lebensbild herstellen lasse' -
woorden, niet waar, waarmee hij zijn eigen poging en daardoor ook de
poging van Renan voor goed schijnt te veroordelen? Wij zullen zien of
dit laatste geheel te recht geschiedde.
Over het meer theoretische gedeelte van dit tweede Leben Jesu kan ik kort
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zijn. Hij herhaalt zijn blijvende mening over johannes, met royale moti-
vering, neemt van theologen die, toen hij aan iets anders werkte, hun
onderzoek hadden voortgezet, beschouwingen over aangaande de moge-
lijk Alexandrijnse, algemeen Griekse, Romeinse en misschien Perzische
oorsprongen van het christendom, en geeft voor het overige opnieuw zijn
vroegere, uitvoerige betogen over de mythische elementen in het Nieuwe
Testament, echter niet z;onder het begrip mythen thans nader te bepalen,
o.a. door op te merken dat zulke verdichtingen niet altijd onbewust
geschieden. Van zijn Hegelianisme en daarbij aansluitende christologie
blijkt niets te zijn overgebleven. Hij legt er nu de nadruk op, dat een ge-
zuiverd christendom zoals hij dat wenst, wanneer het eenmaal verwezen-
lijkt zal zijn, het mensdom er toe zal brengen het leven te erkennen en te
waarderen - de christenen zeggen: God te aanbidden - 'in geest en
waarheid'. Zo zou datgene wat er dan van de oude Europese godsdienst
nog over zou zijn, meer dan deze tot nu toe is geweest, een geestelijke en
zedelijke macht kunnen worden; nooit echter zal het daartoe komen in-
dien niet de christenen afzien van hun waandenkbeelden omtrent won-
deren en van hun op niets werkelijks gegronde dogma's.
Vragen wij ons af, wat er ten slotte uit dit boek te onthouden valt,
dan is het wel dit: van de historische jezus is weinig bekend; het grootste
deel van het Nieuwe Testament is, zo niet overal mythisch in de strikte zin
van het woord, dan toch altijd op enigerlei wijze een voortbrengsel van
de menselijke fantasie. Met het leveren van deze gedeeltelijk negatieve
uitkomst - maar ook negatieve uitkomsten kunnen in de wetenschap van
positieve betekenis zijn - heeft Strauss met goed gevolg gepoogd de waar-
heid te dienen; de schoonheidswaarde van het werk is daarbij op een
aantal plaatsen onmiskenbaar, maar blijft toch altijd bijkomstig.
De Vie de ]ésus nu, van Ernest Renan, naar men weet éénjaar eerder ver-
schenen, komt in twee belangrijke opzichten met de biografie van Strauss
overeen. Ten eerste is nooit duidelijker dan hier gebleken dat beider
filosofischeen religieuze overtuigingen nagenoeg identiek waren; en in de
tweede plaats kan gezegd worden, dat Renan niet heeft nagelaten kennis
te nemen van dezelfde theologische literatuur als zijn Duitse confrater; hij
kent niet alleen deze zelf, maar ook Bruno Bauer en derg., en in zijn geval
kwamen daar dan nog bij de zogenaamde 'Straatsburgse' theologen, als
Colani, Reuss enz. Zijn voorstudie, die degelijk moet geweest zijn, had
hem intussen, zoals wij gezien hebben, er toe gebracht de hypothese van
Strauss door die van een legendarische biografie te vervangen; zij heeft
hem daarenboven een geheel ander denkbeeld gegeven aangaande het
evangelie van johannes. Hij acht dit in hoge mate historisch en ziet er op
vele plaatsen een uitstekende bron in voor ons begrip, met name, van
jezus' laatste levensperiode. Het feit is van belang, want zonder dit
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inzicht zou Renan's Vie de ]ésus in sommige gedeelten niet zijn wat het
nu IS.

Er zijn meer verschillen tussen de beide geleerden; zo stelt Renan de
data van de nieuw-testamentische boeken veel vroeger dan Strauss in
1864 zou doen, namelijk nog in de Ie eeuw. Maar ik zal dit hier verder
niet nagaan. Het grote, het alles bepalende verschil is van heel andere
aard. Het bestaat hierin, dat Renan, in tegenstelling tot Strauss, een
kunstenaar, een man van groot scheppend vermogen is geweest, meer nog
dan een geleerde. Hij wist omtrent jezus wat er geweten kon worden.
Maar zijn wetenschap liet noch zijn gevoel, noch zijn verbeeldingskracht
ongemoeid. Zijn boek is ontstaan doordat zij beide in werking getreden
waren en in werking bleven tot het voltooid was; het krachtigst waren zij
zeker tijdens zijn verblijf in Palestina. Door hun werking is hij er toe ge-
komen datgene wat hij wist aan te vullen met gissingen, vermoedens, ver-
onderstellingen, kortom met al wat maar dienen kon om logica en psycho-
logische waarschijnlijkheid tot hun recht te doen komen; en toen die tal-
rijke elementen in zijn binnenste waren samengesmolten, bleek er een
beeld te zijn gegroeid - een beeld dat leefde, overeind stond, zich scheen
te bewegen. Dat beeld nu is hetgeen, ofliever degeen die wij nog in zijn
onsterfelijke Vie de ]ésus ontmoeten.
Er is, zoals wel was te verwachten, op dit boek het een en ander afgedon-
gen, vooral van theologische zijde. Dat velen het in zake het vierde evan-
gelie met Renan oneens waren, spreekt vanzelf; maar wat nog belang-
rijker is, men heeft er herhaaldelijk en met grote bekommernis aan ver-
weten, dat het jezus te menselijk voorstelde, namelijk als een man die in
karakter en gedrag een enkele maal tekort was geschoten. De lezer, zo zei-
de men, verneemt, ja, natuurlijk dat jezus in de eerste jaren van zijn
optreden de nobele en zachtzinnige prediker was die ons ook in de evan-
geliën wordt geschilderd, en daarvoor niets dan lof... Maar later! Later,
als jezus' optreden een revolutionair karakter krijgt, geeft de schrijver ons
de indruk dat zijn held, zo niet opzettelijk heeft voorgewend een boven-
natuurlijk wezen te zijn, dat wonderen verricht en als Messias de pro-
fetieën vervult, dan toch, met verzaking van de volkomen eerlijkheid die
men van hem mocht verwachten, heeft goedgevonden, althans ter wille
van zijn zaak niet heeft verhinderd, dat zijn omgeving hem daarvoor uit-
gaf. En dan, in zijn laatste jaren, de driftigheid, de lichtgeraaktheid, de
onbeheerstheid die Renan hem toeschrijft! En de menselijke zwakheid die
hij getoond zou hebben toen hij wist te zullen sterven! Menig vroom ge-
moed was er hevig door geschokt en sommige logisch, misschien al te
logisch denkende lezers wierpen Renan tegen, dat het wel inconsequent
van hem was Jezus eerst als een onvolmaakt mens voor te stellen en ver-
volgens te zijner nagedachtenis de volgende woorden neer te schrijven:
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'Repose maintenant dans ta gloire, noble initiateur. Ton ceuvre est
achevée, ta divinité est fondée. Ne crains plus de voir crouler par une
faute l'édifice de tes efforts. Désormais hors des atteintes de la fragilité, tu
assisteras, du haut de la paix divine, aux conséquences infinies de tes
actes. Au prix de quelques heures de souffrance, qui n'ont pas même
atteint ta grande ame, tu as acheté la plus complète immortalité. Pour
des milliers d'années, Ie monde va relever de toi! Drapeau de nos con-
tradictions, tu seras Ie signe autour duquel se livrera la plus ardente
bataille. Mille fois plus vivant, mille fois plus aimé depuis ta mort que
durant les jours de ton passage ici-bas, tu deviendras à tel point la pierre
angulaire de l'humanité qu'arracher ton nom de ce monde serait l'ébran-
lel' jusqu'aux fondements. Entre toi et Dieu, on ne distinguera plus.
Pleinement vainqueur de la mort, prends possessionde ton royaume, ou te
suivront, par la voie royale que tu as tracée, des siècles d'adorateurs'. Zie-
daar veel gezegd, van een man wiens feilen men zojuist getoond heeft.
Maar, antwoordt Renan, waren zulke onvolkomenheden, als ze dan
werkelijk een feit zijn, niet gedeeltelijk uit de geestesgesteldheid van
jezus' land en tijd te verklaren, ja, kan hij niet juist dóór die gesteldheid
geheel te goeder trouw zijn geweest? Hij wist, bij wijze van spreken, niet
beter. .. En is enig mens, hoe groot ook, wel ooit geheel en al volmaakt?
Bovendien, wij weten toch allen dat niemand tot dusverre, en waar ook,
zijn zaak heeft kunnen doen zegevieren zonder aan de zwakheden en
vooroordelen van zijn tijdgenoten kleine concessies te doen. Zo meende
Renan ondanks alles wel het recht te hebben, jezus voor te stellen als een
edele persoonlijkheid, als een moreel genie, ja te verklaren: 'Mais quels
que puissent être les phénomènes inattendus de l'avenir,jésus ne sera pas
surpassé. Son culte se rajeunira sans cesse; sa légende provoquera des
larmes sans fin; ses souffrances attendriront les meilleurs cceurs; tous les
siècles proclameront qu'entre les fils des hommes, il n'en est pas né de ./
plus grand que j ésus.' En het beeld van die nobele mens moge dan, naar
men weet, niet overal door documenten worden geschraagd - verre van
dien! - hij heeft het daarom niet minder weten waar te maken, waar op
de wijze der kunst, dat wil zeggen dat het de beschrevene toont, misschien
niet zoals hij was, maar zoals hij heeft kunnen zijn.
De methode die Renan hier heeft toegepast is dan ook die van een histo-
rische roman of, om de term uit zijn eigen jeugdstudie te gebruiken, die
van een legendarische biografie. Nergens wordt het dichterlijke en zeer
aanschouwelijke verhaal door noten of polemieken gestoord; wie verant-
woording wenst kan onder aan de bladzijden het nodige vinden. Om de
aan jezus toegeschreven wonderen aan te duiden, geeft de schrijver
telkens te kennen dat de eenvoudige lieden uit de omgeving van de
prediker ze van hem vertelden; ook in dit opzicht worden wij dus niet door
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discussies gehinderd, en kunnen voortdurend genieten van de gevoelige,
zoetvloeiende taal, van de boeiende, treffende, dikwijls geestdriftige be-
schrijving van mensen, dingen en gebeurtenissen. Men zou ook kunnen
zeggen, en het wordt o.a. gezegd door Albert Schweitzer, in zijn Geschichte
der Leben-Jesu-Forschung, dat Renan's Vie de Jésus iets is als een vijfde
evangelie.
Maar wenden wij ons nu weer tot ons punt van uitgang. In de aanvang
stelden wij vast dat 'de geest der eeuw', dat is dan in casu die van de 18e
en de Ige eeuw, de figuur van Jezus aan een rationeel onderzoek heeft
willen onderwerpen. De vraag werd toen gesteld, allereerst, of wij hier
met wetenschappelijk aanvaardbare waarheid hadden te doen. Konden
de in de 'heilige' boeken vervatte voorstellingen als 'waar' beschouwd
worden, dat is, volgens de enig juiste definitie van dat woord, als overeen-
stemmend met een objectieve, met onze menselijke observatie-middelen
geconstateerde werkelijkheid? En het antwoord werd gegeven. Aan be-
doelde boeken ligt in het geheel geen of slechts een gering deel werkelijk-
heid ten grondslag. Alles, of een groot gedeelte, is mythe, legende, specu-
latie of theologie; al zijn ook deze op haar wijze een werkelijkheid, het is
er een van geestelijke aard en dus een andere dan die met de gestelde
vraag bedoeld was. Onder degenen die dat antwoord met ruime en
betrouwbare documentatie hebben geleverd, is David Friedrich Strauss
een der voornaaIllSten. Strauss heeft daarbij als gezegd van zekere kun-
stenaarskwaliteiten blijk gegeven, maar zijn antwoord is geen daad van
kunst, het is er in hoofdzaak een van wetenschap; hij heeft er de waarheid
mee gediend.
En Renan? Is ook hij met zijn biografie een dienaar van de waarheid ge-
weest? Men zou er aan kunnen twijfelen. Men zou kunnen opmerken dat
hij een groter aantal feiten als zeker heeft beschouwd dan Strauss, en
vragen wie van beiden in dit opzicht gelijk had. Wat meer zegt, zijn hele
opzet, ik toonde het zo even aan, is van niet-wetenschappelijke aard. De
basis van zijn voorstelling van zaken is feitelijkheid, ja, maar ook gevoel,
intuïtie, gissing, intellectueel overleg en verbeeldingskracht, kortom het
is de basis van een kunstwerk.
Maar zou daarmee de aanwezigheid van een hoog waarheidsgehalte aan
zijn Vie de Jésus ontzegd zijn? Volstrekt niet. Op de vraag naar de waar-
heid omtrent de figuur van Jezus heeft Renan geantwoord dat deze in
Palestina in de aangegeven tijd naar zijn mening inderdaad geleefd heeft.
Nu, daarvoor was Renan niet nodig; dat meende men vrij algemeen, ook
in wetenschappelijke kringen. Maar hij heeft tevens een aannemelijk
psychologisch portret van Jezus geleverd, en zelfs al bleek het te eniger
tijd dat de werkelijke Jezus anders geaard is geweest, dan nog zou er
algemeen menselijke waarheid in het portret zijn: het laat zien dat het
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mensdom naar alle waarschijnlijkheid in staat is zulke figuren voort te
brengen. En nog iets anders en beters laat de Vie de ]ésus ons zien. Met
bewonderende, ja van ontroering getuigende woorden omschrijft dit
werk het essentiële van de op naam van]ezus gestelde leringen, een kern
die noch deïsme noch pantheïsme, maar met haar stellen van de eenheid
tussen God de vader en de wereld tegelijkertijd beide en iets geheel anders
is; die ons het vertrouwen verschaft dat er orde is in het zijnde; die de
aangeboren vrijheid van onze ziel verkondigt, en die daarenboven de
nobele ethiek bevat waaruit zelfsniet-christenen nog altijd en tot hun wel-
zijn gedeeltelijk leven. En als wij dan deze historische en psychologische
waarheid, deze lof voor een filosofie en een wijze van gevoel hebben be-
schouwd en overwogen, en daarbij bedacht dat het een lof is die op in-
zicht in het ware gegrond was [weliswaar op Renan's persoonlijk inzicht],
dan bemerken wij bij voortgezette overdenking dat ook dit nog niet alles
is wat het boek ons schenkt: het blijkt ons dan tevens het stellige gevoel te
schenken dat geen vormendienst, geen ceremoniën, geen dogmatiek van
node zijn om ons, in het zijnde gewortelde, leven volledig te leven en van
onze dankbaarheid er voor te getuigen, maar dat dit bij uitsluiting moet
geschieden, zoals ook Strauss in navolging van de bijbel gezegd heeft, 'in
geest en waarheid'. Aldus is deze Vie de]ésus een werk waarin, op de wijze
der kunst, een levensleer, een levensgevoel, een intellectueel inzicht,
een ethiek en een aantal geschied- en zielkundige feiten vermengd, en
tot een geheel samengevloeid zijn. Zeker vertegenwoordigt dit weldadig
geheel, hoe nuttig ook het antwoord van Strauss was geweest, een nog
heel wat meer zeggende reactie op de vraag die aan de aanvang van de
eeuw eens te meer en met groter nadruk dan ooit gesteld was.
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DE SCHILDER SALIM

Er is een tijd geweest dat de Indonesiërs als parade-paardjes fungeerden
voor het Nederlandse publiek, - en er waren er, die het wát leuk en prettig
vonden! Niet slechts Indonesische politici en studenten [Mali no- zowel als...
Republikeinse], maar ook de weinige kunstenaars die in Nederland zijn
geweest. De 'scheppingen' van deze kunstenaars werden hoog opgehe-
meld; vaak zag men de fouten en gebreken wél, maar och ja, 'laten we
niet al te vitterig zijn'. Immers, de paradepaardjes zullen hun kunsten een
andere keer wel beter doen! Helaas zijn deze paradepaardjes mensen van
vlees en bloed, en niet erg bestand tegen vleierijen en kreten van bewon-
dering van het publiek. 'Het exotische' en 'Oosterse' element werd hoog
en luid aangeprezen, en omgekeerd maakten handige kunstenaars [handig
vooral in het marchanderen] er dankbaar gebruik van om hun 'reputatie'
te vestigen. Slechts een heel enkele uitzondering, dus iemand van karakter
en met een sterke persoonlijkheid, weet zich te onttrekken aan deze
vleiérij. Zo'n iemand, die zichzelf weet te blijven, is Salim, artiste-peintre.
Salim is Indonesiër van geboorte en afkomst, socialist van politieke over-
tuiging en in geestelijk opzicht een 'cosmopoliet'. Hij heeft verreweg het
grootste deel van zijn leven in Europa doorgebracht, en meer dan 20 jaren
zich aan schilderkunst gewijd. Hij maakte vele schilderstukken, en deed
mee aan vele collectieve exposities. Een enkele keer exposeerde hij alleen.
Reeds in 1936merkten de recensenten hem op, en telkenjare weer waren
de kritieken over hem goed en objectief. Maar een enkele keer vergalop-
peerde de criticus zich en hemelde zijn 'Oosterse' stijl en sfeer-weergave op.
Omgekeerd oordeelde b.v. een Republikeins minister vernietigend over
hem: 'Te Westers' [Expositie van 1949]. Nu, van geen van beide gecursi-
veerde qualificaties moest Salim het hebben. Voor hem bestaat geen
Oost-West-antithese, en vooral niet in de ongunstige betekenis van het
woord.
In zijn schilderstukken heeft hij trouwens van het begin af getoond, noch
het een noch het ander te zijn. Ik zie meer een synthese van wat men
gemakshalve 'Oost' en 'West' pleegt te noemen. Dat bleek mij al in 1934,
toen Salim schetsen maakte van 'Algiers', maar ook van 'Bogor'. Dat
blijkt mij nu ook weer - hoewel in vele opzichten veel volmaakter dan zijn
eerste werkjes - bij deze 26 stukken, die bij de Stichting Culturele Samen-
werking worden geëxposeerd, alvorens naar Indonesië te worden gestuurd.
Ondanks zijn eerste school bij Léger en Ozenfant, is Salim niet de 'moder-
nistische' richting opgegaan. Evenmin echter kunnen we van hem zeggen,
,dat hij impressionist is, al is onmiskenbaar de invloed van Dufyen Cézanne
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bij hem aanwezig. Maar de harmonie en fijnheid van kleur en sierlijkheid
van stijl laten zich niet passen in een bepaalde school. Daarvoor is ook de
persoonlijkheid en de ziel van de mens Salim [de Indonesiër] mede ver-
antwoordelijk. Vandaar ook die frisse kleuren bij de landschappen, die
fijnheid bij het schilderen van bloemen en bladeren, en die ongekunsteld-
heid bij zijn portretten en composities, die de bewondering van Neder-
landse en Zuid-Franse critici wekken.
Wat ons Indonesiërs zo treft, is dat dit gevoelig-lichte het resultaat
is van een 2o-jaren lange en bittere strijd om zich te handhaven als
kunstenaar, en de moeizame \vorsteling naar het betere en het waar-
achtige. Hier heeft Salim de jonge garde van schilders van Indonesië naar
ik meen nog veel te leren. Inderdaad heeft een groot deel van de revolu- .
tionnaire schilders daar de neiging om zich te laten meeslepen door de
omstuimigheid van de tijd en soms ook - van de politiek. Dat een groep als
de S.I.M. [Jonge Indonesische Kunstenaars J op een gegeven ogenblik aan
'Proletkult' deed, en het proletarische adoreerde, is een symptoom. Maar
evengoed is er bezinning aanwezig bij de jongeren, die een andere groep
vormen, los van Soedjojono [S.I.M.J en los van Affandi [de realistische
richting]. Ik heb ook gemerkt, dat deze jongeren, die van Salim een
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enkele schilderij hebben gezien, maar meer vignetten, toch een diepe ach-
ting hebben voor de hen overigens weinig-bekende schilder. En omgekeerd
ben ik ervan overtuigd, dat Salim zich in zijn mening gesterkt zou weten,
als hij het werk van deze jongeren kon zien, dat beter en waardiger is dan
wat men hier zag van de Djaya's of een Basuki Abdullah.
Dit contact zal echter pas tot stand kunnen worden gebracht, als deze
schilder eens naar zijn tweede vaderland ['.J'ai deux patries : la France et
I'Indonésie' zei hij vaak] zou kunnen terugkeren, en er desnoods voor
enkele maanden verblijven!
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DE CORRECTOR EN DE STRAATMUZIKANTEN

Nu hangt weer 't paardenhoofdstel aan de muur,
Een heel orkest staat voor mijn raam te huilen
En ik die ijverig op mijn tafel tuur
Vind daar geen werk waar ik mij kan verschuilen
Voor het gevoel.

'Voorwaarden der integrabiliteit'
Lees ik op een papier, bevlekt met letters,
En ik behoor met veel zorgvuldigheid
Nu na te gaan of't noest gezwoeg der zetters
Klopt met het doel.

Want letters raken spoedig door elkaar,
Zij hebbén neiging om van plaats te wiss'len
En 't is mijn taak om zonder veel misbaar
Hun kwesties na te gaan en te bediss'len
Op deze stoel.

Nu brengt mij 't paardenstel het hoofd op hol,
Ik kan mijn menslijk bit niet langer dragen
En trek geen grens bij 't dagelijks gesol,
Maar releveer in mijn gevoelig klagen
De hele boel.

En ik krijg lust om met beheerst plezier
Mij op die rechtspersoon, de zaak, te wreken,
Door haar gebouw van zakelijke zwier
Tot aan de kelderruimten af te breken,
Hard, sterk en koel.

Dan heerst tenminste ergens weer het veen,
Een veld, waar wellicht wijze kindren stoeien,
Die meer van modder houden dan van steen
En 'k stel mij voor hoe lief de bloempjes bloeien
In deze poel.
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DE LIEFHEBBER SPREEKT

Ik mag zo graag
Een mooi schetsje maken,
Een mooi liedje dichten,
En ik zing vaak,
Maar geen jazz of zo.
Mijn goden zijn Schubert, Rembrandt, Michel Angela,
Ik hoorde een lezing daarover in de radio
En ik poog ze te evenaren.
Ik houd niet van mijn vrouw
En ik lijd veel gevaren
Omdat ik niet van der hou.
Want eigenlijk ben ik een ander.
Iedere avond na de vaat
Verander
Ik in een minstreel of een soldaat.
Weet je wat ik hoor
Als ik me de hele dag heb moeten beteugelen
Met veel verdriet
En 't is schemer en laat?
Een koor
Van engelvleugelen
Of je me gelooft of niet.
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IJ IN HET LAND VAN HET TITOïsME

Gedurende onze hele reis in Joego-Slavië hebben we gegevens verzameld
over de economische toestand van het land. Daarbij kwamen wij voor de
grote moeilijkheid te staan, dat de ons v~rstrekte feiten en cijfers vaak
tegenstrijdig waren, zonder dat wij konden controleren hoe de werkelijk-
heid in die gevallen was. In Belgrado hebben we echter met verschillende
zeer deskundigen op het gebied van de economie kunnen spreken, o.m.
met de directeur van de Economische Statistieken. Verder vonden we
natuurlijk in de voor ons toegankelijke literatuur wel aanvullingen op on-
ze aantekeningen. Hoewel we dus onmogelijk een diepgaande bespreking
van deJoego-Slavische economie zouden willen of kunnen geven, menen
we toch, dat de volgende notities wel enig licht op de nationale situatie
kunnen werpen.
Zoa'ls bekend, is men in 1947 begonnen met een vijfjarenplan voor indu-
strialisatie en electrificatie. Dit plan is door buitenstaanders wel het
'meest ambitieuse plan uit de geschiedenis' genoemd. Het schrijft voor,
jaarlijks 27 % van het nationale inkomen te investeren. Vergeleken met
1939 geeft het plan dan voor 1951 een toeneming van het nationale inko-
men met 93% aan. De industriële productie zou dan met 223% toegeno-
men zijn, de agrarische met 52%. De metaalindustrie moet bijna 6 maal
zo groot worden als in 1939. De petroleum-ontginning moet nog sterker
vergroot worden. Het verschil in ontwikkeling tussen de republieken zal
bestreden worden, evenals wanverhoudingen tussen de verschillende
industrieën.
Juist in deze geweldige doelstellingen ligt de kwetsbaarheid van het plan.
Reeds in 1950moest men tot de conclusie komen, dat de gestelde doelen
in 1951 niet bereikt zouden worden. Met verschillende factoren had men
namelijk geen rekening gehouden. In de eerste plaats bleken de export-
mogelijkheden anders te liggen, dan men oorspronkelijk gedacht had.
Verder is door de breuk met de cominform de levering van belangrijke
fabrikaten en grondstoffen niet uitgevoerd. Door deze 'Cominform-
blokkade' is ongeveer 50% van de buitenlandse handel en 90% van de
import van kapitaalgoederen verloren gegaan. Dan is het jaar 1950 er
een geweest van uitzonderlijke droogte, waardoor de landbouwproductie
beneden het plan is gebleven. Over het algemeen is trouwens het plannen
van de oogst een riskant werk. Verder brengt de industrialisering natuur-
lijk grote moeilijkheden mee, daar onervaren krachten niet alleen als
arbeiders, maar ook voor de leiding moeten worden aangetrokken. Met
dit nadeel, nog versterkt door de nationalisatie, schijnt te weinig rekening
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gehouden te zijn. Men is gedwongen geweest op belangrijke punten van
het plan af te wijken. Aan de ene kant moest een gedeelte van de
productie worden verminderd, zoals de zware industrie en de mijnbouw,
door het ontbreken van de nodige materialen, die oorspronkelijk geïm-
porteerd zouden worden. Aan de andere kant heeft dit wegvallen van
import somssterkere uitbreiding noodzakelijk gemaakt, zoals in de electro-
industrie. De mogelijkheid van export heeft gemaakt, dat men de hout-
productie sterk heeft opgevoerd, en daarmee wellicht een roofbouw heeft
gepleegd op de bossen, waarvoor de J oego-Slaven dan later de rekening
gepresenteerd zullen krijgen.
In verband met de duidelijke versterking van de industrie in verhouding
tot de landbouw, voltrekt zich in J oego-Slavië een verandering in de be-
roepsstructuur. Was voor de oorlog 75 %van de bevolking in de landbouw
werkzaam, dit is thans afgenomen tot 65 %.
Met het vijfjarenplan is ook een nationalisatie van de productiemiddelen,
tot op grote hoogte, gekomen. Direct na en reeds tijdens de oorlog waren
wel de eigendommen van collaborateurs geconfisceerd, waarbij ongeveer
een vierde van de industrie in handen van de staat kwam. De werkelijke
nationalisatie begon pas in 1946, toen alle belangrijke industrieën werden
overgenomen. Het bankwezen was al eerder geconfisqueerd als eigendom
van collaborateurs ofvan de vroegere Joego-Slavische staat. Hier maakte
men even halt, om op adem te komen, d.w.z.: het genationaliseerde bezit
enigszins te organiseren. In 1948 is men echter al weer begonnen met de
nationalisatie, van het verkeer en vrijwel de gehele handel. Aan de andere
kant is er echter ook wel staatsbezit in land verdeeld onder de boeren en
coöperatieven. We zien dus:
Ie. Een sterke staatssector.
2e. Een coöperatieve sector, die vooral in de landbouw belangrijk is [we
komen hier op terug] en verder ook coöperatieven van kappers, meu-
belmakers e.d. omvat.

3e. Een privé-sector, grotendeels verdwenen, behalve in de landbouw.
Zowel het oude als het nieuwe Joego-Slavië kunnen we beschouwen als
een in de eerste plaats agrarisch land. Tegen deze uitspraak kan men wel
bezwaar maken. Men zou kunnen zeggen, dat de huidige industrialise-
ring de landbouw op de tweede plaats brengt. Doch als dit zo was, zou
dan b.v. de droogte van deze zomer nog een nationale ramp betekenen?
De industrialisering is trouwens nog maar zo gering, dat we absoluut van
een primaat van de landbouw moeten spreken.
Wat de vooroorlogse toestand betreft, juist van Joego-Slavisch~ zijde
heeft men er bezwaar tegen, het land van toen een agrarisch land te
noemen. En wanneer we die toestand nagaan, moeten we erkennen, dat
we het oude Joego-Slavië geenszins met de klassieke agrarische staten als
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Canada en Denemarken in één rubriek samen kunnen brengen. Dat het
land toen, als de 'echte' agrarische landen, een export van landbouw-
producten kon hebben, was n.l. geen gevolg van de grote agrarische pro-
ductie, maar van het ontzettend lage levenspeil der boeren. Per hoofd van
de bevolking werd hier, waar relatief een zeer hoog percentage van de
bevolking in de landbouw werkte, een hoeveelheid graan geproduceerd,
die niet alleen kleinerwas, dan wat er per hoofd in de agrarische staten werd
voortgebracht, maar zelfskleiner dan de agrarische productie in de sterk
geïndustrialiseerde landen. Stellen we de vooroorlogse joego-Slavische
graanproductie per hoofd op 100, dan krijgen we voor:

Canada 288 Zweden 185
Argentinië 248 Tsjecho-Sl. 178
Australië 156 Frankrijk 169
Denemarken 143 Duitsland 157
Hongarije 132 Ver. St. 148
Roemenië 115 Oostenrijk 113
Bulgarije 106
Hieronder geven we de gemiddelde productie per ha, in eenheden van
100 kg.

Tarwe maïs aardappelen suikerbieten
Duitsland 22 31 191 344
Oostenrijk 15 28 148 242
Frankrijk 14 16 103 265
Nederland 28 193 376
Ver. St. 9 18 260
Roemenië 9 10
joego-Sl. I I 20 63 190
Bij de cijfers voor de Ver. St. moeten we bedenken, dat de lage productie
per ha hier, samenging met een hoge productie per hoofd van de AGRA-
RISCHE bevolking. In joego-Slavië was dat geenszins het geval. Het
platteland was hier sterk overbevolkt. Kijken we naar het aantal mensen
dat gemiddeld één km2 bebouwde, dan krijgen we de volgende cijfers:

Canada II

Engeland 30
Denemarken 36.
Frankrijk 48
Duitsland 52
j oego-Sl. I 14
Bulgarije 116
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joego-Slavië was en is, zoals alle landen tussen Rusland en Midden Euro-
pa, ontzettend overbevolkt, iets wat alleen niet in het oog valt, wanneer
men niet bedenkt, dat de grote stukken op de kaart voor een belangrijk
deel onbebouwbaar zijn.
De leuze 'industrialiseren' ligt bij een dergelijke toestand voor de hand,
maar te gelijk is wel uit de cijfers gebleken, hoe moeilijk dit is, daar het
sparen voor kapitaalgoederen nog zal drukken op het levenspeil.
De oorzaken van de lage productie Waren velerlei: te klein bedrijf, slechte
techniek, slechte transport, achterlijkheid en droogte geven echter wel
het voornaamste weer. Anders dan in b.v. Polen en Hongarije was in
joego-Slavië n.l. het groot-grondbezit geen belangrijke belemmering
voor de agrarische ontwikkeling. Dit blijkt uit de volgende cijfers van
1939, die aangeven, hoeveel procent van de bodem in bezit was van de
gezamenlijke bedrijven van een bepaalde grootte:

kleiner dan 2 ha 6.5 %
2-5 ha 21.5 %

5-10 ha 27 70
10-20 ha 22.3 %
20-50 ha 13 %
50-100 ha 3.2 %
100-200 ha 1.3 %
200-500 ha 1.4 %

groter dan 500 ha 3.7 %
Met deze cijfers kunnen we concluderen, dat meer dan de helft van de
grond in kleine bedrijven was verdeeld, terwijl de echte dwergbedrijven
een belangrijk deel hiervan in beslag namen. Het iszonder meer wel duide-
lijk, dat dit zeer oneconomisch was, vooral waar de bedrijfjes dan nog vaak
versnipperd waren in kleine akkertjes. Dit gafvele grens-heggetjes en loop-
paadjes, die bij collectivisatie direct opgeruimd kunnen worden, waar-
door de productieve grond dus toeneemt.
Het is algemeen bekend, dat de landbouwtechniek op een peil stond, dat
wel niet uiterst laag, maar toch zeer laag was. Symbolisch hiervoor is de
houten ploeg. Naar men steeds meedeelt, was voor de oorlog de helft van
het aantal ploegen van hout. Hierdoor werd met veel moeite een zeer
ondiepe vore geploegd, met de schadelijke gevolgen van dien. Zowel
compost als minerale mest werd zeer weinig gebruikt.
De slechte transportmogelijkheden hebben ook nadelig gewerkt, doordat
hierdoor de productie van verse groenten en vruchten, ook waar die ove-
rigens zeer goed mogelijk zou zijn geweest en een uitkoms~voor het kleine
bedrijf, werd belemmerd.
Met de technische achterlijkheid hangt een algemene achterlijkheid van
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de bevolking samen. Voor ontwikkeling door elementair- en daarna land-
bouwonderwijs was voor de oorlog geen mogelijkheid, omdat. hiervoor
eerst de inkomsten der boeren zouden moeten worden opgevoerd. Groot-
grondbezit, dat belang kon hebben bij efficiënte productie, ontbrak
zoals we gezien hebben grotendeels.
En dan is er nog de droogte. Niet alleen dit jaar is n.l. te droog geweest.
Men heeft de indruk, dat er de laatste eeuwen een permanente verdro-
ging is opgetreden, die men thans wil bestrijden.
Nu is men dus met verbetering op al deze gebieden begonnen. De eerste
stap is al tijdens de oorlog gedaan. We bedoelen hier confiscatie en ont-
eigening. Land is afgenomen van collaborateurs en buitenlanders, vooral
Duitsers. Zeer belangrijk is dat niet geweest, te meer daar een gedeelte
van deze grond anders toch bij de onteigeningen van 1944 en '45 afgeno-
men zou zijn.
Wat deze onteigening betreft, hierbij kwam de hoogste grens van het
privé-grondbezit op 25 à 30 ha te staan, afhankelijk van de kwaliteit van
de bodem. Het grootgrondbezit was hiermee definitief van de baan. De
Duitse communist Wolfgang Leonhard, die thans in Belgrado woont,
vergelijkt deze maximum-grens met die in Roemenië, Tsjecho-Slowakije
en Oost-Polen, waar hij 50 ha is en die in West-Polen en Oost-Duitsland,
waar het grondbezit tot 100 ha bleef bestaan. Leonhard concludeert hier-
uit, dat de landbouwhervorming in j oego-Slavië veel ingrijpender was dan
die in de andere landen. Dit is maar gedeeltelijk juist. Want de onteige-
ning was belangrijk voor de instelling van het grootgrondbezit op zich-
zelf, doch daar deze relatief onbelangrijk was, kon de onteigening geen
principiële wijziging brengen in de structuur van de joego-Slavische
economie. Dit blijkt duidelijk, wanneer we de tabel over de grondverde-
ling nog eens nagaan. In het geheel schijnt ongeveer 10 % van de grond
onteigend te zijn. Hiervan behoorde in 1939: 80 % aan de stedelijke bour-
geoisie, 10 % aan feodale grondeigenaren en JO % aan de kerken. Van
deze grond ging 47 % naar de kleine boeren, die oorlogsschade hadden
geleden en 53 % naar de staatsbedrijven en landbouwcoöperatieven of
zadroega's. Met andere woorden: ongeveer 5 % van de bebouwbare
bodem werd onder de kleine grondbezitters verdeeld, en 5 % kwam in de
staats- en coöperatieve sector.
De 5 % zijn belangrijk, omdat die grond diende als basis voor de staats-
bedrijven en als een kern, van waaruit de zadroega's zich verder konden
uitbreiden. De boeren konden zich dus vaak aansluiten bij een al bestaand
bedrijf.
De staatsbedrijven besloegen in 1949 een totaal van 585.000 ha, verdeeld
in talrijke modelbedrijven en I 14 zeer grote bedrijven, die ook dienen voor
de productie in het groot van een bepaald product. Zo zijn er b.V. zeer
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121.518
210.986
323.984

1.856.256
2.157.786

25.062
40.590
60.156

340.739
415.398

1945
1946
1947
1948
1949
195030 Juni

31 Dec.

grote pluimveebedrijven. De taken van het staatsbedrijf kunnen in vijf
punten worden samengevat:

I. Directe vergroting van de productie.
2. Demonstratie van betere productie-methoden.
3. Demonstratie van de voordelen van planning.
4. Verbetering van zaden en fokvee.
5. Experimenten.

Bij zo ingrijpende veranderingen in de landbouw is het landbouwonder-
wijs van nog groter belang dan het onder normale omstandigheden toch
al is. Slechte landbouwtradities zijn van generatie op generatie gegaan
en het is thans het werk van de overheid, hier door agronomen voorlich-
ting te laten geven. Tevens kan men zo laten vertellen, aan welke pro-
ducten grote behoefte bestaat, b.v. voor de industrie.
In 1939 bestonden er drie middelbare landbouwscholen, met elk ongeveer
500 leerlingen [waaronder één meisje]. Verder waren er twee agronomi-
sche faculteiten. Thans zijn er 45 middelbare landbouwscholen, dus 15
maal zo veel, met gezamenlijk bijna vier maal zo veel leerlingen, en vijf
faculteiten, met ongeveer vijf duizend studenten, tegenover een paar
honderd voor de oorlog. In plaats van één veterinaire faculteit heeft men
er thans drie, met ruim twee duizend studenten. Voorts zijn er voor de
boerenjeugd lagere landbouwscholen, die vrijwillig gedurende één of
twee jaar worden bezocht. Meer dan 25.000 personen gingen naar winter-
cursussen op de zadroega's. Deze zadroega's worden dus gevormd door
wat er uit de staats-sector is gekregen, plus wat geleidelijk door de boeren
is ingebracht. De minimum grootte van een zadroega is 60 ha. Het komt
ook voor, dat bestaande zadroega's zich aanéénsluiten. De groei 'van de
collectieve sector is sterk geweest, wat blijkt uit de volgende tabel:

aantal zadr. aantal fam. opp. in ha.
31

454
779

1.318
6.603
6.971

31 Dec. 1947
30 Juni 1950

Berekenen we een paar gemiddelden, dan blijkt:
gem. aantal fam. per zadr.

50,8
59,6

gem. opp. In ha.
271
310

Ook de omvang der zadroega's is dus toegenomen, hoewel het aantal
families dit nog in sterkere mate gedaan heeft. Toch is het nietzo, dat spe-
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ciaal de 'grote' of de kleine boeren in de coöperatieven gegaan zijn. Aan-
vankelijk was de druk op de boeren, om dit te doen, vrij sterk. Uit de cij-
fers blijkt, dat 1949 door sterke collectivisering gekenmerkt werd. Dit
geschiedde nadat een partij-conferentie zich daarvoor had uitgesproken.
In de loop van dat jaar heeft men de 'sterke druk'-politiek reeds weer
laten varen. Planning op dit gebied is uiterst moeilijk. Wel maken rege-
ring en partij natuurlijk propaganda.
Over de vraag, hoe groot de privé-sector thans nog is, lopen de gegevens
nogal uiteen. Zelf zien we ook geen kans, dit te berekenen. Alle cijfers over
bodemoppervlak moeten ook zorgvuldig gespecificeerd zijn, want het is
vaak onduidelijk, of weilanden, bossen, etc. er al of niet bijgeteld zijn.
Volgens de directeur van de Economische Statistieken, beslaat de privé-
seçtor nog altijd 80 %, zowel van de oppervlakte als van het aantal fami-
lies.
Thans is het tempo van de collectivisering, zoals we gezien hebben, niet
zo hoog meer; men streeft naar de stabilisering van onafhankelijke collec-
tieven met eigen machines. Daar de machine-productie zeer klein is en
nog gehinderd wordt door de blokkade, kan men naar ons verteld werd,
een snelle collectivisering niet meer bijhouden.
De boeren in de privé-sector hebben ook wel gedeeltelijke coöperatie, zo-
wel voor inkoop, verkoop, als productie [b.v.: een coöperatieve jam-
fabriek].
Oorspronkelijk heeft men grote machine-stations opgericht ten gebruike
van de zadroega's en, secondair, ook van de privé-boeren. Zoals gezegd,
streeft men thans naar onafhankelijke collectieven, die hun eigen trac-
toren, dorsmachines, etc. hebben. Dit in tegenstelling tot het systeem in
de Sowjet-Unie.
De tractoren worden thans in serie gemaakt, maar het aantal, 7000, is
nog veel te klein. Een belangrijk gedeelte van deze 7000 werd trouwens
na de oorlog door de UNRRA geleverd. Van deze tractoren zijn er 1000

in de privé-sector, en dus 6000 op de staatsbedrijven en coöperatieven.
Dit wil dus zeggen, dat deze gemiddeld nog niet één tractor per stuk
hebben.
De staat helpt de coöperatieven aanzienlijk door het geven van credieten
met zeer lage rente. Deze dienen, behalve voor winkels en culturele cen-
tra, voor investeringen: huizen, machines en vee. Voor deze investeringen
werden b.v. in 1949credieten gegeven van gezamenlijk 1/2 milliard dinar.
joego-Slavië heeft velerlei landbouwproducten doordat het land verdeeld
kan worden in verschillende klimaten-zones. We noemen:
Rijst, vroeger alleen in Macedonië, thans ook in de Woiwodina, en Kroa-
tië verbouwd. Katoen, met dezelfde uitbreiding. Pinda's, waarvan de pro-
ductie ook opgevoerd wordt. Citrus vruchten. Druiven. Olijven. Tabak.
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Groenten. Tarwe, rogge en veel maïs. Een gedeelte van de grond, die
vroeger voor maïs gebruikt werd, is nu bestemd voor nieuwe gewassen.
Men doet ook zijn best op het verbouwen van sojabonen, maar hiervoor
ontbreekt weer de nodige traditie. Ook de zonnebloemen-productie neemt
toe. Verder wordt veel grond gebruikt voor het verbouwen van veevoer
als bieten, klaver en lucerne. De varkensstapel is men belangrijk aan
het vergroten.
Nu we het toch over de agrarische productie hebben, dient nog iets meer
gezegd te worden over de droogte. We hebben reeds opgemerkt, dat dit
verschijnsel min of meer permanent is. Maar dit jaar verloor men meer
dan één vijfde van de verwachte landbouwproductie. Dit is, ondanks de
buitenlandse leveranties, de nekslag voor het vijfjarenplan geworden.
Er werd vorige herfst zeer veel geslacht en het vlees werd gedeeltelijk in-
geblikt, daar men geen mogelijkheid had het vee verder te voeren. In
hoeverre zo de veestapel bedreigd wordt, kunnen we niet zeggen.
Als middelen tegen de droogte geeft men aan: diepploegen, variëteiten,
die beter tegen de droogte kunnen,' irrigatie-systemen en bebossingen.
We veronderstellen nu maar, dat de oogst binnen is. Hoe wordt deze ver-
deeld?
Een groot gedeelte wordt natuurlijk op de boerderij geconsumeerd. De
arbeiders van een zadroega krijgen b.v. hun loon gedeeltelijk in graan.
Dan zijn er verplichte leveranties aan de staat. Hiervoor ontvangt men
een lage prijs, maar bovendien punten waarop men industrie-producten
kan kopen, ook voor een lage prijs. Dit geldt zowel voor de coöperatieve als
voor de privé-boeren. De rest van de voortbrengselen kan men ook op deze
wijze verkopen, of op de vrije markt, waar de prijzen wel tien maal zo
hoog zijn. Naar men ons vertelde, verkopen de boeren echter toch vaak
aan de regering, omdat dat met die punten nog voordeliger uitkomt.
Aanvankelijk werd de boeren opgedragen, wat ze moesten verbouwen,
tegenwoordig alleen nog maar, wat ze moeten leveren. Vorig jaar heeft
men deze hoeveelheden sterk moeten verminderen, gemiddeld met 53 %.
In Montenegro heeft men zelfs maar 10 % van wat opgedragen was hoe-
ven te leveren. Heeft de boer niet genoeg te eten voor zichzelf, zo vertelde
men ons, dan wordt hij door de staat gesteund.
Later zouden we nog gelegenheid hebben de zadroega's in werking te
zien en we zullen daar hieronder nog op terug komen.
De handel. Deze is in de laatste jaren bijna geheel in de staats- en coöpe-
ratieve sector gekomen. Van groot belang is natuurlijk de buitenlandse
handel, een vraagstuk van moeizaam onderhandelen op het gebied van
de altijd eenzijdige ruil van grondstoffen tegen industrie-producten. Het
spreekt vanzelf, dat bij dergelijke transacties nooit dinaren te pas komen.
De dinar is slechts de - devaluerende - waardemaat voor binnenlands ge-
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bruik. Bij handel met het buitenland wordt de waarde meestal in dollars
berekend. Eén van de decentralisatie-maatregelen is, dat de industrieën
zelf in het buitenland kunnen kopen, natuurlijk met achteraf controle
van het ministerie. In 1949 had men ongeveer de im- en export van 1939
weer bereikt.
Reeds eerder hebben we het gehad over de vrije markt. In Joego-Slavië
onderscheidt men drie soorten prijzen.
Ie. De gegarandeerde, betrekkelijk lage prijzen voor de distributie-arti-
kelen, en enige andere goederen, b.v. eerstehands boeken.
2e. Gebonden prijzen, die betaald worden voor de landbouwproducten,
laag, maar vergezeld van punten waarop voor geringe prijs industrie-
producten gekocht kunnen worden.
3e. Vrije, vloeiende prijzen op de vrije markt. Deze prijzen zijn in ver-
band te brengen met vraag en aanbod. Zo is op het ogenblik de prijs-
index voor landbouwproducten sterk gestegen, in tegenstelling tot die
voor de industrie-producten. Binnen de landbouwprijzen is de sterkste
stijging te zien bij de prijzen van groenten etc. terwijl de vleesprijzen
weer minder, of in het geheel niet omhoog gegaan zijn.
In verband met de decentralisatie stelt men zich voor, dat deze vrije prij-
zen weer een belangrijke, klassieke, functie zullen krijgen. Deze prijzen
zullen n.l. weer op moeten treden als aanwijzingen aan de producent die
bepaalt, wat er geproduceerd zal worden. Gedeeltelijk gebeurt dit trou-
wens al, want waar het plan aanvankelijk een straffe organisatie meende
te moeten aangeven, bepaalt het er zich thans toe, per republiek een
minimum-productie op te leggen, zonder daarbij in détails te treden. Een
schoenen-industrie kan zo b.v. een opdracht van n paar schoenen krijgen,
zonder dat gespecificeerd is, welke soort schoenen gemaakt moet worden.
Hierover kan dan ter plaatse beslist worden, aan de hand van de prijzen.
Natuurlijk worden voor de schoenen, waar men het meest behoefte aan
heeft, de hoogste prijzen betaald, en zo wordt er naar behoefte geprodu-
ceerd. 'Waarom kijkt U zo verbaasd?'
Nu het plan toch niet in zijn oorspronkelijke vorm wordt volvoerd, is het
ook wel mogelijk er op deze wijze van afte wijken. Wel moet controle uit-
geoefend worden, opdat niet de 'balans' uit zijn evenwicht raakt. Verschil-
lende producten vormen samen balansgroepen, en moeten op elkaar in-
gesteld blijven. Zo is het b.v. duidelijk, dat de electriciteits-productie niet
onafhankelijk kan zijn van de steenkolenproductie, etc.

Bijzonder prettig was ons bezoek aan het dorp Kasindo, dicht bij Saraje-
wo gelegen en van daaruit enige malen per dag te bereiken met een bus
zonder ramen, die zich moedig voortwerkte langs de modderige wegen.
In een dal waar omheen hoge, hier en daar besneeuwde bergen liggen,
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bestaat het dorp uit verspreide huizen en schuren, zonder compacte kern.
Hier is ook het grootste sanatorium van joego-Slavië. We bezochten de
zadroega Alexa Bojovic Veljko, aldus genoemd naar een nationale held.
We werden ontvangen door de vice-president in het kantoortje, waar een
aantal administratieve krachten druk aan het werk was. Boeren kwamen
hier voor allerlei zaken binnenlopen, mengden zich in het gesprek en
wanneer er moeilijkheden waren, b.v. over de vraag, welke graansoorten
hier nu precies verbouwd werden, gingen zemonsters halen. Ze staken de
koppen met bontmutsen bij elkaar voor diepzinnige gesprekken over de
gebruikte oppervlaktematen en de resultaten van vorige oogsten. Dit
kantoortje bevond zich in het hoofdgebouw, dat vroeger toebehoorde aan
een Duitse koelak. Deze vluchtte in 1943.De grond werd toen door parti-
sanen bezet. In April 1949vormde men uit deze grond, plus die van een
aantal aangrenzende boeren-bedrijven een zadroega, die zich nog steeds
uitbreidt,. Aanvankelijk waren er 48 families, thans 280. Het grondbezit
bestaat uit 900 ha, waarvan 550 ha bebouwde grond, de rest is bos. Op
deze grond is dus het hoofdgebouw, verder de grote stallen, schuren en
silo's, gedeeltelijk nog in aanbouw. Er werd ook gewerkt aan een 'Cultuur-
huis', zoals die door heel joego-Slavië ingericht worden. Dat komt neer
op een bioscoopzaal, soms een concertzaal, zaaltjes voor verenigingen, e.d.
In de stallen vonden we een gedeelte van de 217 koeien, kalveren en ossen
en bovendien de enorme stier, een prachtig stuk primitieve kracht, don-
kergrijs. Alleen de president van de zadroega durfde in zijn krib te ko-
men. Vervolgens gingen we naar de 'swienska stalla', bevattende een
prachtige collectie van 127 varkens in allerlei kleuren, gladde en gekroesde,
van gestreepte biggetjes tot zwarte monsters, die hun voorpoten op de
schotten zetten, en ons aankeken alsofze wilden zeggen: 'Leve Tito en het
Centraal Comité van de Communistische Partij!'. Het moge vreemd lij-
ken voor een zwijnenstal, maar alles zag er goed en helder-uit. Verder zagen
we dan nog de behuizing van de 61 paarden en nog veel meer. In de
schuren lag de oogst van het droogte jaar, de meeste aardappeltjes niet
veel groter dan een flinke stuiter.
Vol trots werden de verschillende machines gedemonstreerd, de dors-
machine en de vier tractoren. Uit het een en ander kan men reeds opma-
ken, dat we hier een uitzonderlijk goed geoutilleerde zadroega beschrijven,
al zijn er nog wel betere. In de omgeving van Zagreb b.v. heeft men al
nieuwe huizen voor de medewerkers. In Kasindo gebruikt men nog de
oude woningen, soms in niet al te beste conditie, vaak ook goed onder-
houden en prettig ingericht, met geborduurde kleden en ook een hei-
ligenbeeld in de hoek van de kamer. Behalve de Mohammedanen en één
Rooms-Katholiek, behoort men hier tot de orthodoxe kerk. In het geheel
wonen er op de zadroega 1353 personen. Niet allen werken echter hier,
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want ongeveer 300 mensen gaan dagelijks heen en weer naar Sarajewo,
waar ze in de industrie werken. Verder werken de vrouwen alleen bij
grote drukte voor de coöperatieve. Elders nemen vrouwen meer intensief
deel aan het zadroega-werk. Flinke meisjes werken in twee jaar met hun
tractor een vijfjarenplan af, komen in de krant en krijgen bezoek van
Hoge Pieten uit Belgrado. Ieder gezin heeft een eigen tuintje, hoogstens
één ha groot, waarop groente wordt verbouwd, en één of meer varkens de
dag des oordeels afwachten.
Onder de 1353 bewoners zijn er 33 lid van de partij. Jaarlijks kiezen de
leden van de zadroega een directorium met negen leden. Hiervan zijn er
thans vijf partijlid, inclusief de president. Ieder jaar legt dit directorium
rekening en verantwoording af aan de zadroega. Dan heeft ook de ver-
deling van de oogst plaats. Vorig jaar kreeg men per werkdag vijf kg tar-
we [hierop was al een voorschot gegeven], 90 dinaren en 47 extra distribu-
tie-punten. Aan de regering werd de gehele verdere oogst verkocht, d.w.z.
meer dan men verplicht was. Andere boerderijen uit de omgeving hebben
b.v de schaarse aardappelen vrij verkocht. Een gedeelte van de opbrengst
wordt voor verschillende fondsen gereserveerd, o.a. voor amortisatie van
schulden aan leden, die hun werktuigen in de coöperatieve gebracht
hebben.
Toen we langs een dorpsweg kuierden, kwamen we de hoofdonderwijze-
res tegen, een aardig meisje van 2 I, afkomstig uit deze streek en partijlid.
Ze had een mooi schooltje. Bij het begin van de lessen kwamen de kinde-
ren allemaal naar het grootste van de twee lokalen, waar ze namens de
UNAC een kroes chocolademelk kregen. Daarna gingen de klassen
uiteen en de lessen begonnen. Het kleinste jongetje, met een ge-
millimeterd bolletje, sprong voor de klas en riep: 'Voor Tito!', waarop alle
kinderen, zo hard ze maar konden, antwoordden: 'En voor ons land!'.
Een portret van Tito hing natuurlijk voor in het lokaal. Zo iets is natuur-
lijk naar, het geeft weinig hoop voor de toekomst, maar voor iemand, die
zich in de afgelopen dagen steeds heeft moeten inspannen om soms pret-
tige, soms onprettige feiten te weten te komen, voor iemand, die steeds
kleine ruzies heeft gehad met comité's en organisatoren, voor zo iemand
is niets aangenamer dan vrolijke, leuke kinderen om zich heen te zien.
De lokalen zijn ruim, licht en zeer zindelijk. Er zijn op deze school 130

leerlingen en twee onderwijzeressen, maar daarom hebben de klassen
halve dagen les. Zo waren de middag, dat wij kwamen kijken, de klassen
2 en 3 aanwezig. Verder dan de vierde klasse gaat men hier niet, voor de
vier volgende jaren van verplichte lagere school moeten de kinderen naar
Sarajewo, maar in 195I nog zou de school van Kasindo ook die uitbrei-
ding krijgen. Het lesrooster vermeldde: Servo-Kroatisch [voor de hogere
klassen in de twee schrijfwijzen, Latijns en Cyrillisch], rekenen, tekenen,
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schrijven, kortom in wezen was dat allemaal net als bij ons. Ook de leer-
middelen waren niet veel anders, leesboekjes, schriften om in te schrijven,
te tekenen, of om er gedroogde bloemen in te plakken. Op de tekeningen
zagen we grappige kereltjes bezig met de pruimenoogst, en partisanen
bezig met schieten. Op het bord schreven de leerlingen zinnetjes. 'De
tractor trekt de ploeg'. Speciaal op ons verzoek zong een klasse nog enige
volksliedjes. Eén van de kleine meisjes begon met een geweldige qltstem
en de anderen vielen in met een geluid, dat de ramen er van trilden.
Wat zal er van deze kinderen worden? Dat is natuurlijk de vraag, die ons
bezig houdt, de klemmende vraag. Wat er nu gebeurt kan niet anders
zijn, dan het brengen van offers voor de toekomst. Voor de toekomst van
de kinderen in Kasindo ?Voor de toekomst van het Amerikaanse imperia-
lisme of van een reactionnair geworden bureaucratie?
Daar, op de Balkan ligt J oego-Slavië, veel bergen, weinig industrie. Veel
soldaten, weinig geschoolde arbeiders. Zestien millioen mensen in een
land, dat daarmee sterk overbevolkt is. De uitvoering van het vijfjaren-
plan zal zes jaar duren. Dit land is in een internationale politieke positie
gebracht, die er soms wel hoopgevend uitziet, maar in wezen gevaarlijk is.
Tito is afgesloten van het Cominform en de ideologie is nu, dat Joego-
Slavië volkomen afzijdig staat in de strijd tussen Rusland en Amerika.
Hulp aanvaardend van wie die geeft, maar, 'wij zullen liever barrevoets
gaan, dan dat we daar poli tieke pressie bij zullen aanvaarden'. Later:
'wij zullen liever met de blote vuist vechten, dan dat we .. .'etc.
De houding in het Korea-conflict, zoals die door partijleden wordt ver-
dedigd, is dat Korea geheel onafhankelijk moet worden, zonder Ameri-
kaanse en zonder Russische druk. Daarbij neemt men eenvoudig niet in
acht dat Korea evenmin als Joego-Slavië een internationale macht van
betekenis is. Joego-Slavië zal nooit door een balans-politiek een oorlog
kunnen voorkomen. En de mogelijkheid is groot, dat Tito zich zal moeten
laten meeslepen in de oorlogsinspanning van Amerika. De enige mogelijk- .
heid van neutralisering berust op het feit, dat het veroveren en bezet
houden van Joego-Slavië een aanzienlijke inspanning vereist, zoals de
Duitsers hebben ondervonden.
Intussen komt Amerika binnen, zonder gewapende strijd. Bij kleine stap-
jes tegelijk wordt de invloed van Unde Sam in Belgrado groter. Mogelijk
is dit alles noodzakelijk. En hier zouden we dan te doen hebben met een
historisch noodlot, dat ons, aan het eind van ons opstel, niet anders dan
droevig kan stemmen.
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Tot de dag van vandaag was mijnheer de fabrikant Liedenschijn met zijn
gade vrijwel tevreden geweest. Zij had haar bontjassen, haar pekinezen,
haar parfums, haar paarlen en haar grachtenhuis gehad en was er mee
rondgekomen.
Dat zij hem vanavond eensklaps verzocht haar dit keer haar verjaardags-
geschenk in contanten uit te betalen maakte hem evenwel kopschuw.
Trouwens, nu schoot hem ook te binnen, dat zijn vrouw de laatste tijd al
vaker een tikje uitzonderlijk was geweest. Hij had haar onlangs zelfs met
lijvige boekdelen op de divan aangetroffen. Hoe heette dat ene ook weer?
o ja: 'Sociale Wantoestanden' ... Juist. Juist.
Op zichzelf zou dit verder niet gevaarlijk zijn, doch Liedenschijn herin-
nerde zich opeens nog meer buitenissigheden - ze holde tegenwoordig op
de onmogelijkste uren maar uit, bovendien had zij herhaalde malen zijn
uitnodigingen voor de schouwburg of een gezellig soupertje afgeslagen.
En zo iets geeft te denken, niet waar?
'Cari,' sprak hij welmenend, 'ik wilde je juist een kleine Rolls cadeau
doen, je rijdt al zo allemachtig goed. Als je er echter de voorkeur aan
geeft, schrijf ik ook even graag een chèque, hoor. Maar ... zeg eens, wat
voer je de laatste maanden toch uit?"
'Sociologie!' antwoordde Cari, tegelijk trots en verlegen.
'Aha!' herademde de fabrikant. 'Dat is hoogst interessant. En wat wil je
dan daarmee, liefste?'
'Nou, jou bijstaan.'
'Mij?'
'Ja, jou! Jij ... wij... alle mensen moeten ons aaneensluiten, dat er niet
eerst een catastrofe losbreekt. Wij moeten het proletariaat tonen, dat wij
zijn noden begrijpen, trachten te lenigen en als het niet al te gek wordt
desnoods uit de wereld willen helpen. Het is een heerlijkschone taak!'
Cari's ogen straalden. .
'Inderdaad, een heel, heel schone taak!' beaamde mijnheer Liedenschijn,
van de kook. 'Maar de sociologie is toch een theoretische wetenschap, is
het niet...?' En voorzichtig voegde hij er aan toe: ' ... abstraherend van
elk subjectief ingrijpen, wou ik maar zeggen ... '
'Ja, ja, ik weet best wat sociologie is,' gaf zijn vrouw een beetje korzelig
bescheid. 'Het is de leer der verschijnselen van het sociale leven ... Maar
met de theorie alleen komen we er niet! Wij, rijken, wij moeten ten spoe-
digste iets ondernemen, opdat de toestanden die in de lagere klassen heer-
sen bijtijds worden verbeterd. Anders komt er nog maar revolutie
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van. Ik voor mij voel althans dat het de hoogste tijd is, dat ik mezelf
sociaal bezighoud.'
'De critieke jaren', maakte de fabrikant uit. Hij vermeed echter wijselijk
zijn conçlusie te laten verluiden.
'Aardig van je, dat je daarbij aan mij hebt gedacht. Het ontroert me,
kind, werkelijk. Ik wil je natuurlijk in alle dingen ter wille zijn en je
ondersteunen waar ik maar kan. Morgen zal ik je zelf in de fabriek rond-
leiden. Dan zie je die meteen eens. Je zult wel merken, dat bij mij de aan-
gelegenheden der arbeiders in orde zijn!'
'Neen, dat niet!' weerde Cari af. 'Alsjeblieft geen huis- en familie-poli-
tiek! Het komt er namelijk in het geheel niet op aan, of de mensen bij
jou hygiënischer toiletten hebben dan in de fabrieken er naast. .. '
'Jij bemoeit je tegenwoordig met de toiletten der arbeiders!?' Mijnheer
de fabrikant Liedenschijn schreed een pas of wat van zijn vrouw weg.
'Nou, en?' bitste ze koppig. 'Ik heb juist gezegd, dat ik me er niet om
bekommer! Ik ga in de sociologie mijn wegen en ook zonder dat ik me op
jouw terrein begeef zal je de recuperaties in eigen bedrijf best te voelen
krijgen, geloof maar! De reflectorische wetmatigheid ... '
'Kind, kind, bedaar toch! Ik heb je nog nooit zo horen spreken. 't Lijkt
me bijna, ofje een beetje oververmoeid bent. Wilje niet een reisje maken?
Een paar weken Nice of Arosa ?'
'In de verste verte niet! Mijn plaats is aan jouw zijde en aan de zijde der
arbeiders en aan de zijde van het werkloze proletariaat!"
'Ja, hoeveel zijden heb je dan eigenlijk? Zie je wel, dat je te veel hooi op
je vork neemt!' Mijnheer Liedenschijn hield van benardheid zijn hoofd vast.
'Geef me een heel hoge chèque, ja? Doe die reis er maar bij! Kijk, bont
heb ik nog genoeg, mijn juwelen heb ik pas onlangs modern laten zetten
en mijn Peugeot kan nog best een tijdje mee. Je ziet, ik doe van alles af-
stand. Van àlles ... '
'Nu, nu, stil maar! !Jehoeft mij toch niets te gaan voorrekenen, m'n lieve.
Zo slecht ~taan we er bij lange nog niet voor!' De fabriekseigenaar lachte
geamuseerd. 'Zeg me liever hoe groot die chèque morgen wel moet zijn.'
'Heus, je bent een schat!' zei Cari en nam haar leliewitte armen van zijn
jaquette weg. 'Ik wil iets heel, heel aparts kopen en vertel het je later wel.'

Mevrouw Liedenschijn kocht voor haar verjaardag een spiksplinter-
nieuwe touringcar. Op de drukste uren reed zij met dit gevaarte van nu
aan langs de trams en verzocht alle misdeelden der aarde die wegens de
overvolte moesten staan uit te stappen en in haar vehikel plaats te nemen.
Zij bracht hen op het rijtje af naar huis. Of het aangenomen werk was,
stuurde zij hierna haar wagen weer naar het eerste het beste knooppun t
en haalde de volgende vracht.
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'Hallo, hallo,' brulde zij door haar megafoon, 'alle staande proleten zijn
van harte welkom! Is er nog iemand?'
Het duurde niet lang, of zelfs winkelende dames lieten de openbare ver-
voersmiddelen schieten, zodra Cari's kosteloze wagen in zicht kwam en
gaven Oostzaan ofKalfjeslaanals halte op, zeurden Zondags zowaar om
Zandvoort en Abcou. Op de uren dat zaken en kantoren sloten hadden
de meesten weldra ook hun vriend en meisje meegebracht. Doch al spoe-
digvonden zulke luitjes de klapstoeltjes niet meer zo geriefelijk. En waar
bleven de verversingen? Eigenlijk een bedroefd slechte service.
In alle stilte verkeerde Cari middelerwijl in twijfel, of zij ook deze maat-
schappelijke klasse van haar zorgen mocht laten profiteren. Na een dag
van vrachtjes, keek zij er tot laat in de nacht stapels boeken op na, totdat
zij eindelijk iets geruststellends over het proletariaat met hoed en boord
vond en nu ook deze categorie getroost verder in haar touringcar mee-
nam, hoewel haar persoonlijke voorkeur meer tot schoonmaaksters, boot-
werkers en metaalarbeiders overhelde. Deze groepen leken haar echter
met de dag te krimpen, een nieuw sociologisch fenomeen dat nog nergens
vermeld stond.

Toen mijnheer Liedenschijn zijn vrouw op een avond voorhield, dat hij
ten gevolge van haar merkwaardige ritten straks als aandeelhouder de
extra winsten der staande passagiers zou derven, stelde Cari haar gemaal
gerust. Zij behoefden zich niet meer in het eigen vlees te snijden, want ze
had voor haar sociale bemoeiingen een nieuw en op z'n minst even be-
langrijk veld ontdekt en moest dus vanzelf haar toertjes wat beperken.
Het nieuwe veld verlegde zij naar het eigen huis. De kelder diende cr
voor verbouwd te worden, waar zij in een moordend tempo door dag- en
nachtploegen uit drie ruimten een geheel liet maken, een gewelfde hal
met ronde hoeken, stof- en bacterievrij betegeld.
Van nu af schoot Cari Liedenschijn elke ochtend bij het eerste hanenge-
kraai met een lift in de diepte - suisden op dit uur ook niet de mijnwer-
kers op hun lorrie, of hoe zo'n ding heet, naar beneden? - en geflankeerd
door twee in wit en blauwe ruitjes geklede bediensters, zette zij er zich toe
diep onder de aarde met hoogsthaarzelver handen room te kloppen.
'Het sociale onrecht culmineert in buitenechtelijkheden!' barstte ze los
tegen de fabrikant. 'Bah, natuurlijke kinderen! Hoe durven ze!! Hoevele
zullen er niet van jóuw fabriek onder zijn!' En ze liet hem meer verbijs-
terd dan beschaamd in de rookkamer achter. Van pure maatschappelijke
walging sloeg ze tegenwoordig ook al met de deur. Of ze stampvoette.
Enfin, hij had in zijn fabriek al voor erger vuren gestaan.

Na de lunch bracht zij de porties weg. Zodra haar reusachtige
auto zich door de nauwe steegjes perste, jubelde de jeugd en bekogelde

371



TIL BRUGMAN

haar uit louter geestdrift met straatvuil. Cari was telkenmale door de
ontvangst evenzeer vertederd als besmeurd. Terwijl zijzelf met haar
microbenvrije, gevitaminiseerde, ozonbeladen en bestraalde potjes de
wankele trappen naar tweehoog voor en driehoog achter beklom, kropen
de verluisde bengels in haar wagen en likten aan haar hygiënisch product.
Van haar plaats achter het stuur, die zij elke keer slechts met moeite kon
heroveren, richtte mevrouw Liedenschijn hierna het woord tot de misbak-
sels en lichtte hen omtrent de reden van haar komst vertrouwelijk in. Zij
moest evenwel vaststellen, dat haar orale dosis hun beter mondde dan
haar oratie, stak echter onder de hand een gehele vocabulaire van, haar
onbekende, uitdrukkingen op, waarmede zij zich voortaan voor de heffe
des volks verstaanbaar wilde maken. En ook thuis sprak ze hardnekkig
voortaan van poet, als Liedenschijn haar van een geslaagde transactie
vertelde.
'Rot jongens !' zei ze menigmaal joviaal, 'dat is nou niet tof, wat je noemt.
Donder toch op! Ik kom hier in jullie godvergeten buurt om jullie poen-
loze moe's in haar zwaarste stonde bij te staan. Als we er niet allemaal
samen op turven, op de tuberkels namelijk, kunnen we moeder en kind
wel kisten ... '
Uitbundig gehuil joelde om Cari na elke toespraak, wanneer zij naar alle
kanten waarschuwde en al toeterende langzaam vooruitkwam, waarbij
zij gaandeweg de reeds geboren jeugd als natte vaatdoeken van haar
auto op de kleine steentjes hoorde kletsen. Zij beloofde elke bengel die
niet langer dan tot ze op gang kwam aan haar kar bleef hangen met Sin-
terklaas een celluloid beestje voor zijn bad.

Voorlopig was het nochtans hartje zomer. De fabrikant Liedenschijn had
in z'n eentje naar het buitenland moeten gaan, want zijn vrouw had van
het jaar wel wat anders aan haar hoofd dan Deauville of Biarritz. Zij was
er immers mee begonnen de door zonnegloed afgematte steunklantjes
met een verstuiver 'Pour IeJour' op te frissen. Verder wachtte haar ont-
werp voor een lit d'ange dringend op uitvoering, het stuk amper twee-
honderd gulden, een modelwieg die rechtstreeks op de kanalisatie kon
worden aangesloten, ten einde arme werkende vrouwen het tijdrovende
droogleggen uit de hand te nemen. Bovendien waren er voor de komende
winter voorbereidingen hangende in verband met Cari's plan om voor
kleumende krantenventers en fietsenbewakers kastanjes op open vuur-
tjes te poffen. Kleinigheden, maar het moest toch gedaan. Zij had inmid-
dels ook uit het laboratorium voor tropische ziekten ongedierte laten ko-
men, sloot zich met de trommel in een tot dit doel speciaal ingericht
boudoir op en bestudeerde de soorten voorlopig onder glas. Beschermd
door een plasticpak, wilde Cari in de naaste toekomst eige~handig in elke
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bedstede een razzia beginnen en dan weten waar zij met al dat onrein aan
toe was. Wat een interessante wereld toch! En dan te bedenken, dat ze
voorheen geen wants van een luis of neet had kunnen onderscheiden!
Liedenschijn, zo'n struis, wilde er nog niet aan.
Met al die besognes vond Cari nog slechts in een verloren uurtje tijd voor
haar geliefde toertjes. Zij lokte haar gegadigden nu niet meer uit bus of
tram, doch pikte hen rechtstreeks uit kroegen op, van stalletjes vandaan
en van de brugleuningen af.

Op een avond reed zij aan de zoom der stad met nog een laatste passa-
gier, die zij volgens de inlichtingen van zijn medebaliekluivers in een haar
volkomen onbekende dwarssteeg had af te zetten. Haar overige lading
was zij kwijt en wegens de fikse stortbuien was er geen sterveling op
straat. De bleke man naast haar sprak al lang niet meer. Hij scheen in-
geslapen.
'Woont u op een gemeubileerde kast? Of prefereert u over het al-
gemeen de platte pen?' informeerde mevrouw Liedenschijn om het
gesprek gaande te houden. 'Of wilt u liever geen asem geven?'
Geen antwoord. Cari raakte het spoor in de nauwe straatjes bijster,
gooide, nadat zij velerlei nooit geziene grachtjes had afgetuft, energiek
het stuur om, stevende, afgaande op treingefluit, naar een station en reed
dan rechttoe rechtaan naar eigen woonst. Kort voordat zij stopte, werd
de man wakker en keek verward om zich heen.
'Ik heb álles in de smiezen,' stelde Cari hem gerust. 'We hebben een ver-
keerde draai genomen. Maar misschien gaat u nu eerst even mee wat
bikken. Heeft u appetijt? Honger?' verduidelijkte zij bij het zien van zijn
opgetrokken brauwen.
De man sloeg zijn waterige ogen naar haar op en gromde. Of eigenlijk
hijzelf gromde niet, maar zijn maag, die in het leven blijkbaar min of
meer permanent geen grond voelde.
'Nu, dat is dan voor mekaar,' besliste mevrouw Liedenschijn, die het
geluid als aanvaarding van haar uitnodiging duidde. En kordaat pakte
ze het wakkelige individu bij zijn arm en leidde hem de hoge stoep op.
'Breng mijnheer even naar de badkamer van mijn man en leg diens grijze
pak voor hem klaar,' verordende zij tegen de toeschietende huisknecht.
'Gebruikt u altijd een gilette?' vroeg Cari haar stoppelige gast. 'Ik be-
doel, electrisch? Of zal Jean even ... ?' En zij streek zichzelf over haar
poezelige kin.
'Maak alles in orde, Jean. Ofbeter nog, assisteer mijnheer een beetje. En
breng mijn gast dan naar de kleine salon.'
Mevrouw Liedenschijn belde hierna haar kamenier, vervolgens haar
eerste, tweede en derde meisje. Zodra zij gebaad en gekapt was, liet zij
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een paar van haar toiletten de revue passeren. Zij koos het mouwloze,
laag uitgesneden tolstoihemd met de rode saffiaanleren salonkaplaarsjes
en een flatteus kokerrokje, het model dat zij voor pakstertjes in het ge-
woon dacht te laten maken. Nadat zij nog gemanicuurd was, liet zij de
kok boven komen.
' ...ja, de fazanten waren juist goed ... een bewijsje haut goût. .. Consom-
méjaponais, zoalsmevrouw belieft. .. Lentilles bicornes ... sauce princière ...
Jazeker zijn er kreeften. Met mayonnaise, met champagne ... ? Misschien
ook coquilles crêmes? En wat petit pois dorés. Of een klein haantje,
manière gauloise ... ? Bizonder, heel bizonder! Zou ik het speciaal mogen
aanbevelen? Aspergepunten alsvegetable scuI. .. glace d'Islande ... coupes.
Ja, juist, zoals verleden week voor mijnheer de consul. Mijnheer de
consul was er nog zo door gefrappeerd, met verlof.'
De kok noteerde. Duren? 0, het zou alles bij elkander nog geen uur
duren. Mevrouw kon er zich volkomen op verlaten.
Toen mevrouw naar de salon ruiste, stonden de portes-brisées een beetje
open en even in het voorbijgaan overzag zij de met damast gedekte tafel,
waarop kristal en zilver flonkerden. Orchideeën rankten gracieus als
pièce de milieu, aan de kanten had mevrouw Liedenschijn veldbloemen
van Multiflora laten zetten. Vanochtend pas bezorgd, dat kon dus nog wel.
'Dat zal hem aan zijn huiselijke omgeving herinneren,' peinsde Cari en
zocht met haar blikken de gast.
In een der diepe fauteuils lag hij weggedoken, zodat hij nog nauwelijks
zichtbaar was. Zijn nu keurig geplakte schedel geurde naar het reukwater
van haar man, zijn geschoren gelaat leek nog smaller en valer, diep in hun
kassen lagen de gesloten ogen.
De bleke man was het inmiddels niet te best vergaan. In het ongewone
bad was hem de hitte naar het hoofd gestegen, het scheren en pommade-
ren had zijn holle maag opnieuw aan het rommelen en schommelen ge-
bracht en hij had meermalen naar zijn hartstreek getast. Toen de vent
in plaats van zijn kapotte hemd een chemise van zijde moest aantrekken,
was hij pardoes flauw gevallen, had Jean in het souterrain dadelijk rond-
verteld. En hij had de kerel dwars over de ottomane moeten trekken om
hem verder aan te kunnen kleden. Anders had hij nou in z'n hallef nakie
in de kleine salon gelegen.
'Hij heeft vandaag misschien getippeld, gestempeld of op smeris gestaan!
o God, dat eeuwige op smeris staan! Dat ze daar toch niets op vinden!!
Ik heb zo met die gozers te doen!' En zuchtende schakelde mevrouw
Liedenschijn tot op een na alle lampen uit, sloop hierna op haar tenen
naar de muziekkamer, ten einde nog een beetje Chopin te spelen,
zachtjes en ingehouden in het begin om tegen de tijd van het gedwongen
ontwaken van haar invité met een fortissimo te sluiten.
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Toen de huisknecht aandiende, dat het supper was geserveerd, stak
Cari en passant een Maréchal Niel-roos aan haar proletariërscorsage,
wierp nog vlug een huishoudelijke blik op het hors d'ceuvre en snelde
opgewekt naar haar genodigde in de kleine salon.

Het sloeg juist middernacht. Doch haar gast was van haar volumineus
slot noch van de melodische slagen van haar statige big-ben wakker ge-
worden ... Ineengezakt hing hij in de stoel, slap bungelde zijn hand naar
beneden.
Mevrouw Liedenschijn wilde hem net op haar bekoorlijkste toon vragen
hoe hij haar fabrieksrokje wel vond en neuriede reeds als réveil: 'Mak-
kers, hoort de signalen!' toen de deur openging en haar echtgenoot onver-
wachts vroeg van een zijner talloze vergaderingen en spoedbesprekingen
naar huis kwam. Cari verstomde. Ze was trouwens nog niet erg sterk in
de tekst.
'Mag ik de heren bekend maken ... ? Mijn gast ... mijn man, Liedenschijn,
fabrikant.'
Mijnheer Liedenschijn trad op de bezoeker toe, maakte een buiging en
bekeek eensklaps de ineengeschrompelde figuur wat aandachtiger.
'Maar, Cari, om godswil, zie je dan niet, dat de kerel dood is!' riep hij uit,
nadat hij de hand van de vreemde had opgetild en weer had laten vallen.
'Dood? Mon Dieu!! Hij is dood, zeg je? Maar dat is niet mogelijk! Dat
is in het gehéél niet mogelijk!! Ik had hem uitgenodigd te blijven soupe-
ren ... hij had zoooo'n honger ... Heus, hij hád honger, hij was er helemaal
op van. 0, mon dieu, de stakker!'
'Je had er wellicht beter aan gedaan hem wat geld te geven en te laten
lopen,' critiseerde mijnheer Liedenschijn, uit zijn humeur.
'Geld gegeven!!?' De stem van mevrouw Liedenschijn sloeg over. 'Alsof
daarmee op sociaal gebied iets valt te bereiken! Aalmoezen, ja, dat is
maar gemakkelijk ... ! Ik echter, ik wilde met hem een wèrkelijke ver-
ároedering beginnen ... En nu is hij dood ... !! Elke verbroedering lijdt
Iltijd schipbreuk op de dood. Gewóón op de dood ... Is het niet vreselijk?
bs het niet verschrikkelijk?! Mijn eerste, mijn gróte proefneming met
het rechtstreekse contact ... Ach, wat ben ik diep, diep ongelukkig!'
En Cari bevochtigde met enkele tranen haar kanten zakdoekje, dat zij
vol piëteit over het gezicht van haar gast uitspreidde. Het was haar,
[heus waar,] te moede, of zij al haar sociale plannen de ogen sloot.
Mijnheer Liedenschijn haalde een beetje ontstemd zijn schouders op,
telefoneerde de dokter, aan wie hij het verdere overliet. Hierna klopte hij
zijn vrouw kalmerend op de speciaal voor de bedelaar met lotion de lys
geblancheerde schouders, sloot de vleugeldeuren, bood haar zijn arm en
leidde haar aan tafel.
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Inderdaad, de fazant was juist goed.
Maar, haut goût of niet, Cari zette door, dat haar verbroederingspartner
uit de Kromme Zanddwarssteeg in alle geval van de rijken werd begraven.
'De weduwe .. .' fluisterden vol meewarig respect toevallige meelopers met
de stoet, toen ze een zwaar gesluierde gedaante met een arm vol rozen
op de groeve zagen toeschrijden.
Maar de Kromme Zanddwarssteeg wist beter. 't Was een moordgriet, al
had je van zo'n slamier nooit kenne denken, dat ie zo wat aan de haak
zou slaan.
En terwijl mijnheer de fabrikant onverwachts naar Brussel ter conferentie
had moeten tijgen, bewoog mevrouw Cari Liedenschijn zich met haar
gevoeligheid voor sfeer gracieus tussen beide uitersten als op het slappe
koord.
Thuis gekomen, liet ze voor Isola Bella pakken. Ze kon voorlopig nie-
mand hebben, behalve Böcklin. Twee dagen later tufte ze toch maar
liever naar de Rivièra, midden in de zomer, maar het was dan ook bij
wijze van rouw.



Het gegeven paard toch in de bek gekeken

Er verscheen: 'Er verscheen', d.w.z. een boekje van ruim honderd blad-
zijden, met register en inhoud, keurige uitvoering, ons en veel anderen toe-
gezonden. Veel dank!
Maar!? Blijkens het voorbericht zou deze publicatie een vervolg leveren op
de tijdens de oorlog gestaakte, nog altoos betreurde uitgave 'Het Neder-
landsche Boek', althans een catalogus bevatten van wat hier te lande op
niet-belletristisch gebied aan de markt is gebracht. De commissie van samen-
stelling 'heeft zich bij haar arbeid beperkt tot die uitgaven, die in de afgelo-
pen vijf jaar zijn verschenen, terwijl aan de uitgevers zelf de keuze werd ge-
laten van de titels die zij geschikt achtten voor deze catalogus'. Een en
ander ondertekend door het Bestuur van de Nederlandsche Uitgeversbond.
Dit suggereert o.i., dat hierin nu de werkelijk waardevolle Nederlandse uit-
gaven van de laatste vijf jaren te vinden zijn. Helaas het lijkt er niet op; in
het gebit van het beestje blijkt menige kies te ontbreken. Op het toch nog
vrij beperkte gebied, waarop de redactie van 'De Nieuwe Stem' zich enige
bevoegdheid toekent, constateerde zij even pijnlijke als verbazingwekkende
omissies, er mankeren zelfs boeken aan, die bij duizenden exemplaren ver-
kocht, die herdrukt en met een prijs bekroond zijn.
Hoe dat zo komt? Het blijkt niet de schuld van de heer Sätemann, die als
redacteur vermeld staat, maar wel van de Uitgevers bond zelf. Deze immers
liet zijn leden voor elke boektitel betalen. Dat er uitgevers zijn die daarvoor
bedankten bewijst uiteraard nog niet dat zij in hun fonds geen boeken had-
den die in een algemene catalogus vermeld hadden moeten worden.
Conclusie: de N.U .B. is vrij catalogi te maken zoveel en zoals hij wil: be-
taald, onbetaald, volledig, onvolledig. Maar, hij verzuime dan in het ver-
volg niet voorin te vermelden hoe de vork precies in de steel zit. Ter voor-
koming van misverstand, ergernis en - onwillekeurige - misleiding.

Wat is nu waanzinnig?

Enkele weken geleden heeftjules Moch, Frankrijks minister van defensie en
in zijn vrije tijd socialist [what's in a word ?], een rede gehouden. Daarin
heeft hij onthuld dat de Franse spoorwegen bijna evenveel gepensionneer-
den als personeel tellen en dat het leger zelfsmeer pensioenen dan salarissen
uitbetaalt. .
Op zichzelf niets bizonders. Veeleer een te verwachten gevolg, wanneer door
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betere verzorging de gemiddelde levensduur toeneemt en door vervroegde
pensionnering het personeel sneller wisselt. We zouden Moch's uitspraak
hier dan ook niet hebben overgenomen, als hij dit verschijnsel enkel maar
vastgesteld had. Maar hij heeft aan zijn mededeling een kwalificatie toege-
voegd; hij noemde het: waanzinnig.
Wat wij waanzinnig noemen is dat iemand die zich een aanhanger noemt
van een beweging die nu zowat honderd jaar voor verbetering van de levens-
omstandigheden van het wcrkende volk gestreden heeft, terugschrikt voor
het eigen ideaal, zodra het gedeeltelijk, en lang vóór dat het integraal be-
reikt is.
Wat wij waanzinnig noemen is dat we in een maatschappij leven waarin
de overheid waarschuwt voor vooruitgang en achteruitgang predikt, waarin
het gezonde ziek, het zieke gezond, het waanzinnige natuurlijk en het na-
tuurlijke waanzinnig heet.
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JAN ROMEIN,Tussen vrees en vrijheid, Vijf-
tien historische verhandelingen. Amster-
dam, Querido, 1950.398 blz.

Het verschijnen van een nieuwe bundel
studies van Romein is, zowel voor de histo-
rici als voor hen die belang stellen in de
cultuur-historische problemen van vroe-
ger en nu, een gebeurtenis van belang. Elk
van de verschenen bundels heeft de aan-
dacht getrokken, heeft velen meer of min-
der critisch in de pen doen klimmen, en
vooral: heeft zeer velen gedwongen zich
rekenschap te geven zowel van de aange-
sneden problemen als van de schrijver en
diens plaats in Nederlands wetenschap en
cultuur. De bundel die thans voor ons ligt
in weinig woorden recht te doen is even
moeilijk vOOr de recensent als onrecht-
vaardig voor de sehrijver; nochtans moet
een poging worden gedaan.
Het boek bestaat uit vijf afdelingen, een
theoretisch-historische, een cultuurhisto-
rische, een historiografische, een modern
historische en een politieke afdeling. Dit
vijftal afdelingen, tezamen vijftien artike-
len omvattend, werd samengevat onder de
intrigerende titel 'Tussen vrees en vrij-
heid', waarmee de schrijver zowel de tijd
van on tstaan heeft willen aangeveri als ook
nadruk heeft willen leggen op zijn opvat-
ting dat vrees en vrijheid tezamen het cen-
trale thema vormen der wereldgesehiede-
nis. Dit laatste moge waar zijn - over een
dergelijk begrippenpaar straks nog een en-
kel woord -, het verklaart tevens waarom
naar mijn gevoel deze bundel minder een
eenheid is dan beide vorige: het centrale
thema vrees - vrijheid, in de zin die er aan
gegeven wordt, is m.i. te ruim als thema
van een bundel essays. De ;"iteenzetting
van de schrijver over de titel [mocht ieder
sehrij ver zich zo bezinnen over de titels
van zijn werken! Romein is er doorgaans
zeer gelukkig mee] heeft mij dan ook niet
geheel overtuigd, althans niet zo, dat ik
veel andere eenheid in de bundel kan zien
dan die van de tijd van ontstaan. Doeh dit

wil niet zeggen dat deze derde bundel
daarom minder zou zijn dan de vorige. Er
staan essays in, b.v. dat over de cultuur-
gesehiedenis van de 19de eeuw, die over
Hooft en Huizinga, die ik bewonder; niet
oncritisch bewonder overigens, maar de
schrijver zal de laatste zijn dit van iemand
te eisen. Daarnaast noem ik als belangrijk
de gehele eerste, theoretisch-historische af-
deling en hierin met name 'Theoretische
Ge3chiedenis' en verderop het tiende essay
'De geest van het Nederlandse volk tijdens
de bezetting'. Wanneer ik thans op enkele
essays wat dieper inga en op andere niet,
dan is dat louter de willekeur van de re-
censent die gedwongen is in kort bestek dat
te vertellen wat hem, om welke reden dan
ook, het meest getroffen heeft.
Ik vestig dan de aandacht op de afdeling
geschiedenis der geschiedschrijving, met
de essays over Hooft, Huizinga en 'Een
halve eeuw geschiedwetenschap in Neder-
land'. Het opnemen van dit laatste stuk
betreur ik; niet zo zeer om het essay zelf,
al vraag ik mij toch wel af, waarom een
Oppermann, een van de weinigen die bij-
na het gehele tijdvak met zijn activiteit be-
streek en een der zeer weinigen die een ge-
duchte school gevormd heeft, ietwat in een
hoekje werd gedrukt; maar dit artikel doet
m.i. ernstig onder voor de overige, in diep-
gang en in belangrijkheid. Beide eerderge-
noemde essays maken deze afdeling echter
tot een hoogtepunt. De herdenkingsrede
over Hooft als historiesehrijver [zinvoller
dan 'geschiedschrijver'] staat op zeer hoog
peil! Voor ons rijst op de ons reeds bekende
Hooft [maar hoeveel beter kennen wij hem
nu!] èn een nieuwe Hooft, die van het ver-
zet, waardoor de gehele Hooft ons zoveel
nader komt. Als ik deze voordracht met
één woord moest karakteriseren, dan koos
ik: gaaf. En zulks dan in tegenstelling tot
de rede over Huizinga, belangrijk, zeker,
zowel om watwe er leren omtrent Huizinga
als omtrent Romein, maar in vergelijking
met de studie over Hooft niet gaaf, minder
strak en met een ondertoon van weifeling.
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Trachten we hiervoor een verklaring te
vinden, of, bescheidener, een dcel ener
verklaring, dan constateren we dat Hooft
werd bestudeerd en beschreven op de wijze
waarop ieder huidig historicus zijn onder-
werpen uit het verleden zou willen be-
handelen als hij daartoe bij machte was.
Niet aldus Huizinga. Hier speelt, on-
vermijdelijk, het feit een rol, dat het ge-
schiedbeeld van de schrijver zich bevond
in de faze van het 'beleven', die der
'ongescheiden en ononderscheiden werke-
lijkheid' en in de daarop volgende der
'gezeefde werkelijkheid' [termen van Ro-
mein, zie het artikel 'Spieghel historiael',
o.a. in de bundel 'In opdracht van de
tijd']. Huizinga is voor ieder denkend
mens een probleem en voor zijn critisch-
bewonderende leerlingen vooral een essen-
tieel, een eigen probleem. De schrijver 'be-
leeft' Huizinga nog en zijn herdenkings-
rede draagt daarvan de sporen. Doch dit
is niet de enige reden waarom dit knappe
essay mij niet geheel bevredigt: het staat
teveel onder de invloed van die ene beper-
king van Huizinga, die Romein, ik zou
haast zeggen, heeft gegriefd en nog steeds
grieft: het niet begrepen hebben van de
eigen tijd of liever, want daarop komt het
toch feitelijk neer: het instinctief afwijzen
van de Russische Revolutie en de theorie
wa.arop zij was gebaseerd. Dat Huizinga's
werk over de eigen tijd geen hoogtepunt is
geweest staat wel vast, dat het dat mede
om de aangegeven reden niet kon zijn,
eveneens; door er te veel nadruk op te leg-
gen wordt het beeld van de historicus Hui-
zinga vertekend. Dat de gehele historicus
niet volkomen bevredigend getekend is

vindt misschien ook wel zijn oorzaak in het
feit dat de Geschiedenis van de Groningse
universiteit gedurende de ,gde eeuw, een
werk dat Huizinga tot zijn beste produc-
ten rekende, niet wordt genoemd, en dat
terwijl het toch, ongewild misschien, is ge-
worden een 'Schets ener cultuurgeschiede-
nis van de ,gde eeuw', een onderwerp dat
de schrijver van deze bundel ter harte
gaat. Helaas zijn beide stukken zo verschil-
lend van opzet, dat vergelijken zinloos is.
Romein benadert de 'gde eeuw met een
Toynbee-achtig begrippenpaar, Expansie
en Ontbinding. De schets is zéér aantrek-
kelijk, zou inderdaad [zie de inleiding] een
boek moeten worden; en dat boek zou dan
feitelijk het eerste bewijs moeten zijn ofin-
derdaad dergelijke begrippenparen bruik-
baar blijven voor gedetailleerde geschied-
schrijving. Want dat zij in een schets als
deze voldoen en meer dan dat, staat vast:
zij geven eenheid, strakheid van lijn en
dragen bij tot begrip van veel dat ondui-
delijk was; of in een gedetailleerder ge-
schiedenis de eenheid niet zal ontaarden
tot eenzijdigheid, de strakheid tot star-
heid, is een vraag waarop ik met spanning
het antwoord afwacht. Dat elkeen de 'gde
eeuw onder dezelfde begrippen zou willen
vangen lijkt mij overigens uitgesloten en
ongewenst en misschien is dit toch reeds
het begin van een antwoord op de gestelde
vraag.
Met deze enkele opmerkingen moet ik vol-
staan, wat niet wil zeggen dat niet alle es-
says de aandacht verdienen, die voor een
belangrijk boek als dit gepast is.

F. W. N. HUGENHOLTZ
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DR WA. C. SCHALLENBERG-VANHUPPEL,
Huizillga. Serie Uren met. .. , z.j. [1950]
203 blz.
Een niet onverdienstelijke inleiding [38
blz.] en een verdienstelijke bloemlezing
met verbindende tekst. Niet onverdienste-
lijk de inleiding, omdat mevrouw Schallen-
berg, een van Huizinga's leerlingen uit de
vorige wereldoorlog, er wel in geslaagd
schijnt, de persoonlijke indruk van haar
leermeester op te nemen in het beeld dat
zij zich nadien door studie van hem vorm-
de. De eindindruk: iets te ethisch en daar-
door iets te weinig pittig: koffie wel, maar
een tikje aan de slappe kant en net één
klontje te veel.
Meer waardering heb ik voor de keuze der
fragmenten. Nooit eenvoudig werk, dat
kiezen, en zeker in dit geval niet, waar de
schr. nog niet de beschikking had over de
Verzamelde \Verken. Men kan betreuren
dat de stukken veelal kort zijn, waardoor
de breedheid van stijl vaak niet tot haar
recht komt. Maar daar staat dan vanzelf
tegenover, dat de veelzijdigheid van H.'s
belangstelling goed tot uitdrukking is ge-
bracht.
Drie dingen had ik graag anders gezien. Ik
mis een lijst van gekozen fragmenten en de
rangschikking had ik liever chronologisch
gehad. Zonder moeizame hergroepering
kan de lezer van deze keur zich van H.'s
ontwikkeling geen beeld vormen. En ten-
slotte - last but not least juist in dit geval-
waarom zowat het slechtste portret ter
reproductie uitgekozen, dat er van H.
bestaat? lp de 'nette heer' tegenover het
titelblad is de werkelijke Huizinga nauwe-
lijks te herkennen. En dat terwijl er min-
stens twee goede afbeeldingen bestaan. In
de eerste plaats het schilderij van Toon
Kelder, in de tweede plaats een tekening
van H. Kamerlingh Onnes uit 1937, die
zijn wezen m.i. precies heeft getroffen. Het
stelt hem lezende voor, trois-quart, het
hoofd \vat voorover en opzij; op het ge-
zicht die voor hem zo karakteristieke uit-
drukking van een nog ononthulde gedach-
te: of zij in stuursheid met een schampere

opmerking, dan wel in een olijke lach met
een prijzend woord zich zou ontladen,
moest men maar afwachten. J. R.

DELUSIONAND MAss-DELUSION,door A.
M. Meerloo M. D. Nervous and Mental
Disease Monographs, New York, 1949,
126 blz.
Een aantal opstellen over waanvoorstel-
lingen bij individu en gemeenschap van de
hand van de Nederlandse psychiater A.
M. Meerloo, thans werkzaam in de Ver.
St., waarvan men zou wensen dat zij door
iedereen die zich met politiek inlaat uit het
hoofd geleerd werden. Het is nog steeds
een bedroevende waarheid dat degenen
die de dagelijkse machtsstrijd bedrijven
gevormd zijn uit het partij- en machts-
leven der gemeenschap waarin noties om-
trent psychologische en sociologische
grondslagen niet dan als decoratie gehan-
teerd worden. Dit slechts aan de maat-
,schappij te verwijten ware zinloos. De
stem der politieke wetenschap wordt nog
te zwak vernomen. Het worstelen om in-
zicht in massapsychologische verschijnse-
len heeft het laboratorium-stadium nog
niet ver achter zich gelaten.
In deze opstellen vindt men een zeer hel-
dere samenvatting van wat tot dusver aan
klinische diagnosen werd gepresteerd met
als een der belangwekkendste onderzoe-
kingen de analyse van 'massazelfmoord'
en 'atoomvrees'. De mens schijnt een cata-
strofe zowel te verafschuwen als te willen,
onderbewust, halfbewust werken er in hem
vernietigende krachten die appelleren aan
archaïsche kuddeverlangens en die de
dagelijkse inspanning van keuze en ver-
antwoordelijkheid opheffen. 'Mankind's
urge for eatastrophe and the suieidal ten-
dencies of the masses are the great
hindrances to a revival' zegt de schrijver,
die besluit met de niet overbodige opwek-
king aan staatslieden en psychologen deze
tendenties die leven in alle volkeren te leren
herkennen ten einde ze te bestrijden.

Eldert Willems
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Prof. Dr H. Th. FISCHER,'Inleiding tot de
Volkenkunde van Nederlands-Indië', 2de druk,
Volksuniv. BibI., Uitg. Erven Bohn, Haar-
lem, 1948.
R. A. KERN, 'De Islam in Indonesië'" Uitg.
W. van Hoeve, 's Gravenhage, 1947.
Dr C. A. O. VANNIEUWENHUIJZE,'Mens en
vrijheid in Indonesië', Uitg. W. van Hoeve,
's Gravenhage/Bandung, 1949.
Fischer's boekje bedoelt bij de Nederland-
se lezer belangstelling te wekken voor de
volkeren van Indonesië, en heeft niet de
pretentie meer te zijn dan een inleiding
tot verdergaan de studie. Het snijdt een
groot aantal onderwerpen aan, waarvan ik
sleehts wil noemen: eenheid en verschei-
denheid bij de Indonesische volken, dorps-
structuur, verwantsehapsvormen, huwelijk,
leeftijd, sekse, stand, religie, magie. Fischer
sehrijft over al deze dingen in het algemeen
op een prettig leesbare, heldere en over-
zichtelijke wijze. Bij deze wijze van behan-
deling mag men geen grote diepgang ver-
wachten of eisen. Enkele critische opmer-
kingen zou ik willen maken. Op blz. 18 en
volgende schrij ft Fischer wel zeer voor-
zichtig en met veel terughouding over
'psychische rasverschillen' ,maar hij spreekt
dan toch het vermoeden uit dat 'rasfac-
toren' van invloed zijn op de cultuur.
Naar de huidige stand van de wetenschap
is dit zeer betwistbaar, zoals ook blijkt uit
het bekende Unesco-statement, dat is tot
stand gekomen door de samenwerking van
geleerden op uiteenlopend terrein. De ex-
tensieve landbouw, genoemd op blz. 72
['ladangbouw' of 'shifting cultivation'] is
geen 'roofbouw', indien men althans de
grond voldoende tijd geeft zich te herstel-
len, maar een vorm van grondgebruik, die
in grote delen van de tropische wereld tot
een evenwichtige economische kringloop
heeft geleid, al biedt hij weinig vooruitzich-
ten voor een levenspeil dat naar onze maat-
staf bevredigend mag heten. Bij de opmer-
king op blz. 153, dat slavernij een 'gunsti-
ge' invloed heeft door begrip voor tucht bij
te brengen, zou ik vele vraagtekens en uit-
roeptekens willen plaatsen. Belangrijker is
de opmerking, dat wanneer men er niet uit-
drukkelijk op wijst, dat de volkenkunde

slechts een beperkt terrein van het maat-
schappelijk leven bestrijkt, en in tegen-
stelling tot de sociologie zich vooral bezig-
houdt met de meer 'primitieve' cultuur-
uitingen uit de plattelandssfeer, de niet
gewaarschuwde lezer licht de indruk zou
kunnen krijgen, dat factoren als mythen en
magie, traditie en folklore een grotere rol
spelen in de samenleving, dan met de hui-
dige maatschappelijke verhoudingen over-
eenstemt. Op meer dan een plaats geeft de
schrijver wel blijk oog te hebben voor het
dynamiseringsproces, voor de cultuurver-
andering in Indonesië. Maar of de gemid-
delde lezer dit er ook uit zal halen, en zal
begrijpen dat er naast het Indonesië van de
ethnologen, het Indonesië van de musea,
het Indonesië van de cultuurfilms, ook een
ander Indonesië is, misschien minder har-
monisch, minder aantrekkelijk uit aesthe-
tisch oogpunt, maar veel levender, vol van
schrille tegenstellingen en daardoor mis-
schien toch weer boeiender - dat meen ik
toch te moeten betwijfelen.
Kern's boekje over de Islam in Indonesië
tracht in kort bestek het Nederlandse pu-
bliek een schets te geven van de opkomst
en verbreiding van de Islam in Indonesië
en van de voornaamste kenmerken van
deze godsdienst zoals hij aldaar wordt be-
oefend. Het bevat, evenals Fischer's inlei-
ding, veel wetenswaardigs, maar bepaalt
zich wel erg sterk tot de uiterlijke kanten
van de godsdienst. De gelding van de Mo-
hammedaanse wet, de rituele godsdienst-
oefening, de moskee, het vasten, de bede-
vaart, de besnijdenis, de feestdagen - dit
alles en nog meer wordt besproken. Maar
wat deze godsdienst voor de Indonesische
mens betekent, waarom hij op de Indone-
siër een zo grote aantrekking heeft uitge-
oefend, welke hervormende invloed hij
heeft gehad op het leven en denken van de
Indonesiër - al zulke vragen vindt men in
het boekje nauwelijks aangeroerd. En nog
minder wat de Islam voor de moderne Indo-
nesiër betekent. Het kleine hoofdstukje
over 'Het modernisme' is wel heel erg ma-
ger gebleven, en bevat zelfs feitelijke on-
juistheden. De Moehammadijah-vereni-
ging is niet 'een twintigtal jaren geleden
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opgericht', maar in 1912, ende aanduiding
'zij draagt sedert kort een andere naam' is
een weinig verhelderende weergave van
het samengaan van orthodoxen en moder-
nisten in één overkoepelende organisatie:
de Masjumi. Te vrezen valt, dat de Neder-
landse lezer zich, bij de bestudering van
dit werkje, van de wezenlijke betekenis van
de Islam in Indonesië toch maar een zeer
onvolkomen, en zelfs min of meer scheve
voorstelling zal vormen.
Veel dieper gaat Van Nieuwenhuijze, de
schrijver van Alens en vrijheid in Indonesic",
in op de door hem behandelde proble-
men - soms zo diep, dat de helderheid er
bij inschiet. Dit ligt ook wel ten dele aan

• de weinig doorzichtige stijl van de schrij-
ver. Hij haalt in zijn boek heel wat omver:
begrippen als democratie en geestesvrij-
heid, de verhouding tussen staat en gods-
dienst, zowel naar Moslimse als naar Chris-
telijke opvattingen, allerlei geestesstromin-
gen binnen de Indonesische Islamitische
wereld, de betekenis van de 'dar ul-Islam'-
beweging, communisme en geestesvrijheid,
het Indonesisch communisme - dit alles en
nog meer wordt in dit werk min of meer
uitvoerig besproken. De kwaliteit van het
boek is wat ongelijk - naast interessante en
goede komen er ook beslist zwakke of op
zijn minst uiterst aanvechtbare gedeelten
in voor.
De houding van Van Nieuwenhuijze tegen-
over het communisme is enigszins ambiva-
lent. Enerzijds deinst hij er niet voor terug,
mèt de Vorrinks en Romme's te spreken
van 'wijlen Adolf HitJer en zijn geest-
verwant Josef Stalin', anderzijds poogt hij
in het laatste hoofdstuk tot een meer genu-
anceerde houding tegen.over het commu-
nisme te komen. 'Het communisme is niet
een gevaar omdat het de revolutie predikt.
De hele wereld is rijp voor een revolutie ...
Het communisme is niet een gevaar omdat
het in zijn dictatuur van het proletariaat
zo'n pracht-object is voor machtsbcluste
lieden. Zekere vormen van de veelgeroem-
deWesterse democratie blijken voorrnachts-
wellustelingen nauwelijks minder geschik-
te beleggingsobjecten te zijn. Het commu-
nisme is niet een gevaar omdat het de

bourgeoisie, het kapitalisme en verdere
uitwassen van de Westerse samenleving
qua uitwas aanvalt. Het is hoog tijd dat die
aanval met nog veel meer kracht wordt
ingezet.' :Maar dan komen een aantal gron-
den, waarop de schrijver het communisme
wèl een gevaar acht, waarvan de belang-
rijkstealsvolgt luidt: ' ... omdat het in zijn
practische uitwerking leidt tot een op zelf-
behoud gerichte maatschappijstructuur
waarin de mens ondergeschikt is aan het
systeem enz.' [blz. 191].
Ik zie de meest fundamentele zwakte van
de beschouwingswijze van de schrijver
hierin, dat hij [zoals b.v. blijkt uit blz. 65
en volgende] een ontwikkeling, ook in de
wereld van de Islam, in critisch-individua-
listische richting als vanzelfsprekend en
tevens als wenselijk beschouwt. Te weinig
heeft de schrijver zich rekenschap gegeven
van het feit, dat het individualisme op gees-
telijk gebied, ook in de wereld van het
Christendom, een kans kreeg in een maat-
schappelijke structuur die ook economisch
op het individueel initiatief was gebaseerd.
Ook in de Islam hadden de moderniseren-
de tendenties van het begin dezer eeuw een
tijdlang een individualistische kleur. Maar
mag men een verdere ontwikkeling in deze
richting verwachten nu de maatschappe-
lijke ordening zich steeds meer in collec-
tieve richting voltrekt?
In dit licht wordt ook de uitspraak van de
schrijver [op blz. 205] begrijpelijk, 'dat het
Madiun-incident niet meer is dan het
voorspel van een strijd op leven en dood
tussen moslimse en communistische orga-
nisaties'. In een periode waarin collectivi-
teiten het economisch leven beheersen,
blijken de begrippen 'geestesvrijheid' en
'persoonlijkheid', in de vorm waarin zij
ons zijn overgeleverd uit een oudere, meer
individualistische phase van de maatschap-
pelijke ontwikkeling, inadaequaat om het
hedendaags gebeuren aan te meten.
Ten slotte wil ik nog wijzen op blz. 206,
waar de schrijver begrijpelijk maakt, waar-
om het communisme zo een aantrekkings-
kracht heeft voor de Indonesische mil-
joenenmassa.
Alles bijeen, ondanks de vele bezwaren, een
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belangrijk boek. Belangrijk, omdat het
Indonesië niet behandelt als een museum
van cultuur-petrefacten, maar als een
strijdtoneel van levende mensen.

W.F.W.

Tau-Te-Tsjing, Het boek van Weg en Deugd,
uit het Chinees vertaald en toegelicht door
DR J. J. L. DUYVENDAK.Van Loghum
Slaterus, 1950. 232 blz.
Men kan bij het ontraadselen van een zo
duistere tekst als deze 'Tau-Te-Tsjing' van
de legendarische Chinese wijze Lau-tse
twee werkwijzen volgen: men kan de be-
doeling vim het geschrift gissen en van
daaruit de taal zin en gestalte geven, of
men kan de taal voorrecht verlenen en uit
het beeld de gcdachte laten ontstaan. De
eerste methode die nauwelijks wetenschap-
pelijk genoemd kan worden wanneer hij
niet gepaard gaat met een grondige filo-
logische kennis is buitengewoon riskant.
Wel bestaat de mogelijkheid om krachtens
een gelukkige intuïtie een onverwaehte op-
heldering te versehaffen maar veel groter
is de kans dat men het aantal persoonlijke
interpretaties met één vermeerdert, slechts
ten voordele van eigen filosofische lief-
hebberij. Het valt te betreuren dat vele
Lau-tse-vertalingen naar deze zijde scheef
gaan.
Het behoeft nauwelijks gezegd dat prof.
Duyvendak zich verre houdt van deze
werkwijze en dat hij zich bij de reconstruc-
tie van Lau-tse's cryptische gedachten-
gangen heeft laten leiden door de beproef-
de methoden der filologie. Zoveel mogelijk
wordt de tekst met zich zelf verklaard de
bedoeling wordt gewonnen uit de beelden
die, zo zij onvoldoende duidelijk zijn, met
zinswendingen waar gelijke karakters
voorkomen vergeleken worden. Men kan
niet zeggen dat met deze vertaling nu
ook alle onbegrijpelijkheden zijn opgelost.
Wel is het echter zo dat prof. Duyvendaks
versie, andcrs dan b.v. de vertaling van
E.J. Welz, in 1947 verschenen, in taal ver-
rassende wendingen oplevert van een oor-
spronkelijk en dichterlijk karakter. Waar
het in de vertaling van Welz kennelijk te
doen is om een gedachtenreconstructie,

een mening aangaande de filosofische in-
houd, komt hier de poëtisch-magische
spanning van het woord tot zijn recht, de
wonderlijke natuurstemming der verge-
lijkingen en niet te vergeten, de steeds aan-
wezige vlak achter de woorden spartelende
humor, alle factoren zonder welke een
sprong over minstens twee en twintig
eeuwen zich toch moeilijk denken laat.

Eldert Willems

W. A. VEENHOVEN,'Strijd om Deshima. Een
onderzoek naar de aanslagen van Amerikaanse,
Engelse en Russische zijde op het Nederlandse
handelsmonopolie in Japan gedurende deperiode
1800 - 181 7', diss. Leiden, drukkerij
J. B. Hemelsoet, Bloemendaal, 1950.
Het proefschrift van Veenhoven geeft een
uitvoerige beschrijving, aan de hand van
allerlei tot dusver onbekend, grotendeels
in de bijlagen der dissertatie opgenomen
bronnenmateriaal, van de periode waarin,
zoals onze geschiedenisboekjes het zeggen,
de Hollandse vlag alleen nog op Deshima
bleef wapperen.
De centrale figuur van het verhaal is
Hendrik Doeff, directeur van de Neder-
landse factorij te Nagasaki, die door de
schrijver tot een soort nationale held wordt
geproclameerd. De belangstelling van de
schrijver voor de wijze, waarop Doeff de
Amerikaanse, Russische en vooral de En-
gelse pogingen om de Nederlanders uit
Deshima te verdringen heeft gepareerd,
wordt verklaard uit zijn positie als geschie-
denis-leraar tijdens de Duitse bezetting,
uit zijn behoefte een parallel te trekken
met de Napoleontische tijd. Een sterk
nationaal pathos, dat het proefsehrift
kenmerkt, klinkt ook door in de stellingen
behorende bij het proefschrift.
Aardig is het in de bijlagen gepubliceerde
dagboek van J. Cock Blomhoff, dat enig
licht werpt op de toestanden op Java
tijdens Raffies' bewind.

W.F.W.
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[wordt vervolgd]

Aan de rechtstreeks aan Querido betalende abonné's wordt
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