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Agatha Seger

HOLLAND

De weggedoken boerenhoeven
onder een hemel, zilverwijd,
het blanke lemmet van de sloten
dat scherp het lage land doorsnijdt,
en aan de einder: van de bomen
de ijle kruin als zwarte kant,
zomend het purpergrauwe en groene
fluwelen winterkleed van 't land
waarin ik wortel heb geschoten;
gelijk de wilg naar 't water buigt
en uit dit water zich al spieglend
de sappen voor zijn leven zuigt,
zo, bij de spiegel van Uw vaarten,
tussen twee heem'len, diep, en wijd,
zuig ik mijn leven uit Uw aarde
en Holland, prOef Uw heerlijkheid.



J. Romein
GEDACHTEN OVER DE VOORUITGANG

I. HISTORISCH

Usus et irnpigrae sirnul experientia mentis
Paulatim docuit pedetentim progredientes

LUGRETIUS, De rerurn natura V '452-3

Geweldiger dan ooit is de technische vooruitgang. Laten wij deze opper-
vlakkig meten aan de snelheid waarmee de mens zich voortbewegen kan.
Millioenenjaren kwam hij niet sneller vooruit dan zijn benen hem dragen
konden, vijf kilometer per uur. Toen kwam - ongeveer vierduizend jaar
geleden - het paard. Het droeg hem drie maal zo snel. Nauwelijks hon-
derd jaar geleden kregen wij de spoorwegen, die tot ongeveer Igoo een
snelheid van om en bij zestig kilometer per uur ontwikkelden, dus weer
vier keer zo snel als het paard. Maar na Igoo ontwikkelt zich het vlieg-
tuig, dat tegenwoordig de snelheid van het geluid heeft bereikt, dus circa
1200 km per uur; d.w.z. in de laatste 50 jaren weer het twintigvoudige.
Als dat niet is wat reeds de Romeinse dichter Lucretius noemde 'die ge-
leidelijke en gestage vooruitgang, door de behoefte en de rusteloze er-
varing van 's mensen geest.gestuwd' - dan weet ik helemaal niet meer wat
onder vooruitgang verstaan zou moeten worden. Wat men echter had
mogen verwachten, nl. dat ook het vertrouwen van de mensen in de
toekomst in deze halve eeuw twintig maal zo groot zou zijn geworden,
dat is niet geschied. Integendeel, het vertrouwen in de toekomst is ver-
dwenen, en juist daar waar men dat het minste zou verwachten: bij de
jeugd. Het is deze tegenstelling tussen vooruitgang en het geloof - of
liever het ongeloof - aan de vooruitgang, welke een probleem is gewor-
den. Een probleem dat wij zullen moeten onderzoeken. Wat ik u heden-
avond zeggen zal is niet anders dan een poging dit, naar mijn mening,
even actueel als fundamenteel probleem te omschrijven.
Ik citeerde daareven de Romeinse dichter Lucretius. Hij zal de enige
figuur uit de Oudheid blijven, die door mij wordt genoemd. Want indien
zij al gelijk hebben die beweren, dat ook toen reeds een begrip vooruit-
gang bestond, het was een ander dan zoals het later werd opgevat, anders
hierin, dat het weliswaar de gang der geschiedenis tot op het toenmalig
heden als vooruitgang ziet, doch nimmer, voorzover wij weten, over dat
heden heen, naar de toekomst wil wijzen. Bovendien werd deze beperkte
vooruitgangsgedachte destijds zodanig overheerst, hetzij door de con-
ceptie van de eeuwige kringloop van het gebeuren, hetzij door de tover-
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schijn van de 'gouden eeuw', die men zich niet aan het eind, doch juist
aan het begin der ontwikkeling dacht, dat men bij een uiteraard kort
résumé van haar geschiedenis veilig de schaarse sporen der vooruitgangs-
idee in de Oudheid verwaarlozen kan.
Beginnen wilde ik daarom mijn overzicht bij de Renaissance, mij be-
wust overigens dat deze zijn wortels diep in de Middeleeuwen had en
zonder met name de indrukwekkende gestalte over het hoofd te zien van
Roger Bacon, de 'doctor mirabilis', Franciscaan uit de I3e eeuw, die in
Oxford en Parijs doceerde en zonder wie het ontstaan van net moderne
wetenschappelijke denken moeilijk denkbaar is.
Maar het is toch pas in de Renaissance, dat de vooruitgangsidee ruimere
aanhang en derhalve sociaal-culturele betekenis krijgt. En begrijpelijk. De
bij de humanisten even opzettelijke als voortdurende vergelijking van
hun eigen tijd met de Oudheid bracht de meesten hunner weliswaar
meer en meer in de slaafse ban daarvan, maar veroorloofde tegelijk de
besten, een Giordano Bruno bijv., die verheerlijkte Oudheid te zien als
een stuk verleden, waar hun prestaties weliswaar nog een eind bij ten
achter bleven, maar dat zij niettemin bij voortschrijdende studie zouden
kunnen inhalen en voorbijstreven. Uit die gedachte sprak het zelfgevoel
en de daadkracht van de machtige burgerij in de Italiaanse stadsstaten,
Florence voorop, die zich rekte als een jonge reus bij het ontwaken. Het
is nauw verbonden dat zelfgevoel met de even jonge, dan moderne werk-
tuigkunde, met wiskunde, met experiment en ervaring. Hoort Leonardo
da Vinci's hartstochtelijke oproep: Mechanica is het paradijs van de wis-
kunde want in de eerste rijpen de vruchten van de laatste. Daarom - 0
studenten, studeert wiskunde en bouwt niet zonder een grondslag. Het
experiment is de ware tolk tussen natuur en mens. Ervaring mist nooit.
Gij, 0 God, verkoopt ons alles tègen de prijs van onze arbeid.
Met die woorden was de Oudheid in beginsel geslagen. Jean Bodin
o.a., die als Bruno, in de tweede helft van de I6e eeuw leefde, waarschuw-
de al tegen een overdreven bewondering der Ouden. Vol geestdrift over
de successen van wetenschap en kunst in zijn eigen tijd, somt hij ze op en
constateert dat zij het winnen zelfs van die in de Oudheid: het kompas,
met welks hulp de wereld ontdekt is, het buskrui t, dat de krijgskunde der
Ouden tot kinderspel heeft gemaakt, maar vooral de uitvinding van de
boekdrukkunst, die in haar eentje al alles overtreft wat de antieke wereld
gevonden heeft. En het is curieus ook bij hem al twee gedachten aan te
treffen, die eeuwen later opgeld zouden doen: Ie. dat alle godsdiensten
een kern van waarheid bevatten, een pleidooi voor de redelijke gods-
dienst boven geloofsverdeeldheid en derhalve voor verdraagzaamheid _
hij was in I572 ook maar ternauwernood aan de Bartholomeusnacht
ontsnapt -. 2e. dat de economische behoeften, de internationale betrek-
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kingen tot ontwikkeling brengend, daardoor alleen reeds de zaak des
vredes dienden: die te bevestigen zou het werk zijn van de nieuwe, van
zijn tijd.
De kroongetuige intussen van de vooruitgangsidee in de Renaissance
blijft die andere Bacon, Shakespeare's tijdgenoot, - Francis Bacon - wiens
naam geen vreemde klank zal zijn in dit milieu. De socioloog Max Hork-
heimer, noemde hem onlangs de 'heraut van de onbarmhartige vooruit-
gang'. Zeker is in elk geval, dat Bacon met zijnonbarmhartige critiek op
de tot dusver gevolgde methode niet gemist kan worden als schakel in die
voor ons heden en voor onze toekomst zo onzegbaar belangrijke overgang
van de Middeleeuwse, op gezag der Ouden steunende wetenschap naar
de moderne, waarvan de ervaring, het experiment en de rede de drie
dragende zuilen zouden worden. En evenmin kan hij gemist worden als
schakel in dat niet minder belangrijke, parallelle proces van autonomi-
sering en secularisering, waarbij in grote trekken het beeld ve~schoof van
een door God geleide naar een door menselijk initiatief, menselijke rede
en menselijk verantwoordelijkheidsbesef bestuurde wereld. Dat proces
waar Machiavelli honderd jaar eerder al op zijn terrein zo'n beslissende
stap had gezet door de staat als een ding 'sui generis' te beschouwen, on-
gebonden door de individuele moraal, feitelijk uitgaande ook hij, niet
van wat de Ouden geleraard hadden - al had hij daar de mond vol van -,
maar van zijn eigen ervaring als diplomaat en politicus en van haar
alleen.
Toch valt, ook bij en na de Renaissance nog, van geen continue ontwik-
keling en algemene verbreiding der vooruitgangsgedachte te spreken. De
Renaissance is achteraf slechts een 'eerste tussenspel der rede' gebleken.
Door een curieus proces, dat wij nog niet helemaal doorzien, heeft zij de
directe aansluiting met de Verlichting uit de 18e eeuw gemist. Zoals ook
het vroeg-kapitalisme, waar',ran de Renaissance-kooplieden en -indu-
striëlen de dragers waren, door de I7e en vroeg-18e eeuwse situatie weer
is gestuit. Beide bewegingen echter hervatten in de tweede helft van de
18eeeuw hun loop en dan met een élan en een zelfverzekerdheid, die haar
16e eeuwse voorlopers zo goed als deed vergeten, op dezelfde wijze als
deze in hun meest progressieve vertegenwoordigers de Oudheid had wil-
len vergeten.
Een dunne, maar duidelijk zichtbare draad verbindt niettemin Renais-
sance en Verlichting. In de jaren omstreeks 1700 verdikt zich die draad,
is er een hevige pennestrijd, in Frankrijk nu, en op literair gebied dit
keer, die als 'la querelle des anciens et des modernes' te boek staat. Hierin
werden de 'anciens', die betoogden dat nog altijd de Ouden de norm wa-
ren, verslagen door de 'modernes' , die trachten te bewijzen, dat de Ouden
hun wezenlijk niets meer te leren hadden. 'Avancé' wordt een epitheton
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ornans. Vóórdien dragen twee van de grootste namen die draad: Descar-
tes en Pascal. Terwijl Bodingeconstateerd had dat zijn tijd verder was
dan de Oudheid, Bacon deze veracht had, is het bij Descartes nog 'erger':
hij kent haar niet. Hij speelt zelfs enigermate de onwetende met betrek-
king tot haar. Hij heeft behoefte aan een 'schone lei' om er zijn eigen ge-
dachte op te kunnen schrijven: om op het onwankelbaar fundament van
de wiskunde het gebouw van de moderne wetenschap op te trekken. Wat
hij wil en bereikt is zozeer de Oudheid vooruit, dat bij hem zelfs de be-
hoefte aan een vergelijking ontbreekt zodat men een formule 'clare et
distincte' van de vooruitgang bij hem niet vinden zal. Deze vindt men,
het eerst, bij Pascal in het niet toevallig pas in 1779 bekend gcworden
'Fragment d'un traité du vide': 'tijd, inspanning en persoonlijkheid' zijn
de ingrediënten van het nieuwe recept. Bij de latere Pascal, die van
'Port Royal', is deze opvatting in de diepte zijner religieuze erv.aring
verdlOnken. Hij houdt vast aan zijn voorstelling dat de mensheid als één
. mens, die er voortdurend bij leert, maar wat hij leren moet, zijn nu geen
wereldse dingen meer. Maar het was eens gezegd en Condoreet zou het
honderd jaar later weer weten te vinden.
Zo stonden - het blijkt uit Pascal's tragische worsteling - vooruitgangs-
geloof en godsdienstig geloof in de 17e eeuw nog tegenover elkaar. Zelfs
een Pascal kon beide niet verzoenen. Pas toen dit in de volgende eeuw
anders werd, zou het eerste het terrein van de wetenschap transcenderen
en de ferventie krijgen van het tweede. Pas in de 18e eeuw ook zou daar-
door het geloof in de vooruitgang algemeen aanvaard worden in de krin-
gen van de verlichte burgerij en van de adel, die zich ideologisch bij haar
aansloot. Dan pas treedt - naast de geopenbaarde - de redelijke gods-
dienst op de voorgrond, die niet langer de tegenspeler van het vooruit-
gangsgelooj~maar er het verlengstuk van is. De rede en de redelijke mo-
raal worden de instrumenten van de vooruitgang. De secularisering van
de christelijke heilsverwachting begint zich te voltrekken. Mag ik dit
curieuze proces van die blikverschuiving van de hemel naar de aarde U
laten zien aan twee, ik meen, verhelderende voorbeelden, beide, niet toe-
vallig, van geestelijken? De Franse- abbé de St. Pierre baseerde aan het
begin van de 18eeeuw zijn droom van een eeuwige vrede tussen de men-
sen op zijn onschokbaar geloof aan een' voortdurende en onbeperkte toe-
name van de algemene menselijke rede. Omstreeks het midden van die
eeuw ontdekt de Duitse predikant Süssmilch, een van de eersten die maat-
schappelijke ervaringen trachtte te quantificeren, dat, terwijl er steeds
meer jongens dan meisjes werden geboren, beide geslachten op volwassen
leeftijd elkaar onder normale omstandigheden niettemin in evenwicht
houden. Een gewone 'natuurwet', naar men ziet, door statistisch onder-
zoek gewonnen. Voor de ontdekker echter tegelijk het bewijs zowel van
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de redelijkheid Gods als van de redelijke moraal, want zij is in zijn op-
vatting de basis van de goddelijke wet der monogamie.
In de tweede helft van de 18eeeuw krijgt de gedachte van de perfectibili-
teit, die we in de Oudheid bij de Stoïcijnen en later bij de neo-Stoïcijnen
beperkt vinden tot de volmaakbaarheid van het individu, een sociale
kleur. De maatschappij is vervolmaakbaar en de limiet is het menselijk
geluk, 'idée neuve en Europe' constateerde S. J ust in die tijd zelf al
terecht.
Er was reden voor dit optimisme en als het vooruitgangsgeloof van de
Franse 'philosophes' al een illusie was, dan was het toch een begrijpelijke
illusie. Het is geen toeval, dat de 'Encyclopaedie' zo'n schijnbaar gedis-
proportioneerde waarde hecht aan alle technische processen. Daar was de
vooruitgang en in de geestdrift van haar redacteuren en medewerkers
voor al deze vindingen trilt al de 'machine' die de Engelsen op het punt
staan in hun industriële revolutie uit te vinden en toe te passen om er de
wereld inderdaad mee te revolutioneren. De Franse bourgeoisie die door
het voortschrijden van de techniek, door de ontdekkingen van de weten-
schap en door de toename van de productie die daarvan het gevolg was
en die op haar beurt weer de toename van haar rijkdom tot gevolg had,
verkeerde in een situatie, die het geloof in de vooruitgang onweerstaan-
baar maakte. Onweerstaanbaar inderdaad. Want zien we niet Fontenelle
in de plaats van de oude waarden die hij alle uit scepticisme verwierp,
de profeet worden van de nieuwe? Fontenelle, die 100 jaar geworden is
en daardoor alleen al in een bizonder geschikte positie verkeerde om aan
de éne kant sceptisch te worden en aan de andere kant de vooruitgang
van de tijd met eigen ogen te constateren. Fontenelle, Montesquieu, Vol-
taire, allen zouden het nieuwe lied op hun wijze zingen, maar vooral
zouden dat doen Turgot, en Condorcet. Turgot wiens ministerschap onder
Lodewijk XVI zijn werkelijke betekenis slechts heeft verduisterd, handel-
de bij herhaling over de vooruitgang. Hoe zou het ook anders, was hij er
niet zelf de belichaming van? Heeft hij niet een onberekenbare invloed
geoefend op Adam Smitp, wiens 'Wealth of Nations' een van de bronzen
klokken werd, die de 1ge eeuw zouden inluiden? Ja, meer nog. Vinden
we bij Turgot niet reeds die trotse trits, waarop Auguste Comte twee
generaties later zijn stelsel zal opbouwen? Het 'theologisch' stadium in
het menselijk denken, overwonnen door het 'metafyzische', op zijn beurt
verdrongen door het 'positieve', waarin de wetenschap de leiding zou
krijgen in staat en maatschappij. En heeft het besef van de vooruitgang
ooit triomfanter belijdenis gevonden dan in deze trits? Ja toch. Triom-
fanter nog en roerender dan bij de nuchtere Turgot is het getuigenis van
Condorcet. Geen oorspronkelijk denker als Turgot, toegegeven. Hij her-
haalt, bundelt slechts wat vóór hem gezegd was door Turgot, door
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Duclos, Holbach en Helvetius, door Locke en Hume, Volney en Kant,
door Price and Priestley - alles waar. Maar met welk een indringende
hartstocht zingt deze anti-priesterlijke hogepriester niettemin in zijn
'Esquisse', dat terecht in onze tijd nog een nieuwe uitgaaf beleefde,
het hooglied van de vooruitgang, de geschiedenis der mensheid in tien
tijdperken verdelend, waarvan het negende, het zijne, de bevrijding zag
en het tiende - eerste historicus die dit waagde - het toekomstig tijdperk
'beschreef', dat door de Franse Revolutie was ingeluid en dat hij, zelf
slachtoffer van die Revolutie, niet meer zou beleven, het tijdperk van de
vrijheid. Condorcet kende maar één verval, dat van de sociale ongelijk-
heid en zag maar één doel der geschiedenis voor zich: de uiteindelijke
verbinding - uiteindelijk, maar niet ver meer, - van geluk en recht-
vaardigheid, die de sociale gelijkheid zou waarborgen. Hoe ver zijn we
hier van de oorspronkelijke vO<j>ruitgangsgedachte,die zich zo voorzich-
tig tot de wetenschappelijke en literaire vooruitgang had beperkt. Geest-
driftig en toch beheerst getuigenis van deze nobele denker en dromer.
Wonderlijke tijd waarin zó iemand een constitutie ontwerpen mag, die
nog bijna wordt aangenomen ook en maar weinig verschilt van die der
Jacobijnen die wet wordt. Getuigenis, dat te meer indruk maakt als men
de omstandigheden kent waaronder het geschreven werd, als men weet
dat de schrijver het schreef, verontrust, opgejaagd, zich verbergend voor
de speurhonden van Robespierre, de representant niettemin - 0 ironie
van de geschiedenis - van diezelfde vooruitgangsidee die hun prooi be-
zielde. Zo was nog heel anders dan bij Fontenelle het vooruitgangsgeloof
opnieuw onweerstaanbaar gebleken.
Men kan die onweerstaanbaarheid nog anders demonstreren dan met de
psychologische voorbeelden die ik gaf. Men kan het ook historisch doen.
De Romantiek die in het schoolboek de Verlichting aflost en als de reactie
erop geboekt staat, is dat ook wel, maar zij is er tegelijk de voortzetting
van. Daarin voorgegaan al door Duitse' Aufklärer' als Leibniz, Herder en
Goethe stelden de Duitse romantici de gedachte van de 'organische' ont-
wikkeling centraal. In deze gedachte die zij tegenover en in plaats van
de Franse Revolutie stelden, waarin zij een poging zagen tot opzettelijke,
dus onorganische inrichting van staat en maatschappij, mogen nog zo-
veel conservatieve elementen schuilen, dat desondanks ook zij op hun
wijze de vooruitgang beleefden en beleden, bewijst slechts eens te meer
de onweerstaanbaarheid van dit denkbeeld in de jaren omstreeks 1800.
Hoe zien we de Noorse filosoofNiels Treschow worstelen om het vooruit-
gangsgeloof uit zijn jeugd te behouden, terwijl zijn ervaringen van de
industriële revolutie, wier tegenkant van menselijke ellende hij duidelijk
ziet, terwijl zijn bevindingen van het Napoleontische tijdvak hem toch
tot voorzichtigheid manen. Hij verdiept in die worsteling de vooruitgangs-
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gedachte critisch. Het is voor hem g~en toeval, dat in het Paradijs-verhaal
de boom der kennis met dc zondeval is verbonden. Eenmaal met rede be-
giftigd is de mensheid haar eigen, eigenzinnige weg gegaan. Maar het
kon niet anders en zij moet langs die weg nu uiteindelijk zichzelf worden.
En ook Fichte, Schelling zelfs, hoe reactionnair ook in veel opzichten,
zien een heilstaat, cen Duizendjarig Rijk in het verschiet. En wat is de
'zelfontvouwing van de Wereldgeest' als motor der ontwikkeling bij
Hegel - niet voor niets Kants leerling - anders dan de belijdenis van een
geloof in de vooruitgang, vertaald in de taal van de Duitse idealistische
filosofie?
Wat derhalvc de Duitse Romantiek van de Franse Verlichting onder-
scheidt is niet, dat de eerste zich tégen en de tw'eede vóór de vooruitgang
zou hebben verklaard, doch iets anders n.l. dat terwijl bij de Franse
'philosophes' de rede als motor van die vooruitgang gold, door de Duitse
romantici het vooruitgangsproces dieper, maar ook duisterder werd op-
gevat als het gevolg ener 'organische' ontwikkeling, een levensgeheim,
dat men bewonderen kon, maar dat voor benadering door de rede en
door de wetenschap dus ontoegankelijk bleef.
Op het eerste gezicht staat het latere negentiende-eeuwse vooruitgangs-
begrip in de scherpst denkbare tegenstelling tot dat van de romantiek. In
dezelfde tijd als deze had zich n.l. door geologische en biologische ont-
dekkingen, die hun geniale samenvatting bij Darwin zouden vinden, de
evolutie-gedachte ontwikkeld. Het leek alsof er nu voor de vooruitgang
geen nieuw bewijs meer van node was. :Men las hem om zo te zeggen af
uit de geschiedenis van de aarde en de menswording. Wel verre er van
dat het proces voor de wetenschap ontoegankelijk zou zijn, was zij het die
het ontdekt had en de verdere ontwikkeling der wetenschap leek het enig-
nodige om dc voortgang van de vooruitgang, als ik mij zo uitdrukken mag,
te verzekcren. De wetenschap als leidster van de mensheid op haar weg
uit de duisternis naar het licht, ziedaar de centrale gedachte van Auguste
Comte, de gedachte van de positieve wetenschap en van het daarnaar ge-
noemde positivisme, dat de geesten tot omstreeks de jaren 'go van de
vorige eeuw in haar ban zou houden.
Bezien we deze ontwikkeling van de 'organische' ontwikkelingsidee der
romantiek naar de biologisch gefundeerde evolutieleer van het positivis-
me, bezien we deze ontwikkeling in het voorui tgangsgeloof - dat men geen
geloof meer wilde hetcn omdat het zich weten dacht - nader, dan blijkt
hetzelfde wat wc ook bij de tegenstelling verlichting-romantiek moesten
constateren. Ook hier weer, zeker, een ontwikkeling in tegenstellingen,
maar een die tegelijk de continuïteit niet uitsluit, veeleer veronderstelt.
Immers het is nu achteraf, nu wij weer 100 jaar verder zijn, niet zo heel
moeilijk in te zien, dat er in die positivistische evolutie-leer van de Ige

8



GEDACHTEN OVER DE VOORUITGANG

eeuw op zijn zachtst gezegd een clement van vitalisme school, dat men
nog het best - romantisch kan noemen, een onder al die zwaar en exact
wetenschappelijke betogen verborgen geloof aan een 'levenskracht' die
onbewust voor de onvermijdelijke vooruitgang verantwoordelijk gesteld
werd. En omgekeerd is het ons nu ook duidelijk, dat juist die onvermijde-
lijkheid van de vooruitgang, die mechanisering zou men kunnen zeggen van
het begrip reeds schuil ging in de 'organische' conceptie der echte roman-
tici uit het begin van de Ige eeuw. En zoals men die continuïteit in de
verandering der denkbeelden in de abstract-ideologische ontwikkeling in
het groot om zo te zeggen kan aantonen, zo kan men het haar ook in het
klein doen, in het concreet-psychologische. Comte, de positivist, is een
leerling van Condorcet, maar hij is óók een volgeling van Bonaid en de
Maistre, de Franse vertegenwoordigers van de 'organische' gedachte der
Romantiek, ook een adept van de romantische vooruitgangsfanaticlfs de
Saint-Simon.
De grondslagen van het vooruitgangsgeloof schenen dus omstreeks het
midden van de Ige eeuw steviger dan ooit. Niet slechts de rede, gelijk in
de 18e, niet slechts het instinctieve gevoel ener organische ontwikkeling,
zoals in het eerste derde der Ige eeuw, maar ook de wetenschap van
natuur en maatschappij leken het nu te waarborgen. De vooruitgang werd
iets waaraan twijfel onmogelijk was, wilde men meegaan met zijn tijd.
Het werd iets mechanisch en dat mechanische werd door het moderne
industrialisme en de expansie waarvan dit dagelijks getuigde iets onweer-
staanbaars. Heel het formidabele levenswerk van Herbert Spencer, de
filosoof die zijn stempel op het denken van de latere Ige eeuw heeft ge-
drukt, is van bladzij tot bladzij er door bezield, juist omdat het voor hem
zoiets vanzelfsprekends was. Maar men kan zijn naam ook bijna wille-
keurig door iedere andere denker uit zijn tijd vervangen en dan kan men
nog hetzelfde zeggen.
Merkwaardig genoeg krijgt niettemin tegen het einde dier eeuw de tegen-
stroom die er altijd geweest was, nieuwe kracht. Met de stuwers van die
tegenstroom bedoelen wij niet die mensen die steeds met het traditionele
patroon genoegen waren blijven nemen en conservatief in hart en nieren
alles wat naar vooruitgang zweemde met een scheel oog waren blijven
aanzien, mensen van het platte vlak als ds Hascbroeck bijv:, die uitriep
'Vooruitgang! Maar, mijn lieve vrienden, waar ligt die? Ten Noorden,
ten Zuiden, ten Oosten, ten Westen? Ik zie naar den Hemel en zie niets ?'
Neen, daarmee bedoel ik die diepere naturen, die ergens een twijfel had-
den voelen opkomen of het met de ontwikkeling niet ergens scheef was
gegaan, die de vooruitgang hunne, dagen zagen als een afwijking van de
natuur en daarom verderfelijk. Ze zijn er al in de 17e eeuw. Ik denk aan
de romanschrijfster Aphra Behn, die, in aanraking gekomen met de primi-
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tieve Indianen, gezegd had dat, als men de natuur haar gang liet gaan, zij
de wereld beter zou leren dan welke uitvindingen van de mensen ook:
wetten hadden de mensen slechts geleerd overtredingen te begaan, waar-
van zij tevoren geen weet hadden en zelfs de godsdienst had slechts de
rust verstoord, die zij tevoren uit onwetendheid genoten. Dezelfde ge-
dachte dat de beschaving tegelijk het verderf gebracht had, vindt u in de
I8e eeuw - u heeft er ongetwijfeld zelf al aan gedacht - bij een grotere
terug, bij Rousseau, die toch waarlijk alles behalve conservatief kan wor-
den genoemd. Dezelfde gedachte is óók modern. Ik wijs op Carrel en zijn
'l'homme cet inconnu'.
Die tegenstroom vindt u ook bij al die cultuurcritici en -pessimisten in de
Ige eeuw zelf, die de ogen niet sloten voor wat we nu maar nog even de
'nadelen' van de vooruitgang zullen noemen, al weten we uit Rousseau al
dat die formule te oppervlakkig is en al zullen we nog zien dat het pro-
bleem veel en veel dieper ligt. Onder die critici zijn er, die in ander op-
zicht zelfs als voorstanders van de vooruitgang moeten worden beschouwd.
Dezelfde Hegel, die de 'Weltgeist' in de loop der geschiedenis zo triom-
fantelijk tot zelfbewustwording had zien komen, sprak óók van de 'Selbst-
entfremdung' der mensen, toen hij het moderne fabriekssysteem zag op-
komen. Dezelfde Marx, wiens levenswerk er in bestond de onvermiJdelijk-
heid van een betere sociale toekomst wetenschappelijk aan te tonen, zag
haar nochtans allerminst als een mechanisch resultaat der ontwikkeling.
Nietzsche, die al was het maar door zijn leer van de 'Uebermensch' toch
de vooruitgang beleed, wordt, met Gauguin, Stefan George en Klages
door Horkheimer beschouwd als één van hen die de 'onzegbare domheid
van de vooruitgang' kenden.
In het eerste kwart van de 20ste eeuw wordt die tegenstroming al ster-
ker. Hoe dat te verklaren? Wij willen ons niet tevreden stellen met die
gemakkelijke oplossing die helaas ook bij de geestesgeschiedenis maar al
te gebruikelijk is, dat actie reactie wekt of dat gedachten als zij een be-
paalde graad van verspreiding bereikt hebben, aan overtuigingskracht
inboetten en plaats maken voor het omgekeerde denkbeeld, of hoe men
maar meer zijn onwetendheid achter dit soort kwasi-wetmatigheden
tracht te verbergen.
Wij willen zelfs niet, althans niet volledig instemmen met hen die de
op zichzelf onmiskenbare omslag, omstreeks Igoo, van voorui tgangsgeloof
naar twijfel eraan en zelfs ontkenning ervan, verklaren uit de mechani-
sering van dat geloof in de voorafgaande eeuw. Veeleer zijn wij van
mening, dat deze eigenaardige en voor ons eigen hedendaagse denken zo
karakteristieke breuk in de geschiedenis van de vooruitgangsidee onver-
klaarbaar blijft zolang men haar niet confronteert met de feitelijke ge-
schiedenis van diezelfde tijd. Ideeën hebben weliswaar, net alsmensen, een
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eigen leven, maar net als wij ook niet los van de historische situatie waarin
zij leven. En nu is het onmiskenbaar, dat de eerste van de beide kata-
strofen die de geschiedenis van de eerste helft der 20ste eeuw zullen gaan
kenmerken, in de jaren na de eeuwwisseling al wat men noemt in de
lucht hangt. Nauwelijks iemand heeft de eerste wereldoorlog in de stren-
ge zin des woords voorspeld, maar niettemin is in de geesten, ik zou
bijna durven zeggen in de zenuwen de trilling ervan al een jaar of tien
merkbaar voor hij eindelijk uitbreekt. Het is geen toeval, dat in 1910
Delvaille de eerste grote geschiedenis van de vooruitgangsgedachte schrijft.
Betekent dit niet, dat hij meende, hoezeer onbewust, dat het einde ervan in
zicht of althans dat een crisis in die gedachte op handen was? Wilt u een
evidenter bewijs? Hier is het. Zekere Juli us Schultz schrijft in datzelfde
jaar 19IQ een 'Maschinen-theorie des Lebens' en spreekt daarin over 'das
widerliche Päbelgeschwatz vom unendlichen Fortschritt'. Ik moest dit
wel in het Duits citeren, opdat u er te beter de eerste rauwe kreet van het
nationaal-socialisme in zoudt herkennen. Niet alle stemmen zijn zo ruw
in de sinds 1910 steeds aanzwellende bijna onoverzichtelijke literatuur,
die zich met het thema vooruitgang gaat bezighouden. Steeds critisch,
op zijn minst bezorgd, variëren die stemmen van 0, zo voorzichtige twijfel
tot volslagen ontkenning of afwijzing.
Sommigen zien nog wel vooruitgang, maar niet steeds en niet overal
meer. Zij krijgen behoefte aan een onderscheid tussen technische, weten-
schappelijke, sociale, morele vooruitgang enz. Anderen zien hem ook
nog, maar hij is hun een blinde kracht geworden, waarvan niemand
weet, waarheen zij leidt. Bij Eucken en Bergson is dat al heel duidelijk.
Bergsons positie in het bizonder is zeer interessant. Diepzinnig tegen-
stander van Spencer en van alles waarvoor deze gestaan had, is hij gevoe-
lig voor het feit dat de gesteldheid van Spencers stelsel de onvolprezen
vooruitgang feitelijk mede had afgesloten. Bij Spencer behoefde immers
alles alleen nog maar beter te worden, niet anders meer. Bij Bergson daar-
entegen is het denken weer helemaal open, maar daarmee de richting der
verandering ook onbepaald. George Sorel, sterk onder invloed zowel van
Marx als Bergson, schrijft zijn 'Illusion du Progrès' in 1908. Hetzelfde
woord gebruikt ook W. G. Sumner. Voor deze heeft de vooruitgangs-
gedachte nooit een solider basis gehad dan een soort bijgeloof. Spengler
is uzelf al in de gedachte gekomen: zijn cyclisch-biologische opvatting
ontkent elke blijvende vooruitgang. Toynbee, wiens grondconceptie
evenals die van Spengler uit vlak vóór 1914 stamt, is weliswaar als
Engelsman minder fatalistisch, maar daarmee nog niet minder critisch
tegenover de vooruitgang gestemd.
Het duidelijkst intussen overtuigt men zich nog van de crisis in het
vooruitgangsgeloof, wanneer men de Amerikaanse stemmen beluistert.
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ZO het ergens onschokbaar sch~en, dan immers wel daar, waar niet alleen
de I8e eeuwse redelijkheid als goede fee bij de wieg van de staat gestaan
had, maar waar bovendien heel de geschiedenis sindsdien he't levend be-
wijs van de zegeningen van de vooruitgang leek. Toch ontbreekt ook daar
de critiek allerminst, doch zij vertoont daar wel ook de voorzichtigste en
daarom misschien vruchtbaarste variant. De overgang tussen het Euro-
pese en het Am. standpunt vindt men in Engeland. John Morley, optimis-
tisch progressief, wijst echter het geloof in de vooruitgang af als fatalistisch
en een ondermijning van het verantwoordelijkheidsbesef. A. J. Balfour
zegt, dat de vooruitgang geen onverwoestbare kracht is die, hier onder-
drukt, daar weer moet doorbreken, doch veeleer een teer kasplantje, moei-
lijk te kweken, gemakkelijk te vernielen. De Amerikaan Teggart bor-
duurt op hetzelfde stramien. Waarin wij geloven kunnen, aldus zijn
mening, is niet in de vooruitgang, maar in de mogelijkheid daarvan en
wat wij bestuderen moeten zijn dus de omstandigheden waaronder voor-
uitgang wel en waaronder zij niet mogelijk bleek, willen wij zijn voort-
bestaan bevorderen. En John Dewey zegt met andere woorden hetzelfde
als al die anderen: 'wetenschap, filosofie, geschiedenis en gezond ver-
stand verenigen zich, volgens de grootste Amerikaanse filosoof, in het
getuigenis dat vooruitgang geen vrije gift van de goden is, maar iets dat
door een klare vizie en harde arbeid moet worden verdiend.' Todd ten-
slotte, een van de geschiedschrijvers van deze gedachte uit 1918 zegt het
zelf zó: 'Tot dusver is er niet het geringste bewijs om het geloof in een
voortdurende, automatische, onvermijdelijke vooruitgang te garanderen,
nog minder het geloof dat hij een zegen is, door de een of andere myste-
rieuze macht van buitenuit op ons neergedaald. Vooruitgang is zeld-
zaam, evolutie en verandering alleen algemeen.'
Toehoorders, we hebben lang bij de geschiedenis van het begrip moeten
stilstaan. Dat was nodig om u ervan te doordri~gen dat de geschiedenis
van denkbeelden niet op zichzelf staat, maar functioneel verbonden is
met de geschiedenis. En dat was weer nodig om u er op voor te bereiden,
dat, wanneer ik nu in het tweede kortere deel van mijn betoog u mijn
eigen denkbeeld omtrent dit kwestieuze punt zal trachten te ontvouwen,
waartoe ik mede op grond dezer historische studie tenslotte gekomen ben,
dit niet pretendeert het absoluut-beste te zijn, doch op zijn best, het beste
voor het nu en het hier.

Slot volgt
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STORM OVER ISRAtL
(fragment)

De worgengel schoot over Nederland,
onzichtbaar schier, de snelle schaduwveeg
der vleugels raakte nauwelijks de grond;
de morgens openden hun licht alsof
geen wilde moordzucht in de atmosfeer
een wolk van dromen opjoeg als nog nooit
gebald stond voor het aangezicht der zon.
Maar reeds hadden de weinigen wier ziel
sinds jaar en dag werd uitgewoond door angst
om wat voorbij de grens zich samentrok
aan woede die het innerlijke licht
verdelgde in des mensen oogopslag,
hun leven prijsgegeven aan de dood,
terwijl de vlag van Nederland haar vlam
moest doven voor de gierende orkaan.
En wie uit Israël geboren was,
v~elde een zwarte holte in zijn hoofd;
al zijn gedachten stroomden daarin weg
als water in het keelgat van een put,
wanneer hij naar de einder wilde zien
waarachter zich een morgen hield verschanst
van rampen zwaar en donker als geen kracht
van denken zich te binnen brengen kon.

Een sluipsgewijs bedreven massamoord,
een stil en koel voltrokken worgproces,
een langzame omarming die de lucht
wegperste uit het lichaam van de Jood,
dit was het gruwelijke droomgezicht
dat aan de einder van hun wellust stond.
Behoedzaam zetten zij de aanval in,
met kleine schramgebaren van hun klauw;
geen schepsel zag het dunne bloedspoor dat
hun tergen in de Joodse zielen trok.
Want hoe verscheurend moet een lijden zijn
eer het de strengen van geloof en hoop
vernielt waaraan het mensenleven hangt.
Maar amper was het zomerlicht verbleekt
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tot ijl en schemerig Septembervuur,
toen met een korte vuistslag het geweld
de eerste breuk sloeg in het Joods bestaan;
een grillige, afzichtelijke lijn,
de wilde curve van een haatexplosie,
gaf aan de wereld te verstaan dat hier
de scheiding gaapte tussen bloed en bloed.
En plotseling vond zich de Jood terug
als achter muren van een staalhard glas
welks kilheid niet te overschreeuwen was;
onder zijn voeten wankelde de grond
waaruit zijn levensdrift haar sappen)rok;
hij zag nog wel de hemel, maar het leek
of zij versteend was tot een dood gelaat.

Niet langer dan een bliksemflits de nacht
uiteenrukt met haar arm van vuur
stond die verschrikking in hun hart gebrand.
Bleef niet alom het open aangezicht
der wereld in zijn bloeseming volharden
en ritselde het land niet van een toorn
die zich slechts fluisterend verheffen kon?
Ja, toen na weinig weken het geweld
opnieuw zijn nagels plantte in de Jood
en hem losscheurde uit het staatsverband,
zwol het gefluister tot een witte kreet
van pijn en woede om die moordaanslag
op 's mensen hoogste, heiligste bezit:
zijn zelfbesef, het raakpunt van zijn geest
met de oneindige verbeeldingskracht
die als een lichtstorm jaagt door het heelal
en hem, de sterfelijke, adelt met
het brandmerk van de uitverkorenheid.
Al die hun leven hadden toegezworen
aan wat het vluchtend uur te boven gaat:
wetenschap opgebouwd uit het graniet
van een onwankelbaar, ontroostbaar denken,
verhieven hun gestalte als een toorts,
en heel het land werd door hun licht bespoeld
en dronk het helder water van de stem
der vrijheid die daar uit dat fakkelwoud
omhoogschoot, een fontein die stromen bleef
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totdat zich het geweld had doodgerend.

Hartstochten wakkeren zichzelven aan,
zij kennen stilstand noch verzadiging,
wanpeer hun woede losgebroken is
uit de beperkingen der rekenschap.
Iedere hartstocht is een dodensprong
in 's werelds stilte, een verloren kreet
van leven in een levenloos heelal.
Nog kon geen schepsel weten hoeveel licht
werd meegezogen in de haat die hier
op gierenvlerken naar zijn offers dook,
hoe elke teug van het ontredderd bloed
steeds heter vlammen opjoeg door de keel
die nauwelijks gedronken had. Al wie
zijn droom nog onvergiftigd in zich droeg,
hield zijn gedachten in als hij de muil
der wildernis zich hoorde openen.
Maar vuur dringt ook gesloten ogen binnen
en hagel ranselt ook de huid die krimpt;
geen slachtoffer zou sterven eer zijn ziel
door wanhoop was veretterd en verminkt.
Met trage schreden trok het noodweer op,
iedere stap een ratelende slag,
een schokkend vooralarm van het gehuil
dat aanstonds uit de hemel neer zou gieren.
De prooi werd vastgenageld. Jood na Jood
sloeg zich het ijzer in het levend vlees,
toen hij zijn naam, onblusbaar zwart op wit,
in het register der gedoemden schreef.
Reeds werd het hem van honderd gevelmuren
in het gelaat gebeten als een vloek,
dat woord dat hem verstootte uit de zon:
Jood - en het daglicht kantelde alsof
een hand de hemelschaal had omgekeerd.
En toch was deze wereld nog van hem
en dronk hij gulzig van haar atmosfeer;
het licht van Holland was zijn levenslicht,
hij wist het nooit zo hartverscheurend diep
als nu hij .hier in zijn vernedering
overal ogen vond waarin de vlam
van een onschendbaar weten stond gebrand:
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de Jood is ook een kind van Nederland!

Te lang reeds droeg de haat het stenen mom
van de koelbloedige berekening
die lijnen trekt op velden blank papier
en acht het warme bloeisel niet waarin
de spanning van het naakte leven trilt;
te tastbaar was de weerloosheid, dan dat
de haat zich er niet aan verhitten zou,
te hongerig de beulshand naar een keel
die rochelend haar adem overgaf.
En in de klamme landverradersziel
woekerde als een schimmel de begeerte
met laarzenvoeten rond te trappen op
het weke mensenlichaam van de Jood.
Waartoe de heroïek van hemd en hiel,
van riem, revolver en Romeinengroet,
van een staccato krijsend kakement,
wanneer zij haar bezieling leeg moet stampen
op stenen waar geen druppel bloed uit springt?
En dat terwijl zich nog in Amsterdam
het gretig Jodenvolk de longen vulde,
alsof niet aan de muren van de tijd
een nieuwe orde haar signalen schreef.
Dat volk moest worden opgejaagd, die stad
gereinigd, schoongeranseld, uitgemest
met knuppels, koppelriemen, bajonetten,
opdat, na eeuwen schande, Neerlands bloed
van vreemde smetten vrij zich kon vertonen.
Het uur"was immers rijp voor heldenmoed,
nu het verzamelde Germanendom
de spieren spande voor de laatste strijd
tegen de vraatzieke leviathan.
Eén hand, tot vuist vergrimd, was reeds genoeg
om heel de aardverschuiving los te stoten
wier massa het gigantische gebint
der wereld uit zijn voegen drukken zou.

En toen begonnen zij hun moordbedrijf
daar in die stad waar zoveel eeuwen lang
de vrijheid als een zeewind had gestroomd.
Zij sloegen blindelings in het gelaat
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van mensen wier verborgen zielsgeweld
de wereld bleef omarmen en haar licht
nastamelen in heiligende klanken
tot elke vonk in hen was uitgetrapt.
Zij rukten in hun kletterende laarzen
het ghetto binnen, waar de levensvlam
haar adem even inhield; toen verhief
manshoog de woede haar gebalde vuist
en ranselde het zwarte broed omver.
Geen Jood of Christen bracht die slagen toe,
maar de getergde kracht van Amsterdam,
tezaamgelopen tegen het gcweld
dat haar het zuiver aangezicht vertrad.
Maar reeds was de verderver opgestaan
met open tanden in het licht der zon
en beet als een voorwereldlijk gedrocht
de zenuwstrengen van het ghetto door.
De bruggekleppen stonden opgesperd
gelijk versteende kaken, het gerucht
der uren was gekrompen tot ontsteld
gehuiver; als een eenzaam, roerloos schip
lag daar de Jodenbuurt van Amsterdam.
Eén dag. Het was genoeg: het angstzweet zou
niet meer verdrogen op het Joods gelaat;
het spijkerschrift van de Germaanse hiel
stond voor het leven in de prooi gedrukt.

Dit was de toeleg van het beulendom :
dat zich de moord van binnenuit voltrok,
zoals een kanker, een inwendig vuur
de weefsels van een organisme vreet.
Jood moest om Jood het felle worgkoord slaan
dat daarna schier vanzelf werd toegehaald;
de reeds versplinterende eenheid moest
haar radeloze wildernis maskeren
achter' de schijngestal te van een raad.
Zo schiep zich het verbijsterde instinct
uit wanhoop, zelfbedrog en eigenbaat
een lege woekering, een hol gezwel
dat uit een stervende het leven zoog,
opdat er in de storm van willekeur
een vleug van rede overeind bleef staan,



M.MOK

een kleine, bleke vlam waaraan het oog
zich vast kon grijpen in de barre nacht,
cen dwaallicht voor het sidderende hart
dat nog om leven kreet in de scconde
waarin het werd bedolven door het puin
van de omvergestoten duisternis.

Nauw stond dat spotbeeld op zijn lemen voet,
of als een tijger dook de dolle haat
tot in de ingewanden van zijn prooi.
Een jungle werd de Amsterdamse straat
waar, doodsangst hijgend in de keel, het wild
tegen de muren werd bijeengejaagd.
Daar stonden zij, vernederd in hun jeugd
die weg moest krimpen onder een geweld
dat witte vonken uit de keien sloeg
en hen ontzielde tot een mechaniek
dat lid voor lid bewegen moest aleer
het in de wagen tuimelde die straks
werd leeggekanteld in een martelput.
Hun lichaam snikte er zijn warmte weg
tot het, verschrompeld tot een handvol as,
geen ogen zelfs meer had om toe te doen.

Te zelden loopt het mcnsenlichaam vol
van een geluk dat louter ruimte is,
een golf van vrijheid die omhoog blijft staan
binnen de horizonnen van het hart;
te zelden kent het de bewogenheid
van de gesternten, ademhalend vuur
dat gouden stuifmeel uitzaait in de nacht;
zo diepe holen graaft de levensangst
dat haar geen huivering bereiken kan
van het extatisch waaien dat èn ziel
èn lichaam van het universum is.
Maar soms woelt zich uit de granieten grond
der jaren plotseling een woede los
die als de lege weergalm is van wat
zich scheppend in de ruimte openbaart,
een kracht die niet vereeuwigt maar verslindt,
een donkere bezetenheid die in
haar eigen hitte rondsnelt, wielend vuur
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dat het beginsel der creatie zelf,
de waaierende stijging van geluk,
poogt weg te zuigen naar de ondergrond.
Dan werpt het leven alle schaamte af
en stelt zich naakt en roekeloos te weer,
gelijk het eens zijn eerste ademteug
bevochten heeft op een chaotisch kwaad.

De chaos: woestenij en ledigheid,
verloochening van 's werelds heilprinciep,
ontkenning van het eeuwig vruchtbegin
in 's mensen sterfelijke staat -
dit was de kracht die daar in Amsterdam
de Joden overrompeld had en nu
de adem inhield voor een nieuwe stoot.
Maar zo verwoestend rende dit geweld
tegen de schering van haar leven in
dat heel de stad het lichaam spande als
een mens die plotseling de dood ontmoet:
al wat hij uit de jaren heeft gered,
dromen niet weer te geven, een geloof
dat als muziek zijn wezensgrond beweegt,
vergaart zich in zijn zenuwen en stuwt
zijn leven tot een rechte vlam omhoog.
Zo stond daar een verheerlijkt Amsterdam
opeens van aangezicht tot aangezicht
met het verderf, licht tegen ledigheid,
bewuste hartstocht tegen razernij.

Vroeg in de morgen stoof de vrijheid los,
onstuimig als een felle vogelzwerm.
Schouder aan schouder liep het werkend volk
de straten binnen waar de winterdag
de ogen nog maar half geopend had;
hun schreden dreunden als een trommelslag
alom de strijdgeest wakker, er begon
zich iets te reppen in de atmosfeer,
een tinteling, een knetterende brand;
dan laaide eensklaps boven Amsterdam
de morgenhemel van het harde licht
dat de verzetsdrift losgeslagen had;
en rechte mensen, stijgend in hun kracht,
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bewogen zich de huizen uit, een vloed
van eensgezinden, een verloste schaar
die met haar leven borg stond voor een droom:
gerechtigheid. Nog nooit had zich een stad
in zulk een klare hartstocht uitgetild
boven de stroomgebieden van de tijd;
nog nooit in twintig eeuwen had de Jood,
de bloedgetuige der gerechtigheid,
zo lijfelijk ervaren dat zijn licht
de levensadem van de wereld was.
Al wat zijn God hem ingeblazen had
werd zichtbaarheid in wat zich hier voltrok:
een golf van leven die werd omgewend
opdat zij wederkeerde tot haar bron.
Daar bleef zij stilstaan, rustend in zichzelf,
volkomen vrijheid in volkomen rust.

Het oog der beulen zag alleen verzet:
tramwagens die hun kringloop onderbraken
als sterren afgeweken van hun baan,
winkels waarvoor het rolluik nedersloeg
gelijk een valbijl, werkplaats en fabriek
wier stem op eenmaal in het niet verwoei,
een volksgemeenschap die haar levenskracht
gelijk een roofdier ingetrokken hield
eer zij zich wegwierp in een dodensprong.
Maar toen de middag boven Amsterdam
haar ruimte spande, lag daar straat na straat
verloren in een stilte zonder grens;
alleen het naakte steen getuigde nog
in zijn verlatenheid van wat zich hier
aan geestvervoering had geopenbaard.
En op die stenen stilte schampte af
heel het verbitterd vuurwerk van gerucht
dat door het beulsvolk werd omhooggestampt ;
geen bitse kinriem en geen karabijn,
geen remgegil, geen botte handgranaat,
geen honderden verbeten boevenkaken
deden de macht van Amsterdam te niet
dat daar als voor de eeuwigheid gereed
zijn straten uitzond in het middaglicht.
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In 1848 breekt een Europese revolutie uit. Frankrijk, Duitsland, Italië,
Oostenrijk, Hongarije worden meegesleept, geheel Europa is in koortsige
opwinding, de verste trillingen van de politieke aardbeving doen zich nog
gevoelen van Batavia tot Kiew toe. De keizer van Rusland ziet het gevaar
en als 'gendarme van Europa' neemt hij de leiding van de strijd tegen de
revolutie op zich. Hij mobiliseert zijn legers, en versterkt de banden met
alle door de revolutie bedreigde monarchen. Op zijn bevel trappen Rus-
sische troepen in Hongarije de laatste vonken van de revolutie uit. In
Rusland zelf namen de symptomen van een voorlopig nog machteloos
verzet in aantal toe. In de Petersburgse café's rukten de bezoekers elkaar
de buitenlandse kranten uit de hand, de expedities der kranten met het
laatste nieuws werden bestormd. De lijfeigenenbezitters vreesden voor
een nieuwe boerenopstand. Onder de radicale jongeren vonden de revo-
lutionaire en socialistische ideeën uit West-Europa een snelle verbreiding.
Zelfs onder de boeren drong het nieuws door en de geheime politie rap-
porteerde, dat in 1848 de gevallen van ongehoorzaamheid der boeren aan
hun bezitters aanzienlijk toegenomen waren, vergeleken met vorige jaren.
In de Westelijke grensprovincies en vooral in Polen, was de opwinding het
grootst. Het aantal aanslagen op het leven van landheren nam toe.
De Russische regering greep ook in het binnenland tot draconische maat-
regelen; een van de gewichtigste was de verscherping van de censuur. In
1852 nog worden de werken van de leiders der Slawophilen, Aksakow,
Chomjakow, Samarin, van wie het tsarisme toch zo weinig te vrezen had,
voor publicatie verboden. Uit de leerboeken der algemene geschiedenis
worden de namen van Peric1es en Scipio geschrapt, omdat zij republi-
keinen waren, en de naam van Mohammed, omdat hij een 'schurk' en de
stichter van een valse godsdienst was. De druk op de radicalen, de 'Zapad-
niki', was natuurlijk nog groter dan die op de Slawophilen. Jonge schrij-
vers als Sjtsjedrin en Toergenjew werden uit dehoofdstad verwijderd en in
de provincie geïnterneerd.
Nu werd de kring rondom Petrasjewski op de proef gesteld. De gelegen-
heid scheen gunstig, om van de zuivere propaganda over te gaan tot de
actie. De belangstelling nam toe, de avonden bij Petrasjewski werden

1 Fragment uit een nagelaten studie over Dostojewski, waarvan de volgende hoofdstuk-
ken reeds gepubliceerd zijn: 'Dostojewski en Nekrasow' [Kroniek van kunst en kultuur,
sejrg. 1940, nrs. 15/20], 'De mystiek verworpen' [Criterium, Ie jrg. no. 12, Dec. 1940],
'De geschiedenis van een vijandschap, Dostojewski en Toergenjew' [Groot Nederland,
Febr. 1941], 'De aanteekeningen uit het sous terrain' [Groot Nederland, Jan. '43].
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Danilewski sprak over Charles Fourier, Jastrzjembski over economie;
Dostojewski las twee maal, eens in de engere kring bij zijn vriend Doerow
en eens bij Petrasjewski, de brief van Belinski aan Gogol voor.
Het onderwcrp moest hem wel levendig interesseren. Belinski was zijn
leermeester geweest, Gogol zijn literaire voorbeeld. Was zijn waardering
voor Gogol als kunstenaar een tegenstrijdig mengsel van bewondering en
tegenzin, de politieke richting, die Gogol in deze jaren insloeg, kon hem
alleen tegen de borst stuiten. In 1846had hij al aan zijn broer geschreven:
'Ik zeg je niets over Gogol, maar het volgende is een feit. In de 'Tijdge-
noot' van de volgende maand zal een artikel van Gogol gedrukt worden,
zijn geestelijk testament, waarin hij zich los maakt van zijn werken en er-
kent, dat ze nutteloos en zelfs erger zijn. Hij zegt, dat hij van zijn leven de
pen niet meer ter hand zal nemen, want het is zijn taak, te bidden. Hij
stemt in met alle oordeelvellingen van zijn tegenstanders. Hij geeft op-
dracht, zijn portret in een reusachtig aantal exemplaren te drukken en de
de opbrengst te gebruiken als hulp voor reizigers naar Jeruzalem. Zie-
daar. Trek zelf je conclusie'.
Dostojewski was goed ingelicht; inderdaad verscheen het 'testament' te-
gen het eind van het jaar, als eerste stuk van Gogol's 'Passages uit brie-
ven aan mijn vrienden'. Dat is een weerzinwekkend geschrift, vol van
kwezelachtigheid en valse nederigheid. Waar was Gogol's gevoel voor hu-
mor, toen hij dit boekje uitgaf? De 'koning van de Russische lach' neemt
hier de allure aan van de zedespreker en de duisterling. De satyricus, die
de wereld van de lijfeigenschap over de hekel had gehaald, doet boete
voor zijn driestheid. Meer nog: hij looft de 'vaderlijke' macht van de
landheer over zijn boeren, hij geeft hem raad, hoe hij tegelijk hun zedelijk
peil kan verheffen en zijn eigen zak spekken. Hij verzet zich tegen de uit-
breiding van het ond~rwijs - waarvoor heeft de boer dat nu nodig? De
Slawophilen krijgen een veeg uit de pan omdat zij te hoogmoedig, de Za-
padniki, omdat zij te bekrompen zijn. Waartoe al die diskussies ? De re-
gering zal het wel uitmaken. Gogol zelfvTaagt vergiffenis aan God en de
ganse wereld, hij geeft toe, dat er in zijn werken veel meer verkeerds dan'
deugdelijks is, hij verwacht zijn spoedige dood, en áls er nu nog iemand
mocht zijn, die prijs stelt op zijn portret. ..
De Slawophilen voelden zich gegeneerd, de Zapadniki waren woedend.
Belinski schreef een scherpe critiek. Gogol antwoordde hem in een brief,
waarin hij te kennen gaf, dat Belinski uit persoonlijke motieven tegen hem
opgetreden was. Belinski bevond zich toen in het buitenland, om een kuur
te volgen; de doodzieke man schreef zijn antwoord - het was de brief, die
tientallen jaren lang het manifest van de Russische demokratie zou blijven.
'Ik beminde u met al de hartstocht, waarmee iemand, die met hart en ziel
met zijn land verbonden is, zijn hoop, zijn eer, zijn roem, een van zijn
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grootste leiders op de weg naar de bewustheid, de ontwikkeling, de voor-
uitgang, beminnen kan' - zo richt Belinski zich tot Gogo!. Maar Gogol's
nieuwste boek heeft een geweldige verontwaardiging verwekt. Rusland
zoekt zijn bevrijding niet 'in het mysticisme, in het asketisme, in het pië-
tisme, maar in de vooruitgang van de beschaving, de verlichting, de hu-
mani teit. Rusland heeft geen preken nodig [die heeft het genoeg gehoord],
geen gebeden [die heeft het genoeg gepreveld], maar het ontwaken in het
volk van een gevoel van menselijke waardigheid' .
De meest aktuële vragen zijn die van de vernietiging der lijfeigenschap,
de afschaffing van de lijfstraffen en de strenge naleving op zijn minst van
die wetten, die er al zijn. 'Dat voelt zelfs de regering', schrijft Belinski in
een passage, die op Dostojewski wel een bizondere indruk moest maken,
'de regering, die zeer goed weet, hoe de landheren hun boeren behande-
len en hoeveel van die landheren er jaarlijks door de boeren vermoord
worden ... ' Een prediker van de knoet, een apostel van de onwetendheid,
een voorvechter van het obscurantisme en van het bijgeloof, een lofzanger
van de Tartaarse zeden - zo toont Gogol zich nu. Dat hij zich daartoe op
de Orthodoxe kerk beroept, Belinski kan het begrijpen: maar op Chris-
tus? 'Wat hebt gij voor gemeenschappelijks gevonden tussen hem en wel-
ke kerk dan ook, laat staan van de Orthodoxe? Hij was de eerste die de
mensen de leer van de vrijheid, de gelijkheid en de broederschap heeft
verkondigd, en die de waarheid van zijn leer door zijn martelaarschap
heeft bevestigd' - en Voltaire is meer zijn geestelijke zoon, dan 'al uw
popen, aartspriesters, metropolieten en patriarchen'.
Gogol noemt het Russische volk het meest religieuse ter wereld; Belinski
ontkent het. De Rus is integendeel, zou houdt hij vol, van nature atheïs-
tisch. De mystieke exaltatie ligt niet in zijn natuur. 'Daarvoor heeft hij te
veel gezond verstand, helderheid en positiefheid van geest; daarin kan
ook de grootheid van zijn historische roeping liggen'.
Gogol echter, die het absolutisme prijst, -die de kennis van het lezen en
schrijven voor het mindere volk schadelijk noemt, hij heeft misbruik ge-
maakt van de hoge taak en de roeping van de Russische schrijver!
Een afschrift van deze, met prachtige hartstocht geschreven brief ontving
Dostojewski van een vriend uit Moskou, en na de voorlezing werd er be-
sloten, de brief weer in een aantal exemplaren over te schrijven. Tijdens
zijn proces heeft Dostojewski verklaard, dat hij Belinski's politieke inzich-
ten in geen enkel opzicht deelde: hij had de brief alleen maar, onvoor-
zichtig geno~g, voorgelezen als een merkwaardig literair document. Dat
is natuurlijk niet waar. De politieke eisen, die Belinski in zijn brief stelt,
deelde de jonge Dostojewski volkomen, zijn afkeer voor Gogol's gefemel
was niet minder groot en Belinski's anti-clericalisme, zijn verwerping van
kerk en kerkgeloof, hadden een diepe indruk op hem gemaakt. Wanneer
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'het betere te willen' liberalisme en vrijdenkerij is, dan ben ik in die zin mis-
schien een vrijdenker. Ik ben vrijdenker in die zin, waarin elk mens een
vrijdenker genoemd kan worden, die in het diepst van zijn hart gevoelt,
dat hij het recht heeft een burger te zijn, het goede voor zijn vaderland te
wensen, omdat hij in zijn hart de liefde voor het vaderland vindt, en het
bewustzijn, dat hij het nooit schade heeft gedaan. Maar was dit verlangen
naar het betere op het mogelijke of het onmogelijke gericht? Laat men
mij bewijzen, dat ik veranderingen en omwentelingen op gewelddadige,
revolutionaire wijze wilde - dat ik gal en haat opwekte!'
Er zijn al veel te veel mensen, die bang zijn om voor hun mening uit te
komen. 'Deze vrees om een woord te zeggen, heeft mij altijd gekwetst, zij
kan voor de regering eerder beledigend dan aangenaam zijn. Inderdaad,
waarom zou een behoorlijk mens bang zijn voor zichzelf en voor zijn
woord? Dat betekent, dat men aanneemt, dat de wetten de persoonlijk-
heid niet voldoende beschermen en dat men te gronde kan gaan door een
vluchtig woord, een onvoorzichtige zin. Mijn mening is, dat als allen op-
rechter waren tegenover de regering, dit veel beter voor ons zelf zou zijn'.
Hij zou gesproken hebben over de politiek, over de revolutie, over de cen-
suur. Op dit punt gaat Dostojewski nu in de aanval over:
' ...Wie heeft er in onze tijd nu niet over deze vragen gesproken en ge-
dacht? Waarom heb ik dan geleerd, waarom is door de wetenschap mijn
weetgierigheid opgewekt, als ik niet het recht heb, mijn persoonlijke me-
ning te zeggen of het niet eens te zijn met een opvatting, die op zich zelf
autoriteit heeft?' Zeker, hij heeft over de censuur gesproken, en zelfs in
critische geest. Hij heeft er over geklaagd, dat de censuur in de laatste tijd
overdreven streng is geweest, wat de literatuur in een moeilijke positie
heeft gebracht. Voordat de auteur nog iets geschreven heeft, wordt hij
reeds als de natuurlijke vijand van de regering beschouwd; men bevit
hem, men brengt hem tot brodeloosheid. De censor ziet overal toespelin-
gen op personen, Dostojewski zelf heeft er menigmaal om moeten lachen.
,Als ik sprak, als ik een weinig klaagde [en maar zo weinig!], was dat dan
uit vrijdenkerij? En waarover klaagde ik? Over een misverstand!' De
censoren begrijpen de hoge waarde van de literatuur niet, zij speuren
overal naar geheime bedoelingen, die er niet zijn.
Niet minder belangwekkend is, wat Dostojewski over de revolutie van
r848 en haar betekenis voor Rusland te zeggen heeft. Ook hier toont hij
zich fier en geslepen tegelijk. 'In het Westen speelt zich een verschrikkelijk
schouwspel, een voorbeeldeloos drama af. De eeuwenoude orde der din-
gen trilt en stort in elkaar. De diepste grondslagen van de maatschappij
dreigen elk ogenblik ineen te storten en de gehele natie in hun val mee te
slepen. Zes en dertig millioen mensen zetten als het ware elke dag hun ge-
hele toekomst op het spel, hun bezit, het bestaan van zichzelf en van hun
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kinderen! En zou dat beeld geen aandacht, nieuwsgierigheid, weetgierig-
heid verwekken en een schok geven aan onze geest?'
Dostojewski staat ver afvan die Slawophilen, die alleen maar op Europa
kunnen smalen: 'Dat is hetzelfde land, dat ons de wetenschap, de bescha-
ving, de Europese civilisatie gegeven heeft; zulk een schouwspel is een
les!' En dan volgt er een gedachte, die men bij Dostojewski niet zo spoedig
zoeken zou, een geniale paradox, een gedachteflits van verre strekking:
'Dat [de revolutie in het Westen] is tenslotte geschiedenis en geschiedenis is
de wetenschap van de toekomst' 1.

De geschiedenis als de wétenschap, niet van het verleden, maar van de
toekomst - de geschiedenis als een wétenschap, waaruit de mens in de
praktijk van zijn leven lessen moet en kan trekken - het is opmerkelijk,
dat eenjong Russisch schrijver in '49 tot deze gedachte komt; het is dub-
bel merkwaardig, dat hij haar, in het verdedigingsschrijven, dat hij aan
zijn gestrenge rechters toezendt, op de revolutie van 1848 toepast. Ook
voor zijn latere romans, die meer verkenningen van de toekomst dan be-
schrijvingen van het heden zijn, moet men deze gedachte vasthouden.
Hij zegt het nog eens: wie zal hem zijn belangstelling verwijten, wie zal
hem beschuldigen, als hij nu en dan over de gebeurtenissen in het Westen
gesproken, moderne boeken gelezen, de beweging in Europa zo veel mo-
gelijk bestudeerd heeft? 'Wil men mij werkelijk daarom beschuldigen,
omdat ik met enige ernst de crisis beschouw, waaronder het ongelukkige
Frankrijk lijdt en gebukt gaat, en dat ik deze crisis misschien als historisch
noodzakelijk beschouw in het leven van een volk, als een overgangstoestand
[wie zal dat nu met zekerheid zeggen?] en die tenslotte tot een betere tijd
zal leiden?' 1Hier wordt Dostojewski's verklaring bijna tot een verdediging
van de Franse revolutie van 1848. Maar onmiddellijk laat hij er op vol-
gen, dat het nooit bij hem opgekomen is, deze revolutionaire ideeën naar
Rusland over te planten, en ook deze passage verdient nauwgezette aan-
dacht:
'Voor mij was er nooit iets dwazers dan de gedachte aan een republikeinse
regering in Rusland ... Zulk een beschuldiging zou in strijd zijn met al
mijn overtuigingen, met mijn gehele opvoeding. Ik kan mij misschien nog
een revolutie in het Westen verklaren, en de historische noodzakelijkheid van
de tegenwoordige crisis aldaar. Daar heeft zich gedurende enige eeuwen,
meer dan duizend jaar lang, een hardnekkige strijd voltrokken van de
maatschappij tegen de autoriteit, die gegrondvest was op een vreemde be-
schaving, door verovering, geweld, onderdrukking. Maar bij ons? Ons
gehele land is niet op Westerse wijze tot stand gekomen!' En Dostojewski
roemt de alleenheerschappij, die het land twee maal heeft gered, eerst van
de Tartaren, daarop door de hervormingen van Peter I.
1 Door mij gecursiveerd [d.L.]
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Het is onmiskenbaar, dat er in dit betoog een stuk Slawophile ideologie
steekt: de geheel eigen ontwikkelingsgang van Rusland, vergeleken bij
Europa, het ontbreken van klassen- en standenstrijd in dat land, het 'va-
derlijke karakter' van de tsarenheerschappij, ook al steekt de hoge lofvoor
de hervormingen van de grote Romanow daar dan weer bij af. Het is niet
het enige blijk van de invloed der Slawophile gedachten op de jonge Dos-
tojewski, een invloed waarvan men kan vermoeden, dat hij dateert van
na zijn breuk met Belinski. Leest het 'visioen' op de Newa, aan het eind
van 'Het zwakke Hart' nog eens over: is die gedachte, dat Peters burg een
'kunstmatige' stad is, die als het ware met al zijn Westerse pracht en
praal in één nacht zou kunnen verdwijnen - hét is de enige plaats, waar
niet de krotten en sloppen, maar het centrum van de stad, regeringszetel
en symbool tegelijk, ter sprake komt - is die gedachte niet verwant aan de
welbekende haat van de Slawophilen tegen Peter's 'venster naar het Wes-
ten' ?Klaagt Dostojewski er niet ook in zijn feuilletons over, dat de nieuwe
hoofdstad zo vreemd ligt te midden van het oude Russische land? Ook
had de botsing met Belinski's vrienden zijn ogen gescherpt voor het mis-
bruik, dat met" de theorieën der 'Zapadniki' kon worden gedreven. In
'De kleine Held', het verhaal dat hij in de gevangenis schreef, vinden wij
de merkwaardige figuur van 'de Heer M.', in de eerste plaats een Euro-
peeër, een modern mens, die met nieuwe ideeën te koop liep en ijdel
was op zijn ideeën. De Heer M. staat bekend als een man van verstand:
'zo noemt men in sommige kringen een bepaald soort mensen, die vet WOf-
den op kosten van anderen, die totaal niets willen uitvoeren.' Hij beklaagt
zich altijd over de 'omstandigheden', die hem verhinderen zijn gaven te
'ontplooien; hij is vol van egoïsme, vol van sarcasme tegen alle romantiek,
d.w.z. tegen alles wat schoon en waar is, en daarbij gaat hij nog prat op
zijn 'sympathie voor de mensheid' en zijn 'verstandig begrepen philan-
thropie' ... De woeste tirade, die buiten het eigenlijke verhaal valt, schijnt
zich te richten tegen een soort van Manchester-liberalen op Russische
bodem, die Dostojewski klaarblijkelijk als zijn persoonlijke vijanden be-
schouwt. Hij had blijkbaar leren inzien, dat de begrippen van Europese
beschaving, liberalisme, realisme, misbruikt konden worden als dekman-
tel voor een hardvochtig egoïsme, dat zich van het Russische volk, met
zijn noden en tradities, niets aantrok.
Deze Slawophile invloed is niet noodzakelijk in strijd met Dostojewski's
radicale denkbeelden, zijn strijd tegen de censuur, de lijfeigenschap, de
tsaristische burocratie. De Slawophile gedachte had gedurende de Ige
eeuw een ruime sfeer van invloed, óók onder de radicale" oppositie. Wij
behoeven maar Dostojewski's tijdgenoot Alexander Hertzen te noemen,
wiens artikel: 'Moskou en Petersburg' onder de Petrasjewtsi grote op-
gang maakte, en die ook later voor Dostojewski zo veel betekend heeft.
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Dostojewski verbergt voor de rechters niet, dat hij hervormingen wenst:
'Als er hervormingen te wachten staan, dan zal het ook voor hen, die deze
wensen, klaar zijn als de dag, dat deze hervormingen juist uit de autori-
teit moeten voortvloeien, die voor die tijd zelfs nog meer versterkt moet
worden; want anders moet de zaak op revolutionaire wijze gaan'. Een
gewaagde toevoeging! Dostojewski laat er direct op volgen: 'Ik denk niet,
dat er in Rusland een liefhebber gevonden zal worden van een Russisch
oproer. De voorbeelden zijn bekend en tot op heden in de herinnering,
hoewel ze lang geleden gebeurd zijn'. Met deze verwijzing naar de boeren-
opstanden van Stjenka Razin en Poegatsjow wil Dostojewski iedere ver-
denking, dat hij aan een revolutie ook maar zou denken, wegvagen. Men
kan de passage intussen ook zo lezen: de hervormingen dienen van boven
af te komen, of 'anders' zal het Russische oproer ze nog moeten afdwin-
gen ...
Men stelt zich Dostojewski gewoonlijk voor als een dromer,. een in zich
zelf gekeerde, maar hij was een bizonder goed geïnformeerde dromer.
Dat blijkt uit wat hij in zijn verklaringen zegt over het socialisme - wel te
verstaan, het utopische socialisme, het socialisme van de 'systemen' van
Fourier, Cabet e.d. De gedachte aan een harmonische maatschappij, een
gemeenschap zonder klasseverschillen van mensen, die met en voor elkaar
arbeiden, trok Dostojewski aan, maar tegelijk zag hij het fantastische, het
onpractische van dit utopische socialisme zeer goed in. Op dit laatste ele-
ment legt hij in zijn verklaringen de volle nadruk, zonder het eerste, zijn
sympathie voor de prille en naïeve socialistische gedachte, te verzwijgen.
Hij is goed op de hoogte van de socialistische systemen, vooral dat van
Fourier. Hij weet, dat Fourier geen politieke eisen stelde, en wat Victor
Considérant in de Franse Kamer heeft gezegd. Hij heeft waardering voor
het socialisme: 'Het socialisme heeft veel nut gehad voor de wetenschap
door zijn critische analyse en zijn arbeid op het gebied van de statistiek ...
Het Fourierisme is een \Teedzaam systeem; het bekoort de geest door zijn
fraaiheid, het wint het hart door de liefde tot de mensheid, die Fourier be-
zielde, toen hij zijn systeem opbouwde en het verrast het verstand door
zijn consequentheid ... Er is geen haat in dat systeem'. Maar hij zegt ook,
dat het Fourierisme zelfs in Frankrijk reeds elke invloed verloren heeft, en
dat de gedachte alleen alom het in Rusland toe te passen, comisch zou
zijn.
Nog eens komt hij er op terug: 'Ik ben nooit socialist geweest, hoewel ik er
van hield, over sociale vraagstukken te lezen en ze te bestuderen ... Het
socialisme stelt duizenden middelen voor om de maatschappij te ordenen,
en omdat al deze boeken scherpzinnig en met warmte geschreven zijn,
en niet zelden met een ongeveinsde liefde voor de mensheid, daarom las
ik ze met belangstelling. Maar juist omdat ik tot geen enkel sociaal sys-
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teem behoor, maar het socialisme in het algemeen, in al zijn systemen be-
studeerde, juist daarom zag ik [hoewel mijn kennis bij verre na niet vol-
ledig is] de fouten van elk sociaal systeem ... Zie hier tenslotte de conclu-
sie, waarbij ik ben blijven staan. Het socialisme, dat is een wetenschap in
gisting, dat is een chaos, dat is de alchemie, voorafgaande aan de chemie,
de astrologie, voorafgaande aan de astronomie; hoewel het mij voorkomt,
dat er uit de tegenwoordige chaos in het vervolg iets evenwichtigs, verstan-
digs en weldadigs voor het algemeen belang zal voortkomen, juist zoals de
chemie uit de alchemie isvoortgekomen en de astronomie uit de astrologie' .
Het zal altijd moeilijk blijven uit te maken, in hoeverre de sympathie
voor het socialisme, die Dostojewski hier toegeeft, bij de sympathie, die
h~j werkelijk voelde, achterblijft, in hoe verre zijn veroordeling van dit
socialisme als onpractisch en ontoepasselijk in zijn verklaringen een scher-
per accent ontvangt dan in zijn gedachten. Eén feit intussen wijst er op,
dat de~e houding van sympathie en reserve tegelijk, niet ver van zijn wer-
kelijke opvattingen afweek. In Dostojewski's jeugdwerken vindt de spe-
cifiek-socialistische gedachte van een harmonische maatschappelijke or-
ganisatie zonder klasseverschillen of onderlinge strijd nog maar weinig
weerklank. Het utopische socialisme trok hem aan, maar hij had het nog
niet voor zichzelf verwerkt. Maar zijn latere boeken leggen er menig ge-
tuigenis van af, dat deze gedachte aan een betere, harmonische inrich-
ting van de maatschappij een indruk op hem gemaakt had, diep genoeg
om hem nooit meer los te laten.

Dostojewski bleef tot het eind van het proces bij dit systeem van verdedi-
ging. De verdediging van een revolutionair is het niet, want Dostojewski was
geen revolutionair; maar het is de verdediging van een bij uitstek moedig,
zelfbewust, omzichtig en geslepen mens. Wanneer Dostojewski zelf jaren
later zegt, dat hij in die jaren voor '49 ziek was en eigenlijk niet wist, wat
hij deed, dan zijn zijn eigen verklaringen daar, om hem te weerleggen.
Hij had het moeilijk in zijn gevangenis; hij was dikwijls ongesteld, zijn
zenuwen hadden erg te lijden, het duurde lange tijd, voordat hij lezen of
schrijven mocht. Maar er was in hem een gerechtvaardigd gevoel van
zedelijke verheffing, en van dat gevoel vinden wij de weerschijn in 'De
kleine HeIr!', in de kerker geschreven en pas acht jaar later gepubliceerd.
In 'De kleine Held' hebben wij een eigenaardige transpositie van zijn
eigen geestestoestand voor ons; het is het verhaal van een jongen, die het
geheim van een vrouw bewaart. De phantasie van de man, die zo veel
voor de rechter had verborgen gehouden, wat anderen, zijn vrienden, in
het diepste ongeluk had kunnen storten, werd aangetrokken door een ver-
beeld gebeuren van overeenkomstige en tegelijk contrasterende aard. In
die sombere gevangenis schreef hij een verhaal van zomertuinen en lan-
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delijke feesten in volle oogst. Het is het eerste van zijn werken, waarin de
zon doorbreekt; in zijn vroegere boeken is het altijd slecht weer. 'Un
paysage, c'est un état de l'ame.'
Voor het overige toont hij zich in 'De kleine Held' weer als een meester en
baanbreker op het gebied van een on-sentimentele kinderpsychologie.
Hetjongetje, dat 'Het zwakke Han' opfleurt, de spelende kinderen in 'De
kerstboom en de bruiloft', Netotsjka en haar vriendinnetje, waren vooraf-
gegaan. Bij de elfjarige, die 'de kleine held' is, toont hij fijngevoelig het
eerste ontwaken van de puberteit.

Dostojewski was niet de enige, die in de gevangenis schreef. Zijn vriend
Doerow deed het ook. Hij schreef een gedicht, 'Uit de apostel Johannes' ,
dat in bijbelse bewoordingen een pleidooi is voor een strijdvaardig sociaal
christendom. Ook die gedachte kan dejonge Dostojewski niet vreemd ge-
weest zijn. Hij vond analoge denkbeelden bij de bewonderde George
Sand, en zelfs in de brief van Belinski aan Gogol.
'Er is in de mens een massa taaiheid en levenskracht, ik dacht werkelijk
niet, dat het zo veel was; nu weet ik het uit ervaring,' schreefDostojewski
in de zwaarste maanden van zijn arrest. Op de vreselijke dag van het dood-
vonnis toont hij opnieuw zijn verwonderlijke en bewonderenswaardige
veerkracht. De brief, die hij dezelfde dag nog aan Michaïl schreef, is vol
hoop op de toekomst. Hij ziet terug op zijn leven, hij voelt berouw, om-
dat hij zoveel tijd verloren heeft in dwalingen, in ledigheid, door zijn wan-
ordelijke levenswijze, maar dat zal nu veranderen. 'Ik word opnieuw tot
het betere geboren.'
Hier laat hij zich ook uit over de kant van zijn leven, waarin al zo veel en
zo nieuwsgierig gesnuffeld is, de sexuële. Wat heeft men al niet willen op-
maken uit de bekende brief van r6 November r845, waar hij immers
schrijft: 'De Minna's, Clara's, Marianne's enz. worden al maar mooier,
maar zij kosten vreselijk veel geld. Onlangs hebben Toergenjew en Belins-
ki mij de les gelezen wegens mijn ongeregeld leven' - al is het duidelijk ge-
noeg, dat er in deze woorden een element van blufis. In grote ernst schrijft
hij in zijn laatste brief uit de Peter en Pauls-vesting: 'Het leven in de kaze-
mat heeft de niet geheel zuivere vleselijke behoeften in mij al voldoende
doen afsterven; ik heb mij vroeger te weinig in acht genomen.'
Dat is niet de taal van iemand, die zich 'in uitspattingen gewenteld heeft'.
En het is kenmerkend voor de vreemde, haast zou men zeggen perfide
manier, waarop de eerste uitgave van Dostojewski's werken verzorgd
werd, dat de eerste passage er wel in opgenomen is, de tweede niet.

Wij zien de jonge Dostojewski voor ons op de mooie tekening van Troe-
towski, uit zijn 25ste jaar. Er is kracht, opmerkzaamheid, zelfbewustzijn
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in dat gezicht, het gezicht van een jonge man, die zijn eigen weg zoekt.
Beïnvloed door alle vooruitstrevende geestelijke stromingen van zijn tijd,
heeft hij voor zich nog geen vaste keuze gedaan. In de grond van de zaak
zoekt hij naar een synthese tussen de beide hoofdstromingen, de 'Wester-
lingen' en de Slawophilen, hetzelfde, wat hij later ook zal pogen. Maar bij
de jonge Dostojewski overwegen toch de democratische en sociale denk-
beelden, die van West-Europa uit de Russische intellectuelen waren gaan
beïnvloeden; later gaat het Slawophilisme voor hem steeds zwaarder we-
gen, zonder dat hij er ooit geheel mee samenvloeit.
Al wat hem in zijn latere boeken bezighoudt, treffen wij ook reeds in zijn
jeugdwerken aan, ofin de debatten bij Petrasjewski: de diepe en originele
analyse van de normale en abnormale psyche - de vragen van godsdienst
en ongeloof - hoogmoed en uitbuiting tegenover onderdanigheid en ne-
derigheid - lijfeigenschap, kapitalisme en socialisme - de positie van de
vrouw - misdaad, straf en strafproces - Rusland en Europa, Petersburg
en Moskou, intellectuelen en volk. Hij is nog in volle ontwikkeling en bindt
zich aan geen systeem, maar waar hij een mening heeft, daar komt hij er
voor op, en vreest niet, daarbij 'tot het uiterste te gaan'. Een revolutio-
nair is hij niet, maar de revolutionaire gedachte ishem niet geheel vreemd.
Zijn jeugdwerken verbleken bij de meesterwerken uit zijn rijpheid, maar
zij hebben een eigen waarde, als de eerste uitingen van zijn genie, en zij
zijn onmisbaar voo, het begrip van zijn latere werk. Zeker, er heeft zich
in het Siberische 'dodenhuis' een eerste verandering in hem voltrokken,
en een tweede en diepere verandering omstreeks tien jaar later; er kwam
een tijd, wàarop Dostojewski met verwoedheid verbrand heeft, wat hij in
zijnjeugd, zo niet aanbeden, dan toch bewonderd en bemind had. Maar
de Dostojewski van 'De Duivels' [1871] is ook weer niet de Dostojewski
van 'De Halfwas' [1875] en de 'Broeders Karamazow', en het laatste
nummer van 'Het Dagboek van een Schrijver', dat na zijn dood het licht
zag, was weer een nieuw avontuur.
In de Petersburgse jaren van' 44 tot' 49 heeft Dostojewski zich als mens,
als schrijver en denker gevormd. Als wij de jonge Dostojewski niet leren
begrijpen, hoe zullen wij er ooit toe komen, het werk van het volwassen
genie, dat zoveel rijker, veelzijdiger, maar ook troebeler is, te omvatten?

Uit de nieuwere Russische literatuur is hier vooral gebruik gemaakt van de nieuwe uit-
gave van Dostojewski's brieven door Dolinin, met waardevolle aantekeningen, en van de
'Herinneringen' van Andrej Dostojewski [1930].
Over de Petrasjewtsi en hun proces voornamelijk: 'Djelo Petrasjewtsew', deel I, 1937, en
N. F. Beltsjikow' Dostojewski w protsesse Petrasjewtsew', 1936. Te noemen zijn ook de
werken van, en onder redactie van A. L. Bern: '0 Dostojewskom', 2 delen, 'Oe istokow
twortsjewstwa Dostojcwskowo' en 'Psychoanalytitsjeskije Etjoedi'.
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HET DONKER BEHANG

Het behang in alle kamers was donker: een zwart patroon op bruine
achtergrond. Het patroon had iets van een zwarte vogel met brede
klauwen. Als klein kind droomde ik soms, dat die vogel zich van het be-
hang losmaakte en met geopende klauwen naar mij toe vloog. Dan gilde
ik me wakker. Even later voelde ik op mijn voorhoofd de hand van mijn
moeder die. zei: heb je gedroomd? Dan ging ik gerust weer slapen.
Donkere kamers waren in die dagen deftig. Er waren ook zware, donker-
bruine gordijnen die veel licht wegnamen. Lichte vrolijke kamers waren
niet deftig.
Al mijn vroege kinderjaren, alles wat toen gebeurde, zie ik tegen de
achtergrond van dat donker behang. Eerst nu weet ik dat het me vaak
bang maakte. Toen was ik mij daarvan niet bewust, het hoorde zo.
In de huiskamer zaten wij om een vierkante tafel en voor een der beide
ramen stond een voetkussen. Als ik daarop stond kon ik net door het raam
naar buiten kijken. Daar was de straat met een ver uitzicht aan de over-
kant. Ik keek naar de voorbijgangers. Sommigen keken in en groetten.
Er kwamen rijtuigen langs, boerenbrikken met paarden die veel haar aan
de poten hadden. Soms wuifde een boer naar ons met zijn zweep als hij
voorbij reed. Ik zag mensen boodschappen doen, naar en van hun werk
gaan. Op vaste uren kwam een meisje voorbij; ik wist dat ze naar de
bakker zou gaan en even later terug zou komen met een lang bruin brood.
Langzaam slenterde een diender langs en ik keek naar zijn dikke, glim-
mende stok en de zilveren knopen van zijn uniform. Tegenover ons huis
stonden kastanjebomen en een beuk. Een der kastanjes had bovenin een
eigenaardige, heel regelmatige vork. Ik keek daar altijd naar in de winter
en ik zag in het voorjaar hoe die vork onder de blaren verdween. Over
het water heen kon ik een weg zien met bomen en heel ver daarachter een
andere laan. Als het twaalf uur was klom ik op mijn voetkussen en ging
kijken of mijn vader in zijn rijtuig al aan kwam rijden. Eerst zag ik het
rijtuig op die verre laan, het bewegen kon je niet zien, maar heel lang-
zaam ging het verder. Dan kwam het eindelijk op de andere weg, dichter
bij. Even later kwam het rijtuig voor. Ik hoor nog de klap van het portier
dat mijn vader dicht sloeg. Dan kwam hij het huis binnen. Hij liep altijd
wat gebogen, er zat iets van zorg in hem. Als hij binnen was, begon
moeder met de koffietafel en vader kreeg wat warms.
Als ik aan dat donker behang denk, zie ik hoe zwart het haar was van
mijn vader en hoe bleek zijn gezicht. Dat alles hoorde bij elkaar. Onder
het eten spraken vader en moeder over kleine dingen die des morgens
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waren gebeurd, over vader's patiënten, soms over familie en vrienden.
Er werd weinig gelachen. Mijn vader had, geloof ik, altijd zorgen. Toen
ik klein was, meende ik dat alles zo hoorde en natuurlijk was.
Op mooie zomerdagen dekte moeder de tafel in de tuin. Dan was alles
licht en vrolijk en het was net of vader en moeder er dan heel anders
uitzagen. Eerst nu besef ik dat het donker behang er dan niet was.
Wanneer des avonds de gaslamp werd aangestoken, was het lichter in
de kamer. Er scheen een gezellig licht over de tafel, mijn moeder zat
achter het theeblad met een handwerkje en las onderwijl een boek. Ook
vader las. Ik mocht kleine werkjes doen: mijn vader. het geneeskundig
tijdschrift aangeven, voor moed-er een kluwen opwinden of spelden in
een doosje doen. Ik bekeek een prentenboek of speelde met blo~ken of
legkaart. Moeder bracht mij naar bed; zij gaf mij een nachtzoen en stopte
mij in: hoe veilig was dat gevoel. Een nachtlichtje bleef aan en scha-
duwen schoven heen en weer. Dan bewoog de zwarte vogel van het
behang, maar ik draaide mij om en sloot de ogen om dat niet te zien. Zo
viel ik in slaap.
Er was nog een klein broertje, dat Eddie heette. Overdag zat hij in een
kinderstoel en speelde met blokjes of een pop. Als er iets viel raapte ik het
op en gafhet hem. Hij had een even bleek gezicht als mijn vader en grote,
zwarte, ernstige ogen. Ik kan mij niet herinneren dat hij ooit lachte. Als
ik aan dat donker behang denk, zie ik tegelijk die zwarte, peilloze ernstige
ogen. Waarom lachte hij nooit? Toch was 'hij stil opgewekt, hij scheen
met alles tevreden. Ik voelde mij nooit achtergesteld bij hem, maar ik
begreep onbewust dat er iets was van een bijzondere vertedering bij mijn
ouders voor dat kleine stille broertje. Vaak zat hij bij vader op schoot
en vader hield zijn beide handjes vast. Zo konden ze wel een uur lang
heel stil samen zitten, terwijl mijn vader las. Als wij aten, kreeg Eddie
een bordje eikelcacao; dat was goed voor hem, zeiden mijn ouders.
Toen kwam er een tijd dat Eddie veel in bed moest blijven. Als ik daar-
aan terugdenk is het of de kamers donkerder werden; mijn vader werd
bleker en ernstiger en moeder die zo vrolijk kon zijn, werd stiller. Aan
tafel werden woorden gesproken die ik niet begreep, maar het ging over
Eddie. Op een avond kwam een professor, leermeester van mijn vader.
Hij ging met vader naar boven. Heel lang bleven ze daar, ik zat bij
moeder in de kamer en speelàe, maar ik durfde niets te zeggen. In eens,
toen ik moeder iets wilde vragen en naar haar opkeek zag ik een traan
over haar wang rollen. Ik werd angstig en vroeg: wat is er, moeder?
Eddie is heel ziek, antwoordde zij, maar de professor wil hem weer beter
maken. Even later bracht vader de professor naar de trein terug. De
volgende dag was het nog stiller in huis. Wees maar heel lief en maak
geen lawaai, zei moeder, want Eddie is erg ziek.
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Stil zaten wij des avonds om de lamp. Telkens gingen vader of moeder
naar boven. Ik mocht Eddie elke dag even zien. Wat heeft hij op zijn
hoofd, vroeg ik. Het was een ijszak, zei moeder, want Eddie had erge
hoofdpijn. Ik wilde hem laten lachen, maar moeder zei: laat hem maar
rustig liggen.
Op een middag bracht moeder mij weg naar het huis van een vriendin
bij wie ik mocht logeren en van wie ik veel hield., Des nachts werd ik
wakker, miste mijn ouders en huilde. Alles was zo anders.
Toen, op een morgen, kwam vader mij halen. Ik weet niet meer, wat hij
zeide, maar het was niet veel. Aan zijn hand liep ik naar huis. Hij bracht
mij naar de kamer \vaar Eddie lag. De gordijnen waren gesloten; het
gaslicht brandde. In zijn bedje zag ik Eddie liggen; hij lag heel stil en
zijn gezicht was wit. Toen wij naar beneden gingen, waren ook in de
huiskamer de gordijnen dicht en brandde de lamp. Aan de tafel zat
moeder, ik kon haar gezicht niet zien, want zij borg haar hoofd in haar
armen. Ik zag haar rug vreemd op en neer gaan en hoorde haar zacht
snikken. Ik legde een hand op haar arm. Het enige gevàel dat ik mij her-
inner, was niet het verdriet om het kleine broertje, maar het vreemde en
angstige van die kamer, waar de gordijnen gesloten waren, het bleke
gaslicht brandde en het donker behang aan alle wanden stond.
Toen kwamen er weer nieuwe dagen. Eddie's kinderstoel werd naar de
zolder gebracht. Op zolder maakte ik eens een kast open en vond daarin
zijn speelgoed: een karretje met paard, een blokkendoosje en zijn pop.
Op een morgen, dat de zon in de kamer scheen, zag ik ineens dat door
vader's zwarte haar veel witte draden liepen. Soms, aan tafel, boog
moeder in eens het hoofd en huilde. Dan trok vader's gezicht in een strak-
ke witheid en hij boog het hoofd zo diep dat ik zijn ogen niet meer zag.
Ik heb nooit gezien dat vader huilde, maar zijn gezicht was als van witte
steen en zijn stem, die vroeger wel eens helder en licht kon zijn, klonk dof.
Nog altijd zie ik moeder's wanhopig verdriet en vader's ingehouden smart
tegen de achtergrond van dat donker behang.
Er gingen een paar jaren voorbij, ik was op de grote school. Niet meer
zo vaak huilde moeder en vader kon soms met lichter stem spreken en het
was of de kamer iets lichter werd. Er waren dagen in het jaar, dat mijn
ouders naar de kalender keken en elkaar aanzagen. Vandaag was Eddie
jarig, zei moeder.

Het was een jaar dat de lente vroeg begon; ik herinner me dat ik met
Paschen bosviooltjes en primula's plukte achter in de tuin. Er was veel
zon in de kamer. Op een avond hoorde ik vader iets vertellen aan moeder
dat grappig was. Vader lachte luid op. Een vreemd, bevrijdend gevoel
kwam in mij en ik keek vader vragend aan. Dadelijk verstarde zijn gezicht
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en hij zweeg. Ik zag, dat hij aan Eddie dacht. Maar een paar dagen later,
toen ik de kamer binnen kwam, hoorde ik vader en moeder samen lachen.
Ik weet.het nog heel goed, want het maakte mij vrolijk. Ik ging spelen en
keek hen niet aan.

Op een morgen kwamen er werklui in huis met ladders en een lange
tafel op schragen. Wij moesten in een andere kamer wonen want moeder
zei dat alle kamers werden behangen. Het drong niet tot mij door dat wij
nu dat donker behang zouden kwijtraken, maar ik was het meest ver-
heugd om het vreemde dat die mannen daar gingen werken in onttakelde
kamers. In het midden stond de lange tafel en daarop legden ze de repen
behang en bestreken die met warme stijfsel, waarvan ik de lucht nog ruik.
Overal kwam een licht behang, roze rozen met lichtgroene blaren. Toen
et klaar was zei moeder dat het zo vrolijk uitzag en dat vond ik ook.

Op een zomermorgen kwam vader mij uit mijn bed halen en leidde mij
naar de slaapkamer mijner ouders. Ik had een zusje gekregen, zei vader
en gelukkig was moeder een beetje ziek geworden en moest in bed liggen,
dan kon ze de hele dag bij het nieuwe zusje zijn. Ik vroeg of we nu dat
zusje hadden gekregen omdat er een nieuw behang was gekomen. Vader
lachte en zei ja.
Jaren later, op een Zondagmiddag, wees moeder mij in een kleine kamer
een scheur in het behang. Daarachter zagen wij het oude, donkere. Dat
was ons oude behang, zei moeder. Ik zag aan haar ogen dat ze aan Eddic
dacht. De volgende morgen was de scheur dichtgeplakt; niemand wilde
het meer zien.
Nog eens herinner ik me, het oude behang te hebben gezien. Dat was,
toen mijn ouders verhuisden; mijn bejaarde vader had de praktijk neer-
gelegd en zij vertrokken naar een grote stad.
In het laatste uur, vóór de verhuiswagen zou wegrijden en het oude huis
voor goed voor mij zou zijn gesloten, liep ik alle kamers nog eens door om
de herinneringen aan mijn kinderjaren samen te vatten. De meubels
waren al weg, de gordijnen, de kleden. Vreemd klonk het holle geklots
van mijn stappen op de verveloze houten vloeren. In de slaapkamer
mijner ouders was bij het weghalen van een kleerkast een grote lap be-
hang afgescheurd en daarachter zag ik het oude donker behang met het
zwarte patroon. Nog eenmaal leek het me, of de zwarte vogel zich met
uitgespreide klauwen daaruit losmaakte. Alles om mij heen vervaagde en
werd onwezenlijk. Jaren vielen van mij af en ik bleef alleen als het klein
kind dat ik geweest was. Tot de stap van een verhuizer mij opschrikte en
ik haastig naar beneden liep.
De deur viel dicht, voor het laatst. Ik heb het oude huis nooit meer
gezien. De mensen die er nu wonen, weten niet dat achter hun fleurig
behang mijn donkere jeugd zich verbergt.
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POLONIUS

NAAM EN KARAKTER

There is great significancy in the names of
Shakespeare's plays. Coleridge

Ieder die met enige aandacht de lijst van dramatis personat in HamIet
doorleest moet wel getroffen worden door de verscheidenheid der namen:
Latijnse en Italiaanse wisselen af met Noorse en Deense en, in het geval
van Ophelia, met een gelatiniseerde Ierse. Shakespeare hield van zwie-
rige, mooi-klinkende namen: het te pas en onpas geciteerde 'what's in a
name' heeft bij hem zeker geen betrekking op eigennamen. Denk maar
eens aan T weljth Hight met zijn Orsino, Sebastian, Malvolio, Olivia, Viola
en - wat een vondst voor de charmantste van zijn clowns - Feste! Denk
eens aan The Merchant of Venice met zijn Antonio, Bassanio, Gratiano,
Salanio, Salarino en zelfs Shylock, een naam die wij als een soortnaam
zijn gaan beschouwen, maar die in een levende genealogie tot de Baby-
loniërs teruggaat. Van het merendeel der namen in HamIet kennen wij
de herkomst. Die van Polonius - tot welke ik mij in dit opstel wil be-
perken - heeft een eigen en zeer bijzondere geschiedenis. In de eerste
quarto-uitgave heette de Lord Chamberlain nog niet Polonius maar
Corambis, een naam die Shakespeare Of in Der Bestrafte Brudmnord
(waarin hij Corambus heet) Of in de Ur-Hamlet had gevonden. Op
aardige maar, mijns inziens, wel iets te vernuftige wijze brengt Professor
1. Gollancz de naam Corambis in verband met een regel uit juvenaEs'
zevende satire:
Occidit miseros crambe repetita magistrosI,
waarin 'crambe repetita' betekent de tweemaal opgekookte kool en dus
betrekking zou kunnen hebben op de herhalingen waarin de oude staats-
man pleegt te 'vervallen. Hoe dit ook zij, Shakespeare veranderde de

~ naam in Polonius en wij dienen aan te nemen dat hij hiervoor zijn goede
redenen had. Wat leidde hem hiertoe en wat suggereerde hem juist deze
na~m? Vrij algemeen wordt aangenomen dat de figuur van Corambus-
Polonius als een min ofmeer caricaturale uitbeelding moet opgevat ..•.vorden
van Koningin Elisabeth's vertrouweling William Cecil, Lord Burleigh.
Shakespeare wilde echter niet te veel aanstoot geven - van al zijn tijdge-
noten hield hij zich het meest afzijdig van de politiek -en na Burleighs dood,
in 1598, veranderde hij de naam Corambis, die niet onbekend was en
waarschijnlijk al meer als spotnaam gebruikt was, in Polonius, een goed-
klinkende, volkomen neutrale naam. Was deze naam te danken aan een
1 De altijd weer opgekookte kool (herhaalde stof) doodt de ongelukkige leermeesters.
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spontane ingeving of vond Shakespeare hem ergens in deze of andere
vorm? Het is alweer de ingenieuze professor Gollancz die ons hier de weg
wijst en deze keer kan ik hem met minder aarzeling volgen. Er was
namelijk, juist in het jaar dat Burleigh stierf, een Engelse vertaling ver-
schenen van een door de bisschop van Posen, Laurentius Grimalius
Goslicius, geschreven werk, getiteld De Optima Senatore, een uitvoerig
handboek voor staatslieden en diplomaten. De lange, beschrijvende titel
van het boek luidt:
,A golden work replenished with the chief learning of the most excellent
philosophers and lawgivers, and not only profitable but very necessary
for all those that be admitted to the administration of a well-governed
Commonweal; written in Latin by Laurentius Grimaldus 1 and con-
secrated to the honour of the Polonian (Poolse) Empire.'
Uit het adjectief Polonian zou nu Shakespeare de naam Polonius ge-
distilleerd hebben, een naam die voor hem, met zijn 'littIe Latin', slechts
de Pool kan betekend hebben en iedere mogelijke zweem van caricatuur
die in de figuur van de Kamerheer stak naar een ver en neutraal gebied
verwees. Het Poolse werk, dat onder de verkorte titel The Counsellor
zekere bekendheid verwierf, bestaat uit twee delen. Het is, zoals te ver-
moeden was, een onopwekkend geschrift. De schrijver zelf spreekt aan
het einde van het eerste deel terecht de vrees uit: dat hij de geest van de
lezer vermoeit en daardoor vervelend wordt. Een enkele korte passage
moge dienen om de mogelijkheid steun te geven dat Shakespeare op zijn
minst enkele wenken van de Poolse bisschop voor zijn toneelkarakter
heeft ter hart.~ genomen. Het past de raadsman, zegt Grimalius: 'geestig
en volgzaam te zijn, een goed geheugen en gezond verstand te hebben,
omzichtig, vooruitziend, behoedzaam en slim te zijn'. En niet alleen dient
hij omzichtig te zijn in zijn privé-aangelegenheden maar ook in alle
andere 'die schadelijk kunnen zijn voor het Gemenebest'. Behalve in
Polonius' woorden en karakter herkent Gollancz de invloed van De
Optima Senatore ook in Hamlcts verhevenste uitingen. Het overtuigendste
voorbeeld van een dergelijke echo is Hamlets vurige loftuiting op de
mens en zijn rede in zijn gesprek met Rosencrantz en Guildenstern:
'What a piece of work is man! how noble in reason! how infinite in
facultyl in form and moving how express and admirable! in action how
like an angel! in apprehension IlOW like a God! the beauty of the world!
the paragon of animals !' 2 Letten we niet op het tikje melancholieke ironie
dat er in Hamlets woorden ligt, dan kunnen wij inderdaad zonder ànze
1 De naam is blijkbaar verkeerd overgenomen.
2 'Welk een meesterwerk is de mens! Hoe edel door de rede! hoe oneindig rijk in ver-
mogens! in vorm en beweging hoe heerlijk en vol uitdrukking; in houding, hoe gelijk aan
een engel! in begrip, hoe gelijk aan een god! het sieraad der wereld! het voortreffelijkste
van alle schepselen!
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rede hevig geweld aan te doen in Grimalius' nuchter-strenge opmer-
kingen een overeenkomst met Hamlets dithyrambe vinden 1. De Poolse
bisschop toch zegt:
,Among all creatures contained within the circle of the earth, that which
we call man is the chiefest and of most reputation, for he alone of all
other living things, ofwhat nature soever, is made not only an inhabitant
and citizen of the world, but also a lord and prince therein .... Reason
doth make men like unto God ... The wise man bl' his virtue resembleth
the likeness of God ... But what is that which in man is most excellent?
Surely Reason!'
Of nu Shakespeare inderdaad door het Poolse geschrift geïnspireerd
werd, is een van die vragen die wel nooit met stelligheid zal beantwoord
kunnen worden. Hoe vernuftig Gollancz zijn parallel ook trekt, ik acht
het even waarschijnlijk, ja zelfs waarschijnlijker, dat Shakespeare door
eigen inzicht en ervaring tot zijn verheerlijking van de rede is gekomen.
De hele HamIet wordt verlicht door de adel en de souvereiniteit van het
menselijk verstand, en vele zijn Shakespeare's variaties en die van zijn
tijdgenoten op dit thema. (Cf. HamIet IIl. 1. 156/7 en IV. IV. 31). Niet-
temin sluit ik de mogelijkheid dat Shakespeare het boek van Grimalius
gekend heeft niet uit en wil mij, zij het met enige aarzeling, bij Gollancz
volgelingen aansluiten. Tot er een andere Shakespeare-kenner komt,
met een 'more sovereign reason'.

2

Interessanter dan zijn naam is de persoon van Polonius. Telkens weer
als ik de Hamiet zie, word ik, naast de alle anderen op de achtergrond
dringende hoofdpersoon, geboeid door de dynamische figuur van de oude
raadsman. De meeste acteurs - of regisseurs - verlagen de man Polonius
tot een caricatuur. Zij maken hem bemoeiziek tegenover zijn kinderen
(de kinderen laten hem maar leuteren), slaafs en vleierig tegenover het
koningspaar en HamIet. Zijn oude, gebarsten stem, zijn arthritische
loopje - 'oude mannen hebben zwakke dijen' - zijn bedrijvigheid, zijn
gemaniereerdheid, alles wordt tot in het ridicule geaccentueerd en het
ridicule doodt de mens. Is nu Polonius in wezen zo ridicuul als hij door
de traditie wordt beoordeeld en gespeeld? Don Salvador de Madariaga,
een der laatste commentatoren op HamIet, zegt van Polonius: 'Alle
goede critici zijn het erover ee ns dat Polonius niet als een caricatuur
dient opgevat te worden; dat hij zowel een soort Staatssecretaris als

1 Volgens Prof. E. M. W. Tillyard is Hamlets loftuiting in volkomen overeenstemming
met de middeleeuwse traditie; de mens heeft zijn kosmische plaats tussen engelen en
beesten. (Vg. The Eii;;.abethan World Picture)
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Kamerheer is (wat op zichzelf het caricaturale niet uitsluit. v.M.) en dat
zijn intellect, hoewel het begint te verminderen en te verzwakken tot
babbelachtigheid, nog steeds het vertrouwen van de Koning waard is' '.
De Madariaga, die zich blijkbaar zelf ook tot de goede critici rekent, gaat
te ver met te zeggen alle goede critici. Verscheidene goede critici be-
schouwen Polonius als een seniel mannetje, dat niets begrijpt van wat er
in zijn naaste omgeving gebeurt; dat een aantal afgezaagde en onbe-
duidende leefregels om zich heen strooit; zijn zoon en dochter op minne
wijze bespiedt en laat bespieden en hen, ten slotte, na een aantal onbe-
nullige maar gevaarlijke machinaties, in de dood meesleept. 'Polonius'
wijsheid,' zegt Professor Dowden, een der nog altijd gezaghebbende
litteratuurgeschiedschrijvers, 'vloeit niet voort uit een rijke en diepe
natuur, maar is de kleine, gehamsterde voorraad van een lange en opper-
vlakkige ervaring' •. Dowden weet dan echter niet goed raad met de
prachtige regels

To thine own selfbe true,
And it must followas the night the day
Thou canst not then be false to any man 3,

die hij, op allerminst overtuigende wijze, wel acht een grote waarheid
te bevatten, maar die aan de andere voorschriften wordt toegevoegd:
'als een stukje harde, levenloze wijsheid evenals de rest'. Tot weLk:een
leugenachtige onzin kunnen zelfs geleerde critici zich laten verleiden als
ze een vooropgezette mening willen bewijzen! En erger maakt Dowden
het nog door die andere twee, nog mooiere en pregnantere regels te
verzwijgen, regels die van een diepe menselijkheid getuigen en van een
door innerlijke schade opgedane ervaring:

The friends thou hast, and their adoption tried,
Grapple them to thy heart with hoops ofsteel... 4

Is deze raadgeving, zoals Dowden van de andere voorschriften zegt,
alleen maar geschikt voor een schrijfvoorbeeld ? Neen, het is de levende'
wijsheid van een oud man, die door verlies geleerd heeft wat vriendschap
waard is. .
Granville Barker, die door de Madariaga stellig tot de goede critici zal
gerekend worden, heeft een iets betere opinie over Polonius. 'Hij is niet
helemaal of opvallend dwaas,' zegt hij, en laat als waarschuwing voor de

1 Salvador de Madariaga: On Hamiet. (1948).
2 E. Dowden: Shakespeare. A Critical Study of his Mind and Art. pp 141-142.
3 blijf aan uzelve trouw,
En hieruit volgt, als op den dag de nacht,
Dat gij dan tegen niemand vals kunt zijn,
4 Hebt gij cen vriend beproefd en trouw bevonden
Zo klem hem aan uw ziel met stalen band
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acteur, daarop volgen: 'noch uiterlijk ook 1 maar enigszins belachelijk' 2. Toch
noemt hij hem later: 'een dwaze oude heer, op kleine wijze manoeuvre-
rend tussen driften en krachten die duister voor hem zijn'. Evenals
Dowden heeft ook Granville Barker moeite met een verklaring van de
verschillende aspecten van Polonius' karakter. Hij spreekt niet, zoals
Dowden doet, van Polonius' 'levenloze wijsheid'. Integendeel, hij heeft
grote waardering voor Polonius' voorschriften en de vorm waarin die
gegoten zijn. De latere, onderdanige houding van de Kamerheer en zijn
meepraten met HamIet meent hij echter te moeten toeschrijven aan het
feit dat Shakespeare zelf, al schrijvende, een andere opvatting van Polo-
nius had gekregen, een mening die mij even ongegrond voorkomt als
Dowden's vooroordeel.
Meer waardering en eerbied voor Polonius' karakter toonde William
Hazlitt 3. Hij wraakt de critici die een zekere inconsequentie in Polonius'
optreden laken: 'Polonius is in zijn soort een volmaakt karakter; er is ook
niet de minste grond voor de bezwaren die ingebracht zijn tegen de
inconsequenties in deze rol. Er wordt gezegd dat hij heel dwaas handelt
en heel verstandig spreekt. Daar steekt geen inconsequentie in. Ook, dat
hij de ene keer heel wijs praat en de andere keer dwaas; dat zijn raad-
gevingen aan Laertes zeer verstandig zijn en die aan de Koning en
Koningin ten opzichte van Hamlets krankzinnigheid heel belachelijk.
Maar de eerste geeft hij als vader, en is daarin oprecht; de andere geeft
hij als hoveling slechts 'als bemoeial' en is dus gedienstig, babbelziek en
onzakelijk. Om kort te gaan, Shakespearc is beschuldigd van tegen-
strijdigheid in deze en andere personen, alleen maar omdat hij het onder-
scheid heeft bewaard dat er in de natuur bestaat tussen het begrip en
de morele gewoonten der mensen, tussen de dwaasheid van hun ideeën
en de dwaasheid van hun beweegredenen. Polonius is geen dwaas, maar hij
maakt cr zich tot een. Zijn dwaasheid, hetzij in zijn handelingen of in
zijn woorden, valt in de categorie van onzuiverheid van intentie' 4. De
dualiteit van Polonius' karakter is door Hazlitt duidelijk ingezien en
aangetoond. Hij is geen dwaas, maar handelt soms als een dwaas, 'as a
mere courtier' .
Weer iets minder gunstig laat Coleridge zich uit. Hij gelooft niet dat het
Shakespeare's bedoeling is geweest de seniliteit en de zwakheid van
Polonius' verstand te belichten. Polonius is geen verachtelijk man ver-
geleken met andere, normale lieden: hij is slechts verachtelijk in het oog
van Hamiet. Hamlets geest is de 'logische tegenstelling' van die van

1 Mijn cursivering. V.M.
• Harley Granville Barker: Prifaees 10Shakespeare. (Third Series, 1937).
3 W. Hazlitt: Characters rif Shakespeare's Plays. pp. 112-113.
4 Mijn cursivering. v.i\L

43



w. VAN MAANEN

Polonius; (Coleridge houdt van een ietwat vaag-filosofische terminologie)
bovendien haat HamIet de man wegens zijn trouweloosheid met be-
trekking tot de troonsopvolging. Toch beschouwt Coleridge Polonius als
een seniel mannetje, vooral in zijn gesprek met Reynaldo, de knecht die
zijn zoon Laertes in Parijs moet gaan bespieden, waarin hij hem 'het
skelet van zijn eigen vroegere bekwaamheid en staatsmanschap' vindt 1.

Ik ben het met dit laatste oordeel niet eens, maar wèl heeft Coleridge
zeer goed ingezien dat het HamIet is, de supernormale, poëtische geest,
die op de oude hoveling neerziet en hem, in zijn gesprekken, zijn ver-
achtelijkheid doet voelen. Hier is het, mijns inziens, dat wij de oorsprong
moeten zoeken van het traditionele oordeel over Polonius : vele critici en
acteurs nemen, zonder na te denken, Hamlets ongunstige opinie over en
behandelen en spelen hem met dezelfde ironische verachting die uit
Hamlets grimmige grafrede klinkt:

Indeed this counsellor 2

Is now most still, most secret and most grave
Who was in life a foolish, prating knave.

3

Uit de eerste woorden die Polonius zegt kan een goed verstaander al
dadelijk opmaken dat deze man noch dwaas noch seniel is, maar hoog-
stens - als men hem dat als fout wil aanrekenen - een iets te toegeeflijke
vader. Als Koning Claudius hem vraagt of hij zijn zoon verlof heeft ge-
geven naar Frankrijk te gaan, antwoordt hij:

He hath, my lord, wrung from me my slow leave
By laboursome petition, and at last
Upon his will I seal'd my hard consent:
I do beseech you, give him leave to go 3.

Dit zijn waardige en liefdevolle woorden. En tegelijkertijd, hoe diplo-
matiek kleedt hij zijn toestemming in: Claudius kàn niet weigeren als
hij hoort hoeveel moeite het de vader gekost heeft zijn verlof te geven:
hij moet de smeekbede van de door hem gewaardeerde kamerheer wel
gehoor geven. Kort daarop volgt de a[~cheidsscène, waarin Polonius zijn
zoon tot haast aanspoor"t- wat een prachtig-menselijk trekje - en hem zijn

1 S. T. Coleridge: Shaktsfttart. Notts and ucturts. p. 214 ff.
• Wat is die raadsheer,
Een zotskap bij zijn leven, een oud wijf,
Nu deftig, ernstig, zwijgend, strak en stijf!
2 Hij heeft mij, vorst, het traag verlof ontwrongen
Door dringend vragen; en ik heb ten laatste
Mijns ondanks 't zegel op zijn wil gedrukt
En smeek nu zelf dat gij hem oorlof schenkt.
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zegen en voorschriften meegeeft, voorschriften waarvan Dowden zegt
dat ze niets dan een oppervlakkige ervaringswijsheid bevatten, maar die
uitgesproken met vaderlijke bezorgdheid en 'gekruid' met vaderlijke
zegen, tot de beste en verstandigste raadgevingen horen die een vader
zijn zoon te eniger tijd kan meegeven. Bovendien het was ten tijde van
Elisabeth de aristocratische gewoonte dat vaders hun zoons raadgevingen,
gesproken zowel als geschreven, meegaven. Ongeveer dezelfde raad-
gevingen als Polonius aan Laertes geeft werden door Lord Burleigh aan
zijn zoon Cecil gegeven, en adviezen van eenzelfde soort en gehalte vin-
den wc in Lyly's Euphues, in een brief van Sir Henry Sydney aan zijn zoon
Philip en in menig ander geschrift uit die tijd. Moeten wij al die vaders
als seniele dwazen beschouwen?
Nauwelijks is Laertes vertrokken of Polonius wijdt zich aan de belangen
van zijn dochter. Dat hij die, in zijn positie en omstandigheden, anders
inziet dan een moderne vader zou doen, stempelt hem nog niet tot een
zwakzinnige. De raad die hij zijn dochtertje geeft - het is heel natuurlijk
dat hij haar nog als 'a green girl' beschouwt: zij is vermoedelijk niet ouder
dan vijftien jaar - is een verstandige en liefderijke raad: HamIet is nu
eenmaal een jonge man en een prins met meer vrijheid en minder kans
zijn eer te verliezen, dan de dochter van een hoveling. Polonius gebruikt
volgens de gewoonte van de tijd, geen gekuiste taal: hij zegt zijn mening
rond en hard; Mrs Polonius - als ze er nog geweest was - zou het mis-
schien zachter gezegd hebben, maar wat hij zegt is niet onverstandig en
van seniliteit is er niets in te bespeuren. Deze scène kan een van de mooiste
en gevoeligste in de hele HamIet zijn mits hij waardig en in de juiste toon
gespeeld wordt. In de volgende scène waarin wij Polonius ontmoeten
(Act. rr. I) is hij gepreoccupeerd. Bezorgd over zijn kinderen, onzeker hoe
hij de zaak Hamlet-vèrsus-Claudius tot een bevredigend einde zal
brengen, dwaalt hij in zijn gesprek met Reynaldo even af, maar herstelt
zich weer spoedig. Natuurlijk: Polonius is geen jonge man meer, maar
moet dit afdwalen als een teken van geestelijke aftakeling beschouwd
worden? Is hij hier werkelijk 'het skelet van zijn vroegere zelf'? Na aan
Reynaldo uiteengezet te hebben wat hij moet doen om er achter te komen
hoe zijn zoon zich in Parijs gedraagt, geeft hij hem een van de char-
mantste adviezen mee die een Elizabethaanse vader aan zijn zoon kan
laten overbrengen: 'and let him ply his music!' Laat hem zijn muziek
niet vergeten! Deze oude man heeft de muziek nog in zichzelf en is, in
zijn wezen, niet geschikt voor 'verraad, listen en roofbuit' . Voor hem
evenals voor Orsino, is de muziek der liefde voedsel. Natuurlijk zijn er
weer commentatoren geweest die in deze regel naar een verborgen
scabreuze betekenis hebben willen zoeken. Welke reden zij in dit be-
paalde geval hiervoor hebben ontgaat mij. Polonius spreekt gedurende
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het hele gesprek vrij-uit en neemt geen blad voor de mond. Hij hoeft
tegenover zijn knecht geen grapjes of duistere toespelingen te maken:
dat is Hamlets prerogatief.
In het vervolg van de scène, nadat Ophelia hem van Hamlets 'krank-
zinnigheid' verteld heeft, toont Polonius zich weer de bezorgde vader.
Hoewel hij de aanleiding noch de bedoeling van Hamlets gedrag juist
peilt - wie doet dat wèl ? - geeft hij opnieuw blijk van een inzicht en zelf-
kritiek die gewoonlijk niet met seniliteit gepaard gaan. Het spijt mij -
zegt hij - dat ik HamIet niet beter geobserveerd heb. Maar:

'it is as proper to our age
To cast beyond ourselves in our opinions
As it is common to the younger sort
To lack discretion 1,

waarin 'to cast beyond ourselves in our opinions' waarschijnlijk betekent:
te diep doordringen in de motieven van een andermans daden en te
diepzinnige verklaringen daarvan willen geven. In het korte scènetje met
de Koning is Polonius weer onmiddellijk de vleiende hoveling en als hij
even later terugkomt drijft hij de gemaniereerdheid tot zulk een uiterste
dat hier het verwijt van geestesverval enige grond zou krijgen, als we
niet wisten dat dit de gangbare hoftoon was en dat deze op heel wat
dwazere wijze door Shakespeare en anderen is gepersifleerd. Ook in het
gesprek met HamIet is Polonius volgzaam en onderdanig, maar niet
seniel. Hij ziet heel goed in dat wat HamIet zegt niet van 'methode' ont-
bloot is, maar hij wil, in de eerste plaats, de troonopvolger in het gevlij
komen en zijn vreemd gedrag en 'antic disposition' o~tzien. Daarom
praat hij hem naar de mond en, zoals HamIet zelf opmerkt: 'They fooI
me to the top ofmy bent', dat is: ze geven me maar toe, wat voor onzin ik
ook praat. Wie de slimmere in dit gesprek is kan iedereen voor zichzelf
uitmaken; het komt mij voor dat prins en hoveling aan elkaar gewaagd
zijn.
En dan, spoedig daarna, vindt de oude, ijverige hoveling een oneervolle
dood, waarbij zijn moordenaar hem nog het koele verwiit naslingert:

Thou find'st to be too busy is some danger ... 2
Ja, zeker. Maar met evenveel recht had Polonius; als hij het gedurfd Rad,
kunnen zeggen:

Thou find'st to be too dilatory is some danger3,
al zou dat ook geen goede versregel geweest zijn.

het is aan onze leeftijd eigen
Dat wij te ver gaan met onze achterdocht,
Terwijl bij het jonger volkje meest het doorzicht
Geheel ontbreekt.
2 Te ijvrig zijn brengt, zO ge merkt, gevaar .
3 Te lang te talmen, ziet ge, brengt gevaar .
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4

Polonius is geen dwaas, al handelt hij soms als een dwaas. Verachtelijk is
hij slechts in het oog van HamIet, die toch, op zijn mildst gezegd, ook wel
een beetje dwaas doet. Koning en Koningin stellen nog steeds prijs op zijn
oordeel, al maant Gertrude hem ook tot meer zakelijkheid. Hij heeft het
goed voo"rmet zijn kinderen en cr is nergens een aanwijzing dat zij hem,
met meer dan de gewone kritiek van kinderen, als een aftands mannetje
beschouwen, die hun liefde en respect niet waard zou zijn. Bovendien:
hoe oud is Polonius? Als Ophelia vijftien is en Laertes twintig, is het dan
nodig van hun vader een sloffende, mummelende grijsaard te maken?
Ik zou de 'counsel1or' in een volgende opvoering van The Old Vic ofvan
een Nederlands gezelschap weleens willen zien spelen als een nog vitaal
man 'of wisdom and ofreach'- (van wijsheid en vèr-reikendheid), zoals
hij van zichzelf en zijns gelijken zegt - en niet als een caricatuur. Dat is te
gemakkelijk en te goedkoop en, zoals ik meen te mogen geloven, niet
Shakespeare's bedoeling.
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VIJF JAREN VIETNAMESE POLITIEK

Toen een hoog gezagsdrager in Den Haag dezer dagen in besloten kring
het door de Nederlandse regering ter Ronde Tafel Conferentie gevoerde
beleid met betrekking tot Indonesië wenste te verdedigen, meende hij niet
beter te kunnen doen, dan een recente uitlating aan te halen van een
gezaghebbend Fransman, die tegenover hem had opgemerkt: 'Wij Fran-
sen benijden jelui omdat Gij er in geslaagd zijt uw troepen ongestoord
uit Indonesië terug te trekken. Het zou ons heel wat waard zijn, indien
wij ook al zover waren'.
Deze uitlating bewijst wel, dat men zich in verantwoordelijke Franse
kringen weinig illusies meer maakt over de uitslag van de koloniale oorlog,
die sedert eind- I945 of zo men wil eind- I946, aan de gang is en die zich
heeft gekenmerkt door een schier onafgebroken reeks militaire mis-
rekeningen en politieke blunders. Van het eerste is de buitenwereld thans
wel overtuigd, de laatste waren niet zo spectaculair, maar daarom niet
minder reëel en niet minder noodlottig in hun gevolgen.
De basis der Franse na-oorlogse politiek in Indo-China wordt gevormd
door het Franse équivalent van de Nederlandse '7 December-verklaring'
n.l. een besluit van de regering-De GaulIe in Maart 1945genomen, dat de
stichting aankondigt van de Union française en van de Fédération indo-
chinoise. Deze laatste zou gelijkberechtigd lid van de unie zijn en bestaan
uit vijf staten t.w. Annam, Tongkin, Cochin-China, Cambodja en Laos.
Een door Frankrijk te benoemen gouverneur-generaal zou als president
van de federatie fungeren en tesamen met een Conseil d'Etat de wet-
geving voorbereiden. Een Assemblée délibérante zou het parlement vormen.
Iedere staat apart zou ook weer een regering hebben en een eigen parle-
ment. Geheel in de trant dus van de deelstaten-conceptie van Van Mook
in Indonesië, een conceptie overigens die sterk onder de invloed stond van
het accord provisoire, dat op 7 Januari 1946 te Phnom-Penh gesloten werd
tussen generaal Allesandri - dezelfde die verantwoordelijk is gesteld voor
de jongste militaire débacle in Noord-Tongkin, en in verband daarmee
van zijn commando werd ontheven - en prins Monireth, een oom van
koning Sihanouk van Cambodja. Krachtens deze overeenkomst werd de
autonomie réeUe van Cambodja erkend. De vroegere Résident-Supérieur te
Phnom-Penh werd vervangen door een Commissaris der Republiek, die
Frankrijk en de Federatie vertegenwoordigde en tevens persoonlijk
raadsman des konings was. Tien Franse adviseurs - consultés obligatoire-
ment - assisteren de zeven Cambodjase ministers bij de uitvoering van hun
taak. Franse specialisten werden bij verschillende overheidsdiensten
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geplaatst. De veertien Residenten in Cambodja werden vervangen door
zes regionale adviseurs en hunne assistenten. Verschillende diensten wer-
den gereorganiseerd en tot ministeries verheven behalve de trésorie, de
douane-dienst, de regieën, de post-telegraaf en telefoondienst, de spoor-
wegen, de openbare veiligheid, de industrie en nog enkele andere zaken, die
onder direct beheer bleven van het hoge commissariaat. Ten slotte werd
er nog een byzonder adviseur toegevoegd aan de minister van Defensie.
Dat was de Franse opvatting van de autonomie réelle.
Het is méér dan een veronderstelling, dat het rapport van de missie-
Baud, die begin 1946 in Indo-China vertoefde, sommige Nederlandse
kringen te Batavia een nieuwe kijk gaf op de mogelijkheden in de '7
December-verklaring' opgesloten. Zonder aan de letterlijke tekst van
deze verklaring te kort te doen, kon men de zaak toch feitelijk nog laten
zo als ze was, wanneer men maar het Franse recept volgde: geef aan een
zo groot mogelijk aantal gedéclasseerde intellectuelen een mooie baan,
maar zorg dat ze in feite niets te vertellen krijgen.
In Cambodja kon deze opzet slagen, omdat het hier een achterlijk gebied
gold, dat indertijd het Franse opperbes~uur had aanvaard als een alter-
natief voor Siamese of Annamietische overheersing. Een belangrijke rol
speelde ook de kwestie Battambang, Cambodja's rijkste rijstprovincie, die
het in 1941 bij het verdrag van Tokio aan Siam had moeten afstaan. De
welvaart van een belangrijk deel van de Cambodjase aristocratie hing
van teruggave van dat gebied af en die kon alleen worden veiliggesteld
door Frankrijk.
Het directe belang aan deze kwestie verbonden en oude tegenstellingen
tussen Annam en Cambodja waren de oorzaak, dat Cambodja een andere
houding aannam tegenover de onafhankelijkheidsbeweging dan Tong-
kin, Annam en Cochin-China. Bijna geheel dezelfde factoren gelden
voor Laos in het N.W. van het land. De onafhankelijkheidsbeweging
heeft er ongetwijfeld ook wel weerklank gevonden, maar de politiek
dominerende groepen kozen bewust de zijde van Frankrijk.

Frankrijk stond, toen het in de loop der jaren zestig van de vorige eeuw
met de kolonisatie van Indo-China een aanvang maakte, voor een moei-
lijke taak. Een cultuur bewuste [Annam was in cultureel opzicht even
Chinees als China zelf] mandarijnenklasse was in geen enkel opzicht be-
reid de superioriteit der Fransen te erkennen. Een hardnekkig verzet
leidde tot een practisch volkomen uitsluiting van deze voormalige re-
geringsklasse uit het nieuwe bestuursapparaat, waardoor zij gedoemd
werd tot het bestaan van een parasiterende klasse van landeigenaren.
Frankrijk had met zijn mission civilisatrice weinig succes bij een élite die
putten kon uit de rijke bron der Chinese cultuur. Eerst bij het duidelijk
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worden van het Chinese verval en de opkomst van Japan met h~t daar-
mee samenhangend réveil in andere delen van Azië valt ook in Indo-China
een begin van ommekeer te merken. Het aantal Annamieten, dat in
Frankrijk gaat studeren neemt dan snel toe en het Franse onderwijs in
Indo-China zelf wordt sterk uitgebreid. Maar dan zien wij hier hetzelfde
gebeuren, wat in tal van andere koloniën plaatsvond: de Westers gevorm-
de élite krijgt geen gelegenheid de verworven kennis aan te wenden in
functies waaraan werkelijke verantwoordelijkheid verbonden is. Zij gaat
werken als een ferment in een reeds in gisting verkerende maatschappij.
De nauwe aanraking met het Westen had een destructieve uitwerking op
de structuur van de inheemse agrarische gemeenschappen. De Anna-
mietische boer zat diep in de schuld, hij had gebrek aan grond, de pach-
ten en belastingen waren hoog. Tongkin, een van de vruchtbaarste
streken der aarde, herbergde een bevolking, die tot de armste van Azië
behoorde. Wie eenmaal de gelegenheid had het welvaartspeil van Java
met dat van Tongkin te vergelijken moest wel tot de erkenning komen,
dat de in Nederlands-Indië gevoerde economische en sociale politiek
gunstig afstak bij die van Indo-China. 'En', zo las ik eens in een socialis-
tisch blad te Hanoi 'in dit land waar de bevolking zich zelfs de luxe van
een slok groene thee nauwelijks kan veroorloven, daar bouwden de Fran-
sen voor zichzelf een stad van champagne'. Inderdaad Hanoi was de
royaalst opgezette stad van het Verre Oosten, met zijn avenuen als par-
ken en zijn ambtenarenwoningen als kastelen. Niet dat de ambtenaren
daar zo erg gelukkig mee waren: van de meeste woningen stond de helft
leeg, omdat men de middelen miste om dergelijke kasten te meubileren ...
Industrie was er weinig. De Fransen gingen uit van het beginsel, dat de
koloniën de grondstoffen moeten produceren en dat het moederland die
moet verwerken tot industrie-producten. 'Vat er nog aan eenvoudige ver-
werkingsindustrie bestond was in handen van Chinezen en métizen.
De inheemse middenklasse beperkte zich tot wat lagere ambtenaartjes
en een beetje klein-handel. Een talrijke en krachtige groep, die op
grond van haar min of meer bevoorrechte positie in de maatschappe-
lijke structuur voorbestemd kon zijn om een tegenwicht te vormen tegen
de drang naar revolutionaire hervorming, welke uitging van een ver-
pauperiseerde boerenbevolking en een snel groeiend stedelijk lompen-
proletariaat, was er niet.
Zo zien we ook hier de krachten welke naar revolutie drijven gesplitst in
'nationalistische' en sociaal-revolutionaire. Hetzelfde verschijnsel, dat we
in Burma waarnemen, waar Aung San's People's Anti Fascist League
communisten en feodalen verenigt in de strijd tegen een gemeenschappe-
lijke vijand. Zelfs in China waren uiterst links en uiterst rechts voor een
korte tijd in de Kwo Min-tang verenigd en veel later sloten Tsjiang en
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Mao een wapenstilstand om ieder afzond~rlijk te kunnen vechten tegen de
Japanners. Ook Indonesië zag in de revolutie-periode nauwe samen-
werking tussen groepen van de meest verschillende politieke en sociale
opvattingen ter bereiking van het gemeenschappelijke doel.
De geheime vereniging naar Chinees model was de eerste vorm van
politieke organisatie in Indo-China. Haar 'programma's' beperkten zich
als regel tot intrigues tegen een of andere autoriteit en het was lang niet
altijd eenvoudig om een duidelijke scheidingslijn te trekken tussen het
politieke en het misdadige deel harer activiteiten. Van dergelijke geheime
verenigingen, bijna zonder uitzondering van mandarijnsen huize gingen
de meeste acties uit, welke in Indo-China samenvallen met de eerste
symptomen van politieke activiteit in andere delen van Z.O.-Azië. Veel
te betekenen hebben zij niet en gouverneur-generaal Charles heeft
grotendeels gelijk, wanneer hij in November 1916 in een rede voor de
Conseil du Gouvernement verklaart: 'Le mouvement d'Annam est sans
racines profondes et sans gravité'. Zij had inderdaad nauwelijks wortels in
het Annamietische volk en kwam alleen voort uit de uitgerangeerde
mandarijnenklasse. Toch ontstond uit deze geheime verenigingen de
eerste politieke organisatie uit Viet Nam, de Viet Nam Quoc Dan Dong-
afgekort VNQDD - die evenwel na een driejarig bestaan in 1929 door de
regering verboden werd na de ongeregeldheden te Yen Bai. De organi-
satie werd tijdens de jongste oorlog opnieuw opgericht en speelt sedert-
dien een zekere rol in de onafhankelijkheidsbeweging.
De werkelijke kracht van die beweging komt echter van elders n.l. van
de Viet-minh, onder welke naam men in de politieke litteratuur over
Viet Nam, zowel de overkoepelende organisatie van vak- vrouwen- en
jeugdbewegingen verstaat als de combinatie van regeringspartijen, waar-
van de genoemde organisatie deel uitmaakt. Ter onderscheiding wordt
dan vaak het woord 'partij' toegevoegd wanneer men alleen de overkoe-
pelende organisatie bedoelt en 'front' wanneer men de regeringscombina-
tie wenst aan te geven. .
De Viet-minh ontstond tussen de twee wereldoorlogen en omvatte het
nationale vakverbond, de nationale vrouwenorganisatie en de nationale
jeugdbeweging benevens een groot aantal andere verenigingen op allerlei
gebied. Een politieke partij was zij geruime tijd niet - het toezicht op
politieke organisaties was in Indo-China nog veel scherper dan in de
meeste andere koloniale landen. Zij ageerde tegen herendiensten, tegen
hoofdgelden en andere belastingen, tegen de hoge pachten, tegen het
opium-misbruik en tegen het gokken. In een later stadium kwamen ook
zuiver politieke eisen naar voren: algemeen kiesrecht, vrijheid van vereni-
gingen, vergaderen en drukpers.
Het eerste doel, dat de in 1941 m een Zuid-Chinese stad opgerichte
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Communistische Partij van Viet Nam zich stelde, was de verovering van
deze Viet-minh. In de jaren tussen 1941 en 1945 iszij hierin wonderwel
geslaagd: de leiding van de Viet-minh-beweging kwam meer en meer in
handen van doelbewuste communisten. Al wat er tussen 1941 en 1945
aan anti-Japans verzet is gepleegd en aan sabotage is bedreven vond
plaats door Viet-minh-ers aangevoerd door hun communistisch kader.
De Viet-minh werd de verpersoonlijking van het verzet tegen Nippon en
niemand verwonderde er zich over, dat het de Viet-minh was, die het
bestuur overnam, toen de Japanners in Augustus 1945 capituleerden. Het
in Maart 1945 door de Japanners in het leven geroepen Bao-Dai-bewind
zakte geruisloos ineen. Slechts de herinnering aan een periode van
ongekende corruptie bleef er van over.
Het revolutionaire bewind stond. al direct voor de taak haar regering
aanvaardbaar te maken voor Lu-han, de commandant der Chinese
troepen, die ingevolge de besluiten van Potsdam Noord-Indo-China
kwamen bezetten. Lu-han stond in die tijd bekend als een communisten-
vreter en zou zeker geen genoegen nemen met een bewind, dat een uit-
gesproken communistisch karakter droeg. Een 'nationalistische' regering
met een communistische inslag werd het recept en als gevolg daarvan
kwam een coalitie tot stand waaraan deelnamen de reeds genoemde
VNQDD; de Dong Minh Hoi, een op Tsjiang Kai-sjeks instigatie op-
gerichte tegenhanger van de Viet-minh; de Democratische Partij - in
1942 door Ho Tsji-min opgericht als politiek tehuis voor sympathiserende
intellectuelen -; de Indo-Chinese Socialistische Fredeatie en de Viet-
minh-partij. De beide rechtse groepen [VNQDD en Dong Minh Hoi]
kregen samen 70 zetels in het parlement en 7 in het kabinet. Ho Tsji-min
ging er zelfs toe over de Communistische Partij op te heffen - die was
namelijk opgegaan in de Viet-minh naar het heette. Alleen een onofficiele
maar daarom niet minder reële Marxistische Groep, bleef aan de oude
partij herinneren.
Bij de regeringscombinatie, welke de naam kreeg van de voornaamste der
samenstellende delen - de Viet-minh - sloten zich ook de Katholieken
aan, die plus minus 2 millioen Vietnamezen vertegenwoordigen, van wie
er ongeveer 1 millioen in Noord-Tongkin wonen, reeds vóór de koloniale
periode een belangrijk missie-gebied.
De plaatsruimte laat niet toe hier diep in te gaan op de loop der gebeurte-
nissen te Hanoi en Saigon in de eerste maanden na de Japanse capitulatie.
Tussen Scylla [China] en Charybdis [Frankrijk] koos Ho Tsji-min Frank-
rijk omdat dit ver-af en China akelig dicht bij was. Bovendien zaten in
Tsjoengking en Nanking alleen maar reactionaire Kwo Min-tang-figuren
terwijl in Parijs communistische vrienden deel uitmaakten van het
Franse kabinet.
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In uitnemend samenspel tussen Ho en Sainthény, die korte tijd de indruk
wekte iets weg te hebben van een Franse Lawrence of Arabia, werd
Lu-Han eerder dan verwacht was weggewerkt uit Noord-Indo-China en
op 6 Maart 1946 kwam het Ho Tsji-min-Sainthény-accoord tot stand
waarbij Frankrijk Viet Nam als vrije staat met eigen regering, parlement,
financien en leger erkende. Het zou deel uitmaken van de Indo-Chinese
federatie en van de Franse Unie. Over de al dan niet aansluiting van
Cochin-China zou een referendum beslissen. Viet Nam zou de Franse
troepen, die de Chinese kwamen vervangen vriendelijk ontvangen. Zij
zouden 15000 man omvatten en ieder jaar zouden er 3000 man van naar
Frankrijk terugkeren, zodat de repatriering in vijfjaren zou zijn voltooid.
De Vietnamese troepen zouden in hun stellingen blijven en er zou een
vriendschappelijke sfeer worden geschapen.
Dat ging dus een heel eind verder dan het verdrag van Phnom-Penh.
Het scheen alles koek en ei tussen de Fransen en de Vietnamezen, maar
heel lang duurde deze idylle niet. Op I Juni werd te Saigon een voor-
lopige regering ingesteld, hetgeen Hanoi in strijd achtte met het accoord
van 6 Maart. Toch ging Ho in de loop van Juni naar Frankrijk om deel te
nemen aan de besprekingen van Fontainebleau, die echter in September
met volkomen mislukking eindigden. Spoedig na zijn terugkeer n.l. op
20 December braken te Hanoi en Hué vijandelijkheden uit tussen Franse
en Viet Nam-troepen. Van Franse kant is de schuld geworpen op de
Vietnamezen, die de aanval begonnen en zich niet gehouden hadden aan
de afspraak om hun troepen te beperken tot 10000 man. Van Viet-
namese kant wijst men er terecht op, dat Frankrijk in lijnrechte strijd zoal
niet met de letterlijke tekst dan toch zeker met de geest van het Sainthény-
Ho-accoord doorging met opvoering van de sterkte zijner troepen.
De strijd, die thans vier jaren duurt, heeft Frankrijk het leven van duizen-
den soldaten - Fransen en leden van het Vreemdelingenlegioen - gekost
alsmede ongetelde milliarden aan oorlogsuitgaven en daarenboven heeft
hij de levenssappen weggetrokken uit het verdedigingssysteem van West-
Europa.
Wanneer wij ons hier beperken tot de politieke aspecten van het Viet Nam-
conflict dan noteren we in de eerste plaats een uitlating van de Franse
Hoge Commissaris te Saigon, Thierry d'Argenlieu, in een Kerstrede,
uitgesproken enkele dagen na het uitbreken van het conflict in het Noor-
den. 'Frankrijk', aldus de hoge commissaris, 'is bij de huidige stand van
de ontwikkeling der Indo-Chinese volken niet van plan om aan deze
volken een onvoorwaardelijke en totale onafhankelijkheid toe te kennen,
daar deze slechts een fictie zou zijn en nadelig voor beide partijen'.
Er is niet veel meer over van de Maart-stemming en Ho Tsji-min's pogin-
gen om de socialistische minister van Kolonien, Moutet, te ontmoeten
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hebben geen succes. Na de gepleegde gewelddaden is een overeenkomst
met de Viet-minh niet meer mogelijk, heet het.
Op 6 Februari 1947 wordt Cochin-China als zelfstandige staat erkend,
waarmee' Frankrijk te kennen geeft zich niets meer aan te trekken van
het accoord vna 6 Maart 1946. Het is overigens belangwekkend na te
gaan, welke bevoegdheden de nieuwe staat krijgt. Zij zijn minder uitge-
breid dan die van Viet Nam. Er blijft scherp Frans toezicht op het binnen-
lands bestuur. Er komt geen parlement doch een consultatief orgaan be-
staande uit 14 Fransen en 28 Annamieten. Men is schijnbaar al een heel
eind gevorderd op de 'weg terug'.
Na dit werkstuk te hebben opgeleverd kan d'Argenlieu gaan en wordt hij
vervangen door Bollaert. Deze nieuwe H.C. begrijpt, dat metmilitairemid-
delen alleen het conflict niet tot een oplossing kan gebracht worden. Zeven
maanden nadat bij de vorming van de staat van Cochin-China Fran..l,:rijk
voor een ieder duidelijk had getoond welke intenties het had met be-
trekking tot nationale zelfstandigheid, kwam Bollaert met de volgende
voorstellen:
I. Frankrijk is bereid de volledige bestuursmacht over te dragen;
2. Eigen politie-strijdkrachten handhaven binnenlandse veiligheid maar
in geval van oorlog komen ze onder Frans bevel:
3. Het buitenlands beleid wordt door Frankrijk bepaald.
Dit aanbod is à prendre ou à laisser. De Viet-minh wijst het af.
Nu was de opzet ook minder, hierover te gaan praten met de Vieth-minh
dan wel gematigde nationalistische elementen los te weken uit het Viet-
minh-front en een Vietnamese nationalistische organisatie te vormen, die
de politieke strijd zou opnemen met de Viet-minh. Hiervoor had men
uiteraard een figuur van gezag nodig en die meende Bollaert gevonden
te hebben in Bao Dai, de oud-keizer van Annam en daarna in de Japanse
tijd van Viet Nam. Deze Bao Dai had zich na de ineenstorting van zijn
stromannen-keizerrijk ter beschikking gesteld van Ho Tsji-min, die hem
eind 1945 met een diplomatieke missie naar China zond. Tsjiang Kai-
Sjek ontving hem koel en Bao Dai vond het toen maar beter naar Hong
Kong te gaan.
Bollaerts avances werden door Bao Dai tamelijk koel ontvangen en deze
stelde politieke eisen, welke niet zo ver van die van Ho afweken. De
besprekingen op de China-kust dreigden een gebed zonder eind te wor-
den, daar Bao Dai ten volle begreep dat Frankrijk zich in een dwang-
positie bevond en zou' moeten toegeven als hij maar lang genoeg de zaak
slepende hield. Vooral de eis om Cochin-China bij Viet Nam te voegen
ontmoette veel Franse tegenstand. Daardoor immers zou Viet Nam de
federatie volkomen beheersen en dat lag nu eenmaal niet in de lijn der
Franse politiek. Met Cambodja, Laos en Cochin-China onder Franse
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controle kon zelfs een tamelijk zelfstandig Viet Nam niet veel kwaad
aanrichten. Maar viel Cochin-China weg, dan werden de verhoudingen
direct anders.
In het voorjaar van 1948 werden de onderhandelingen naar de Rivièra
verplaatst en op 22 Mei van dat jaar werd besloten een voorlopige rege-
ring van Viet Nam [Annam en Tongkin] in te stellen met de pro-Franse
generaal Nguyen Van Xoean als premier. Men had moeilijk een slechtere
keus kunnen doen. Op IQ September proclameerde Bollaert de onafhan-
kelijkheid van Viet Nam en achtte daarmee blijkbaar zijn'taak volbracht.
In October maakte hij plaats voor Léon Pignon, die een groot deel van
zijn tijd aan de Rivièra doorbracht. Bao Dai blijkt een uitermate harde
noot om te kraken. Hij houdt voet bij stuk en eerst op 8 Maart 1949komt
een Frans-Vietnamees accoord tot stand, waarbij Frankrijk aan Viet-
Nam - omvattend Tongkin, Annam en Cochin-China - onafhankelijkheid
verleent binnen de Unie en de Federatie. Viet Nam mag diplomatieke
vertegenwoordigers aanstellen in de landen van Zuid-Oost-Azië en be-
houdens goedkeuring van de Franse president ook bij het Vaticaan.
De nieuwe staat krijgt een eigen leger onder eigen officieren, doch in
oorlogstijd zal het onder Franse bevel staan. Frankrijk zal een aantal base~
bezet houden op Vietnamees gebied. Gemengde hoven zullen recht-
spreken in zaken waarbij ook Fransen zijn betrokken. De politie zal onder
Vietnamese leiding staan, maar een contra-spionnage-dienst blijft in
Franse handen. Nauwe economische betrekkingen blijven gehandhaafd
tussen Viet Nam en Frankrijk. _
Het valt intussen op, dat Bao Dai nog altijd in Frankrijk blijft en geen
aanstalten maakt om zijn positie als hoofd van de nieuwe staat te aan-
vaarden. Eerst eind December 1949worden de definitieve overeenkom,-
sten getekend en is de vorming van de Bao Dai-se staat Viet Nam een
feit. Verschillende mogendheden besluiten tot erkenning, maar in Azië
heeft men weinig waardering voor onafhankelijkheid à la Bao-Dai. Alleen
Siam en de Philippijnen erkennen het nieuwe be\~ind. De meeste andere
Aziatische landen geven er de voorkeur aan zich te onthouden. Intussen
heeft ook Ho Tsji-min een duit in het diplomatieke zakje gedaan. Hij
heeft de Vietnamese Volksrepubliek gesticht. Peking was de eerste die er
op reageerde met de officiële erkenning. Moskou en de volksdemocratieën
volgden. De lang gecolporteerde verhalen van meningsverschillen tusseiI
Ho en Moskou en Peking bleven evenveel waarde te hebben als die welke
lange tijd omtrent Mao Tse-tung de ronde deden. Er is indertijd op ge-
wezen, dat Ho zou hebben verklaard, dat hij in de eerste plaats nati0I1:a-
list was. Later verklaarde Ho, dat hij neutraal zou blijven in de koude
oorlog en zelfs in de hete als die zou uitbreken. Wie thans zijn redevoerin,-
gen leest twijfelt niet meer aan Ho's gezindheid. Waarschijnlijk is het
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enige wat plaatsvond, dat Ho om tactische redenen niet met zijn com-
munistische theorieën te koop heeft gelopen. Dergelijke perioden zijn ook
op te merken in het leven van andere communistische leiders. En dat
onder de bijzondere verhoudingen in Z.O.-Azië afwijkingen van wat men
gaarne de generale lijn van Moskou noemt waren voorgeschreven spreekt
vanzelf. Het is gevaarlijk in dit opzicht conclusies te trekken zonder een
diepgaande kennis der verhoudingen. En in de wereld der journalistiek
houdt men zich maar al te vaak bezig met dat gevaarlijke spelletje.
Wie de ontwikkeling van de politieke verhoudingen binnen het Viet-
minh-front nagaat twijfelt geen ogenblik aan Ho Tsji-mins zuiverheid in
de communistische leer. In de afgelopen vijfjaren is systematisch heel het
politieke en militaire machtsapparaat onder beheer gebracht van figuren,
die bekend staan als communisten. Alle belangrijke militaire commando's
worden bezet door vertrouwde aanhangers der oude partij. In de poli-
tieke opleiding van de guerrilla's spelen alleen communisten een rol.
Communisten domineren de executieve van de Viet-minh-partij, die een
beslissende stem heeft in alle belangrijke aangelegenheden. Ook. in de
lagere organen geven zij de toon aan. Niet-communistische gezagsdra-
gers van enige betekenis zijn de laatste maanden geëlimineerd.
Nu vraagt men zich af, waarom onder die omstandigheden de niet-
communistische groepen uit het Viet-minh-front deze combinatie niet
verlaten en niet over gaan naar Bao Dai. In de eerste plaats niet, omdat
geen eerlijk nationalist in Indo-China er voor voelt om zich te compro-
mitteren door zich aan te sluiten bij iets waarmee Bao Dai wat te maken
heeft. Verder is de VNQDD heel sterk teruggelopen in betekenis en is
deze organisatie het typische voorbeeld geworden van generaals zonder
leger. De Dong Minh Hoi was van huis uit Chinees en Kwo Min-tang.
Na de gebeurtenissen in China van de laatste paar jaar is de aanhang van
die partij er ook niet groter op geworden. De Vietnamese socialisten heb-
ben reeds geruime tijd geleden gebroken met hun Franse zusterpartij en
aansluiting gezocht naar links. Zij nemen op het ogenblik een positie in,
welke te vergelijken valt met die van de Nenni-partij in Italië. Resteren
dan nog de Katholieken. Hun positie is ongetwijfeld moeilijk. Enerzijds
staat de pauselijke veroordeling van het communisme, anderzijds het
onweersprekelijke feit, dat de Katholieke boeren in Viet Nam het sociale
en economische program van Ho Tsji-min ten volle onderschrijven. vVan-
neer de leiding der Katholieke volksbeweging in Viet Nam zich op het
ogenblik zou losmaken van de Viet-minh zou zij hare volgelingen voor de
moeilijke keus stellen: gehoorzaamheid aan een kerkelijk bevel of trouw
aan een beweging, waarvoor ook Katholieken jarenlang met moed en
volharding hebben gestreden. Het is soms onverstandig mensen. voor een
moeilijke keus te stellen. Daarbij komt nog, dat in Viet Nam iedereen
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overtuigd is, dat Ho Tsji-min uiteindelijk als overwinnaar uit de strijd zal
komen. Het is onder deze omstandigheden een practische onmogelijkheid
voor een partij om een combinatie te verlaten op het moment, dat zij de
overwinning gaat behalen, om zich dan aan te sluiten bij de verliezer.
Ook in de Oost-Aziatische politieke wereld kent men het begrip 'reali-
teit'. Deze realiteitszin brengt de Katholieken in Viet Nam er toe zich
geen al te grote illusies te maken van hetgeen er komen gaat na een defi-
nitieve overwinning van de Viet-minh. Maar men kan deze dingen toch
in ieder geval beter afwachten als bondgenoot van de overwinnaar, dan
met het stempel 'verrader' op zijn hoed. En overigens wat weten wij van
hetgeen er in China met de Chinese Christenen is gebeurd? D~ positie
van arme Christenen en arme Christengemeenten in een Aziatische
communistische maatschappij kan misschien wel sterk afwijken van die
van een machtige kerk en welgestelde Christenen in een communistische
staat in het Westen.
In ieder geval staat het vast, dat geen enkele der leidende figuren van de
Vietnamese Katholieke volksbeweging zich tot nog toe heeft losgemaakt
van het Viet-minh-front, dat ongebroken de aanval van Bollaert, Pignon,
Bao Dai en Nguyen Van Xoean heeft weerstaan.
De erkenning van Ho's bewind door China en andere landen heeft
Frankrijks positie ernstig aangestast. Hierdoor is het mogelijk geworden
op grotere schaal en meer openlijk dan tevoren de troepen van Ho Tsji-
min's volksleger van wapenen te voorzien. De gevolgen hiervan hebben
zich de laatste maanden duidelijk voelbaar gemaakt. Frankrijk slaagde
er in het voorjaar in van Amerika de toezegging te krijgen van krachtige
steun. De gebeurtenissen in Korea hebben de uitvoering van deze belofte
grotendeels belet. Wel heeft deze belofte aanleiding gegeven tot een ern-
stige verwijdering tussen Bao Dai en zijn Franse vrienden. Deze laatsten
hebben zich met hand en tand verzet tegen het rechtstreeks overhandigen
van Amerikaanse wapens aan Bao Dai's troepen. Dat moest alles gaan
via de Fransen. Dat een en ander niet bepaald zou bijdragen tot ver-
hoging van het prestige van Bao Dai's regering bij het Vietnamese volk
beseften natuurlijk ook de Fransen wel, maar hun vertrouwen in die
regering was blijkbaar zo gering, dat zij het niet zo erg vonden. Alleen
na de jongste nederlagen en bij het optreden van nieuwe dreigingen tonen
de Fransen plotseling een merkwaardige bereidheid om tegemoet te ko-
men aan Bao Dai's verlangens. Hij krijgt nu alles waar hij om vraagt. ..
Generaal De Lattre de Tassigny is thans belast met de dubbele functie
van opperbevelhebber en hoge commissaris. Er moeten blijkbaar uiterst
gewichtige beslissingen genomen worden, die voor Frankrijk alleen aan- .
vaardbaar zullen zijn op het onaantastbare gezag van een man die
voorbestemd is om Frankrijks verdediging in het Westen te leiden.
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Inwendige critiek

Een van de functies van de geestelijke vrijheid, die wij als een fundament
van de democratie beschouwen, is critiek op het bestel waaronder men
leeft. In tijden van grote spanningen als waarin wij nu leven, spanningen
tussen twee grote machten richt de critiek zich eer op de tegenstander van
het eigen bestel dan op dit zelf. Verklaarbaar, maar dit kan van een ge-
vaarlijke eenzijdigheid worden, wanneer de spanningen zich verscherpen
door wanbegrip van de werkelijke situatie en daaruit voortvloeiende han-
delingen en de critiek daarop verstikt dreigt te worden.
De publieke voorlichtingricht zich dus in het algemeen sterk op de fouten
en wandaden van de grote tegenstander; zij voelt zich daardoor de ver-
dedigster van de eigen orde en vindt weerklank bij het aldus voorgelichte
publiek.
In onze tijd is de veelzijdige voorlichting achteruitgegaan en de druk van
de overheid op de publieke opinie toegenomen, ook in de democratische
landen. Wij kunnen in ons land ook niet meer die 'liberale' berichtgeving
en voorlichting, waarvan bladen als de Monde in Frankrijk, de Man-
chester Guardian in Engeland, de New York Times in Amerika de tradi-
tie nog trachten hoog te houden.
Wanneer wij in onze redactionele korte bestekken meer de nadruk leggen
op de critiek binnen het democratische bestel, dan is dit slechts een bij-
zondere eenzijdigheid die de correctie wil zijn op de algemene eenzijdig-
heid. Het conformisme is in deze tijden zo verleidelijk, omdat het eigen
kwaad zoveel geringer lijkt dan het grote tegenover ons en het vestigen
van de aandacht op het eerste afbreuk schijnt te doen aan de afweer
tegen het laatste. Maar waar men met critiek op de tegenstander al te gul
is, wordt aan de inwendige critiek vaak te kort gedaan. Onze 'inwendige'
critiek moge men dan ook verstaan als de stem van het geweten der vrij-
heid, die waarschuwt tegen de teloorgang dier vrijheid en tegelijk daar-
mee tegen die funeste tendenties, die de spanningen nodeloos doen toe-
nemen en het gevaar van een verwoestende uitbarsting dichterbij brengen.

Bedenkelijk Symptoom I

Wij herinneren ons, rampzaliger gedachtenis, dat in het eerste bezettings-
jaar 1940 het overheidspersoneel een papier werd voorgelegd, waarin het
werd gevraagd of het al of niet Joods was.
Thans vraagt onze Minister van Binnenlandse Zaken zijn ambtenaren-
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dit bericht vindt men in het Dec. nummer van Mens en Wereld, orgaan
van het Humanistisch Verbond onder de titel: Verdachte Belangstelling?
- per enquêteformulier o.a: tot welk kerkgenootschap zij behoren.
De vraag in 1940 was de inleiding tot het ontslag der Joodse overheids-
dienaren. Er waren er, wie deze vraag toen nog onschuldig voorkwam ...
De vraag in 1950 heeft, zomin als die in 1940, enige reden van dienst-
belang. Ergo komen veronderstellingen los en de volgende ligt dan voor
de hand: de minister wil zijn departement zuiveren van lieden die geen
of niet de 'ware' godsdienst bezitten. Kwaadaardige veronderstelling?
Elke ongeoorloofde vraag, en deze is ongeoorloofd, lokt boze vermoedens
uit. Het is, dunkt ons, nu de taak van een onzer Kamerleden deze bewinds-
man te vragen welke zijn bedoeling geweest is met dit geloofsonderzoek
en de rechtsgrond aan te geven waarop de verplichting der ambtenaren
berust de gestelde vraag te beantwoorden.

Bedenkelijk Symptoom II
Aan het huis waarin Prof. Leo Polak jarenlang heeft gewoond: Keizers-
gracht 687, te Amsterdam is in het jaar 1946 een plaquette aangebracht
te zijner herinnering. Leo Polak is, zoals men weet, een der eerste slacht-
offers geweest der Nazi-terreur; hij was in 1928Heymans opgevolgd als
hoogleraar in de wijsbegeerte te Groningen, een sieraad der wetenschap
en een humanist in de beste zin des woords. De plaquette is geplaatst
door de Vrijdenkersvereniging 'De Dageraad' en onthuld in aanwezig-.
heid van delegaties van academische senaten, hoogleraren en vertegen-
woordigers van verschillende verenigingen. De tegenwoordige eigenaar
heeft, zonder enige kennisgeving aan de Vereniging die de plaquette
heeft aangebracht, deze verwijderd, omdat zij de gevel zou ontsieren.
Gevoelens van piëteit jegens de figuur van Polak, jegens de grote vader-
lander, die zich verzet had tegen de barbaarse bezetter waren blijkbaar
volkomen afwezig bij eigenaar en bewoner, die botweg een weigerend
antwoord gaven op het verzoek de plaquette weder te doen aanbrengen.
Dat zoiets vijf jaar na de bevrijding mogelijk is, is een droef teken.

Marnix Gijsen
De stukjes in deze rubriek zijn steeds van de redactie. En als regel be-
treffen zij dan ook niet een onzer redacteuren. Intussen: regels zijner, om
er zo nodig van afte wijken, en dat doen we dan bij dit.
Want ons, alle redacteuren minus Marnix Gijsen, loopt de gal over. De
letterkundige prijs van de provincie Antwerpen die 'omnium concensu'
aan onze redacteur zou zijn toegekomen voor zijn meesterwerkje
'Joachim van Babylon' is hem namelijk onthouden.
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Waarom? Officieel volgens de orakelspreuk 'dat in dit werk de morele
gaafheid en de traditionele principes van het Vlaamse volk zouden zijn
aangetast'. In gewoon Nederlands zal dit wel moeten luiden: omdat
Marnix Gijsen de Kerk de rug toegekeerd heeft, want de 'traditionele
principes' van het Vlaamse volk komen er op neer, dat niet te doen en die
belaging van de 'morele gaafheid' is de gebruikelijke laster waarmede
degenen bespoten worden die dit 'traditionele princiep' eerlijkheidshalve
overboord zetten.
De besturen van de Vereniging van Vlaamse letterkundigen en van de
Vlaamse P.E.N.-club hebben, naar wij vernemen, tegen dit besluit ge-
protesteerd. Uit naam van wat er van de 'Benelux' nog over is, vindiceren
wij het recht, ons protest bij het hunne te voegen. En van harte.

Vader en Zoon

'Majoor Generaal MacArthur, militair gouverneur van de Philippijnen,
rapporteert dat de uiteindelijke onderwerping van de Philippino's nog
niet in zicht is en dat het de aanwezigheid van omvangrijke land- en
zeestrijdkrachten, en vele jaren zal vereisen, voor en aleer er een stabiele
regering zal kunnen worden gevestigd' ... Aldus een bericht in de New
rork Herald Tribune, Europese editie, van 13 November ... Igoo.
Zoals de ouden zongen, zo piepen de jongen!
Arthul' MacArthur toch was de vader van de 'onze' die de wereld sinds
,45 maar al te goed kent. Douglas was 20 in 1goo, is nu dus 70, maar zijn
ideaal-ik is blijkbaar nog steeds identiek met zijn vader-imago; aileen
wint de zoon het wellicht in ijdelheid en 'Schneidigkeit'. Zie zijn portret.
Als steeds leert ook deze geschiedenis weer maar één ding - dat men niets
leert uit de geschiedenis. En toch is de les zo overduidelijk: wat in 'goo
nog slechts met heel veel moeite voor een deel van Azië gelukte, is vijftig
jaar later uiteraard voor geheel Azië een onmogelijkheid geworden:
MacArthul', de 'blanke Mikado' droomt vergeefs.

Vader en Dochter

Margaret Truman, de dochter van Harry S. zingt. Niet mooi. Althans
niet naar de mening van de muziek-recensent van de 'Washington Post',
Paul Hume, die daarvan in zijn krant bezadiglijk en voorzichtiglijk ge-
tuigde. Vader, wiens post wel, maar niet al te secuur, naar nu blijkt, ge-
controleerd wordt schreef een 'tegen-kritiek': 'mocht ik u ooit ontmoeten
dan zult u een nieuwe neus nodig hebben en iemand die u kan wegdragen',
aldus het slot van zijn brief, waarvan de rest niet kalmer van toon is. Een
speurder van de 'Washington Daily News', vaders felste vijand, kwam
hier achter, toen men aan de Washington Post op het punt stond'vaders
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brief c et een beleefd antwoord aan de afzender te retourneren en
publiceerde een vervalste tekst. Toen schoot er niets anders over dan
publicatie van de echte - en zo kent de wereld nu dit schandaal.

De wereld en Vader

Dit schandaal inderdaad, want vader Truman is 'nebenbei' ook president
van een der beide machtigste mogendheden ter wereld. Een inzender in
'Trouw' dezer dagen kon deswege aan de echtheid van die brief niet ge-
loven. Ten onrechte evenwel, om de eenvoudige reden, dat, ware hij
onecht geweest, tegenspraak van het Witte Huis, op welks briefpapier hij
bovendien was geschreven, niet zou zijn uitgebleven.
Zo is de brief dan maar al te echt en heeft de wereld het bewijs, dat een
van de lieden, van wier luimen haar lot dan toch maar afhangt, de eerste
plicht van een leider, t.W. zelfbeheersing, niet in het minst verstaat.
Dat is meer voorgekomen, zal men zeggen. Alexander was niet verder in
die kunst, Karel V evenmin. De een dronk, de ander at zich dood. Napo-
leon was er ook al geen held in, getuige o.a. de hoedscène in zijn gesprek
met Metternich, evenmin Wilhelm lI, getuige o.a. zijn speech bij het ver-
trek van Von Waldersee met zijn troepen naar China, of zijn berucht
interview met de 'Daily Telegraph'. En dan was er ook nog een, die Adolf
heette van zijn voornaam ...
Inderdaad, het is meer voorgekomen. Maar als u ons vraagt of dit een
geruststelling is voor de wereld, dan zeggen wij: neen, integendeel.

Bertha Rediviva

Men wil Duitsland herbewapenen. Maar ze zijn er daar niet van ge-
diend. Een opinieonderzoek door een Frankfortse krant leverde het vol-
gende resultaat op: 69 % tegen iedere vorm van herbewapening, 17 %
voor Duitse eenheden in een Europees leger, 8 % voor een eigen Duitse
weermacht, 3 % was wel voor herbewapening, maar slechts in beginsel en
3 % tenslotte had geen mening over het vraagstuk.
De 28 %, die er dan op de een of andere manier vóór is zijn, uiteraard,
de ex-Nazi-officieren, waarvan er nog een 40.000 en de ex-bijna-Nazi-
dito's, waarvan er nog een 170.000 moeten rondlopen, maar of dat be-
trouwbare bondgenoten zouden zijn ter verdediging van de democratie
heeft men zich in Brussel en Washington blijkbaar niet afgevraagd. Wij
zijn het eens met gen. Taylor, de openbare aanklager tijdens de processen
te Neurenberg, die gezegd moet hebben, dat wij eens de dag zullen be-
rouwen, dat de eerste Duitser zijn uniform weer aantrok wanneer dat
moet gaan onder leiding van de Von Manteuffels, de Guderians, de
Halders en de Von Rundstedts.
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Doch hoe moet men het grote percentage tegenstemmers verklaren? Wij
geloven dat de verklaring niet zo moeilijk is. Waarom zouden zij het
namelijk wèl willen ?Waarom het geriskeerd, hetzij door de Russen onder
de voet te worden gelopen, hetzij dood te bloeden in de strijd tegen"de
broeders uit de Oost-zone? Zonder leger en luchtmacht, aldus ver-
moedelijk hun gedachte-gang, is toch voordeliger.
Wie wil intussen nog volhouden, dat de geschiedenis voorspelbaar is? Zo
ja: waar is dan de profeet die voorzegd heeft, dat de wereldvrede mis-
schien eens gered zou worden door de onwil van het Duitse volk om te
vechten? Waar de profeet die ons de herrijzenis van Bertha van Suttner
en haar 'Die Waffen nieder' heeft voorspeld? Wie wist van te voren dat
deze 'süsze' Bertha nog eens representatiever zou worden voor het land
der denkers en dichters dan de 'dikke Bertha'?

Kerst-offensief
'Het kerstoffensiefvan de Noordelijken en Chinezen is nog niet begonnen'
- aldus een nieuwsbericht op de tweede kerstdag, met een zekere spijtig-
heid. Spijtigheid, want wat was het niet heerlijk geweest, tranen te plen-
gen en een woedegehuil aan te heffen over die lelijke communisten, die
even weinig eerbied tonen voor het heilige kerstfeest als zij op 25 Juni
1950 toonden voor de zondagsheiliging.
Nu hebben de Noord-Koreanen en Chinezen over het algemeen heel wat
Ininder reden om Zondag of Kerstmis in vroomheid door te brengen dan
Franco, toen hij met Kerstmis 1938 de roden aanviel onder daverende
toejuichingen van de Maasbode, of generaal Spoor toen hij vlak voor
Kerstmis 1948, met evenveel instemming van onze Christelijke pers, de
noodlottige tweede Inilitaire actie in Indonesië ontketende.
En toch zegt de radio niet: 'het verwachte offensief der Noordelijken is
op de kerstdagen uitgebleven', maar: 'het kerstoffensief is nog niet be-
gonnen'. Dit klinkt heel anders. Ook nu het offensief pas in 195I is
gekomen zal het, in de westerse propaganda, het uitgestelde 'kerst-
offensief' blijven.
Dit radiobericht maakt namelijk deel uit van een gehele radio-campagne,
waarin zelfs de stem van vorstelijke personen en het gebeente van Petrus
in het geweer worden gebracht. om het 'vrede op aarde' naderbij te
brengen d?or de strijd van de ene helft der mensheid tegen de andere te
propageren.
Er wàs dus een kerst-offensief gaande. Maar van wie?
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BONAE LXl'l'ERAE,
P. GEYL, Tochten en Toernooien, A. Oost-
hoek's Uitg. mij., Utrecht 1950.272 blz.

Aan de reeds indrukwekkend lange reeks
van zijn geschriften, in 1913 met zijn
proefschrift ingezet, heeft Geyl onlangs
een bundel toegevoegd, de derde als wij
ons niet vertellen. Deze onderscheidt zich,
met zijn 'Napoleon', van zijn overig werk
hierin, dat niet onderwerpen uit de vader-
landse, maar uit de Z.g. algemene ge-
schiedenis hier voorwerp van onderzoek
en beschrijving zijn. En voorts, gewichtiger
nog, ook hierdoor, dat, meer dan vroeger,
nu ook vraagstukken van theoretische aard
de schrijver blijken te boeien.
Is dit op zichzelf een verheugend ver-
schijnsel- want aan een overmaat van be-
langstelling daarvoor zijn wij in ons land
nog lang niet toe - met de uitkomsten dier
belangstelling kan ref. zich niet steeds
verenigen. Niet steeds, d.w. ook z. soms
wel. Het grote stuk (blz. 2 I5-272) over de
Amerikaanse Burgeroorlog - het belang-
rijkste, naar ons oordeel - dat de bundel
waardig besluit, behandelt het probleem
der onvermijdelijkheid in de geschiedenis
(inderdaad een kernprobleem) niet alleen
met grote kennis van zaken, doch ook met
die voorzichtigheid, die de zwakte maar
ook de kracht van de ware historicus uit-
maakt. Dat komt in concreto hierop neer,
dat schr. het niet oplost, slechts door de
refutatie van Randall, die die oorlog ver-
mijdbaar genoemd heeft, suggereert dat
hij, schr., geneigd is, hem onvermijdelijk
te noemen. De kwaliteiten van dit stuk
hangen vermoedelijk hiermee samen dat
dit vraagstuk voor de schr. niet nieuw was.
Hij was er bij zijn studie over de scheiding
van de beide Nederlanden in de 16e eeuw
al op gestuit, waar zijn neiging intussen in
tegenovergestelde richting scheen te wij-
zen.
Bepaald minder gelukkig acht re£. de
schrijver in de beide stukken die over
Toynbee handelen (blz. 93-153). Hier

blijkt, naar zijn mening, te zeer misken-
ning van wat de theoretische bemoeiïng
met de geschiedenis vermag en niet ver-
mag. Ref. wil hier echter op deze plaats
niet nader ingaan, omdat juist het feit, dat
hij het met de schr. weliswaar niet eens,
maar ook niet geheel en al oneens is, voor
een indringende bespreking een ruimte
zou opeisen, die in dit tijdschrift ontbreekt.
Hij moge er hier slechts over opmerken,
dat de mening, als zou hij door dik-en-dun
met Toynbee meegaan op een misver-
stand berust, dat hem onbegrijpelijk voor-
komt bij iemand die zijn inleiding tot de
Nederlandse vertaling der' 'Study of
History' aandachtig gelezen heeft.
Misverstand, ja wanbegrip bepaald, wil
re£. voorkomen, heeft ook goeddeels in-
houd en toon van de beide stukken geïn-
spireerd, die zich met het werk van ref. en
van dr de Vries bezighouden (blz. 154-
215). Ook daarover daarom elders en te
zijner tijd meer - als ik de lust ertoe kan
opbrengen.
Rest het begin-stuk: 'Shakespeare als ge-
schiedschrijver' (blz. 1-92), een even
boeiende als leerzame studie, niet het
minst door de vergelijking met Hooft en
Vondel, Corneille en Racine. Zo goed als
aan het theoretische zijn de historici in de
regel ook te veel voorbijgegaan aan wat
er voor hen en hun vak te leren viel uit de
confrontatie met de grote literatuur, waar
ook deze zich historische themata heeft
gekozen. Men kan zich met het feit, dat
de schr. dit werk onvoltooid liet, dan ook
alleen verzoenen door te bedenken, dat hij
daardoor misschien tijd vrij maakte om
nog eens te komen tot de voltooiïng van
zijn 'Geschiedenis van de Nederlandse
Stam' waarvan het, oude, eerste deel al
bijna twintig jaar geleden het licht zag.
De coöperatieve 'Algemene Geschiedenis
der Nederlanden', die inmiddels begonnen
is te verschijnen, maakt die laatste grote
één mans-historie van ons aller vaderland
heus niet overbodig. R.



EX LIBRIS
PIERRE H. DUBOIs, Een houding i/I de tijd,
Amsterdam, J. Meulenhoff, 1950.
Deze bundel verscheen als derde deeltje
in de serie 'Peiling en Perspectief'. In het
belangrijkste stuk van de bundel, getiteld
'Onzekerheid als Moraal', geeft Dubois,
oud-redacteur van het vroegere Criterium,
n.a.v. een analyse van Camus zijn variant
van de moderne absurde problematiek.
Het absurde is het niet-weten, het tekort
van het rationalistische denken, en de
enige gerechtvaardigde conclusie binnen
deze sfeer bestaat uit de paradoxale con-
clusie der conclusieloosheid, uit de on-
zekerheid als moraal. Er wordt hier een
'smal' mensentype verdedigd, dat alle pre-
tentie van universele breedte in het botsen
der menselijke contradicties is kwijtge-
raakt. Het tragisch levensbesef, de inner-
lijke tegenspraak, is voor Dubois het zout
des levens. Vaak ook wel de uîterlijke
tegenspraak: boze mannen die zich on-
verstoorbaar houden en zich niet door
tweespalt laten knagen worden aan grim-
mige aanvallen blootgesteld. In de pole-
miek betoont de smalle mens zich nog
steeds onvermoeibaar.
Het laatste opstel 'Politiek en Moraal' be-
vat een bespreking van 'Humanisme et
terreur' van M. Merleau-Ponty. Dit boek
waarin een zeer actueel probleem aan de
orde wordt gesteld, nl. de communistische
terreur in verband met de moraal, ver-
dient nog een afzonderlijke bespreking.

Eldert Willems

GERDEN COLMJON, R. C. Bakhuizen van den
Brink, Rijswijk 1950,241 blz.
De ondertitel luidt: 'Een markante per-
soonlijkheid', en dat wàs hij, innerlijk door
brilliante veelzijdigheid en trefzeker cri-
tisch vermogen, uiterlijk door de 'leeuwen-

kop' met de lange, fiere manen. Bakhuizen
overleed in 1865, maar pas in 1950 kreeg
hij zijn eerste biografie. Verreweg het aar-
digste deel van Colmjon's boek is de eerste
helft: de studie- en Gids-jaren, gegroe-
peerd rond drie figuren, die een grote rol
speelden in literair Nederland-èn in -Bak-
huizen's persoonlijke leven: Drost, Pot-
gieter, Truitje Toussaint. De schrijver is
hier kennelijk niet alleen met de hoofd-
persoon, maar ook met de omgeving ver-
trouwd, etaleert daardoor soms onnodig
zijn kennis, maar maakt ook illustratieve
zijsprongen (bv. Bakhuizen als 'het ijzeren
varken' in Klikspaan's Studentenleven;
Bakhuizen's hand in het Huis Lauer-
nesse).
Bakhuizen's ballingschap verbant dan
echter ook zijn biograaf naar vreemd
grondgebied. Want de historicus, die in
Bakhuizen nu de overhand krijgt op de
literair-criticus - en voor de Nederlandse
geschiedwetenschap is hij niet minder
gangmaker dan voor de Gids-beweging -
vindt bij Colmjon slechts een vage ken-
schetsing, in een aaneenrijging van lange
citaten. De correspondentie van Marga-
retha van Parrna (B.'s vondst te Wenen)
wordt uit het nauwe verband met het
overige historische werk gelicht, zoals de
liefdesgeschiedenis met Julie Simon los-
gemaakt is' uit het verhaal over de buiten-
landse reis. Bakhuizen blijft schema, krijgt
geen gestalte. De smalende uitval tegen de
'goedkope romanpsychologie anno 1910'
van de Schartens is wel zeer merkwaardig
uit de mond van iemand, die zelf aan
psychologie niet eens toekomt. Colmjon
heeft veel materiaal overzichtelijk bijeen-
geplaatst, hij toont zich een nauwkeurig
speurder, maar geen biograaf.

J. Haak



EEN WELKOM AAN ONZE VLAAMSE UITGEEFSTER

De samenwerking tussen het Noord- en het Zuidnederlandse taalgebied
in dit tijdschrift komt reeds tot uiting in de samenstelling van de redac-
tie. Dat zij krachtiger moet worden is ons aller wens en deze jaargang
zal hiervan getuigen doordat er meer bijdragen uit Vlaanderen in zullen
verschijnen. Bovendien wordt ons gezamenlijk streven om De Nieuwe
Stem te maken tot een orgaan van wat gemeenschappelijk in ons leeft
onderstreept door het toetreden van de Uitgeversmaatschappij A. Man-
teau N. V. te Brussel als mede-uitgeefster.
De Nederlandse uitgeefster en de gehele redactie achten zich gelukkig
met deze toetreding en hopen van harte dat zb' ertoe zal leiden dat ons
tijdschrift ook in Vlaanderen nieuwe vrienden zal verwerven.

AAN DIT NUMMER WERKTEN O.A. MEE:

E. MEYER.BROUWER,geb. 1909, gymnasiale opleiding, huismoeder.

MR A. S. DELEEUWt, geb. 1899, was o.a. redacleur van 'Politiek en Cultuur',. schreef
'Nederland in de wereldpolitiek', en 'Het socialisme en de natie'; De Nieuwe Stem publi-
ceerde in jg. 1948 van hem 'Busken Huet en zijn Nationale Vertoogen'; 1941 naar Polen
gedeporteerd en nooit terug gekomen.

M. MOK,geb. 1907, dichter en romanschrijver o.a. 'Kaas- en broodspel', 1938, (episch
gedicht); 'Silhouetten', 1948 (verzen); 'Voorspel tot het leven', 1946 (roman).

DRW. VANMAANEN,geb. 1890, schreefcritische opstellen over Eng. letterkunde in ver-
schillende tijdschriften, publiceerde verzen in 'De Nieuwe Stem'.

B. SLUIMERS,geb. 1895, als red. aan 'De Locomotief' 1921-1935, van 1936-1942 hoofdred.
Bandoengse A. I. D. Na de oorlog correspondent van buiten!' en Neder!' bladen in Z.O.
Azië, Nederland en Engeland.

MR J. SLAGTER,1887, ambtelijke functie, daarnaast redacteur van het voormalige
Eisevier's Maandschrift, schreef essay over Leo Gestel en tal van beschouwingen over
beeldende kunst.

Wij maken er onze abonné's op attent, dat het abonnement loopt tot
I Januari 1952.Het kan niet tussentijds worden beëindi~d.



E. 1- BRILL - UITGEVER - LEIDEN
...... _-.. - .

Onze urste uitgave in 1951:

BEKNOPTE
INDONESISCHE
GRAMMATICA

van klassiek naar modern j}Ialeis
door

D.W.N. DE BOER
1951, J(]lI, 94 blz., roy. 8vo f 7.-
Eerder verscheen van dezelfde
schrijver:
De Indonesische aanvulling van
het Maleise woordenboek. In het
bijzonder de z.g. 'Kata Istilah'=
vaktechnische termen en uit-
drukkingen. 1949, XIV, 68 blz.,
f2.25 Een Nederlands-Indonesi-
sche bewerking van dit woorden-
boek is in voorbereiding.
Verkrijgbaar bij de boekhandel

Prof. Dr J. Romein
HET ONVOLTOOID

VERLEDEN

Cultuurhistorische studies
geil!., 2e vermeerderde druk;

geb. /6.25

TUSSEN VREES
EN VRIJHEID

Vijftien historische verhandelingen;
geb. /8'90

Erich Kuttner
HET HONGERJAAR

1566
ingeleid doer Prof. dr J. Romein,

met portret; geb. /7.25

Een even originele als boeiende studie over
de allerbeslissendste jaren uit de Nederlandse
geschiedenis, n.1. die van het begin en de oor-
sprong van de opstand der Nederlanden; de
tijd van de geboorte van een nieuwe maat ..
schappelijke orde.

Franz Kafka

HET PROCES
geb. f 6.25

HET SLOT
geb. f 6.90

De twee belangrijkste romans
van een der grootste Europese
schrijvers.
Opmerkelijk is de mate waarin
de sfcer van de oorsprOnkelijke
tekst bewaard is gebleven in
beide vertalingen.

Verkrijgbaar bij de boekhandel

AMSTERDAMSCHE BOEK-
EN COURANTMIJ
AMSTERDAM

Dr Jane de Iongh
REGENTESSEN DER
NEDERLANDEN

eerste boek: Margaretha van"Oostenrijk, 3e
druk; geb. /5.50
tweede boek: Maria van Hongarije
I: De kroen van Stephanus de heilige, 3e
druk; geb. /5.50
IJ: Machteloos gezag; geb. /7.50

De boeiende biografieên van deze twee land-
voogdessen zijn fraai geïllustreerd •

•
H. Nicolson

HET CONGRES
VAN WENEN

vertaald doer E. Lopez Cardozo, met por-
tret; geb. / 8.90

Een actueel boek, waarin een bekend diplo-
maat ons een kijkje gunt in de diplomatieke
keuken; een document over karakter der di-
plomatie en het wezen der politiek, dat al-
tijd actueel is.

Verkrijgbaar bij de boekhandel
N.V. EM. QUERIDO'S UlTGEVERSMIJ I AMSTERDAM

N .V. DRUKKERIJ G. J. THIEME, NIJMEGEN
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