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Elisabeth Cheixaou

VERZEN

GEORGE SAND

Zij hoort ze altijd dreigen, zingen,
als aan 't onzegbare verwant:
Majorca's sombere mineurwinden,
de majeurmerels van Nohant.

Zij slentert neuriend door Versailles
als schijnbaar acht'loze gamin:
Bourgogne, landwijn en champagne
met Amors pijl dooreengemengd.

Z'ontstelt de roze en de mauve
salons, als lendenslanke man.
De waaiers ruisen driftig open
terwijl haar geest de vleugels spant.

Zij kiest, maar geeft zich nooit verloren,
en wat ze neemt verliest ze niet:
't Ontvangene vloeit uit in woorden,
't Geschonkene in zielsmuziek.

Gebonden, en zich weer ontwindend
aan 't strengelend rhythme der amants,
verschenkt zij zich Majorca's winden,
de pinkstermerels van Nohant.

MANSPORTRET VAN G10RGONE

In een doorluwde lentenacht
waarin magnolia's eerbiedig
zich openvouwden, naar de ritus
der zuiderbloemen, schemerzacht,

Heeft God, omstuwd door scheppingsdromen,
zich groot en goddelijk vergist:
een menselijk-mannelijk gezicht
gevormd uit engelenatomeri.
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J. Romein
THEORETISCHE BESCHOUWINGEN

OVER DE VOORUITGANG VAN DE TIJD

Il. THEORETISCH

'ft looks like a good thing and a bad thing always have to go
hand in hand, you don't get the one without the ather, ever.'

ERSKlNE CALDWELL

'God's little acre'

De weergave van zovele en velerlei opvattingen over het vooruitgangs-
geloof en zijn crisis in het eerste deel van mijn betoog hebben nochtans -
ik ben mij dat maar al te zeer bewust - slechts een zwakke indruk ver-
mogen te geven van de vloed, van de overvloed van literatuur over dit
vraagstuk. Dat zij zo groot is en nog steeds aanzwelt, is overigens geen
wonder. Met wat de katholieke apologeet Alois Dempf over ons probleem
te berde brengt, ben ik het ongeveer volledig oneens - hetgeen u niet
verbazen zal trouwens - behalve dan met wat hij aan het begin zijner
beschouwing opmerkt n.l. 'dat de vraag naar de werkelijke vooruitgang
waarschijnlijk de belangrijkste practische vraag van onze tijd is, misschien
zelfs tegelijk die naar de verdere bestaansmogelijkheid van ons allen' - en
dat is dan ook de reden, waarom ik mij zoveel moeite gegeven heb, deze
kwestie te bestuderen, en de reden ook, waarom ik het waag nu reeds
met mijn kijk erop in de openbaarheid te treden, hoewel ik weet, dat mijn
voorstelling ondanks die moeite nog niet dat stadium van rijpheid bereikt
heeft, waarop ik in minder urgente omstandigheden rustig zou hebben
gewacht. Wetenschap moge een kwestie van gaven zijn, zij mag er zeker
een zijn van ijver, ware wetenschap iser zeer zeker mede een van geduld.
Wat mij bij het critisch toetsen van al die opvattingen en vele, vele
andere, die ik ongenoemd heb gelaten, vooral getroffen heeft, is dat zowel
bij voor- als tegenstanders van de vooruitgang deze steeds opzichzelf als
iets positiefs C.q. negatiefs beschouwd werd. Ook daar waar aan zijn on-
vermijdelijkheid en zegenrijkheid getwijfeld, zelfs daar nog waar deze
ontke~d werden, was het toch steeds de vooruitgang zelf die men poogde
te waarderen. Ik heb gemeend op dit punt het lancet van mijn critiek te
moeten inzetten. Ik ben de mening toegedaan, dat we alleen dan verder
in het probleem kunnen doordringen, wanneer we de vooruitgang als iets
opzichzelf neutraals zien, als een zich telkens herhalend historisch-gegeven,
dat we niet te waarderen, maar in zijn functie, in zijn wezen te begrijpen
hebben.
Men kan hiertegen inbrengen, dat wij niet weten kunnen of wij iets al of
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BESCHOUWINGEN OVER DE VOORUITGANG

niet 'vooruitgang' moeten noemen, wanneer wij daarachter niet op z'n
minst een vaag besef hebben van de richting waarin en het doel waarheen
wij ons zouden willen bewegen. Ik meen dat die tegenwerping op een
spraakverwarring berust, veroorzaakt doordat, historisch, - we hebben
het zo juist gezien - inderdaad dàn van vooruitgang gesproken werd
wanneer men meende dat de ontwikkeling in de gewenste richting en
naar het beoogde doel zich toebewoog. Juist daaràm echter snijdt de
tegenwerping geen hout. Juist dáárom wil ik om te beginnen een mij
dunkt volstrekt noodzakelijke onderscheiding aanbrengen in: vooruit-
gang-aIs-feit en vooruitgang-als-ideaal, waarbij dan de eerste met ver-
mijding van de emotionele geladenheid van het woord 'vooruitgang'
misschien beter, want neutraler: 'voortgang' zou moetenhetenen waarmee
dan ook niets anders, niets meer, niets 'hogers' bedoeld is voorlopig dan
een successie in tijd. Nieuw is dit onderscheid niet. J.A.Smith heeft er in
1916 al over geschreven, maar zij is, vermoedelijk omdat hij er verder
niets mee te doen wist, weer in het vergeetboek geraakt.
Willen wij dat fenomeen: voortgang onderzoeken, dan zijn wij uiteraard
op de geschiedenis aangewezen. Doen wij het, dan meen ik te zien, dat
voortgang berust op een telkens verstoord evenwicht. Elke nieuwe vin-
ding brengt zwakker of sterker, al naar gelang van haar betekenis, die we
juist daaraan meten, en haar toepasbaarheid in de praktijk verondersteld,
het hele productieproces in trilling, tot het moment waarop zij overal
wordt toegepast. Elke nieuwe gedachte brengt in enger of wijder omtrek
het denkproces in onrustige beweging totdat het voor haar gunstige geeste-
lijk-sociale klimaat mede door haar zelf verandert. Beide soorten ver-
nieuwings- en aanpassingsprocessen veroorzaken gezags- en normverlies
van het oude, terwijl omgekeerd dit wankelen en ineenstorten van het
oude ongewild de ruimte schept voor het vatkrijgen en vastzetten van het
nieuwe. Dit proces is in zijn beide aspecten misschien nog het best te
bestuderen aan de Industriële Revolutie van de laatste honderd vijftig
jaar. De opkomst van de fabriekmatige industrie in Engeland heeft het
continentale economische stelsel uit zijn evenwicht gebracht; de industri-
alisering van Duitsland vervolgens de Engelse hegemonie verstoord, die
van de Verenigde Staten en van Japan daarna weer Europa's evenwicht
verwrikt en de industrialisering van Azië en straks van Afrika is bezig
heel de Westerse wereld uit zijn voegen te rukken. En overal is dat tech-
nische proces functioneel verbonden met een telkens verstoord evenwicht
in de geesten: in de woorden nationalisme en imperialisme, democratie
en dictatuur vatten we heel die schoksgewijze ideologische ontwikkeling
samen.
Dit proces leert ons echter tegelijk al meer. Er blijkt geen winst te zijn
zonder verlies noch omgekeerd verlies zonder winst. Door de technicus is
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der kennis onder allen te verspreiden, maar staat als opvoedingsstelsel ver
achter bij het individuele onderwijs van de weinigen dat er aan vooraf
ging. En de bestrijding van het analfabetisme, bedoeld als de bevrijding
van de massa, kweekte in de praktijk dociele volgelingen van elke Over-
heid, ook de slechtste.
Tweede reeks: de bewuste geboortebeperking was een vooruitgang ver-
geleken bij de breideling van een te groot aantal kinderen door sterfte.
Maar het is niet uitgesloten dat, aangezien juist de besten haar toepasten
dit niet zonder gevaren is voor de toekomst - juist de behoefte aan een
zorgvuldige opvoeding die hen er toe bracht minder kinderen te krijgen
zou dan leiden tot achteruitgang van kwaliteit van het intellectuele peil
der bevolking als geheel, omdat de best opgevoede kinderen relatief in
aantal afnemen. Een frappant voorbeeld in deze categorie is het stop-
zetten destijds van de Amerikaanse hulpactie bij hongersnoden in
China. Het gevolg van de leniging was n.l. een zo sterke vermeerde-
ring der bevolking in de getroffen gebieden, dat een volgende misoogst
alleen maar nàg meer slachtoffers eiste.
Derde reeks: de vrijheid van meningsuiting is een vooruitgang, maar is
het niet juist de waarde aan de publieke opinie gehecht die leidt tot de
poging om haar te leiden en wil men haar niet leiden om haar te beheer-
sen, waarbij die vrijheid dus weer teloor gaat? Of neem het Algemeen
Kiesrecht. ,\Tij zien het op het eerste gezicht als een onmiskenbare voor-
uitgang. Maar wie de werking ervan in de historie werkelijk bestudeert
komt tot de verrassende conclusie dat het drie jaar al na zijn invoering
in Frankrijk in 1848 door Napoleon III gebruikt werd als instrument
voor de vestiging van zijn despotisch regiem en dat is waarachtig het
enige voorbeeld niet van dit soort demonie van de vooruitgang. Ofneem
ook de vrije tijd door verkorting van de arbeidstijd in de laatste halve

. eeuw gewonnen. Bedoeld als mogelijkheid tot menselijke ontplooiing,
heeft zij in dezelfde mate geleid tot een gemechaniseerd en gemonopoli-
seerd amusementsbedrijf, dat erger is dan geen cultuur.
Vierde voorbeeld: Wie verfoeit niet de bureaucratie? Maar wie ook, die
redelijk wil oordelen herkent haar niet als het onvermijdelijk gevolg van
het streven naar vermijding van willekeur, naar rechtszekerheid en sociale
rechtvaardigheid dus? Dat 'onvermijdelijk' is geen versiersel van mijn
rede: Waar is de mentaliteit der bevolking vermoedelijk het meest tegen
de bureaucratie gekant? - Antwoord: in de Verenigde Staten van Ameri-
ka. Waar tiert zij niettemin misschien het weligst? Antwoord: in dat-
zelfde land, dat haar het heftigst verfoeit.
En vijfde en laatste, al die heterogonieën als het ware samenvattende
super-paradox van de vooruitgang. Bacon, die heraut van de vooruit-
gang en bewuste grondlegger der experimentele wetenschap, heeft gezegd:
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willen wij de natuur beheersen, dan zullen wij haar moeten gehoorzamen;
naar haar luisteren om van haar te leren, bedoelde hij. E!1.wat zien wij
nu op dit moment als wij het voorlopig resultaat trachten vast te stellen
van die bij Bacon beginnende ontwikkeling? Dat wij, uitgetogen om de
natuur te beheersen daarin inderdaad zijn geslaagd, maar zó dat wij
meer en meer door haar beheerst dreigen te worden, hetgeen een ieder
duidelijk wordt die zijn oog wee~ richt op Amerika waar het proces het
verst is voortgeschreden en indien men voor 'natuur' slechts leest 'het
materiële'. Zodat Bacons doel tot een averechtse uitkomst geleid heeft:
door de natuur te beheersen, zijn wij haar slaaf geworden.
Doch ook deze 'Heterogonie der Zwecke', al geeft zij reeds dieper inzicht
dan de winst- en verliesrekening, verklaart nog niet wat er met de 'voor-
uitgang' aan de hand is - slechts dat hij blijkbaar telkens gefrusteerd kan
worden. Misschien begrijpt men er iets meer van, wanneer men uitgaat,
niet alleen van het neutrale, d.i. niet alleen van het ethisch indifferente en
niet alleen van de principiële onbepaaldheid van richting van de voor-
uitgang, maar wanneer men hem ziet als eenpotentiëring. Het telkens ver-
broken evenwicht waar "vij van uitgingen als het wezen van de vooruit-
gang resulteert en resulteert uitsluitend in een voortdurende toename van
middelen en mogelijkheden, in één woord in verhoogde potentie.
Het is een vreemde en op het eerste gezicht zeer onwetenschappelijke
ervaring, die mij tot dit inzicht gebracht heeft. Maar we weten tegen-
woordig genoeg van het proces van de vorming van wetenschappelijke
opvattingen om in te zien dat deze een praerationele oorsprong althans
kunnen hebben. En zo schaam ik mij dan ook niet voor de tranen die mij
in de ogen sprongen toen ik enkele jaren geleden de film 'Muizen en
Mensen' zag, noch voor de erkenning dat uit die troebele bron de gedach-
te omtrent het wezen van de vooruitgang in mij opwelde, die ik nu zal
trachten nader voor u onder woorden te brengen. Het gaat in die film,
die het kleine meesterwerk 'Of Mice and Men' van John Steinbeck op de
voet volgt, om de debiele zwerver Lennie, die met zijn onbeheerste vol-
strektheid ten goede èn ten kwade eerst een muisje, dan een hond en ten
slotte een vrouw streelt - en dan worgt. Ofmijn gedachte strookt met de
bedoelingen van de schrijver, dan wel of zij er zelfs niets mee te maken
heeft, doet hier niet ter zake, maar wel weet ik, dat door de verheviging
die de uitbeelding in de film onopzettelijk aan het toch al zo navrante
verhaal gaf, die Lennie voor mij het symbool van de mensheid in haar
voortgang werd en als zodanig een waarheidsgehalte kreeg waar alle
nuchtere critiek die ik mijzelf waarlijk niet gespaard heb, geen afbreuk
aan heeft kunnen doen. Het is juist die onafheid, die openheid naar de
toekomst, die toenemende potentialisering, die de mens wezenlijk van
het dier onderscheidt. Met die intensiteit kan het dier niet liefhebben en
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heid wil benaderen, maar simpel en alleen als mens, die, als mens geen
vrede kan vinden bij een denken dat zich geen doel en bij een handelen,
dat zich geen richting vermag te geven, ook al ware dat doel slechts,
gelijk voor de yogi, de Onbewustheid en die richting het Niets.

lIl. BESLUIT

Apprenez que I'llOmmepasse injiniment l'hamme. PASCAL.

Unless over his self ean mise himself
How paar a thing is man. BLAKE

L'individu périssable a dans SOlI moi plus que lui-même.
HENRI LEFEBVRE,

Le matérialisme dialectique,
1947, p. 15!.

Er zijn, toehoorders, in de geschiedenis twee, althans op zijn minst twee,
ontwikkelingen, die zich daarin van andere onderscheiden, dat zij, glo-
baal genomen, een constant opwaartse lijn te zien geven. Dat zijn de
techniek en het bewustzijn. Het bewijs van het eerste te leveren mag
hier overbodig heten. Het tweede zou ik, meen ik, kunnen aantonen,
indien ik er de ruimte voor had. Een vergelijking tussen de Neder-
landse Revolutie van 1566, de Franse van 1789 en de Russische van 1917
- om het bij dit ene historische voorbeeld te laten - lijkt in dit opzicht
uiterst leerzaam. Bij de eerste was het evenmin duidelijk wie de eigen-
lijke leiding had als wat deze eigenlijk wilde; haar uitkomst is een school-
voorbeeld voor de 'Heterogonie der Zwecke'; de tweede is dat ook, maar
met dit kenmerkend verschil, dat zowel de leiding van het begin af aan
betrekkelijk gemakkelijk te omschrijven valt, als ook dat deze zelf reeds
een betrekkelijk helder begrip had van waarheen zij de zaken wilden
sturen; bij de derde tenslotte bestaat noch omtrent het een noch omtrent
het ander meer veel twijfel, waarmee ik overigens niet zeggen wil, dat de
wet van de 'Heterogonie der Zwecke' hier niet óók zou opgaan. Integen-
deel: haar werking, dat wil derhalve zeggen, het feit dat de uitkomst
anders is dan de initiatoren beoogden, wordt slechts te treffender naar-
mate het doel bewuster is geweest. vVieintussen dit voorbeeld niet zou
voldoen, moge ik op de ontwikkeling van de sociale wetenschappen wij-
zen vanaf het ogenblik dat Locke voor het eerst ook deze tot ervarings-
wetenschap wilde verheffen tot op dit moment. En wie ook hierin nog
geen toename van bewustzijn zou willen erkennen, gedachtig aan de
inderdaad povere practische resultaten van die sociale wetenschappen in
vergelijking met de exacte in datzelfde tijdsverloop, zou ik de op plan-
ning willen wijzen. Van het bescheiden begin, dat de Duitse Generale
Staf er in de eerste wereldoorlog mee maakte, nog geen 40 jaar geleden,
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tot nu toe, heeft deze gedachte een zo stormachtige ontwikkeling door-
gemaakt, dat ook de tegenstanders zich de wereld zonder haar moeilijk
meer kunnen voorstellen, laat staan haar zouden kunnen regeren. En
wat hij er verder ook van denken moge, niemand zal kunnen betwisten,
dat de plangedachte een bewuste poging is tot het bewust leiden van
sociale processen. Ik hanteer de term 'bewustzijn' hier dus als een
historisch begrip, d.w.z. dat ik er alle door de wetenschap in de ruimste
zin verworven ervaring mede onder begrijp.
Zou dan niet, moeten wij ons afvragen, de redding uit de polaire poten-
tiëring, die wij 'vooruitgang' noemen, hierin kunnen bestaan, dat wij
ons dit proces steeds bewuster maken? Zou, om dit proces te stimuleren,
de sociologie zich niet bewust moeten werpen op dat probleem met welks
studie zij, met Comte, IOO jaar geleden begon en dat nog actueler is dan
toen, de studie van het probleem van de vooruitgang?
Ik voorzie een laatste tegenwerping van een scherpzinnig luisteraar. Als
uw theorie omtrent de potentiëring juist is, zal hij mij toevoegen, als alle
vooruitgang dat ambivalent karakter draagt, dat gij haar hebt toege-
schreven, moet dat dan niet ook voor de toename van het bewustzijn
gelden en ook dit derhalve als een tegelijk goed-en-kwaad worden ge-
kwalificeerd? En als mijn opponent bijbelvast is, zal hij mij zeggen dat
de Ouden ook dit al geweten hebben, want dat de schrijver van Genesis
niets anders bedoelde toen hij de geschiedenis van Adam en Eva, dat is
van de mensheid, liet beginnen met de kennis van, d.i. met het bewustzijn
omtrent goed èn kwaad. Zou iemand mij dit riposteren, dan zou ik
zeggen: gij hebt gelijk. Enkele bladzijden lectuur, hetzij van Schopenhauer
of E. ;on Hartmmm, hetzij van Klages of Jung, kunnen al laten zien, dat het
bewustzijn een geschenk der beschaving is, dat óók zijn even sterke nega-
tieve pool heeft. Ferrero noemde eens vrees de erfzonde en definieerde
vooruitgang als de overwinning daarvan. Bewustwording heeft zeker veel
angsten verdreven, maar hoe vele nieuwe heeft zij niet geschapen! Mag
ik het zelf nog aan een alledaags voorbeeld demonstreren? Ik zag laatst
een blinde met een geleidehond, die de drukke straat wilde oversteken.
Ik bleef staan om waar te nemen hoe die hond zich van dat verkeer reken-
schap zou geven om zijn baas veilig aan de overkant te brengen. Totdat
ik plotseling in mijn observatie gestoord werd door een Amsterdamse
volksvrouw, die - de blinde resoluut onder de arm nam en hielp over-
steken. M.a.w. in haar onbewustheid functionneerde haar 'help-apparaat'
feilloos, terwijl ik met al mijn bewustheid, ja juist door die bewustheid,
jammerlijk te kort schoot. Zo klein als dit voorval was, bracht het mij
toch helder de gevaren voor de geest, die het proces van bewustwording
óók weer in zich bergt. Ook dit is zo in 't klein als in 't groot bipolair en
hier uit het zich in de omstandigheid, dat zij het sociale handelen even-
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zeer activeert als remt. De tegenstanders van planning voelen de nega-
tieve pool blijkbaar instinctief aan en reageren daartegen. Ten onrechte
overigens en tevergeefs. Zij doen hetzelfde wat de tegenstanders tegen de
vooruitgang ten onrechte en eveneens tevergeefs steeds hebben gedaan.
Er is in de geschiedenis geen weg terug. Er is alleen maar verder. Het
leven der mensheid is een hachelijk avontuur en het zal steeds hachelijker
worden, en de zucht om het bestaan veilig te stellen is misschien niet de
minst werkzame factor in dat proces van vooruitgang, dat het leven in
feite steeds onveiliger maakt. Ook bewustmaking van dat proces opzichzelf
zal de gevaren ervan niet verminderen. Toch zal die bewustwording
toenemen. Maar ook dan zal altijd blijven gelden dat bewustzijn opzich-
zelfnog nooit iets heeft bereikt. Wat kan, in theorie althans, is dunkt mij
dit en daarmee wil ik eindelijk eindigen. We kunnen, ons de onderschei-
ding weer te binnen brengend, die ik zoëven aanbracht, de voortgang-het

feit - scherp scheiden van de vooruitgang- het ideaal. De gevaarlijkste illusie
in deze is 'realist' te zijn. Want realist-zijn komt neer op de waan dat de
werkelijkheid goed is, zoals zij is. Doch als we integendeel ons gewonnen
bewustzijn zouden gebruiken om zo precies mogelijk vast te stellen, waar-
heen wij willen, bewust dit scheidend van hoe het in feite voortgaat, als
we dat concrete ideaal als leidster steeds voor ogen houden, zouden wij
misschien in staat zijn om op de duur het demonisch proces van de voort-
gang in zoverre te beheersen, dat wij de positieve pool versterken, de
negatieve daarentegen door preventie zouden kunnen neutraliseren.
Eén ding in elk geval staat voor mij vast. Als wij niet in staat zouden
blijken dat ideaal te formeren en te formuleren of geformeerd en gefor-
muleerd het weer zouden verzaken, dan kan de wereld, aan de blinde
krachten van de voortgang overgelaten, niet dan eindigen in een
onvoorstelbare catastrofe, 'woest en ledig' weer als zij in den beginne was.
Daarom hangt naar mijn gevoel uiteindelijk alles afvan de denkmoed en
kracht der verbeelding, van die exacte verbeelding, waarvan Goethe
sprak, moed en verbeelding, in dienst gesteld van het ideaal der volledige
ontplooiing van de onuitputtelijke mogelijkheden met het historisch
mens-zijn in zijn oneindige mens-wording gegeven.

Dit artikel en dat in de Januari-aflevering is oorspronkelijk een lezing, voor het
eerst gehouden op de Hogeschooldag te Delft, 6 Januari 1950. Dezelfde tekst is
met kleine wijzigingen ook gepub liceerd in het Sociologisch Jaarboek IV en daar
met de noten.
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DE TECHNIEK
NIEUWE BESCHOUWINGEN OVER VERLEDEN EN TOEKOMST

De ontwikkeling der techniek met haar veelzijdigé consequenties voor het
economische, sociale en culturele leven biedt sedert lang een schier onuit-
puttelijk onderwerp van studie voor onderzoekers en schrijvers van de
meest verschillende pluimage. Juist omdat de techniek onder zoveel
aspecten kan worden belicht, omdat de interdependentie van deze
aspecten zo sterk is, kan de synthetische werkwijze voor een omvattend
.begrip niet worden ontbeerd, hetgeen echter anderzijds gevaren oproept,
zowel van ondeskundige als van puur-speculatieve behandeling. Die
gevaren van een encyclopaedische aanpak kunnen tot geringer proporties
worden teruggebracht op voorwaarde, dat het grondmateriaal betreffen-
de ontwikkeling en uitwerking van de techniek zo exact en precies moge-
lijk ter beschikking komt te staan. Om die reden valt de verschijning toe te
juichen van twee in het buitenland verschenen geschriften, welke zich
juist deze precisering en detaillering ten doel stellen.
Het eerste geschrift is van de hand van onze landgenoot Prof. Ir R. J.
Forbes 1. Dit bevat de fascinerende geschiedenis van de homo laber en
beschrijft diens prestaties op het gebied van uitvindingen, ontdekkingen
en ingenieurskunst sedert prae-historische tijden tot op heden. Het geeft
niet alleen de afzonderlijke, goed gedocumenteerde, geschiedenis van het
wiel, de windmolen, het schip, de stoommachine en de weg, ofvan textiel,
metallurgie, transport en chemische technologie, doch ook een aaneen-
geschakelde beschrijving, welke de landen en volken der aarde verbindt
van het oudste stenen tijdperk tot aan onze moderne samenleving van
staal, electriciteit, raketvliegtuig en televisie, die wellicht in de latere his-
torie zal worden geboekstaafd als het begin-tijdperk van de electronische
en atomaire energie. Forbes is er zeker wonderwel in geslaagd dit pano-
rama voor ons te doen ontrollen en er tegelijkertijd de les aan te verbin-
den, dat de technische ontwikkeling onophoudelijk verder dwingt tot
integratie, tot een steeds groter wordende eenheid der mensheid, alle
geografisch-politieke grenzen ten spijt.
Dat proces van het door de techniek uitdijend grondgebied is waarneem-
baar sedert het ochtendgloren van onze beschaving. Duidelijk toont
Forbes aan hoe de formidabele taak van ontginning der valleien van Nijl,
Euphraat, Tigris en Indus niet meer taak kon zijn van de individuele
boeren. Het graven van kanalen, het bouwen van dijken en dammen, de
aanleg van passende drainage-stelsels ging de krachten van de enkeling
1 Man the Maker, a History of Technology and Engineering, New York, '950•
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verre te boven. Irrigatie was één der machtigste factoren in de prille
beschavingsgeschiedenis werkzaam tot vorming van nationale staten en
van een sterk centraal gezag. Behalve de opbloei van wetenschap [wis-
kunde, astronomie] verklaart irrigatie het ontstaan van één der oudste
schakels in de revolutie van het machine-wezen: de waterpomp en het wa-
terwiel. Ten slotte maakte deze irrigatie het mogelijk de oogst op te voeren
en het surplus op te slaan voor de magere jaren. Aldus kwam tijd vrij:
nieuwe lagen der bevolking konden zich vormen, dienietalletijdophet land
voor de eigen voedselvoorziening behoefden door te brengen. De vrije tijd,
afgestaan door de agri-cultuur, kon nu ten goede komen aan andere en ho-
gere vormen van cultuur. De techniek voor het eerst in dienst vandecultuur.
Forbes zegt in de aanhef van zijn voorwoord, dat het boek werd geschre-
ven als een poging om te doen zien hoe de techniek oprees uit en deel
vormde van het complex van cultuur-factoren, dat wij beschaving heten.
Juist in deze opzet, maar dat is ook een wijde worp, lijkt mij de schrijver
het minst geslaagd. Mèt Forbes ben ik overtuigd, dat de ontwikkeling der
techniek mede verankerd is in het geestesleven der mensheid, of, anders
gezegd, in het historisch cultuur-patroon van bepaalde volken in bepaalde
perioden. Zo, en niet anders, is m.i. te verklaren waarom in de ene
beschavingsperiode het machine-wezen niet of nauwelijks tot ontwikke-
ling kwam, terwijl dit in een andere zelfs min of meer met het cultuur-
wezen geïdentificeerd kon worden. In de hellenistische periode b.v.
waren de technische grondbeginselen reeds vrijwel volledig bekend, die
duizenden jaren later eerst, ten behoeve van de industriële revolutie,
konden worden uitgewerkt, nadat de antieke en middeleeuwse geestes-
houding op essentiële punten was doorbroken. Omtrent dit uiterst be-
langrijke verband van wereldbeschouwing en technische ontvouwing is
naar mijn gevoel te weinig opgenomen, terwijl dit weinige - wellicht door
ruimtegebrek - wel eens wat aan de oppervlakte blijft, zoals bij de
antieke philosofie. Een enkel hoofdstuk, zoals b.v. dat over 'Teehnology
and Theology', dat door zijn titel illusies in deze richting wekt, stelt daar-
door in dat opzicht enigszins teleur.
Daartegenover biedt dit compacte werk, dat, zoals Lewis Mumford wel
terecht opmerkt, uniek is op zijn gebied, een rijkdom van concrete,
historische gegevens, volgens de meest recente onderzoekingen, die het
tot een onmisbaar 'naslagwerk' maken voor ieder, die zich wil oriënteren,
zowel ten aanzien van de algemene samenhang als van speciale onder-
delen der technisch-mechanische ontwikkelingsgeschiedenis. Nu eerst
begrijpt men volledig de zin van het gezegde: 'alle wegen leiden naar
Rome'. Men realiseert zich de ouderdom van geheime chemische wape-
nen, lang vóór Christus in gebruik, door het tweede Lateraanse Concilie
van 1139 als onmenselijk veroordeeld, een verbod, door de meeste be-
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schaafde naties gerespecteerd tot de eerste wereldoorlog. De ontzaglijke
invloed, die de krijgvoering overigens van oudsher op de ontwikkeling
der techniek heeft uitgeoefend, springt naar voren en wellicht nog het
sterkst uit een op zichzelf niet zo belangrijk detail, nI. de vermelding dat
het genie Leonardo da Vinci zijn diensten aanbood aan de Hertog van
Milaan; daarbij vooropstellend zijn uitgebreide technische kennis op
15 gebieden der krijgskunst. Men krijgt nog meer respect voor Roger
Bacon, die in 1269 al kon dromen van 'the making of instruments of
marvelous excellence and utility, as instruments of flying, and moving in
chariots without animals at an incomparable velocity, and of navigating
without oars more swiftly than can be supposed possible by the hands of
men .. .' Het wordt duidelijk, waarom de invoering van het kompas
ernstig werd vertraagd door het algemene bijgeloof, steunend op het
verhaal [uit de 1001 nacht], volgens hetwelk alle schepen met een kom-
pas door een magnetische berg zouden worden aangetrokken en daar-
tegen beslist te pletter zouden slaan. Evenzeer spreekt ons aan, dat de
industriële revolutie in Groot-Brittannië minder steunde op de oudere
universiteiten van Oxford en Cambridge, als wel op de jongere van
Edinburgh en Glasgow, dat echter de werkelijke krachten achter deze
revolutie voortkwamen uit niet-academische kringen: soldaten, boeren,
barbiers en handwerkslieden leverden waardevolle bijdragen.
Zo vormt dit werk van Forbes, met zijn vele interessante historische en
biografische bijzonderheden, zelf ook een waardevolle bijdrage tot beter,
immers concreter, begrip voor de rol, welke de techniek in de loop der
eeuwen heeft vervuld. Ik hoop, dat een tweede druk wat meer aandacht
zal kunnen schenken aan de geschiedenis der constructie van automaten
en robots en dat dan ook de electronische revolutie, waaraan thans slechts
één alinea wordt gewijd, hoewel deze m.i. de poort opent tot een nieuwe
area van 'vol-automatisering', niet langer in de grondverf blijft steken.
Ik begrijp volkomen, dat Forbes een selectie moest maken, wilde een
geschiedbeschrijving in vele delen worden vermeden en het is natuurlijk
niet altijd billijk er de auteur een verwijt van te maken als men zijn eigen
stokpaardjes op stal gelaten vindt. Ik geloof, dat de keuze en beknopte
behandeling van onderwerpen, zoals door Forbes verricht, in het alge-
meen voortreffelijk mag worden genoemd. Het objectieve belang van dit
laatste punt der robotisering moge echter blijken uit het tweede geschrift,
waaromtrent ik thans nog enkele opmerkingen zou willen. maken.

Ofschoon het bedoelde werk van Jean Fourastié 1de arbeid vormt van een
niet-professioneel economist [verbonden als hoogleraar aan het Conser-
1 Lc grand espoir du XXc sièclc. Progrès tcchnique, Progrès économique, Progrès
social, Paris, 1949\ 19502.
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vatoire National des Arts et Métiers] en voorzien is van een inleiding van
de bekende litterator en geograaf André Siegfi'ied, is de strekking en
opzet overwegend economisch. Het is voorzien van een haast overstel-
pende massa economisch-statistisch materiaal. De hoofdbespreking zal
dan ook plaats moeten vinden in een economisch vakblad 1. Zonder
twijfel echter is dit geschrift van fundamenteel belang voor ieder, die de
problematiek van de toekomstige ontwikkelingsgang van onze beschaving
tot zijn studiegebied rekent. Aangezien de techniek door Fourastié cen-
traal en primair gesteld wordt, aangezien verder op grond daarvan een
bijzonder optOimistischevisie ten aanzien van onze Westerse cultuur wordt
verkondigd, zoals reeds nadrukkelijk in de titel tot uiting wordt gebracht,
zou ik deze zienswijze, mede in verband met het voorgaande, hier gaarne
iets nader willen toelichten.
Het boek van Fourastié is dáárom anno 1950 zo opvallend en merk-
waardig, omdat het met één slag terugkeert èn tot het historisch materia-
lisme van Marx in de engst mogelijke zin èn tot het meest volstrekte
geloof in de onophoudelijke, onweerstaanbare vooruitgang van de vorige
eeuw, een terugkeer dus tot extreme inzichten, die objectief-wetenschap-
pelijk niet meer houdbaar leken. Deze joyeuse rentrée wordt echter gestaafd
met veel en goed statistisch materiaal, dat voor een deel aansluit bij
voorafgaand werk van de vooraanstaande econometrist Colin Clark,
voorzien van een zeer helder en suggestief commentaar. Laat mij mogen
vooropstellen, dat ik de grondstellingen van Fourastié niet als algemeen
geldend aanvaard, dat ik zijn interpretatie der gegevens niet steeds juist
acht en dat ik zijn conclusies voor een belangrijk deel meen te moeten
afwijzen. Toch ligt hier naar mijn mening een even origineel als belang-
rijk werkstuk voor ons, dat alle aandacht en respect verdient.
Volgens Fourastié is het economisch leven in de duizenden jaren, vooraf-
gegaan aan de industriële revolutie in de lBc eeuw, in beginsel nauwelijks
gewijzigd. Lezing van het werk van Forbes doet zien, dar dit standpunt in
feite niet juist is, al erken ik met Fourastié, dat de industriële revolutie
inderdaad een breuk in de geschiedenis heeft teweeggebracht. Het is op
zichzelf reeds een grote verdienste van Fourastié deze breuk thans met
overvloedig cijfermateriaal te illustreren. Fourastié wijst in het bijzonder
op dè enorme stijging van de arbeidsproductiviteit als gevolg van de
mechanisatie, op de even aanzienlijke stijging van de levensstandaard in
de het verst geïndustrialiseerde landen en op de diep-ingrijpende sociaal-
economische structuurverschuivingen, welke hiermede gepaard gingen.
Dat is op zichzelf niet nieuw, maar wel enerzijds de opvatting, dat de
t-:chnische vooruitgang alle economische vooruitgang niet alleen, doch
ook alle blijvende sociale en culturele vooruitgang, alsprimaire bewegings-
1 Zie 'de Economist' van Februari 1951.
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oorzaak met zich brengt, dat de techniek weliswaar schokken en storin-
gen heeft teweeg gebracht, doch dat deze van voorbijgaande aard zijn,
inhaerent aan een noodzakelijke doorgangsphase, en dat ten slotte nog
'onze eeuw, juist door een sterke verdere technische vlucht, met stelligheid
een nieuw en thans definitief stadium van evenwicht en harmonie tege-
moet snelt, mits de leiders van onze westerse wereld met voldoende inzicht
de tendenties van deze ontwikkeling volgen en bevorderen.
Slechts op één principieel punt kan ik de breedvoerig uiteengezette ge-
dachtengang van Fourastié weergeven. Hij verdeelt het economisch
leven in drie gebieden, resp. met matige tot flinke, met zeer sterke tot
oneindige en met zeer zwakke of zonder technische vooruitgang, resp. de
eerste, de tweede en de derde sector. De eerste sector valt vrijwel samen
met het agrarisch bedrijf, de tweede ongeveer met het industrieel bedrijf.
De derde sector omvat o.m. handel, bank- en verzekeringswezen, vrije en
ambtelijke beroepen, onderwijs, huiselijke en alle andere diensten, etc.
Fourastié vestigt nu terecht m.i. de aandacht op de bijzonder belang-
wekkende verplaatsing, die sedert de industriële ontwikkeling heeft
plaats gevonden van de eerste en tweede naar de derde sector. In Amerika
aanvankelijk in het begin van de vorige eeuw slechts enkele percenten
opnemend, heeft de derde sector zich geleidelijk uitgezet tot bijna de
helft van het economisch leven [gemeten aan de samenstelling van de
actieve beroepsbevolking], terwijl deze daar [gemeten aan het aandeel in
het nationaal inkomen] reeds ca twee derde van het totaal beslaat. Hoe
verder de mechanisatie van het agrarisch en industrieel bedrijfsleven zich
uitbreidt, zo betoogt Fourastié, des te rijker wordt een volk. Des te rijker
een volk wordt, des te meer richten de behoeften zich op de derde sector.
Het armste land moet zich nog vrijwel geheel aan de voedselvoorziening
wijden. Het rijkste land kan, als de primaire levensbehoeften bevredigd
zijn, zich eerst wenden tot de secundaire producten van de industrie.
Maar, hoe goedkoper deze worden als gevolg van mechanische massa-
fabricage, des te eerder wordt ook hier het verzadigingspunt bereikt. Dan
verplaatsen zich de - op zichzelf eindeloze - behoeften meer en meer naar
de derde sector.
Nu loopt de gedachtengang van Fourastié en van mijzelf volkomen
parallel in de veronderstelling, dat het agrarisch en industrieel bedrijfs-
leven eerlang in de meest-ontwikkelde landen vrijwel volledig zal worden
gemechaniseerd. Ons principieel meningsverschil bestaat hierin, dat deze
ontwikkeling volgens Fourastié per se, behoudens volkomen onvoorzien-
bare gebeurtenissen, goed is, terwijl zij volgens mij goed maar ook kwaad,
het meest waarschijnlijk een mengeling van beide zou kunnen zijn, waar-
bij het overwicht van goed ofkwaad zal worden bepaald door de wijze en
mate van 'planning' te dien aanzien.
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Ziehier de quintessens van de argumentatie van Fourastié: door de voort-
gezette mechanisatie van de eerste en tweede sector, door de verhoogde
productie van primaire en secundaire goederen tegen lager prijzen
stijgt tegelijk het aanbod van deze goederen en de koopkracht. Zodra er
ruim voldoende aanbod van agrarische en industriële goederen is, richt
de gestegen koopkracht zich meer en meer op de derde sector. De ter-
tiaire goederen worden echter niet goedkoper. Een kapper kan niet méér
klanten knippen of scheren dan vroeger. Dit bedrijf van dienstverlening
wordt niet gemechaniseerd. Het wordt relatief [in verhouding tot een
brood of auto, die steeds goedkoper worden] duurder. De behoefte aan
deze diensten en, naarmate de koopkracht stijgt, aan nieuwe diensten
van dit genre, neemt voortdurend toe. Dus zullen al diegenen, uitgestoten
uit de eerste en tweede sector, gemakkelijk een plaats vinden in de derde
sector, die zich juist als gevolg van de agrarische en industriële mechani-
satie, bij voortduring moet uitbreiden. Ten slotte zullen nog slechts
enkele percenten van de bevolking werkzaam zijn in de primaire en
secundaire sector en de overgrote meerderheid in de niet-gemechaniseer-
de tertiaire sector. Alsdan zal een nieuw en blijvend structureel evenwicht
zijn ontstaan - dank zij de vlucht van de techniek.
Dit betoog rust op drie pijlers. Ten eerste de onbegrensdheid der mense-
lijke behoeften. Ten tweede de niet-automatisering van de derde sector.
Ten derde de simpele overgang van werkers uit de beide eerste sectoren
naar de derde sector.
Het eerste punt van psychologische aard wil ik hier in het midden laten,
al is het aanvechtbaar, zeker gezien vanuit de Oosterse mentaliteit. Zelfs
voor de Westerse mentaliteit is het niet zo vanzelfsprekend, dat, indien en
voor zover de massa verzadigd wordt wat betreft voeding, voorts van een
groot aantal industrie-producten en ten slotte nog door voldoende ont-
spanning [ook mechanisch: radio, televisie en film-aan-huis], dat er dan
nog een onuitputtelijk reservoir van behoeften, zich uitstortend op de
derde sector, overblijft, zodanig dat hierdoor vrijwel de ganse bevolking
in die derde sector te werk gesteld kan worden.
Ten aanzien van het tweede punt wil ik opmerken, dat Fourastié [en
hier ligt de aansluiting bij mijn laatste critische opmerking t.a.v. Forbes]
blijkbaar de werking der 'vol-automatisering' sterk onderschat, met name
juist t.a.v. de derde sector. Dit verwondert mij te meer, omdat toch ook
Fourastié heel goed moet weten, dat de voordelen, verkregen door
rationalisatie van de productie, voor een groot deel weer verloren zijn
gegaan door de onmatige uitzetting van het distributie-apparaat [ver-
koop, reclame, service, afbetaling, expeditie, tussenhandel, overbezetting
detailhandel, handelsmarges, etc]. 1 Het was te verwachten, dat het

1 Zoals Fourastié zelf terecht opmerkt; een volk is niet rijker naarmate zijn derde sector
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streven naar efficiency, massa-afzet en verlaging van de verkoopsprijzen
ook zich moest richten tegen deze hypertrophie, tegen deze voor een
groot deel on-economische en irrationele remmen tot het doen profiteren
door de consument van de met behulp van de techniek verkregen
verlaging der kostprijzen. Toepassing van de techniek vooral ook op de
kern van de derde sector, nl. het distributie-systeem en al wat daaraan
annex is, kon niet uitblijven. Deze tendentie is reeds duidelijk zichtbaar
in Amerika: distributie-bedrijf, restaurantbedrijf, bakkers- en slagers-
bedrijf, wasserijbedrij f, administratieve kantoorwerkzaamheden - dit
alles en nog meer stukken van de derde sector worden reeds aangeraakt
door de automatisering. In de gedachtengang van Fourastié vindt hier-
mede een terugschuiving plaats van de derde naar de tweede sector,
maar zal anderzijds de derde sector wel weer minstens even sterk ter
wille van de voorziening in nieuwe behoeften worden uitgebreid.
Dit moge waar zijn, maar nu ziet Fourastié m.i. een nieuwe verschuiving
over het hoofd, die van het grootste gewicht is, nl. deze, dat de dienst-
verleningen van de derde sector in de toekomst die zullen zijn, welke vak-
technisch hooggekwalificeerde, individuele en gespecialiseerde arbeid
inhouden [b.v. onderwijs, vrije beroepen], welke zich niet leent voor
overneming door een robot. Dit echter houdt een zeer ernstige consequen-
tie in voor het derde punt en tegelijk ook voor het geheel. Indien het
waar is, dat voor de technische verdringing door de machine alleen ge-
spaard blijven: de luttele onmisbare hooggeschoolde arbeiders uit de
eerste en tweede sector en de hooggekwalificeerde werkers in de derde
sector, waar moet dan de massa van ongeschoolde, alsmede van half tot
middelmatig geschoolde arbeiders van thans worden ondergebracht? Of
denkt Fourastié, dat de ganse bevolking door opleiding en scholing tot dit
hoge niveau van gespecialiseerd vakkundig, geestelijk creatief werk kan
worden opgetrokken?
Het is mijn indruk, dat Fourastié onvoldoende doordrongen is van de
nieuwe mechanische revolutie, welke geleidelijk een overwegend stuk
geestelijk en zintuigelijk mensenwerk, met uitzondering vooralsnog van
de persoonlijk scheppende en intuïtieve, individueel-beschouwelijke en
gedifferentieerde denk- en vakarbeid, in haar sfeer zal trekken. Ook hier dus
is, zoals ik vooropstelde, nauwkeurige studie van de concrete ontwikkeling
der techniek zelve, op de wijze als door Forbes verricht, voor het inzicht
in haar uitwerking t.a.v. de cultuur bepalend. Met dat al is echter, alleen
al door de wijze van probleemstelling en de voortreffelijke beredenering,
de persoonlijke geestesarbeid van Fourastié zelve zeer de moeite van
nadere kennisneming en overdenking waard.
opzwelt, doch naarmate een volk rijker is tendeert [ten dele bij wijze van verspilling] de
derde sector uit te dijen!
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Sk. Muljadi

FATA LIS

Setua itu dia sudah
dan setia itu djuga
dia bersembahjang.

Tangan tertadah keatas
mulut setia menjebut Allah
mengharapkan belas-pahala.

Tapi apa buktinja?
Setua itu dia sudah
hidupnja setia bermohon hanja.

DE FATALIST

Zo oud als hij bleef leven
zo trouw is hij gebleven,
neergeknield, uitgespreid,

de handen trouw geheven,
de mond tot Allah bevend,
hopen barmhartigheid.

Doch wat kreeg hij tot teken?
Oud is hij, en éen smeken
werd hem zijn levenstijd.

Chairil Anwar t

PELARIAN

Tak tertahan lagi
remang miang sengketa disini.

Dalam lari
Dihempaskannja pintu keras tak berhingga.

Hantjur-Iuluh sepi seketika
Dan paduan dua djiwa.
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II

Dari kelam ke malam
Tertawa-meringis malam menerimanja
Ini batu baru tertjampung dalam gelita
"Mau apa? Raju dan pelupa,
Alm adat Pilih sadja!
Budjuk dibeli?
Atau sungai sunji?
Mari! Mari!
Turut sadja!"

Tak kuasa - terrengkam
la ditjengkam malam.

Pébruari 1943

VLUCHTELING

Al dit geharrewar
niet meer te harden

vluchtend
gooit hij de deur eens en voor altijd dicht.

Plotseling bekruipt hem verlatenheid.

II

De schemer uit en de nacht in.
Brok steen, ineens in duister heen.

Zo omvangt hem grijnzend de nacht.

Wat zoek je? Troost, vergetelheid?

Zeg het maar. Ik heb ze bij de hand.
Voel je soms voor tederheid,
of liever een kalme rivier?
Dan deze kant uit, deze kant,
kom maar hier!

Machteloos, weerloos
gaat hij in donker onder.
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PELARIAN

tiada tahan
kelaut kembali, mengembara
tjukup asal ada bin tang dilangit.

aku ingin taufan gihi, awan putih-abu bekerdjaran
ombak tinggi memegah perkasa
kaju kapal berderak-derak, lajar berkebar-kebar
angin, teman dan lawan sekali, bersiul-siut.

apa disini
batu semua!

HOUDING

Kijk zo sta ik tot je :
een zwarte hond met lange staart

die ineens door de nacht heen jankt
als de maan klaar is en volmaakt

en rukt en aan de ketting hangt
in gerinkel en echo's vastgeraakt

en stilten splijt in salvo's klank
schel tot de verten uitgebraakt

maar op zijn poten trilt van angst.
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FAMILIE EN GEZIN, VROEGER 1

Familie en gezin zijn twee begrippen. Familie is het door het bloed bepaal-
de stamverband, dat de afstammelingen van dezelfde voorvader bindt tot
een tegenover de buitenwereld samen optredende eenheid, waaraan men
onverbrekelijk verbonden is, onderworpen aan de ervoor geldende wet-
ten en aan het gezag van het hoofd van het geslacht. Kortom, het is het
begrip, dat door het oude Nederlandse woord 'sibbe' uitgedrukt wordt.
Naarmate het familiebegrip verzwakte, verdween het woord uit de leven-
de taal en bleef alleen bestaan in de terminologie der rechtsgeschiedenis;
en in het Duits als 'Sippe', in de taal van een volk, waaronder dergelijke
patriarchale sentimenten, die bij beschaafder volken sinds lang als ver-
ouderd gelden, levend zijn gebleven. Gezin daarentegen is een begrip, dat
pas kan opkomen in een maatschappij, die de beschavingstrap, waarop
de sibbe zich kan laten gelden, te boven is. Een gezin berust op de gelijk-
gerechtigheid van beide echtgenoten en op de onderlinge liefde tussen
ouders en kinderen. Spelen de banden des bloeds zeker ook een rol erbij,
in een gezin kunnen ook elementen van vreemd bloed voorkomen. Vader
en moeder zijn meestal geen bloedverwanten, geen 'familie' van elkaar.
En ook onder de kinderen kunnen cr zijn, die van buiten in het gezin
gekomen zijn, zonder dat dat daaronder lijdt. Juist hier in Holland ken-
nen wij veelvuldig in alle kringen, van hoog tot laag, het 'thuishaaldertje',
het ouderloze kind, soms van nabestaanden, maar soms ook zonder de
minste bloedverwantschap, ter verzorging en opvoeding liefderijk in een
gezin opgenomen: en wij hebben na de eerste wereldoorlog allemaal in
onze omgeving 'het Hongaarse of Oostenrijkse broertje of zusje' gekend;
zij het, dat dat niet altijd de bewezen liefde vergolden heeft. De innerlijke,
organische, eenheid van het gezin behoeft door de opname van die, in
oorsprong vreemde, elementen, die in de sibbe niet passen zouàen, niet
in het gedrang te komen. Maar de opname van die 'vreempjes' moet ook
berusten op het grote gevoel, dat het gezin het aanzijn schenkt en het in
stand houdt. Berustte de sibbe op afstamming en traditie, hier geldt, wat
ook nu weer de meerdere is van deze, de Liefde. Zodra economische over-
weging, de wens van 'zich wat ruimer te kunnen bewegen', in het spel
komt, lijdt het gezin schade: de 'paying guest' blijft een vreemde eend in
de bijt.
Vaag is de omschrijving van het onderwerp in tijd en plaats. De tijds-
aanduiding is immers slechts in zoverre een beperking, dat zij onze eigen
1 Ietwat gewijzigde voordracht, gehouden voor de Zomercursus 1950 der Neder-
landse Universiteiten.
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tijd, het 'nu', uitsluit. Alles wat daaraan voorafgaat, het ganse lange epos
der geschiedenis, zou ik dus tot het gebied mogen rekenen, waaraan ik de
gegevens zou mogen ontlenen om het in de titel aangeduide onderwerp
te demonstreren. Maar men zal begrijpen, dat ik slechts met een heel
klein gedeelte van die eeuwigheid der wereldgeschiedenis een beetje ver-
trouwd ben. Slechts van het stukje eeuwigheid, waarop ik mijn studiën
pleeg te richten, de Christelijke Middeleeuwen, kan ik de plaats, die de
familie ingenomen heeft, de vorm, waaronder zij voorkomt, en de waar-
dering, die zij gevonden heeft, in enkele hoofdlijnen nagaan. Daarbij zal
ik het onderwerp, behalve in tijd, ook in plaats hebben te begrenzen. Het
is het Christelijke en Germaanse Westen, waartoe ik hier de aandacht wil
bepalen: Frankrijk, Engeland en het Duitse Rijk, waartoe in de eeuwen
die ons zullen bezighouden, ook de Nederlanden behoorden, als cultureel
waarlijk niet het minste deel.
Zo wordt dus de vraagstelling, die ons nu verder zal bezighouden: zijn
er uit de Middeleeuwen in het Christelijke Westen bewijzen aan te halen
van het bestaan van de sibbe, van het groeien van een gezin? Waar
komen dan die beide begrippen vandaan, hoe leven zij beide in de
Middeleeuwen? Daar de middeleeuwse cultuur, ruw gezegd, gevormd is
door het op elkaar inwerken en het samensmelten van het Christendom
en het Germaanse wezen, zullen wij de grondslagen van familie en gezin
zowel in de Germaanse wereld als in de eerste eeuwen van het Christen-
dom hebben na te gaan. Ik zal de eigenlijke rechtsgeschiedenis slechts dan
daarbij betrekken, als zij de cultuurhistorie kan aanvullen of verduide-
lijken.
Bij de Germanen was de familie, de sibbe, de kern van de samenleving.
Allen die door bloedverwantschap verbonden waren, behoorden tot

- dezelfde familie, die een organisch geheel vormde, een onverbrekelijke
eenheid tegenover de buitenwereld. Vreemde elementen konden daarin
niet opgenomen worden; de echtgenote, die uit een andere sibbe genomef!,
werd, trad niet in de familie van haar man dan nadat zij door een sym-
bolische handeling radicaal losgescheurd was uit haar eigene. Bloedver-
wanten van moederszijde, de spillemagen, stonden niet in zo enge betrek-
king tot de Germaan als die van zijn vader, de zwaardmagen. Die vorm-
den de sibbe, waartoe hij door zijn geboorte behoorde. Tot de spille-
magen stond hij in geen andere betrekking dan die van 'vrienden'. Zo is
het nog in het laat-middeleeuwse toneelstuk Elckerlyc, waar 'vrient' en
'maghe' naast elkaar staan. Dat is in de Germaanse gedachtengang be-
grijpelijk. De familie is niet slechts een verzameling individuen, die samen
verbonden zijn, omdat zij een gemeenschappelijke afstamming uit de-
zelfde stamvader hebben; neen, zijzelf is de eenheid, waarvan de enkelin-
gen slechts onderdelen zijn. Het bloed, dat de sibbe bepaalt, is een 'ganz
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besonderer Saft', om met Goethe's Faust te spreken, dat een mystieke
betekenis heéft: het is de drager van de levenskracht en het levensgeluk
der sibbe, waaraan elk familielid deel heeft. Dat bloed wordt door de
vader, die het van zijn vaderen ontvangen heeft, aan zijn nakomelingen
overgeleverd. De sibbe vertegenwoordigt de som van levenskracht en
levensgeluk, die door haar op de enkeling als deel der familie overgaat.
Het persoonlijke geluk van het individu bestaat dan ook in het waken
voor het heil der sibbe. Het geluk, het aanzien, de eer der familie is voor
de Germaan niet, als voor ons modernen, voorwerp of uiting van ijdel-
heid, maar het is de werkelijke bron van het welvaren der magen. De
familie-eer te beschermen isvoor de enkeling een eis van zelfbehoud. Bui-
ten de familie kan de enkeling zich niet handhaven; iedere benadeling, die
de sibbe ondervindt, valt op elk lid terug. Wie de band met de sibbe door-
snijdt, wie door een onterende daad zich buiten de gemeenschap der
magen plaatst, gaat als eenzame balling in de levensstrijd onder.
In een maatschappij, waarvan de familie de kern vormt en het individu
slechts als deel der sibbe geldt, heeft die begrijpelijkerwijs ook publiek-
rechtelijke functies: voor het gerecht trad men op met bijstand van zijn
magen, de zgn. eedhelpers, die de eed, waarmee men onschuld ofpreten-
tie staafde, mede zwoeren. De magen betaalden mee aan de boete, waar-
toe hun familielid veroordeeld was, of deelden in de schadeloosstelling,
waarmede doodslag of verwonding van een van hen gezoend werd: het
zgn. maaggeld. Ook zocht de sibbe onrecht, haar in haar leden aangedaan,
zelfstandig op een andere te wreken, wat tot erfelijke veten leidde.
Ook het Germaanse huwelijk was geen zaak van de aanstaande echtgeno-
ten, maar van de sibbe. De betrokken partijen zijn niet zozeer dejonkman
en dejongedochter, maar de wederzijdse families, die het tot stand brengen,
al kunnen zij daarbij zeer wel met neigingen en karaktereigenschappen
van de jongelui rekening gehouden hebben. Het huwelijk kon ontbonden
worden, maar man en vrouw zijn allebei doordrongen geweest van hun
plicht tegenover de sibbe. Zo ergens, dan was hier de man het hoofd der
echtvereniging. De vrouw stond onder de voogdij van de man, die haar
zo nodig kon tuchtigen. Oorspronkelijk)s de bruidroofin zwang geweest,
waarin men niet alleen een uiting van barbarij behoeft te zien, want het
had een mystiek-religieuze achtergrond. De vrouw moest overgaan uit
de ene sibbe in de andere, die door de geheimzinnige macht van het
bloed in wezen onverenigbare eenheden waren. Dus moest de familie,
waarin de vrouw trad, gevrijwaard worden voor verkeerde invloeden van
die, waaruit zij kwam. Zij moest als met geweld losgescheurd worden uit
haar eigen sibbe, wat door de bruidroof symbolisch geschiedde. Later
werd door de familie van de man een som betaald aan die van de vrouw,
wat door Tacitus ten onrechte vergdeken wordt met de 'dos' van het
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Romeinse huwelijksrecht. In werkelijkheid is het een compensatie ge-
weest voor de sibbe, die haar dochter verloor. Die som werd in de
Christelijke tijd eigendom van de vrouw, wat als bewijs aangehaald is
voor de verbetering, die haar positie onder invloed van het Christendom
ondergaan zou hebben, zoals dat ook de wilsovereenstemming van de aan-
staande echtelieden kan bevorderd hebben. Dan is het huwelijk, waarbij
de vrouw onder de voogdij van haar man kwam te staan, vervangen door
wat de Duitsers een 'Friedelehe' noemen, waarop volgens sommigen
Tacitus al zinspeelt: de vrouw wordt daardoor meer gelijkgerechtigd aan
de man. Zij beschikt over haar eigen bruidschat ;maar weduwe geworden,
blijft zij onzelfstandig, daar haar geen weduwegoed toekomt. De Germaan-
se maatschappij is patriarchaal geweest, waarbij de vrouw geen ander
recht toegekend was dan de verzorging van huis en hof; wat bij een flinke
boerderij, als het Germaanse huishouden gewoonlijk was, trouwens nog
een uitgebreide bevoegdheid betekende. Zozeer stond de man in het
huwelijk boven de vrouw, dat 7el£~Tacitus, die de Germanen sterk ideali-
seert, toch moet toegeven, dat terwijl echtbreuk van de vrouw zwaar ge-
straft werd, het de man vrijstond meer dan één vrouw te hebben. Wel
zegt hij, dat alleen aanzienlijken van dat recht profiteerden; doch dat
had natuurlijk een economische, geen zedelijke reden. Maar al aanvaard-
de de Germaanse echtgenote de bijzitten van haar man, zij duldde die niet
in haar huis. Het gezag in de huishouding, voor haar het essentiële van
haar huwelijksleven, deelde zij met geen ander. Het gezag over de kinde-
ren kwam onbeperkt de vader toe; hij kon ze te vondeling leggen of ver-
kopen. Of dat werkelijk veel voorgekomen is? Uit hun poëtische monu-
menten blijkt herhaaldelijk, dat de Germanen geenszins in liefde voor
hun kinderen te kort schoten.
Over de vroeg-Christelijke cultuur waag ik alleen te spreken op gezag
van anderen. Men heeft mij gezegd, dat de antieke Christenen wel iets
gekend hebben, dat op een gezin in onze moderne zin lijkt. Zo vindt men
in de beroemde brief van Tertullianus aan zijn vrouw aanwijzingen, die
duiden op althans een christelijk huwelijk, waarbij man en vrouw naar
ziel en geest in elkaar opgaan, waarop dus de grondslag kan gelegd wor-
den voor een gezin. Het wordt dan onze taak na te gaan, of in de Middel-
eeuwen deze christelijke factor doorgewerkt heeft.
Het ligt voor de hand te veronderstellen, dat het Christendom een grote,
zo niet de grootste, stuwkracht is geweest voor het verzwakken van de
straffe sibbeverhoudingen tot soepeler gezinsleven. Het Christendom, dat
persoonlijk geloof eist, zal het collectieve karakter van de sibbe doorbro-
ken hebben voor een meer individualistische levenshouding. Zeker mogen
wij de leer der Liefde als een der grondvesten, waarop het gezin zou op-
bloeien, beschouwen. Daarnaast heeft de Kerk toch ook aan de vorming
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daarvan, wellicht onopzettelijk, beletselen in de weg gelegd. Haar asce-
tisme, dat het aanzijn gaf aan het kloosterleven en aan het celibaat van
haar wereldclerus, moet remmend gewerkt hebben; de kloosterfamilie
moet veel voortreffelijke krachten aan het Christelijk gezin onttrokken
hebben. De hele Middeleeuwen door vinden wij bewijzen van een kuis-
heidscultus, die het huwelijk met de gevolgen daarvan, het stichten van
een gezin, achterstelde bij de onthouding, die als een na tè streven toe-
stand van zuiverheid werd opgevat. En dat niet alleen in orthodoxe
kerkelijke kringen, maar evenzeer, soms zelfs rigoureuzer, in ketterse.
Bovendien heeft de Kerk het huwelijk, dat zij tot legale grondslag van
het gezin wijdde, sterk aan banden gelegd. De graden van bloedverwant-
schap konden naar kerkelijk recht beletselen voor een huwelijk opleveren.
Gelukkig heeft de Kerk ingezien, dat bij te straffe toepassing van haar
bepalingen de Christenheid zou uitsterven of alleen voortbestaan in on-
wettig geborenen. Op het vierde concilie van het Lateraan van 12 15 werden
de verboden graden beperkt tot. de vierde naar de canonieke telling, dat
wil zeggen, tot en met de kleinkinderen van volle neven. Toch was de
inperking van de huwelijksvrijheid streng ,genoeg, al was men vrij grif
met dispensaties. Dat was ook wel nodig om uitspattingen te voorkomen,
want men mag gevoegelijk aannemen, dat de huwelijks beperking het
buiten-echtelijk verkeer, waarover wij in de Middeleeuwen veelvuldig
horen klagen, in de hand gewerkt heeft en de vorming van een rustig
gezin geschaad.
Bovendien moet men één ding niet over het hoofd zien. Men is gewoon de
Middeleeuwen te beschouwen als de Christelijke periode bij uitstek. Toen
was het de tijd, stelt men zich zo voor, dat de Katholieke Kerk en door
haar het Christelijke geloof de geesten vervulde en leidde. Dat mag tot
zekere hoogte waar geweest zijn, met niet minder recht kan men beweren,
dat de middeleeuwse mens in zijn diepste wezen niet gekerstend is geweest.
Huizinga heeft de afkeer, die de latere middeleeuwer, zowel de boer als de
stadsburger, voor de geestelijkheid zo duidelijk toont, verklaard uit een
tekort aan werkelijke Christenzin : men verachtte de mannen, die niet
mochten vechten en niet mochten trouwen. Dergelijke heidense senti-
menten zijn ook op andere terreinen des levens, waar de ongeker-
stende menselijke natuur kon doorbreken, de hele Middeleeuwen door
nawijsbaar. De eerste Christelijke deugd, deemoed, wat letterlijk knech-
tenaard betekent, vermocht de zelfbewustheid van de Middeleeuwer, die
liever zijn tegenstander op beide wangen sloeg dan dat hij hem zijn eigene
toekeerde, niet te breidelen. En dat geldt zowel van de strijdbare ridder
als van de vechtlustige boer. Ja de vraag is gesteld, of het krijgshaftige
karakter, dat de Katholieke Kerk in de Middeleeuwen gehad heeft, niet
een overblijfsel van heidense Germaanse strijdvaardigheid is geweest.
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Zijn realistische schildering van de huwelijksplechtigheid toont, dat de
Germaans-heidense gebruiken in de elfde eeuw in de Beierse landen nog
in zwang waren. Dat stemt sceptisch, indien men in de gepredikte ver-
betering van de huwelijksmoraal een Christelijk element ziet. Ik betwijfel
zelfs, ofhet Christendom daar en toen in de lekenmaatschappij werkelijk
wortel geschoten had. Een iets jongere tijd- en streekgenoot, de kroniek-
schrijver Heriman van Reichenau, klaagt in een Latijns gedicht erover,
dat slechts de arme noodgedwongen één vrouw heeft en om moeilijkheden
te voorkomen de huwelijksgeboden onderhoudt. De rijke heeft één, twee
of meer bijzitten en geneert zich niet, daar openlijk voor uit te komen,
alsof de gerechte God zo'n zonde door de vingers zou zien. Veel goeds
voor het gezinsleven spelt deze tot nonnen gerichte noodkreet niet. De
toestand lijkt dezelfde als Tacitus van de Germanen beschrijft, maar wel-
licht hebben wij er minder het voortleven van Germaanse zeden dan het
onuitroeibare van een algemeen menselijke zwakheid in te herkennen.
In de twaalfde eeuw lijkt de verhouding tussen man en vrouw niet ver-
beterd te zijn, te oordelen naar de enige steekproef, die ik daaruit doen
wil. Ik beperk mij tot het meesterwerk der eeuw, tegen de eeuwwende
ontstaan, het Nibelungenlied. Daarin worden vier huwelijken beschreven.
Daarvan zijn alleen Kriemhilts eerste verbintenis en die van haar broer
Giselher met Dietlint, de dochter van Rudiger van Bechelaren, voor ons
van belang. Gunther, oudste broer van Kriemhilt, belooft als haar voogd
haar aan Siegfried. Hij roept haar op om zijn gelofte gestand te doen. Zij
verklaart hem te willen eren, die Gunther haar geeft. Dan moeten de
jongelui naast elkaar in de kring der magen gaan staan; de vraag wordt
Kriemhilt gesteld, of zij Siegfried tot man wil; zij beloven elkaar man en
vrouW te zijn. Siegfried kust zijn bruid. Volgt het bruiloftsmaal, waar
Gunther en Brunhilt, die al eerder getrouwd zijn, al aanzitten; vervolgens
worden beide bruidsparen in optocht naar hun respectievelijke huwelijks-
bedden geleid. De volgende morgen schrijden beide paren naar de kerk,
waar de mis bediend wordt en, aangezien het koningsparen betreft, de
wijding, de kroning en de bekleding met het koningsgewaad plaats heb-
ben. Ook Giselhers huwelijk wordt door de sibben bedisseld en gesloten
in de kring der magen; 'nach gewonheite', wordt er uitdrukkelijk bijge-
zegd. Het bruiloftsmaal en de optocht naar het huwelijksbed worden
uitgesteld tot na de terugkomst der helden uit het Hunnenland, maar
toch wordt Dietlint beschouwd door de bruidskus van Giselher een ge-
trouwde vrouw te zijn geworden: bij het afscheid kust hij nogmaals, niet
zijn meisje, maar zijn 'schoeniu wîp'. Bij beide huwelijken zien we dus in'
wezen dezelfde gang van zaken: de voorbereidende maatregelen tot het
huwelijk en de daaraan verbonden vermogensrechtelijke kwesties worden
door de pretendent met de voogd en de magen van het meisje buiten haar

160



FAMILIE EN GEZIN, VROEGER

om beslist; haar toestemming, zo al gevraagd, is niet meer dan bevestiging
van wat al besloten is. Het huwelijk zelf wordt door de Germaanse
rechtshandeling gesloten, de Kerk komt hoogstens de wijding ervan toe.
Door hun huwelijk kwamen de vrouwen van het Nibelungenlied onder
de voogdij van hun mannen, die hun gezag krachtdadig deden gelden.
Als de twist tussen Brunhilt en Kriemhilt door de smalende woorden van
de laatste losgebarsten is, wordt Siegfried ter verantwoording geroepen,
niet slechts voor zijn eigen gedrag, maar ook voor dat van zijn vrouw.
Korzelig geeft hij zijn zwager Gunther te verstaan, dat hij zijn vrouw
moet verbieden, verder nog over het voorgevallene te spreken, hij zal
Kriemhilt hetzelfde doen. Hoe hij met haar spreekt, verraadt Kriemhilt
later haar oom Hagen, als ze erkent spijt van haar woorden tegen Brun-
hilt te hebben, omdat haar man haar daarvoor zo geslagen heeft. Wij
mogen Siegfrieds verdediging geloven, dat hij, onzichtbaar door de
Tarnkap, in Gunthers bruidsnacht Brunhilt alleen maar bedwongen en
geboeid heeft, zeker is, dat Kriemhilt als Hagen er van overtuigd is, dat
hij verder gegaan is. Kriemhilt vindt zulke escapades het goed recht van
de echtgenoot, zelfs in de tweede nacht van zijn huweJijk. Het is geen
gelegaliseerd recht, maar ongeschreven zede, nog stammend uit de Ger-
maanse voortijd, in haar eigen eeuw nog van kracht.
Voor wie neiging gevoelt, al die romantiek als onhistorisch te verwerpen,
heb ik een historische tegenhanger. Een dertiende-eeuwse monnik uit
Tours vertelt in zijn kroniek het opwindend verhaal van de hofmakerij
van Willem de Veroveraar, de hertog van Normandië, die in 1066 Enge-
land veroverde, aan Ma thilde, de dochter van de graaf van Vlaanderen. De
jonge dame verklaarde naar aanleiding van het aanzoek, dat zij nooit een
bastaard zou trouwen. Willem kwam naar Brugge, waar zijn uitverkorene
woonde, wachtte haar op toen ze uit de kerk kwam en gaf haar een onge-
makkelijk pàk slaag; met het gevolg, dat zij aan haar vader onder tranen
bekende, dat ze niemand anders dan Willem wilde trouwen. En dat is
gebeurd ook, verzekert de chronist. Er is geen reden om aan het verhaal
te twijfelen, al komt het twee eeuwen achter de gebeurtenissen aan. In
elk geval blijkt er uit, dat men in de dertiende eeuw het aannemelijk
achtte. Trouwens, een moraliserende Dominicaan uit die eeuw keurde het
goed, dat een man zijn vrouw sloeg, en beriep zich daarvoor op het
Kerkelijk Wetboek, dat overigens het gebruik van een zweep daarbij uit-
sloot. De gelijktijdige jurist Beaumanoir leerde, dat een man zijn vrouw
met redelijke mate mag kastijden.
Wij zien dus uit de geschiedenis van het engagement van Willem de Ver-
overaar, dat in de dertiende eeuw de echtelijke verhouding, waarbij
bastaarden hebben en zijn vrouw slaan tot de rechten van de man gere-
kend werden, niet bepaald een gunstige voedingsbodem voor een geluk-
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hogerop. Van kinderlijke liefde, factor van het gezin, blijkt hier niets, de
sibbe bestaat er nog in alle hardheid.
Thans hebben wij twee algemene omstandigheden uit de middeleeuwse
samenleving aan te roeren, die de vorming van het gezin tegengewerkt
hebben. Men trouwde zeer jong en al kan men aannemen, dat de jeugd
toen vroeger volwassen was dan wij heden ten dage van onze kinderen,
misschien uit gemakzucht, plegen aan te nemen, men deed zeer jong aan
de liefde. Beatrijs had van haar twaalfde jaar af de jonge man, met wie zij
uit het klooster wegliep, bemind; de bekoorlijke Juliet was veertien, toen
zij uit liefdesnood zelfmoord pleegde, en haar vader had haar huwelijk
nog slechts een jaar willen uitstellen. Wie deze voorbeelden van vroeg-
rijpheid als literatuur onwerkelijk acht, voor die heb ik er ook uit,het
werkelijke leven. De heilige Marie van Oignies en de heilige Elisabeth van
Thüringen waren allebei veertien jaar, toen ze trouwden, en graaf jan I
van Holland was ruim twaalf jaar, toen hij, meerderjarig verklaard, op
trouwen stond. De canonieke leeftijd voor het huwelijk was bij meisjes
twaalf, bij jongens veertien jaar. Die jeugdige leeftijd, waarop over het
algemeen de verbintenis door de wederzijdse families, zelden door het
paartje zelf, in elkaar gezet zal zijn, moet oorzaak van koele huwelijken
geweest zijn. Die kinderhuwelijken zijn uitvloeisel van de sibbe en geens-
zins factoren voor gezinsvorming geweest. Het moge dan waar zijn, dat
geen vrouw zonder haar eigen toestemming uitgehuwelijkt kon worden,
zoals we bij de huwelijken in de ridderromans zagen, het valt te vrezen,
dat zo'n consent veelal een formaliteit geweest is.
Van hoog tot laag sloot men eeuwenlang mariages de raison, wat ook in
wezen aan de sibbe te wijten is, uitvloeisel van haar familievermogen.
Gelijk van aard en goed heet het bruidspaar al in Ruodlieb. Dergelijke
maria ges de convenance kunnen moeilijk tot verinniging en verdieping
van het huwelijk bijgedragen hebben. Bovendien ispas bij het concilie van
Trente het huwelijk als een sacrament in strikte zin aanvaard, al drong in
de twaalfde eeuw Petrus Lombardus daarop aan. Het kon dan ook ongel-
dig verklaard worden, waartoe te grote affiniteit natuurlijk gemakkelijk
aanleiding kon geven of als voorwendsel kon dienen. Daarvan zijn voor-
beelden te over en daarover klagen satiren, die de autoriteiten als om-
koopbaar en de getuigen als vals brandmerken. Een nieuw huwelijk kon
dan weer gewaagd worden, als de bruidschat lokte. Het is wel duidelijk,
dat het huwelijk, dat een der pijlers van het gezin behoort te zijn, in de
Middeleeuwen als zodanig te kort geschoten is.
De andere pijler, de liefde tussen ouders en kinderen, heeft in de middel-
eeuwse literaire monumenten uiterst zelden een weerslag gevonden. De
middeleeuwse ouders hebben zeker wel liefde voor hun kroost gevoeld,
maar het lijkt een primitieve, haast dierlijke aanhankelijkheid. Huizinga
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heeft opgemerkt, dat de aandoenlijke accenten van het kinderleven in de
Middeleeuwse literatuur niet tot uiting komen, een Redemptorist heeft
in een even dikke als vervelende dissertatie vruchteloos gepoogd, die
opvatting te ontzenuwen. Het innige van de verhouding kan men het best
toetsen aan de klachten of de troostwoorden bij het verlies van een kind.
De beroofde vader klaagt, dat hij alleen achterblijft, de troost beperkt zich
tot de verwijzing, dat een ander nog smartelijker verlies leed, of tot
banaal-conventionele aansporing tot berusting in de wil des Heren. Een
innig gevoel spreekt daaruit niet. Dat op het einde der Middeleeuwen
grote gezinnen talrijk voorkomen, bewijst niets voor de innigheid van het
familieleven; integendeel, dat er zovaak op pleegouders gezinspeeld
wordt, heeft een beangstigend complement, dat veel kinderen te vondeling
gelegd werden of anderszins verdonkeremaand. Wij vernemen herhaalde.
lijk, dat kinderen der rijken aan minnen overgelaten worden, terwijl de
moeder zich met schoothondjes amuseert. Vaak wordt dan ook geklaagd
over de verwaarloosde opvoeding van de kinderen. De weinige iimige
uitingen van de liefde van ouder tot kind, die ik, afgezien van Reinaerts
sentiment, ken, zijn in het veertiende-eeuwse abele spel van Esmoreit, als
het meisje, dat pleegmoeder en zuster tegelijk zal zijn, zich over de vonde-
ling ontfermt; dus een pleegmoeder, geen eigen moeder; en in het mis-
schien autobiografische dispuut van de Landman uit Bohemen met de
Dood, van kort na 1400, waar de weduwnaar in mateloze smart zijn ge-
storven vrouw herdenkt, hoe de goede, de reine, de verhevene haar kinde-
ren liefkoosde, die in een rein nest ter wereld waren gekomen, en zijn
geliefde kinderen oproept om de Dood tegemoet te treden en hem te be-
schuldigen van moord op hun vrouwen moeder. Omgekeerd, van het
kind uit, staan mij slechts voor de geest het aangrijpende gebed, dat
François Villon voor zijn oud moedertje dichtte; Villon, de boef, wie heus
geen ambities tot het stichten van een gezin toegeschreven kunnen wor-
den; en het aandoenlijke verzoek van het kleine meisje in de Dodendans
der Vrouwen, dat haar moeder vraagt, goed op haar pop, haar bikkels
en haar zondagse jurk te passen. Het kan wel zijn, dat de conventionele
manier om gemoedstoestanden te vertolken de Middeleeuwers belet heeft
de ouder- en kinderliefde zuiver weer te geven. Maar andere sentimenten
blijken zij zeer wel in staat natuurlijk uit te drukken. Het staat te vrezen,
dat de Middeleeuwer aan de wederzijdse liefde van ouders en kinderen,
die wij als normaal sentiment aannemen, niet toe geweest is; en dat mede
daardoor het gezin, zoals wij dat kennen, niet ontstaan kon.
Tot dusver heb ik mijn voorbeelden uitsluitend aan de literatuur ont-
leend. Het enige huisgezin uit het werkelijke leven, waarover wij onder-
richt zijn, is dat, waarin Jeanne d' Arc opgegroeid is. Wij kennen dat
milieu ten dele uit haar eigen verklaringen voor haar rechters. Erwaren drie
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Het lijkt, ofzo'n vreemde de gezinsmoeder is, die wij tot dusver tevergeefs
in de Middeleeuwen zochten. Aan zijn eigen vrouw wil de Ménagier,
wiens huis kennelijk kinderloos is, twee hoofdzorgen inprenten: het heil
van haar ziel en het comfort van haar man, eigenlijk vooral het laatste.
De aandacht van de vrouw moet voortdurend op haar mans welzijn gericht
zijn, in onderworpenheid en gehoorzaamheid, waarbij de schrijver een
naar ons gevoel pijnlijke vergelijking met zijn honden maakt. Geduld en
lijdzaamheid rekent hij de hoofddeugden van de vrouw, die overigens wel
wat veel van haar man slikken moet. Hij vertelt als illustratie van zijn les-
sen, hoe de vrouw van een bekend advocaat bij het Parlement van Parijs
de opvoeding en het huwelijk van haar mans bastaarddochter bezorgde.
Dat vindt hij blijkbaar, zoal niet doodgewoon, dan toch prijzenswaardig,
en in dit opzicht lijkt de Parisienne van r400 niet veel verder dan haar ver-
re Germaanse zuster, met wie zij de onderworpenheid aan haar man en
de zorg voor het veelomvattende huishouden gemeen had. Dat het huis-
houden een gezin insloot, kan men niet zeggen; ook al is de echtgenoot
van mening, dat in een goed huwelijk van fatsoenlijke mensen, zoals hij
er zelf een is, alle andere liefdes dan voor de huwelijkspartner te verzaken
zijn. Naar de wapenen van de juffer uit Bath heeft de vrouw van de
Ménagier nooit behoeven te grijpen. Maar een huwelijk, dat als grondslag
voor een gezin zou kunnen dienen, heeft zij toch ook niet gekend.
In deze vluchtige verkenningen heb ik nagespoord, wat over de familie
in de Middeleeuwen te vinden is. Misschien zijn er andere boringen te
doen, die nog andere gegevens aan het licht zouden brengen, maar ik
weet geen plaatsen, waar men die dan zou moeten verrichten met ge-
gronde hoop een ander resultaat te verkrijgen dan waartoe ik gekomen
ben. Mijn resultaat is wel duidelijk: in de Middeleeuwen heeft het gezin,
zoals wij dat kennen, niet bestaan. De kerstening, die het monogame,
gelijkgerechtigde huwelijk en de wederzijdse liefde van ouders en kinderen
had kunnen bevorderen, is in die eeuwen van uiterlijke glorie der Kerk
niet diep genoeg doorgedrongen.
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Het is nu zover, dat ik eindelijk Batavia en ook Djakarta heb verlaten. Ik
kreeg een uitnodiging om naar Soerabaja te komen en hoewel er niets in
deze langwerpige stad is, dat mij aantrekt, geeft het bezoek mij de gele-
genheid om met een taxi naar de Oedjoeng te rijden en daar de pont te
betreden, die mij over Straat Madoera naar Kamal brengt.
Straat Madoera bij Soerabaja lijkt machtig veel op het Y bij Amster-
dam en Kamal, maar nog meer Bangkalan, achttien kilometer verder
naar het Noorden, is Broek. Broek, maar niet in Waterland, tenminste
niet op dit ogenblik in het hartje van de droge tijd.
Madoera is van West naar Oost tweehonderd kilometer lang en gemid-
deld veertig kilometer breed van Noord naar Zuid en het land wordt,
naarmate men verder naar het Oosten rijdt, als maar droger en grijzer en
daardoor steeds bedaarder en gewoner. Het grijs van de landen en
wegen, het grijs zelfs van de stammen der tamarindebomen is van de-
zelfde tint als het Parijse huizengrijs bijvoorbeeld aan de boulevard St-
Germain. Wonderlijk genoeg eigenlijk, want als een Indonesisch boeren-
land beelden van Amsterdam en Parijs oproept, niet als tegenstelling,
maar als vergelijking, dan is zoiets toch tamelijk vreemd.
In Bangkalan ga ik naar het kantoor van de Indonesische districts be-
stuurder, de wedana van Kota Bankkalan. Het is een lichte teleurstelling
voor me, als ik de man, die achter het bureau vandaan komt, niet herken.
Ik noem de naam van de wedana, die ik hier vroeger heb gekend. Hij is
overgeplaatst naar Oost-Java. Ik noem nog een paar namen, maar het
gesprek stokt vrij spoedig. Ach, het is ook zo verdrietig moeilijk, om
tegenwoordig als Nederlander te praten met een Indonesiër, die een min
of meer verantwoordelijke post bekleedt. Ik zou niet willen, dat hij mij
voelbaar als een buitengeslotene behandelde. En ik zou ook een onplezie-
rig gevoel krijgen, wanneer ik merkte, dat hij, om mij, de in een afgrond
gevallen heerser te sparen, met een zekere minachtende verontschuldi-
ging zou spreken over zijn eigen vrijwording.
Ik had juist de vorige avond in Soerabaja een oude kennis ontmoet, een
commissaris van politie. Een Nederlander, die als zovele van zijn land-
genoten hier, bijzonder vaardig met zijn tijd was meegegaan, vooral in
het laatste halfjaar. De man sprak pijnlijk scrupuleus van Indonesiërs en
Indonesië. Hij vergiste zich geen enkele maal, hetgeen tamelijk sterk is
voor iemand, die in de voorafgaande vijf en dertig jaar nooit anders heeft
gezegd dan Indië en Inlanders. Hij was de zoon van een beroepsofficier
. en toen hij als maar geen enkele vergissing maakte in de nomenclatuur,
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werd ik nieuwsgierig naar de wijze, waarop hij dit hele gebeuren van de
laatste jaren had verwerkt.
Indonesië en Nationalisme? Natuurlijk man! Die kerels moeten het nu
zelf maar opknappen. Kan me best begrijpen, dat ze wel eens op eigen
benen willen staan. Echt nationalisme, daar heb ik eerbied voor. En als
ze me nodig hebben, dan kunnen ze me krijgen.
Wel, ronder en hartelijker kon het al haast niet. Het was bovendien eerlijk
en oprecht gemeend. Zelfs zonder bewuste achtergedachte van: En op die
manier kom ik lekker toch wel weer aan de kop. En wat mocht ik ook
eigenlijk meer verwachten van een ambtenaar, die met vrouwen kind
zijn pensioengerechtigde leeftijd moest halen? Mocht men in gemoede
van zo iemand verlangen, dat hij zei: Laat ze barsten, dçlt tuig. Ik ga
weg? Dat hij zei: Dit land en volk heeft zijn recht op vrijheid verworven
en daarom ga ik weg?
Ik vroeg hem, of de agenten van tegenwoordig veel verschilden met die
van vroeger.
Neen, dat kon hij niet zeggen. Ze hadden ~isschien wat meer plezier in
het vak. Ze werden ook beter gedrild dan vroeger. En de geest was be-
paald goed. En ze hadden een uitstekende cantine. Dat laatste was zijn
werk geweest. Een van de vele kleine levenswerkjes van de Europeaan in
Indië, die met prijzenswaardige ijver in Indonesië worden voortgezet.
Nu was mijn kennis inderdaad iemand, die, zij het ook op officiersmanier,
altijd veel hart getoond had voor zijn onderhebbenden en dat de Revo-
lutie hem tenslotte de meerdere vrijheid had geschonken om wel te doen
en van tijd tot tijd met verschoonbare zelfingenomenheid om te zien, zal
hem alleen maar aangenaam zijn geweest. Want zonder de Revolutie
zou het Gouvernement, waarvan hij op zijn beurt weer onderhebbende
was, hem waarschijnlijk nooit toestemming hebben gegeven om een fraaie
cantine te bouwen.
En in die cantine was een bord en op dat bord waren kranten aangeplakt
en een van die kranten was het Republikeinse dagblad Merdeka.
Toen hij dat vertelde, keek ik mijn commissaris aan, maar ik kon op zijn
gezicht niet lezen, dat hij op datzelfde ogenblik toch wel gedacht moet
hebben aan de zes dagen verzwaard arrest, die hij vroeger aan zijn
agenten zou hebben gegeven, wanneer ze aangetroffen zouden zijn ge-
weest in het bezit van een pamflet van de Parindra.
Nu, hij had dan op een keer twee van zijn agenten aangetroffen, staande
voor het bord en gewikkeld in een dispuut. Lo! hoorde hij de ene agent
zeggen. Merdeka? Dat betekent dus, dat we vrij zijn. Dat we het alleen
moeten doen, zonder de blanda's. Masa, hoe kan dat nu?
Aangezien het een dispuut was, moet de andere agent op deze vraag een
antwoord hebben gegeven, waarschijnlijk iets in de geest van: Dat zul je
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wel merken. Maar zo'n vanzelfsprekendheid kwam in het verhaal niet te
pas. Liever de eerste agent, braaf als een zoontje van Van Alphen,: Dat
kan toch niet? Als ik een motorfiets heb, die vijf en twintig kilometer per
uur kan rijden en ze zeggen ineens tegen me: Jij moet van nu af vijftig
kilometer rijden, dan kan ik dat toch niet?
Mijn commissaris vertelde mij, dat hij dit gesprek, onopgemerkt door
de disputanten, had aangehoord. Hij zei er niet bij, dat hij zich na afloop
glimlachend in zijn werkkamer had teruggetrokken, hetgeen overigens
een tegenvaller voor Van Alphen's agent moet zijn geweest, die toch
zeker op één extra vrije avond zal hebben gerekend, als beloning voor
zijn ingenuiteit.
0, brave Indonesiër, die het nog maar niet kan bevatten. Hoeveel bewij-
zen voor de noodzakelijkheid van een Nederlands-Indonesische samen-
werking zijn er al niet U opgehangen. Het is ook waarlijk moeilijk om een
verloren gegane geliefde vaarwel te zeggen. En wat mag toch de Indo-
nesiërs wel bezielen, om ons van tijd tot tijd dit slecht werkende verdo-
vingsmiddel in te geven? Om ons te zeggen, dat ze eigenlijk nog niet op
eigen benen kunnen staan. Een mengsel van vriendelijkheid, gemakzucht
en vleierij? Mijn commissaris zou mij antwoorden: Ze zeggen dat, omdat
het de waarheid is. En ik zou dan geen kans zien, om hem duidelijk te
maken, dat het al of niet op eigen benen kunnen staan buiten de discussie
valt, buiten de hele Indonesische kwestie valt. Dat er maar één verschijn-
sel is, dat beschouwd en beoordeeld moet worden: het al of niet slagen
van de Opstand. En dat na een geslaagde opstand een opmerking van
een Indonesiër als: 'We kunnen het toch eigenlijk nog niet alleen', schijn-
heilig is en eigenlijk ook een beetje onfatsoenlijk.
Nu ben ik maar zo bang, dat de wedana tegenover mij ook iets dergelijks
zal zeggen. Ik ga hem dus zo gauw mogelijk vertellen, dat ik zo graag
een reisje naar Soemenep, helemaal in het Oosten, zou willen maken.
Hoe is de verbinding tegenwoordig? vraag ik. Wel, de verbinding is nog
altijd goed, over de grote weg langs de Zuidkust.
Ik noem, om het gesprek in neutrale banen te houden, een aantal namen
van plaatsen en ik vertel hem, dat ik vroeger een paar jaar in Soemenep
heb gewoond en dat ik het altijd zo jammer gevonden heb, dat de nor-
male verbinding met Bangkalan langs de Zuidkust is, omdat de weg langs
de Noordkust er veel aantrekkelijker uitziet.
De wedana vertelt mij dan, dat een posthuiscommandant van de Veld-
politie met zijn motor als koerier naar Soemenep moet en dat hij langs de
Noordkust zal rijden, omdat hij een bezoek wil brengen bij zijn familie
in Amboenten. Misschien zou ik wel in de zijspan willen meerijden.
Ik spring uit mijn stoel op van verrukking. Heel graag! roep ik. Heel, heel
graag! En dat meen ik van ganser harte. Want is er iets heerlijkers te be-
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denken, dan langs de Noordkust van Madoera te rijden in de zijspan van
een motorfiets met een rijkunstenaar, als een posthuiscommandant van de
Veldpolitie nu eenmaal is, aan het stuur? De wedana glimlacht om mijn
enthousiasme en gaat de nodige voorbereidingen treffen. Hij raffelt een
aantal Madoerese zinnen door de telefoon en onderwijl bedenk ik, dat hij
zijn aanbod waarschijnlijk in eerste instantie heeft gedaan, om mij op die
manier onder toezicht te kunnen houden en controle te hebben op mijn
bewegingen. De posthuiscommandant .zal dan na afloop een rapport
moeten opmaken, want de politierapporten zullen in de nieuwe staat
nog wel niet zijn afgeschaft. Het is alleen grappig te bedenken, dat ik ze
vroeger over de nationalisten liet maken en nu de nationalisten over mij.
En zo rijden we even later Bangkalan uit, de weg op naar Arosbaja en
dan verder naar het Oosten.
Ik had nooit gedacht, dat dit nog eens zou gebeuren, maar ik rijd nu, op
deze manier, over het eiland, waar ik vroeger drie jaar heb gewoond. Ik
heb er drie jaar gewoond en toen ik er vandaan ging, heb ik gemeend,
dat ik gemakkelijk terug zou kunnen komen. Ik hoefde maar te willen.
Maar met dit en dat en die hele Indonesische kwestie begon ik er zo lang-
zamerhand aan te wanhopen. Niet, dat ik echt wanhopig werd, wel wee-
moedig en ik begon er van te dromen. Ik droomde van sommige mensen,
die ik er vroeger had gekend en nog het meest van de kale heuvels ten
Noorden van Soemenep. Het is een hele reeks dromen geworden. Er
zullen trouwens nogal wat dagdromen onder schuilen, want ik herinner
me ze veel te duidelijk. Ze sluiten ook zo bijzonder goed bij de werkelijk-
heid aan en nu ik er goed over nadenk, was de eerste droom uit de reeks
helemaal geen droom, maar een werkelijk bezoek, dat ik, twee maanden,
nadat ik was vertrokken, nog eens aan Madoera heb gebracht. Een fan-
tastisch onwezenlijk bezoek van één enkele dag. Ik reed ook toen langs de
Noordkust. Het was voor de eerste maal, dat ik langs deze weg kwam en
toen we eindelijk de duinen naderden ... maar God in den Hemel, die zie
ik nu ook en het is geen droom en we rijden door de laatste bocht, voor
we bij het stadje Amboenten komen en even later staan we stil voor het
huis van de wedana.
Ik stap uit. Ik ben wat stijf van de lange rit en ik geloof, dat mijn denken
ook wat stijf is, misschien, omdat het nu weer in een droom terugzinkt.
Ik sta in de pendopo. De stoelen zijn er nog, de tien lelijke ijzer-houten
stoelen op een rijtje, die alleen worden gebruikt, als er een vergadering
wordt gehouden. En in de hoek, aan de kant van het huis, staan nog altijd
de drie clubfauteuils en het ronde tafeltje met het ingelegde koperen blad.
Maar de wedana moet nu toch komen. Hij kwam vroeger altijd, zodra hij
me hoorde aankomen. Ineens schiet de verschrikkelijke gedachte me door
het hoofd, dat de wedana ook wel eens dezelfde wedana niet meer zou
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kunnen zijn. Hij was niet jong meer, toen ik hem voor het laatst heb ge.
zien. Straks komt er een vreemde, koele en gereserveerde Indonesiër op
me afstappen. Maar wat zoek ik dan eigenlijk in dit land? vraag ik me-
zelf af. De oude, goede tijd? Nee, want ik schrik, wanneer ik een Neder-
lander of een Indonesiër over de goede oude tijd hoor praten.
De nieuwe levensvormen? Ik ben te ouderwets, om bij het zien van, of
het horen over nieuwe levensvormen niet een weemoedig verlangen te
ondervinden naar de goede, oude tijd.
De wedana, de goede oude wedana komt aanstappen. Kleine, afgemeten
stappen, de laatste vijf, zes, wat vlugger, om zijn beleefde verrassing uit
te beelden. Ik ben ontroerd genoeg om mijn stem nog maar nauwelijks in
bedwang te hebben en hij is toch ook nogal onder de indruk. Hij legt zijn
hand in de mijne, als iemand, die het handengeven niet gewoon is en dan
schudden we elkaars hand lang en aandachtig. Ik ga zo voorzichtig en
attent mogelijk in een van de leren clubfauteuils zitten en de wedana
gaat ook zitten op het puntje van de andere. Net als vroeger. Net als
vanouds. Het bloed kruipt maar weer eens, waar het niet mag gaan.
Kruipen? Kruipen? Het oude bloed kabbelt eerder bijzonder plezierig
en gezellig voort. Want hier zit ik eindelijk tegenover een mens. Een
mens, die niet alleen geen schema is, maar zelfs niet eens over schema-
tische dingen spreekt. En zeker niet over die vervloekte Indonesische
kwestie.
De wedana is niet progressief, hij is niet reactionnair en hij bevindt zich
al evenmin in een der stadia tussenbeide. Hij spreekt niet over de goede
oude tijd en niet over het onrustig heden, noch over de belangwekkende
toekomst. Hij spreekt er niet over, omdat hij in een wereld leeft, waarin
verleden, heden en toekomst éénzelfde, gelijkmatige kleur hebben, ik
denk van oud goud. Hij schept mij, voor mijn genoegen, deze kleine, zeer
rijke en zeer vertrouwde wereld, waarbinnen ik koffie en koek en een
eeuwenoud boerenleven vindt. Misschien juister gezegd een landedel-
mansleven. Want deze wedana is tegelijkertijd boer en goedertieren
koning uit een gouden sprookje. Hij spreekt woorden, die zo'n boer en
zo'n koning zou spreken. En wie heeft er ooit gehoord, dat een sprookjes-
koning een politieke verhandeling houdt? Dat hij zegt: Ik heb nu wel
een schone dochter, achttien jaren oud, die moet worden uitgehuwlijkt
met mijn halve rijk als beloning aan degene, die de draak verslaat, maar
de socialistische fractie in mijn parlement wenst, dat voor de molenaars-
zoon, die natuurlijk ook meedingt, een ongevallenverzekering wordt ge-
sloten?
D~ wedana heeft twee dochters en die zijn nu allebei getrouwd met jonge
bestuursambtenaren. Ik vraag niet of deze jongelui nu bij de Republiek
zijn of bij de Federatie. Ik vraag liever: Maar wie bakt dan toch deze
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heerlijke koek, nog altijd dezelfde als vroeger? Wel, dat is zijn vrouw, zegt
dc wedana en hij geeft mij onmiddellijk nog een groot stuk. Dan vraag ik
naar de stand van het gewas en de stand van de veestapel en welk district
dit jaar de stierenrennen in Soemenep zal winnen. Nu, hij denkt, dat een
van zijn boeren ditmaal wel een kansje heeft. Dat dacht hij vroeger ook
ieder jaar en ieder jaar was het mis, want de stierenrennen werden altijd
gewonnen door Sapoedi, het eiland van de kleine magere watervlugge
koeien en nooit door Amboenten, waar het vee eerbiedwaardig was en
zwaar. En ik herinner mij, hoe de Wedana dan altijd tegen zijn collega
van Sapoedi zei: mijn sapi [stieren] zijn priaji [edelman] en de jouwe
zijn tani [boeren].
Ik vraag: is er al weer een senooI gebouwd in de buurt van Roebaroe?
Een vraag, bedoeld als lokaas voor de wedana om het verhaal van zijn
vader te vertellen. Zijn vader was lang geleden wedana geweest van
Amboenten, een heel goed wedana ongetwijfeld, maar hij had zijn leven
lang niet geleerd om te lezen of te schrijven, hoewel hij dit gebrek nooit
wilde bekennen. Op een dag was de Regent bij hem gekomen, had een
grote kaart van het District Amboenten voor hem uitgespreid en hem
gevraagd: Wedana, wij gaan in jouw District een school bouwen, waar
wil je haar hebben? De vader van de wedana had lang en peinzend op
de kaart gekeken en tenslotte zijn vinger gezet op een klein bruin plekje.
Lo, zei de Regent, itoe goenoeng [dat is een berg). Dat kan toch niet. Je
wilt al die kindertjes toch niet iederc dag een paar uur lang laten klau-
teren?
Nee, dat vond de vader van de wedana ook. Na lang peinzen en kijken
wees hij tenslotte een plekje aan, waar geen bruine vlekjes waren en dat
integendeel bijzonder egaal blauw gekleurd was.
Lo, zei de Regent, itoe laoet [dat is de zee). Toen had de vader van de
wedana de keuze maar aan de Regent overgelaten en de school was in
Roebaroe terechtgekomen.
Nee, zegt de wedana, er zijn de laatste tijd eigenlijk geen scholen meer
gebouwd.
Wij staan nu op de grens, al bijna met een voet op de grond, die wij geen
van beiden willen betreden, die ik althans niet wil, dat hij betreedt.
Maar hoe kan ik hem er tenslotte buiten houden? Nu nog wel en het
eerst volgend half uur nog wel, maar dan? Als ik door zou gaan met de
gevolgen van de Revolutie buiten het gesprek te houden dan kan ik
alleen maar praten over wat is geweest. En als ik dat doe, dan is het,
alsof ik telkens tegen hem zeg: kijk niet naar buiten! Kijk niet naar wat
er om ons heen gebeurt, en dan zal ik hem onmiddellijk zich laten be-
geven in een verheerlijkt terugblikken op de goede, oude, rustige tijd, en
ik wil juist voorkomen, dat hij dit doet.
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Wij lopen nu angstvallig langs de grenslijnen. Wij kunnen nu links en
niet rechts. Ik geloof tromyens, dat van ons tweeën ik alleen angstig ben
en besefheb van de grens, hij niet. Hij wandelt met mij mee als een kind.
Wij lopen op de grens tussen het land van de schematische Nederlanders
en dat van de schematische Indonesiërs en hij is een mens en ik wil niet,
dat hij van de grens afdwaalt en daardoor zijn menselijkheid verliest.
Maar hoe moet ik in dit land een mens vinden, die wel kan dwalen zon-
der een schema te worden en die tijdens dit dwalen mijn gids kan zijn?

175



B. Sluimers

IRIAN, VERGETEN LAND EN VERGETEN MENSEN

Wie probeert iets dieper door te dringen in de oorzaken van het conflict
om West-Nieuw-Guinea komt al spoedig tot de conclusie, dat geen van
de erbij betrokken partijen bijzonder gesteld is op de verplichtingen, welke
de souvereiniteit over een van de moeilijkst ontginbare gebieden der
aarde oplegt. Dit is gemakkelijk verklaarbaar wanneer men bedenkt,
dat tegenover de zware lasten welke het beheer over deze 235000 vier-
kante kilometer vloedbos, rimboe en bergland meebrengt voor een on-
afzienbare tijd geen economische voordelen kunnen worden verwacht.
\-Vaarom Nederland dan toch een ernstige verslechtering van zijn rela-
ties tot Indonesië met daaraan inhaerente gevaren voor de bestaans-
zekerheid en mogelijk zelfs voor het leven van tienduizenden Nederland-
se onderdanen, die nog altijd in Indonesië verblijven en voor de veilig-
heid van honderden millioenen Nederlands beleggingskapitaal riskeert?
En waarom Indonesië dat aan niets minder behoefte heeft, dan aan rim-
boe, het rustig verloop van de nauwelijks begonnen wederopbouw zijner
nationale economie in de waagschaal stelt?
Nogmaals: zeker niet omdat men er in Den Haag of te Djakarta zo op
gebrand is zijn eigen moeilijkheden te vergroten. Maar wat dan wèl?
Wij menen niet ver van de waarheid af te zijn, wanneer wij aannemen,
dat men aan beide zijden West-Nieuw-Guinea in de handen van de
andere partij een gevaar acht voor de nationale belangen. Het is het
onderlinge wantrouwen, dat het onmogelijk maakt een oplossing te
vinden die beide partijen kan bevredigen. Aan Indonesische kant verheelt
men dit wantrouwen geenszins en men geeft openlijk uiting aan de
vrees, dat Nederland er op uit is, zich als koloniale mogendheid te hand-
haven in Nieuw-Guinea en van dat gebied een vestiging te maken, welke
het in staat stelt in geval van een conflict met Indonesië militaire pressie
uit te oefenen op het volk, dat het eind 1949 contre coeur nationale onaf-
hankelijkheid verleende. De Indonesiër ziet in een Nederlands- West-
Nieuw-Guinea een ontoelaatbare Hollandse politie-post opgericht met
geen ander doel, dan Hollands ingrijpen mogelijk te maken wanneer het
souvereine Indonesië andere opvattingen mocht hebben van zijn ver-
plichtingen uit de R.T.C.-overeenkomst voortvloeiend, dan Nederland
zelf. Daarom is de handhaving van de Nederlandse souvereiniteit naar
Indonesisch oordeel niet in overeenstemming te brengen met de erken-
ning van Indonesië's algehele onafhankelijkheid. Alleen door zich terug
te trekken uit het hele gebied van de voormalige kolonie kan Nederland,
naar Indonesische mening, duidelijk maken, dat het afziet van iedere
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inmenging in de zaken van het volk, welks onafhankelijkheid het op
27 December 1949 erkende.
Deze Indonesische opvattingen vinden ongetwijfeld steun in de hou-
ding van dat deel van het Nederlandse volk, dat nog immer geen vrede
kan hebben met de gedachte, dat onze rol in Oost-Azië door de loop
der gebeurtenissen in de laatste tien jaren definitief is uitgespeeld. Het
ware dwaasheid te ontkennen dat er in ons land nog altijd een numeriek
zwakke, maar politiek en economisch niet onbeduidende groep aanwezig
is, die droomt van een come back in een of andere vorm, terwijl anderen
spelen met het denkbeeld, dat een stok achter de deur geen kwaad kan,
wanneer Indonesië het in zijn hoofd zou krijgen de bij de R.T.C. op zich
genomen verplichtingen te verzaken. Toch geloven we niet, dat het deze
groepen zijn, die het meeste gewicht in de schaal hebben geworpen bij
het bepalen van het Nederlandse standpunt. Hun invloed moge dan al
groter zijn dan in een democratisch land in overeenstemming is te
brengen met hunne getalsterkte, hij weegt zeker niet op tegen die van
de overgrote meerderheid van ons volk, die zich verzoend heeft met de
nieuwe situatie en die met Indonesië op voet van volkomen gelijkheid,
oprechte vriendschap en vrede wil samenwerken.
De diepere oorzaak van Nederlands houding inzake West-Nieuw-Guinea
moet dan ook elders worden gezocht en wel op het terrein der internati-
onale verhoudingen. Om dit te verstaan heeft men er zich in de eerste
plaats rekenschap van te geven, dat het 'vergeten land' zoals dr Bijlmer
in zijn onder auspiciën van de vereniging 'Oost en West' uitgegeven
boekje Nieuw-Guinea noemde, een uiterst belangrijke rol gespeeld he.eft
in de tweede wereldoorlog. Het eilandje Biak ten Noorden van de
Vogelkop vormde een van de belangrijkste bases van de Amerikaanse
operaties in de 'opmars 'naar het Noorden. De Japanners zijn er in de
eerste phase van de Pacific-oorlog, toen zij de zee en de lucht beheersten
en ook te land onweerstaanbaar bleken, niet in geslaagd van Nieuw-
Guinea een uitvalspoort te maken voor een aanval op Australië, maar
dat neemt toch niet weg, dat dit eiland zich voor dat doel bij uitstek leent
en dat dus het bezit van Nieuw-Guinea een factor van eminente beteke-
nis vormt voor de Pacific-strategie. De Torresstraat is maar weinige
tientallen mijlen breed. Het behoeft daarom niet te verwonderen, dat
Australië sterk is geïnteresseerd in de kwestie van de souvereiniteit over
het eiland. Het Oostelijk deel is naar men weet Australisch gebied. Tot
aan de tweede wereldoorlog beschouwde men in Australië het eiland
Nieuw-Guinea als een soort natuurlijk schild tegen een aanval uit het
Noorden: de staat van ondoordringbaarheid van het Nieuw-Guinese
binnenland droeg er niet weinig toe bij, dat men zich van die kant safe
voelde. Japan bepaalde er zich in hoofdzaak toe de Noordkust te bezet-
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ten en Nipponse pogingen om naar de Zuidkust door te dringen hadden
niet veel succes, in ieder geval veel minder dan Australische operaties in
tegenovergestelde richting. Door deze laatste kwam vast te staan, dat
men in de toekomst niet al te zeer kon vertrouwen op deze ondoordring-
baarheid en dat Nieuw-Guinea, wilde het zijn waarde behouden voor
de Australische defensie, versterking behoefde. Het Westelijk deel van
het eiland, dat nog veel minder toegankelijk was dan de Oostelijke helft
leverde minder direct-gevaar op, vooral ook omdat de afstand van daar
tot het Australische continent zoveel groter is.
Het is in dit verband wellicht nuttig in herinnering terug te roepen de
onderhandelingen kort na de eerste wereldoorlog gevoerd tussen Neder-
land en hertog Adolf van Mecklenburg-Schwerin, een broer van Prins
Hendrik der Nederlanden, om aan een Duitse charlered company bijzondere
rechten te verlenen, die deze maatschappij in staat zouden stellen
Westelijk Nieuw-Guinea open te leggen. Ouderen onder onze lezers
zullen zich wellicht nog herinneren, welke heftige discussies er indertijd
over deze plannen hebben plaatsgevonden. Aan Nederlandse kant woog
zeer zwaar het argument, dat men met toelating van deze Duitse maat-
schappij een Duits machtscentrum in onze koloniale wereld zou vormen
en dat de politieke consequenties daarvan niet waren te overzien. Aan de
andere kant voelde men in Nederland en in Indië toch ook wel, dat het
openleggen van Nieuw-Guinea een zaak was, die de grootste aandacht
verdiende. Van het Nederlandse kapitaal was niet te verwachten, dat
het zich binnen afzienbare tijd intensief met Nieuw-Guinea zou gaan
bemoeien. Dat vond in de overige eilanden van de Archipel een veel
toegankelijker en veel rendabeler arbeidsterrein. De tegenstanders
hebben ten slotte de zege behaald, mede dank zij de steun van het buiten-
land. Niet dat men in het buitenland over deze zaak eenstemmig was.
Ook daar waren de opvattingen verdeeld. Aan de ene kant stonden zij
die meenden, dat men Duitsland, dat in het verdrag van Versailles het
recht was ontzegd koloniale gebieden te beheren, niet door een achter-
deur weer in de koloniale wereld mocht binnenhalen, terwijl aan de an-
dere kant gewezen werd op de wenselijkheid om de Duitse energie, onder
controle, in te schakelen in de omvangrijke arbeid welke in achterlijke
gebieden te verrichten viel. Wij slaan de plank wel niet ver mis, wanneer
we menen, dat het vooral ook Engelse stappen zijn geweest, op instigatie
van Australië ondernomen, die ten slotte de schaal hebben doen
overslaan naar de No-es. Duitsland had bij het verdrag van Versailles
het Noordelijk deel van Oost-Nieuw-Guinea, het Kaiser Wilhelms-
land en de eilanden ten Oosten van Nieuw-Guinea moeten afstaan
en dat gebied was in mandaat gegeven aan de Australische Common-
wealth. Geen wonder, dat Australië geen prijs stelde op de vestiging van
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de gedeposseerde Duitsers aan de grens van hun vroegere kolonie!
Intussen bleef West-Nieuw-Guinea het maagdelijk gebied, dat het
immer is geweest. De Nederlandse argumenten betreffende de taak,
welke ons Nederlandse bewind heeft te vervullen tegenover de 'vergeten
mensen', om alweer met Dl' Bijlmer te spreken, zijn niet erg overtuigend.
Wij hebben precies 290 jaar. de tijd gehad om ons met de Papoea's te
bemoeien en we hebben precies 290 jaar nagelaten dat ook maar enigs-
zins intensief te doen. Het grootste deel van het eiland is tot op de dag
van vandaag terra incognita. Er zijn enkele bestuursposten, die de laatste
jaren een aanvang hebben gemaakt met het leggen van nauwere contac-
ten met de bevolking. Hier en daar zijn de eerste scholen opgericht en
ook aan de gezondheidszorg is in plaatsen als Merauke en Hollandia wel
wat gedaan. Feitelijk was West-Irian tot voor heel kort nog een terrein
voor wetenschappelijke expedities op geologisch, plant- en dierkundig en
anthropologisch gebied. Men vindt hier ene der weinige gebieden op de
wereld, waar mensen nog in het stenen tijdperk leven en verder trok het
land de aandacht der wetenschappelijke wereld wegens zijn plantengroei
en dierenwereld, aangezien hier een samenleven viel waar te nemen van
specimina van het Euraziatische continent en van Australië. Er zijn de
laatste decennia verschillende wetenschappelijke expedities tot het mid-
den van Nieuw-Guinea doorgedrongen, zowel van het Zuiden als van
het Noorden uit. Van enigszins andere aard was die van de heer A.H. Co-
lijn, die behalve een sportief ook een politiek-economisch karakter droeg.
Zijn bevindingen hebben aanleiding gegeven tot een streven om in
centraal-Nieuw-Guinea in het bergland een Nederlandse kolonisatie te
stichten. Het is bij plannen gebleven, want deskundigen hebben niet
nagelaten tegen overijlde stappen te waarschuwen. Van Indo-Europese
kant is men reeds vóór de oorlog zonder degelijke voorbereiding hier en
daar naar Nieuw-Guinea gaan emigreren. De resultaten van deze 'wilde'
emigratie hebben de pessimisten volkomen in het gelijk gesteld. Door aller-
lei oorzaken;waarop we hier niet nader zullen ingaan, is de actie van ver-
enigingen als Kolonisatie-Nieuw-Guinea [K.N.G.] op een ernstig fiasco
uitgelopen. Ten dele, maar dan ook slechts ten dele, is deze mislukking
zeker ook toe te schrijven aan gebrek aan steun en aan leiding van de
overheid, die niet alleen practisch niets deed om de autochtone bevolking
binnen het beschavingsgebied te betrekken, maar die ook het particulier
initiatief nauwelijks enige steun gaf. Het meeste werd zeker nog gedaan
door de missie, die aan de kust hier en daar zeker lofwaardig werk heeft
verricht. We denken daarbij vooral ook aan het werk onder de Kaja-kaja's
Voor de rest bleef West-Nieuw-Guinea wachten op andere tijden. Toen
in het eind der jaren-twintig de nationalistische beweging in Indonesië
krachtig opleefde en zich hier en daar ernstige ongeregeldheden voor-
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deden, ging de regering op zoek naar een gebied waar een concentratie-
kamp kon worden gevestigd en men wist geen betere plaats uit te kiezen,
dan een terrein in het Zuid-Oosten van het Nederlandse deel van het
eiland, aan de bovenloop van de Digoel-Rivier. Met toepassing van de
exorbitante rechten werden zonder vonnis van enig rechter, maar krachtens
administratieve maatregel honderden Indonesiërs naar dit van God ver-
laten oord verbannen. Talrijk waren al spoedig de rapporten welke te
Batavia binnenkwamen over de gezondheidstoestand der verbannenen
in het Digoel-kamp, dat verpe3t was van malaria. De rapporten kwamen
van kampcommandanten en van medici en er is dan ook zeer ernstig over
gedacht om het kamp naar elders over te brengen. Toen èchter deze
kwestie in overweging was trad de economische crisis van de jaren dertig
in en om financiële redenen is toen van overbrenging van het kamp naar
een gezonder oord afgezien. Door middel van een ruime kininetoediening
trachtte men het kwaad meester te worden. Statistieken over de doods-
oorzaken hebben we nooit onder ogen gekregen, maar uit verklaringen
van doktoren is ons bekend, dat het aantal sterfgevallen aan zwartwater-
koorts, een kwaadaardige malaria, groot was. Men mag bij een beoor-
deling van de houding der Indonesische autoriteiten tegenover het Nieuw-
Guinea-vraagstuk nooit uit het oog verliezen, dat vele dergenen die thans
mede de politiek van hun land bepalen, ook ten aanzien van Nieuw-
Guinea, dit land uit eigen aanschouwing kennen, omdat zij er aan de
Boven-Digoel jarenlang in verbanning leefden.
In de internationale sfeer begon Nieuw-Guinea weer een rol te spelen,
toen de Duitse eisen voor teruggave van de in 1919 verloren gegane
koloniën steeds duidelijker werden gehoord. De machtsverhoudingen
lagen zodanig, dat men die eisen wel aandacht moest geven en geleidelijk
aan won het inzicht veld, dat Duitsland als belangrijkste havenot weer
zou moeten worden toegelaten op het koloniale terrein. De moeilijkheid
was alleen, dat practisch geen enkel land, dat zich Duits koloniaal
gebied had zien toegewezen onder mandaat van de Volkenbond of
anderszins, bereid werd gevonden deze gebieden weer af te staan. Wat
was toen logischer dan dat men ging zoeken naar andere gebieden, waar
Hitler-Duitsland zijn beschavingsdriften zou kunnen botvieren. En wat
was er verder meer voor de hand liggend, dan dat men het oog liet vallen
op een gebied, waar Nederland, een kleine mogendheid met een geweldig
koloniaal gebied, toch niets mee deed, een gebied nog wel, dat de Duitsers
veertien jaar te voren zo graag hadden willen hebben? Men werd in
Den Haag en te Batavia ongerust en besefte dat men op korte termijn
ten minste iets moest doen om de belagers van een deel van ons koloniaal
gebied althans het ene argument uit handen te slaan n.l. dat we niets
aan Nieuw-Guinea deden. In een zeer snel tempo werden twee
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geweldige exploratie-maatschappijen in elkaar getimmerd. Drie grote
olie-maatschappijen [Engels-Nederlandse en Amerikaanse] kregen een
practisch het hele Westelijk deel van Nieuw-Guinea omvattend exploratie-
contract voor olie, terwijl de Nieuw-Guinea Goud maatschappij, waarin
de meeste in Indië werkende mijnbedrijven waren vertegenwoordigd,
op zoek ging naar goud- en andere edelmetaal-voorkomens. In een
paar jaren tijds werden tientallen millioenen guldens aan exploratie-werk
uitgegeven. De resultaten vielen tegen. Wel werd enige exploitabele olie
aangetroffen, maar de goud-exploratie liep op niets uit. Het olie-be-
drijf aan de Vogelkop is het resultaat van het omvangrijke werk in die
jaren verricht.
Tot de openlegging van West-Irian heeft dit werk echter weinig bijge-
dragen. Berlijn was spoedig op de hoogte van de teleurstellende resul-
taten van de exploratie-werkzaamheden en als gevolg van deze weten-
schap verloor het zijn belangstelling voor West-Nieuw-Guinea geheel.
Er zijn in de daaropvolgende jaren nieuwe wegen gezocht om aan de
Duitse verlangens tegemoet te komen, zonder gedwongen te zijn onwil-
lige dominions te verplichten vroeger Duits koloniaal bezit terug te geven
aan Duitsland. Een tijdlang heeft men in de kanselarijen zelfs gespeeld
met het denkbeeld om Borneo als ruilobject aan te bieden, mede met de
bijgedachte, dat men op deze wijze Duitsland zou kunnen interesseren
voor de handhaving van de status quo in het Oosten. Hoe ver men met
.deze voorstellen is gegaan valt thans moeilijk meer uit te maken, maar
wel is het ons bekend, dat in die tijd uit Washington en Tokyo, vooral uit
de laatste hoofdstad, verontrustende berichten Den Haag en Batavia
bereikten. Een tijd lang is de verhouding tussen Japan en Duitsland er
ernstig door bekoeld. Maar in ieder geval Nieuw-Guinea als ruil-object
was van de baan, omdat Duitsland er niets voor voelde.
Tijdens de tweede wereldoorlog heeft men zich in Nederlandse kring te
Londen en Brisbane ernstig beziggehouden met de toekomst van Nieuw-
Guinea en serieuze plannen beraamd om de openlegging van het land
mogelijk te maken. Na de bevrijding van Hollandia trokken Nica-teams
in full strength daarheen om het eerste bevrijde gebied van Nederlands-
Indië 'hulp te verlenen. Er waren welhaast meer hulpverleners dan
hulpbehoevenden, want een deel der bevolking had de wijk genomen
naar het binnenland en onttrok zich aan iedere aanraking met de oorlog-
voerenden. De overgeblevenen lieten zich met graagte de moederlijke
zorg welgevallen, welke hun ten deel viel. Lang duurde het verblijf van
deze 'hulp' -troepen echter niet, want de meesten verlieten zo snel moge-
lijk het weinig aanlokkelijke Noord-Iriaanse gebied en trokken naar het
\Vesten, waar nieuwe arbeid hun wachtte. Toen de Japanners medio
Augustus 1945 capituleerden trok ieder die maar enigszins kon naar
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Batavia om tegenwoordig te zijn bij de bevrijding van het hoofdeiland en
de meesten ook om hunne daar achtergelaten familieleden op te zoeken.
De belangstelling voor de Papoea-bevolking verdween bijna even snel
als zij was opgekomen. Alleen voor Biak, waar voor ongetelde millioenen
aan Amerikaanse legervoorraden lagen opgeslagen bleef nog een tijdlang
belangstelling bestaan, maar op de lange duur bleek de tropische natuur
daar toch sterker dan de arbeidsploegen, die belast waren met de zorg
voor deze voorraden en voor de grote installaties, welke daar uit de grond
waren gestampt. De rimboe hernam zijn rechten en na een jaar of drie
vier was er van de beschavingsmonumenten - startbanen voor lange af-
standsbommenwerpers, opslagplaatsen voor munitie, oorlogsvliegtuigen
van allerlei soort, jeeps en vrachtwagens - weinig anders meer over dan
met hoog gras begroeide open vlakten, ingestorte en halfvergane loodsen
en geweldige hoeveelheden oud roest. Wat bruikbaar was had men in-
middels afgevoerd en wat gevaar opleverde in zee gestort.
Men had in die tijd op Java wel andere zorgen aan zijn hoofd, dan Nieuw-
Guinea. Van materiaal-voorziening voor uitbreiding der bestuursbemoei-
enis noodzakelijk kwam geruime tijd niets. De kleine groep van bestuurs-
ambtenaren en anderen, aan wie een werkkring op Nieuw-Guinea was
aangewezen klaagden steen en been over verwaarlozing van de belangen
van hun gebied. West-Nieuw-Guinea was weer volkomen vergeten land
geworden en van de plannen, die zo schoon hadden geschenen, kwam
niets terecht. Dat was zeker niet de schuld van hen, die in deze achteraf-
hoek waren geplaatst. Die deden wat zij konden, maar dat was wegens ge-
brek aan middelen wel uiterst weinig.
Toen het duidelijk werd, dat alle politionele acties ten spijt, de nationa-
listische beweging onweerstaanbaar leiden moest tot de erkenning van
Indonesië's volledige onafhankelijkheid, kwam Nieuw-Guinea plotseling
wéér in het centrum der belangstelling te staan. Duizenden Indo-Euro-
peanen droomden er van, daar, buiten de gehate Republiek, een nieuw
tehuis te vinden. Enige honderden trokken er zonder 'rapporten' af te
wachten heen. Zij ontmoetten er slechts teleurstelling. Er was geen huis-
vesting en zij moesten er wonen in door henzelf vaak uit afval en vodden
opgetrokken krotten. Er was tekort aan voedingsmiddelen - de rijst aan-
voer was uiterst beperkt - men leed er honger. Malaria eiste slachtoffers,
kortom het werd een misère zonder eind. Alleen zij, die over voldoende
geldmiddelen beschikten, konden het uitzingen en geleidelijk aan een
pover bestaantje vinden door de aanleg van droge sawahs, waar zij groen-
ten en andere levensmiddelen verbouwden. Het was maar één van de vele
drama's die zich na de oorlog in onze eertijds zo rijke kolonie afsp~e1den.
De wereld daarbuiten, die zoveel andere en zoveel omvangrijker drama's
zich zag afspelen en veel dichter bij huis, schonk er nauwelijks aandacht
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aan. De emigratie naar Nieuw-Guinea werd stopgezet, totdat het land
beter in staat zou zijn nieuwe immigranten op te nemen. Er werd een
aanvang gemaakt met de bouw van huizen voor nieuwe anbtenaren.
Alles moest van Java worden aangevoerd - het eiland zelf leverde zo
goed als niets op. Er moesten kazernes gebouwd worden voor politie en
soldaten die voor de veiligheid moesten zorgen. Men moet zich geen te ge-
ring denkbeeld vormen van de omvang van het werk, dat hier moest
worden verricht. Een van de moeilijkste problemen was de werkvolk-
voorziening : de Papoea of Iriaan, zoals hij tegenwoordig heet, is alleen
voor de meest primitieve arbeid te gebruiken en dan nog niet eens gere-
geld. Geregelde arbeid ligt dat natuurvolk [nog] niet. Van duizenden
kilometers afstand moest alles worden aangevoerd en de voorziening van
enkele posten in het binnenland eiste een enorm werk en een omvangrijke
organisatie.
Het verloop van de Ronde Tafel Conferentie hoeven we hier niet in her-
innering te brengen. Zij liet de kwestie van Nieuw-Guinea onbeslist. In
Nederlandse kringen heeft men ongetwijfeld gehoopt, dat het niet al te
moeilijk zou zijn, het uitstel van een jaar tot een langere termijn uit te
breiden en ten slotte zou, naar men hoopte ook hier tijd wel raad brengen.
In Indonesië vond president Sukarno, naar wij menen te weten tot
verdriet van een aantal zijner naaste medewerkers, aanleiding de lrian-
kwestie in het centrum der politieke belangstelling te plaatsen. In hoever-
re de opzet was om daardoor de aandacht van een groot aantal teleur-
stellingen op ander gebied afte leiden, kunnen we slechts gissen. Een feit
blijft het, dat de Irian-kwestie de mensen begon op te winden en dat zij
al spoedig het karakter kreeg van een nationaal prestige-vraagstuk.
Toch gaf men aan Nederlandse kant de hoop nog niet op, dat in de loop
van het jaar 1950 de stemming luwen zou en dat er tegen de tijd van de
in het vooruitzicht gestelde Nieuw-Guinea-conferentie, wel te praten
zou zijn met Djakarta. En het leek er inderdaad op, dat ongeveer in het
midden van het jaar de stemming wat kalmer werd. Maar toen kwam
plotseling Australië op de proppen met de verklaring van minister Spender
dat het Australische Gemenebest geen genoegen zou nemen met over-
dracht van de souvereiniteit aan Indonesië. Dit standpunt was hervat in
een diplomatieke nota, welke door Canberra werd aangeboden te Den
Haag, Londen en Washington. Tot ontsteltenis van Den Haag kwam de
inhoud dezer nota weinige dagen nadat zij was afgeleverd via Londen of
Washington ter kennis van de Indonesische regering. Geheimhouding is
nu eenmaal niet het sterke punt der Westerse democratieën.
Canberra kreeg het zwaar te verduren. Van Indonesische zijde liet men
er geen gras over groeien en de agitatie voor de souvereiniteit over Irian
nam in heftigheid toe. De verhouding tussen Australië en Indonesië die te
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voren nogal hartelijk was geweest, verkoelde aanmerkelijk. Maar ook
Nederland beklaagde zich, omdat Spender de door Den Haag met ge-
duId en overleg gevolgde politiek had doorkruist. Het hele aspect van
het Nieuw-Guinea-probleem werd er plotseling door veranderd. Van
een Indonesisch-Nederlands probleem werd het tot een vraagstuk van
internationale politiek. Australië ging er daarna toe over zijn stand-
punt in het openbaar naar voren te brengen en ook dat had weer geen
kalmerende invloed op de stemming in Indonesië.
Herhaalde bezoeken door Amerikaanse politieke en militaire autoriteiten
in de loop van 1950 aan Indonesië gebracht gaven aanleiding tot geruch-
ten, dat ook Amerika zich met de Nieuw-Guinea-aangelegenheid be-
moeide en dat Washington de wens had te kennen gegeven op Nieuw-
Guinea bases aan te leggen in het raam van de verdediging van zijn
Pacific-belangen.
Toen kwam de Korea-crisis en daarmee de verscherping van de internati-
onale situatie. De Indonesische regering liet geen twijfel bestaan, dat zij
er op uit was om bij het uitbreken vaneen conflict tussen de grote mogend-
heden een neutrale houding aan te nemen. Daar kwam nog bij, dat een
aantal arbeidsconflicten in Indonesië de grote kracht hadden aangetoond
van de als communistisch beschouwde Sobsi. De houding door de rege-
ring en door tal van regeringsorganen tijdens die conflicten aangenomen
deed in wijde kring twijfel rijzen aan het vermogen van Djakarta om
weerstand te bieden aan communistische activiteit. Men kon de mogelijk-
heid, dat de communisten ook in Indonesië de macht aan zich zouden
trekken, niet meer buiten beschouwing laten bij het bepalen van het
politieke en strategische beleid ten aanzien van Indonesië. Ziehier in het
kort, waarom het eeuwenlang vergeten land van Nieuw-Guinea ineens
een plaats van betekenis ging innemen in het politieke-strategische
wereldbeeld van onze tijd.
Nederlands houding in het conflict, dat zich rondom Nieuw-Guinea
heeft ontwikkeld, wordt uiteraard bepaald door Nederlandse belangen.
Dat Nederland de zeer grote belangen, welke het in Indonesië heeft zou
riskeren alleen terwille van het prestige-voordeel van een vinger in de
Oost-Aziatische pap te houden valt moeilijk aan te nemen. Verder mag
het uitgesloten worden geacht, dat men in Den Haag zo hoge verwachtin-
gen heeft van de toekomstmogelijkheden van Westelijk Irian, dat men
bereid is dáárvoor het geheel der Nederlandse belangen in Indonesië op
het spel te zetten. Dat er enig begrip doordringt van hetgeen wij bijna
drie eeuwen lang ten opzichte van de Papoea-bevolking hebben ver-
zuimd is een verheugend verschijnsel, maar er is geen enkele aanleiding
om aan te nemen, dat de nuchtere Nederlandse regering zich juist op dit
ene punt plotseling zou hebben bekeerd tot een opvatting der politiek,

184



IRIAN, VERGETEN LAND EN VERGETEN MENSEN

die beheerst wordt door ethische motieven. Blijft slechts over de prac-
tische zekerheid, dat Nederlands optreden bepaald wordt door de
belangen, welke het heeft als lid der Atlantische statengemeenschap, die
zich terecht of ten onrechte bedreigd voelt door het communistische
staten-bloc. Door de Nederlandse souvereiniteit over West-Nieuw-Guinea
kan voorkomen worden, dat dit strategisch belangrijke gebied door de
communistische landen wordt gebruikt als operatie-terrein tegen Au-
stralië, dat een van de hoekstenen der 'Westerse' wereldstrategie vormt.
Alleen een dergelijk belang van de eerste orde kan een redelijke moti-
vering vormen voor het feit, dat Nederland door zijn houding in de
Nieuw-Guinea-kwestie hoog spel speelt. Ook het verloop van de jongste
onderhandelingen, ja zelfs de feitelijke inhoud van de befaamd geworden
brief der P.v.d.A.-fractie zijn met deze opvatting volkomen in overeen-
stemming. De Nederlandse regering wil toestemmen in Unie-souvereini-
teit, maar met behoud van het Nederlandse beheer. De P.v.d.A.-fractie
wilde blijkbaar nog verder gaan en formeel de Indonesische souvereini-
teit erkennen, maar onder voorwaarde ook al weer, dat voorlopig - ge-
dacht is aan dertig jaar - Nederlands bestuur gehandhaafd blijft, practisch
neerkomend op een lease, zoals die de vorige eeuw tussen Engeland en
China werd gesloten met betrekking tot Kowloon. De kern van de zaak is
dat Nederland het in West-Nieuw-Guinea voor het zeggen moet houden,
althans voorlopig.
Nederland heeft zich bereid verklaard deze zaak voor de U.N.C.I. te
brengen. Daar voelt men aan Indonesische kant weinig voor en niet zon-
der reden ... De ontwikkeling der internationale verhoudingen is de laat-
ste tijd gegaan in een richting, welke de landen in de U.N.C.I. vertegen-
woordigd tot directe belanghebbenden maakt in de kwestie, welke aan de
orde is. Voor Australië is dit wel heel evident, maar ook voor Amerika en
België, de beide andere landen in de U.N.C.I. vertegenwoordigd, wordt
het metde dag duidelijker. Het valt helaas niet te ontkennen, dat de U.N.O
tendenzen vertoont om zich van een boven de staten en statengroeperin-
gen staande organisatie te ontwikkelen tot een instrument van een der
statengroepen. Hierdoor is de basis van de in 1945 tot stand gekomen
volkenorganisatie aangetast en hierdoor dreigen de meeste voordelen,
welke uit het bestaan van de U.N.O. voortvloeien, op korte termijn ver-
loren te gaan. Het afwijzen van U.N.C.I.-bemiddeling door de Republiek
Indonesië is een duidelijk symptoom van U.N.O.'s tanend gezag.
Dit maakt het vinden van een bevredigende oplossing ongetwijfeld moei-
lijker, en toch zal die gevonden moeten worden; de enkele honderddui-
zenden vergeten mensen hebben recht op een bijzondere behandeling.
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Naar aanleiding van het ontslag het vorige jaar aan Dr J. M. E. M. A. Zonnenberg gege-
ven [zieN. R. Crt. 25 act. en 15 Nov. 1950] volgt hier een beschouwing van Mr J. H.
Willems, de advocaat van Dr Z.

De burgers, die een geschil met elkaar hebben, gegrond in het burgerlijk recht, kunnen
de beslissing daarvan voorleggen aan de gewone rechter. Voor geschillen tussen de bur-
gers en de staat en tussen de verschillende overheidsorganen onderling ontbreekt een
rechter. Wel wordt er sinds een kleine honderd jaar geijverd voor het instellen van een
zodanige rechter, de zogenaamde administratieve rechtspraak, maar tot de instelling van
een algemene administratieve rechtspraak is het nooit gekomen. Op bepaalde gebieden
echter zijn hier en daar afzonderlijke regelingen gemaakt. Zo is in '29 de ambtenarenwet
tot stand gekomen, regelende de rechtstoestand van de ambtenaren, waarbij in de eerste
plaats een rechter is ingesteld voor de geschillen tussen de ambtenaren en de overheid, te
weten de Ambtenarengerechten met in beroep de Centrale Raad van Beroep. De mate-
riële rechtstoestand van de ambtenaren regelde de wet niet zelf, maar liet die over aan
een Algemene Maatregel van Bestuur, waarin echter niet mochten ontbreken voorschrif-
ten betreffende aanstelling, schorsing, ontslag, bezoldiging enz.
Deze algemene maatregel van bestuur is tot stand gekomen onder de naam Rijks-
ambtenarenreglement. Hierin kan de ambtenaar dus lezen wat zijn rechten en plichten
zijn, terwijl hij bij geschil over deze bepalingen een beroep kan doen op de Ambtenaren-
rechter.
Nu heeft de regering in genoemd reglement zich het recht voorbehouden om behalve op
de gewone gronden, zoals ongeschiktheid voor het ambt, reorganisatie van de dienst enz.
een ambtenaar te ontslaan op een andere grond. Deze grond behoeft dan niet aan de
ambtenaar te worden meegedeeld. Wordt echter een ambtenaar op grond van deze be-
paling ontslagen, waarbij altijd de medewerking van de Minister-President nodig is, dan
moet hem wachtgeld worden verleend.
Bij een ontslag op grond van deze bepaling heeft de ambtenaar reeds aanstonds weinig
aangrijpingspunten om een beroep voor de rechter in te stellen en dit is geen toeval, want
men ziet algemeen in deze vage bepaling een bevoegdheid van de overheid om te allen
tijde en zonder enige verantwoording schuldig te zijn aan enig ander orgaan van de
staat, met name aan de rechter, zich te kunnen ontdoen van een ambtenaar, die zij nu
eenmaal om de een of andere reden niet in dienst wil houden.
Zo de rechter nu al niet in de beoordeling kan treden van de juistheid van het ontslag op
deze vage grond gegeven, hij zou toch nog wel kunnen beoordelen of niet onder de om-
standigheden, waaronder het ontslag is gegeven er toch een geschreven rechtsnorm is ge-
schonden of een bevoegdheid is gebruikt tot een ander doel dan waarvoor die bevoegd-
heid is gegeven [détournement de pouvoir]. In het bijzonder zou de rechter kunnen be-
oordelen of de grond van het ontslag niet in wezen toch behoorde tot de wel in het regle-
ment opgesomde gronden en of dus niet de regering deze vage bepaling gebezigd had,
terwijl het in feite ging om een ontslag op een in het reglement omschreven grond.
Hiervoor moet de rechter dus alle omstandigheden kennen. De ambtenaar bezit zelf geen
archief, hij zou dus steeds in de minderheid staan tegenover de overheid die alle stukken
bezit. De wetgever heeft dit begrepen en daarom voorgeschreven, dat alle stukken moeten
worden overgelegd en alle gevraagde inlichtingen moeten worden verschaft aan de
ambtenarenrechter .
In '36 heeft men dit echter beperkt, de stukken tegen welker inzending het openbaar
belang zich bepaaldelijk verzet mogen achtergehouden worden en de inlichtingen ge-
weigerd indien het openbaar belang zulks bepaaldelijk vordert. Toen deze beperking in

186



INZAKE HET ONTSLAG ZONNENBERG

de Tweede Kamer behandeld werd, vreesden enkele socialistische leden onder wie de
heer Drop misbruik, maar de minister van Justitie, Mr. v. Schaick, stelde hen gerust:
de achtergehouden stukken zouden nooit stukken kunnen zijn die de beslissing hadden
gedragen. Als het wel beslissende stukken waren, dan zou de overheid door ze achter te
houden zijn proces moeten verliezen. De heer Drop en de zijnen trokken toen hun amen-
dement, dat tegen de voorgestelde mogelijkheid tot achterhouding van stukken gericht
was, in, verklarende dat zij de praktijk zouden afwachten.
Deze praktijk is nu, dat de overheid alle stukken achterhoudt en alle inlichtingen weigert
in een proces over ontslag op bovengenoemde vage bepaling, zelfs in een zitting met ge-
sloten deuren. De ambtenaar zou dan immers toch te weten komen wat de grond van
zijn ontslag was en die behoeft immers niet te worden meegedeeld. Men ziet hieruit, dat
de overheid reeds vindt, dat het openbaar belang vordert, dat de stukken achtergehou-
den worden, als door die overlegging de grond van het ontslag zou blijken. Dit is zeker
niet de bedoeling geweest van de zeer beperkte bevoegdheid in '38 gegeven tot het ach-
terhouden van stukken met het oog op het openbaar belang.
Intussen is deze wordingsgeschiedenis voor de rechter niet van practisch belang, als de
overheid zegt, dat het openbaar belang vordert, dat de stukken achtergehouden moeten
worden en dat de inlichtingen moeten worden geweigerd dan is het daarmee uit. De
rechter mag dan recht spreken zonder te weten wat er precies gebeurd is.
Dat dit alles zeer onbevredigend is, is ook het oordeel van de rechter zelf, de Centr. Raad
v. Beroep overweegt nl. in de uitspraak van 14 Nov. '50 in de appèl-zaak van Dr J. M.
E. M. A. Zonnenberg tegen de Minister-President als vertegenwoordiger van H. M. de
Koningin: 'dat weliswaar een gang van zaken als in het onderhavige geval heeft plaats
gehad, niet alleen voor de betreffende ambtenaar, maar ook voor de rechter zeer onbe-
vredigend is en de vraag wettigt, of het beroepsrecht in een dergelijk geval nog wel enige
betekenis heeft, doch het niet minder onbevredigend zou zijn, indien de rechter, zo het
openbaar belang bepaaldelijk vordert, dat stukken niet worden ingezonden en dat in-
lichtingen niet worden verstrekt, het administratief orgaan steeds in het ongelijk zou
stellen.'



KORT BESTEK
Ongelijk

Het is meestal niet prettig ongelijk te hebben; nog minder om het te
moeten bekennen. Meestal doch niet altoos. Ditmaal is het prettig.
In ons Kort Bestek in het Februari-nummer getiteld Something rotten hadden
wij de N. R. Ct verweten weinig werks te hebben gemaakt van het
recente geval van rassenjustitie in de Verenigde Staten. Toen wij dat
schreven was dat inderdaad zo, maar dezelfde krant van 20, 2 I en 27

Februari heeft onjuist gemaakt wat op de 8ste dier maand nog juist was.
In een drietal gedegen artikelen is de Amerikaanse correspondent in
genoemde nummers op het geval ingegaan en zonder ons oordeel in elk
opzicht tot het zijne te maken, ingegaan op een wijze die althans van
rassendiscriminatie vrij bleek te zijn.
Al het minste wat men van een liberaal en bovendien nog Nederlands
blad verwachten kon, vindt U? Zegt U dat niet te gauw. Het is in de
huidige anti-liberale wereld niet gemakkelijk en zeker niet vanzelf-
sprekend meer om nog waarlijk-liberaal te zijn. Evenmin als het vanzelf-
sprekend of zelfs maar gemakkelijk zou zijn om in Nederland nog waar-
lijk Nederlands te wezen.

- Zo hebben wij dan ongelijk gekregen. Wij constateren het en bekennen
het met vreugde. Want men moet wel een geestdrijver zijn om zich te
ergeren wanneer men ervaart dat ook anderen dan de naaste medestan-
ders opkomen voor de menselijkheid waarvoor men zelf vecht. En wat wij
ook mogen zijn, geestdrijvers zijn wij niet.

Het onmogelijke gesprek

Enige weken geleden heeft de kerkeraad van de Herv. gemeente te
Groningen het initiatief genomen de kwestie van de Europese her-
bewapening ter discussie te stellen. Dit heeft opzien gewekt, opzien
daarom, omdat deze zaak unaniem als onvermijdelijk en noodzakelijk
wordt voorgesteld en over onvermijdelijke en noodzakelijke zaken
discussie niet voegzaam is. Het is een verbazingwekkende wereld, waarin
wij leven, dat het opzien baart, wanneer een allergewichtigste kwestie die
de Europese mensheid met haar tradities van Christendom en bescha-
ving ten nauwste raakt, nog als vraagstuk en niet als een onontkoombaar
feit wordt gesteld. .
De onderstelling die aan de als feit geaccepteerde noodzaak van be-
wapening ten grondslag ligt is de overtuiging dat een niet zwaar be-
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wapend Europa slachtoffer wordt van agressie uit het Oosten. Er zijn
echter kenners van Oost-Europa die zulk een agressie als uitgesloten
beschouwen op deze zakelijke grond, dat Rusland met zijn gezicht naar
Azië gekeerd, alleen behoefte heeft aan dekking in de rug. Toch is de
bewapening geheel gebaseerd op de zekerheid van agressie tegen een
ongenoegzaam [wat is dat?] bewapend Europa.
De andere kant van de bewapening, dat zij tot agressie uitlokt uit angst
of voorzorg, wordt daarbij gebagatelliseerd. Welke de consekwenties zijn
van een bewapening, die ons in een oorlogseconomie drijft met goederen-
schaarste, prijsopdrijving, verscherping van sociale tegenstellingen, is wel
duister, maar niet hoopvol. De fantasie, zozeer nodig om uit een nood-
lottig dilemma te geraken, wordt al te voren uitgebannen bij een alleen-
heersend fatalisme. Dit gevaar heeft de kerkeraad te Groningen blijkbaar
onderkend. Wanneer een discussie over Europa's toekomst niet meer
mogelijk is, dan heeft dit continent al bij voorbaat afstand gedaan van
zijn intellectuele taak en capaciteiten, die zijn bestaansrecht vormen.
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GERALD HEARD, Morals since /goo in The
Twentieth Century Stories, 223 blz. Londen,
1950.
Schr. die met zijn vorige boeken, vooral
met zijn Souree qf Civilization uit '35, de
nieuwsgierigheid naar zijn laatste had op-
gewekt, stelt niet teleur. Hij behandelt het
onderwerp, waarvan het belang voor zich-
zelf spreekt, op oorspronkelijke wijze. Hij
gaat uit van het Chinese begrip Tê,
'houding', het prestige-afdwingende al-
gemene gedragspatroon dat door de
Chinezen zelf als de beslissende factor in
het succes van hun beschaving beschouwd
wordt of werd.
Zo iets als Tê bestond ook nog in het
Engeland van de 19de eeuw, waartoe
schr. zich in hoofdzaak beperkt. De re-
gerende 'gentleman' had althans binnen
zijn eigen kring nog eenvoudige antwoor-
den op de vijfvoudige 'uitdaging van de
Sfinx', d.w.z. vijf 'vanzelfsprekende' ant-
woorden op de vragen: Wat is l\1acht?
Wat is Sexe? Wat is Rijkdom? Wat is het
'Gegeven Woord'? en Wat is Denken?
Onder invloed van een aantal factoren die
omstreeks 1900 hun invloed beginnen te
laten gelden zijn, aldus 's schrijvers
redenering, de verhoudingen inmiddels
zo ingewikkeld geworden, dat een een-
voudig antwoord op die vragen niet meer
[of nog niet weer] kan worden gegeven.
Waarom niet, laat hij zien in een vijftal
hoofdstukken, die dus achtereenvolgens de
zich wijzigende opvattingen omtrent het
machtsprobleem, het sexuele. vraagstuk,
de kwestie van de verdeling der aardse
goederen, het zedelijk gedrag in engere
zin en tenslotte de houding tegenover het
geestelijk leven, in de laatste vijftig jaar
nagaan. Zijn beschouwingen over die vijf
probleem-complexen getuigen van een
serieuze bemoeiing ermee en zijn dan ook
steeds lezenswaard. Ook daar waar zij
niet overtuigen, en dat doen zij met name
daar niet, naar de mening van referent,
waar de schr. zijn afkeer van het 'moderne'
ml't het woord 'materialisme' toedekt,

zonder ergens duidelijk te maken, wat hij
daaronder wil verstaan.
In de laatste drie hoofdstukken gaat de
schr. dan na of er ten opzichte resp. van
de 'wet', van 'opvoeding' en 'gezondheid'
d.w.z. ten opzichte van wat schr. als de
drie criteria voor beschaving bl'schouwt,
in de nu pas verstreken halve eeuw voor-
of achteruitgang valt te constateren, dan
wel of de toestand, al veranderende,
feitelijk op hetzelfde peil is blijven staan.
.Hij ziet op alle drie gebieden zowel voor-
als achteruitgang, met het gevolg, dat hij
uiteindelijk tot 'stilstand' concludeert.
De ruimte laat niet toe op 's schr.'s
meningen nader in te gaan. Wij moeten
daarom volstaan met tot hen die zich voor
het probleem en de toekomst onzer Wes-
terse beschaving interesseren [anders dan
alleen doordat ze vinden dat deze 'ver-
dedigd' moet worden ten koste van al haar
verworvenheden], de opwekking te rich-
ten, het boek zelf te lezen. Een oplossing -
het is waar - biedt de schr. niet. Pessi-
mistisch kan men hem anderzijds ook
niet noemen. Er is daarom reden voor de
vraag of het de schr. niet juist als een ver-
dienste moet worden aangerekend, dat hij
zich tot een cultuurhistorische studie
beperkt heeft en niet, als zovelen, voor de
verleiding bezweken is, de profeet te
spelen. J. R.

D. TH. ENKLAAR, De dodendans. Een culluur-
historische studie. L.J. Veen's Uitg. mij Am-
sterdam 1950, 161 blz.
Een korte bespreking, zoals deze in een
niet-vaktijdschrift wel moet zijn, kan niet
anders dan deze studie te kort doen. Men
kan wel zeggen, dat er veel werk in steekt,
maar niet laten zien hoeveel. l\fen kan de
schrijver wel prijzen om zijn speurzin en
scherpzinnigheid, maar niet aantonen van
waar naar waarheen de eerste hem voerde
en hoe de tweede hem oplossingen aan de
hand deed van problemen die onoplosbaar
schenen. En ook: men kan wel meedelen,
dat de schrijver een in grote trekken aan-
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nemelijke ontstaansgeschiedenis zowel van
de literaire als van de monumentale do-
dendans geschetst heeft, maar niet vertel-
len, hoe hij via de gedachte der wereld-
verachting, de vado-nwri-gedichten, de
spreuk van de doden tot de levenden, de
legende van de drie levenden en de drie
doden, de dialoog en het bijna-drama, uit-
eindelijk komt tot wat dan in het eerste
kwart van de 15de eeuw de eigenlijke
dodendans wordt: 'de zinnebeeldige voor-
stelling van de macht van de dood over
het menselijk geslacht, waarbij een aantal
personen, die alle standen, elke leeftijd en
beide geslachten vertegenwoordigen, een
reidans vormen met figuren, die de dood
verbeelden.'
En vooral: men kan, in kort bestek, wel
eigen mening waar die afwijkt, tegenover
die van de auteur plaatsen, maar die
afwijkende mening funderen is gans-en-al
ondoenlijk. Ik beperk mij er daarom toe
enkele dubia in vraagvorm te uiten. 1°.
Heeft het zin bij de springerige fantasie die
middeleeuwse gedichten vaak kenmerkt,
scherp te onderscheiden tussen dode of
gepersonifieerde dood? 2°. Is de invloed
van de Zwarte Dood op het genre werke-
lijk zó ingrijpend, wanne~r het waar is,
dat de dodendans pas omstreeks 1425 vol-
groeid is? Herinnering aan de catastrofe van
voor 75 jaar had men toen stellig nog wel,
maar de schrik ervoor pleegt er in zulke ge-
vallen toch uit te zijn bij de derde genera-
tie. \\Tas die van de eerste wereldoorlog
niet al voorbij toen de tweede begon? 3°.
Heeft de schrijver het anti-c1ericale ele-
ment toch niet onderschat? Mijn opvat-
ting is daarom nog niet in strijd met die
van de schr., die in de dodendansen vooral
het werk van Dominicanen ziet. De strijd
van de - populaire - bedelorden met de
wereldlijke - en verwereldlijkte - clerus,
is bij tijden zeer fel geweest. 4°. Heeft hij
- in verband met 3 - niet over het hoofd
gezien de sociale betekenis van de doden-
dans, die mij hierin gelegen schijnt te zijn,
dat hij als vertroosting voor de minder-
bedeelden moest dienen? Kort gezegd:
het is waar, arme drommel; ook jij moet
sterven, maar de Paus en de Keizer ont-

springen die dans evenmin en voor hen is
het nog zwaarder, want zij hebben zoveel
meer achter te laten dan jij. Tenslotte:
dat zij steeds bij een kerk te vinden zijn,
lijkt niet juist: die van Luzern bevindt
zich op de Spreuerbrücke, zoals de schr.
trouwens zelf vermeldt, al is het waar dat
dit een van de laatste voorbeelden is.
Kortom: wat men in een bespreking als
deze kan doen is niet meer dan wat ik hier
heb gedaan: de aandacht vestigen op en
de belangstelling prikkelen voor dit jongste
werk van de Utrechtse historicus, die de
reeks van zijn cultuurhistorische studies,
ingezet met zijn 'Zestiende-eeuwschc wan-
delingen door Nederland' [1934], voort-
gezet met zijn 'Varende Luyden' ['37]
en 'Uit Uilenspiegcl's kring' ['40], met de
hier besprokene zo gelukkig vervolgd -
maar nog niet voltooid heeft, naar wij
hopen. J. R.

FRANZ LAMP RECHT, <ur Theorie der huma-
nistischen Geschichtsschreibung. Mensch und
Geschichte bei Francesco Patrizi. Artemis-
Verlag, Zürich 1950,61 S.
Een klein boekske maar, aan eigenlijke tekst
nog geen 50 bladzijden, doch het ontsluit
een oude en tegelijk nieuwe wereld, die van
de 16de eeuwse zoekers naar het wezen van
de mens en diens betrekking tot zijn ge-
schiedenis. Het gaat slech ts over één hun-
ner, de Italiaan Francesco Patrizi [1529-
'97], maar er blijkt niettemin uit, dat er
400 jaar geleden een hele groep geweest is,
in en buiten Italië, die de wetenschap tot
nog toe zo goed als geheel in het duister
gelaten heeft. E~n uitzondering moet men
maken voor de Fransman Jean Bodin
[1530-'96], die zelfs beroemd is, maar
wiens roem als eenzame voorloper nu dan
ook wat geïnflateerd blijkt door de ver-
getelheid waarin zijn tijdgenoten-mede-
zoekers ten onrechte geraakt zijn.
De lectuur van dit geschrift, dat op een
levensschets van de priesterzoon met zijn
door voortdurende geldzorgen gekweld be-
staan, die tenslotte in Rome professor in de
neo-platonische wijsbegeerte wordt, een
uiteenzetting van diens mens- en geschied-
beschouwing laat volgen, is daarom, dunkt
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ons, zo aantrekkelijk, omdat het ons op-
nieuw doordringt van de innige samen-
hang die er door alle eeuwen heen in de
menselijke bezinning van de mens op zich-
zelf geweest is. Patrizi immers gaat uit van
de vier fundamentele begrippen, die de
Oudheid hem overgeleverd had: fortuna,

fato, prudenza en virtu. Maar anderzijds,
als we bij hem lezen hoe hij drie behoeften
in de mens onderscheidt - desiderio di
essere, di bene essere en di sempre essere - dan
blijken wij toch weer te doen te hebben
met een opvatting die we nog zouden kun-
nen onderschrijven, want de eerste dier
'verlangens' is niets anders dan de neiging
tot behoefte-bevrediging, de tweede die
tot het ethisch handelen, en de derde is ons
slechts schijnbaar vreemd geworden: het
is in Patrizi's terminologie die van de ver-
eniging met God. Doch wanneer we be-
denken, dat voor hem God reeds de 'bouw-
meester' is van een mechanische wereld,
dan is dat derde verlangen er dus tevens
een, dat ook ons vertrouwd is, dat naar de
kennis van heelal, wereld en mens. En we
worden zelfs aan zeer moderne, nl. exis-
tentiële opvattingen herinnerd, wanneer
wij bij P. lezen, dat het eigenlijk-mense-
lijke daar begint, waar een keuze moet
worden gedaan, keuze, die hij keurig on-
derscheidt in traditionele, rationele of
emotionele, want dat is toch wel de bete-
kenis van zijn elettion di costume, di jJrudenza
en di passione.
Op dezelfde wijze vinden wij ook in zijn
geschiedbeschouwing naast reminiscenties
aan de Oudheid veel, waarvan wij ge-
wend waren de oorsprong veel later te
stellen dan de 16de eeuw. Vo1taire's 'waar-
schijnlijkheid' als hoogste graad van his-
torische zekerheid, Ranke's 'wie es eigent-

lich gewesen', Rickert's 'Einmaligkeit', de
twijfel aan de zekerheid van onze kennis,
omdat immers twee ooggetuigen nooit
precies hetzelfde waarnemen, Nietzsche's
'Ewige Wiederkehr' en Spengler's parallel
van een beschaving met een 'Lebewesen' -
het blijkt alles aloud erfgoed, bij P. of ook
vóór hem al te vinden. Ja, wie van derge-
lijke dingen houdt kan bij Patrizi zelfs een
parallel vinden voor Heysenberg's onze-
kerheidsrelatie als hij hem hoort betogen,
dat de geschiedschrijver tot geen partij
mag behoren, maar dat, indien hij aan die
eis voldoet, hij ook nooit over voldoende
inlichtingen kan beschikken voor een be-
trouwbaar relaas. Tenslotte is hem zelfs
het ideaal van het statistisch geschied beeld
niet ontgaan, dat in onze tijd Henry
Adams voorzweefde, noch ook dat zo
moeilijke paradoxale verband dat ge-
schiedenis schrijven iets te maken heeft
met de toekomst!
Het verwondert nu ook niet meer bij Pa-
trizi reeds duidelijk de eis naar een cul-
tuurgeschiedenis in moderne zin geformu-
leerd te vinden. Al het gedachte, gezegde
en gedane - concetti deil' animo, detti, fatti -
is voor hem als voor ons het object der
geschiedenis. Geschreven heeft Patrizi die
cultuurgeschiedenis niet. Wel deed dit
Loys Le Roy [:I: 1510-'77], een andere ten
onrechte vergeten, ditmaal Franse huma-.
nist, waaraan in 1896 A. Henri Becker zijn
proefschrift wijdde, maar die nochtans
evenmin als Patrizi in de handboeken te
vinden is.
Belangstellenden zullen Lamprecht dank-
baar zijn die oude en tegelijk nieuwe
wereld voor hen te hebben ontsloten. Het
bovenstaande heeft geen andere pretentie
dan zijn tolk te willen zijn. J. R.
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