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VERZEN

17

door

J. c. VAN SCHAGEN

CONFESSlO IN MEDIA NOCTE

Ik zeg bijna nooit meer wat ik denk,
Want ik denk bijna nooit meer iets,
Dat gezegd kan worden.
Ik heb mijn les nu wel geleerd.
Ik heb harde tikken op mijn kneukels gehad
En ik ben zoo voorzichtig geworden als een rat.
Daarom schrijf ik het nu maar op kleine papiertjes.
Ik lijk den kapper van Koning Midas wel,
Die zijn geheim alleen maar zeggen kon
In een gatje in den grond.
Het geheim van mijn ezelsooren.

Hoeveel maskers zou ik dragen?

Het masker van den hoogeren ambtenaar,
Efficiency en steno's, conferenties en telefonen,
Wat is die heer actief.
Het is de heer met den academischen graad en de goede

positie
Uit de huwelijksadvertentie.
Maar daaronder de zwerver, dien niemand kent ...

Het masker van den glücklichen Ehemann,
Extremely married wel en een beetje ronde rug,

maar aardig met zijn gezin,
Een mooie, lieve Vrouw, een prettig dochterje,
Etiket "het gelukkig huwelijk", je ziet ze altijd samen.
Maar daaronder een snikken, dat niemand hoort ...
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Het masker van den serieuzen Katholiek,
Convertiet, wat schuw nog, maar wel zuiver van

intentie,
Houding en stemming beide zijn zeer goed,
Hoe lang, hoe innig in gebed verzonken kan hij ge-

knield zijn
Voor het Allerheiligste,
In het klein kapelletje,'s avonds na zijn-werk,
Hoe lief is hem zijn rozenkrans .
. Als jongen droeg hij die al bij zich, jaren vóór hij

overgmg,
Hoe ingeroest is hem de liefde tot Maria
En hoe diep dat branden voor den lieven God aan

't Kruis.
Maar daaronder aldoor dat doffe roepen om de
Golven ...

Het masker van den blijden mensch,
Iterum. dico: gaudetel
Hoe is hij altijd vroolijk, geestig, optimist,
Zijn goed humeur is weatherproof,
Hoe laat hij lachend en getroost weer gaan, die wrokkend

bij hem kwamen,
Hoe een zegen is het zóó, voor Gods gezicht, te kunnen

spelen!
Maar daaronder altijd dat grijze schreien ...

Het masker van den Europeeschen mensch,
Hoe evenwichtig is zijn leven uitgebalanceerd,
Hoe wel beheerscht is zijn gedragen en zijn oordeel,

hoe humaan!
Hoe proeft hij wetenschap en kunst, eclecticus en erudiet,
Men ziet hem op tentoonstellingen, en hoe smaakvol zijn

zijn verzamelingen!
Hij publiceerde verzen, met succes,
En hij zou een geestig teekenaar zijn, had hij meer tijd

om zijn talenten te ontplooien.
Maar daaronder de aapmensch, met geheven knots ...
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Het masker van den heer van vijftig jaar,
Maatschappelijk geslaagd, gekapt, geschoren,
Gekleed als alle heeren, die het ochtendblad herkauwen

in de tram,
Voor elke situatie ligt zijn fraze klaar,
Beleefd, humaan, fatsoenlijk en reçu,
De Falcon regenjas, de vilthoed en het schommelen

van de beurs,
Hoe gangbaar en coulant is deze Hollandsche dikke heed
En every man above fifty is a scoundrel, volgens Shaw.
Maar daaronder een raode wond.
Maar daaronder een stil verbloeden.
Daaronder een stervend kind,
Dat schreeuwt, in doodsangst, om zijn Moeder ...

Een Moeder stond bij 't Kruis en kon haar kind nu niet
meer helpen,

Staan alle Moeders dan niet zoo?
Moeder dan, mijn Moeder, misschien is al mijn pijn wel

om Uw wonden,
Is het om U, dat ik vermomd moet gaan,
Opdat Ge 't niet zoudt weten,
Van' dat Kruis ...

259

Maria nam een armen nar het masker af,
Toen hij moest sterven,
Opdat hij voor den Dood althans mocht staan
Met zijn eigen gezicht .
. Moeder, als ik sterven moet,
Wil dan ook mij het masker lichten,
Moeder, mijn Moeder, ik ken mijn eigen gezicht niet meer ...

Wat een geluk, dat niemand weet, dat ik Repelsteeltje heet!
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ADVENT 1944

De Aartsbisschop van Canterbury bidt voor ons.
De Regeering ook.
Wat dit beteekent ?
Ave morituri, Caesar vos salutat.
Wat dit beteekent ?
Honger op komst.

Honger op komst, de padde waart rond op het dorp,
De dikke padde regeert.
Zijn leelijke, koude oogen. Zijn vuile bloed.
Als hij Joos ziet, zet hij een suikermondje.
We wenden het hoofd af en hij glimlacht superieur,
De padde regeert.
Grauwe slaven sleepen huizen leeg,
Vangen mannen en jongens, in vallen.
Dikke balgen bewegen vadsig heen en weer, met eetketels,
Een groenige woekering.
Wat dit beteekent ?
Honger op komst.

Honger op komst, de regen ritselt aan 't kozijn,
Het schemert.
De zwarte boomen van den boomgaard weten het ook niet

meer.
De wind roept om de hoeken van dit oude huis,
De weg is dood.
Al wekenlang is er geen geschut meer te hooren,
Soms nog een vergeten vliegtuig - even is er een verre

dreuning,
Dan is het weer voorbij,
Er is niets meer.
Het is donker in de kamer, we staren naar de ruit,
Wezenloos is het grijze schimmen van glasruit,
Vanmiddag zat' er een roodborstje op het hek.
Het keek m~ aan.
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Waarom?
Honger op komst.

Honger op komst.
Nu gaat het laatste masker a£
Het masker naastenliefde en gemeenschapszin.
Vraag het den Christelijken boer maar eens.
Vraag het jezel£
De vriendelijke praatjes van pastoor en dominee,
Als losse vodden valt het je van :t lijf,
Het masker God,
Een ijdele spiegeling -
Honger op komst.

Wees gegroet, broeder wolf!
Ziet Ge MIJN TANDEN?

>.



NEDERLAND OP DEN TWEESPRONG
Tragedie van den aan traditie gebonden mensch

door
W. F. WERTHEIM

I

10 Mei 1940. Codewoord: Berlijn. Op alle Indische bestuurskan-
toren wordt het opgevangen: Codewoord Berlijn. De bestuurs-
ambtenaren weten wat het beteekent. Het publiek weet het niet;
maar het is niet moeilijk het te raden.
Het publiek is even stil, ontzet. Dus toch. Eigenlijk was men voor-
bereid. De berichten van de laatste dagen wezen alle in deze rich-
ting. Men was niet verrast, overdonderd als in Nederland.
Ook de Regeering was voorbereid. De marine en de bestuursamb-
tenaren kennen hun instructies. Voor het avond is, zijn alle Duitsche
schepen in de havens ingepikt, zijn alle mannelijke Duitsche in-
gezetenen, vele duizenden, geïnterneerd. Het regeeringsapparaat
werkte snel en efficient.'
Maar nu kwam het aan op initiatief en fantasie. Censuur op brieven
invoeren. N.S.B.-ers arresteeren. De Duitsche zaken onder be-
wind stellen.
Maar de gebeurtenissen volgen elkaar snel op, Nederland is in
een minimum van tijd bezet. De Regeering is overgebracht naar
Londen. De belangen van onze landgenooten in bezet moederland
moeten nu ook worden verzorgd, zetels van maatschappijen naar
Indië overgebracht. De economie moet op oorlogsbasis worden in-
gericht. Import en export moeten op nieuwe gebieden, Amerika,
Australië, India, Afrika worden overgeschakeld. Het bedrijfsleven
en de groot-landbouw moeten nog veel meer dan vroeger worden
gecoördineerd, de buitenlandsche handel in feite in handen der
Regeering overgaan, deviezencontröle moet worden ingevoerd,
handel met den vijand moet worden tegengegaan.
Voor al deze economische aspecten der oorlogvoering is de Neder-
landsche fantasie toereikend. De aanpassing aan de nieuwe ver-
houdingen is niet zonder soepelheid en doelmatigheid. De leiding,
die van Mook als directeur van economische zaken en voorzitter
van de "Commissie voor rechtsverkeer in oorlogstijd" aan deze
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economische omschakeling geeft, verleent hem prestige in binnen- en
buitenland, evenals zijn standvastige houding bij de onderhan-
delingen met Japan.
Maar op staatkundig terrein schiet de Nederlandsche fantasie vol-
komen te kort. De nationalistische beweging toont, ondanks den
verren afstand tot het strijdtooneel in Europa, onmiddellijk begrip
voor den ideologischen achtergrond van den oorlog, heeft sympathie
voor Nederland's strijd tegen den overweldiger, is bereid de oor-
logvoering te steunen, maar verwacht van haar kant nu ook begrip
voor haar eigen strijd om de vrijheid, tegemoetkoming aan haar
staatkundige wenschen, nu Indië zulk een overheerschende factor
in Nederlands voortzetting van den strijd is geworden. De Indone-
sische leiders meenen, dat Indonesië als element in de oorlogvoering
aanzienlijk kan worden versterkt, indien de nationalistische bewe- ,
ging tot bondgenoot wordt gemaakt in den strijd tegen fascisme
en geweld, de naar Digoel of andere oorden verbannen voormannen
worden teruggeroepen, een sterk nationaal leger wordt gevormd.
De schim van den Pacific-oorlog doemt reeds op aan den horizon.
Ook voor dezen strijd tegen J apansch fascismekan de nationalistische
beweging misschien nog worden gewonnen - maar dan moet
duidelijk blijken, dat Indonesië van de Nederlanders wat heeft te
verwachten: de vervulling van zijn nationale aspiraties.
Alleen op de basis van vergaande positieve toezeggingen voor
zelfstandigheid, van ingrijpende maatregelen waaruit erkenning
spreekt van het Indonesisch nationalisme als belangrijken factor
in de oorlogvoering op den voet van gelijkgerechtigdheid, kan het
eerste enthousiasme van de nationale beweging voor den ideolo-
. gischen oorlog worden verstevigd tot een krachtigen bondgenoot-
schappelijken strijd tegen een gemeenschappelijken vijand.
Maar de Regeering begrijpt hiervan minder dan niets. Niet alleen
verzuimt zij van deze eerste golf van sympathie positief partij te
trekken - neen, zij snijdt bij voorbaat elke mogelijkheid tot tege-
moetkoming aan de nationalistische verlangens af door te verklaren,
dat geen enkele wijziging in de staatsrechtelijke structuur in over-
weging kan worden genomen, zoolang het Nederlandsche volk
onder den hiel van den overweldiger zucht, zoolang het niet in
staat is, zich vrij te uiten, zijn oordeel over de nieuwe structuur te
bepalen en uit te spreken. Wijziging in de verhouding Nederland-
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Indië eischt Grondwetsherziening, Grondwetsherziening eischt
medewerking der Staten-Generaal, de Staten-Generaal kunnen pas
functionneeren na den aftocht der Duitschers.
Alsofhet Nederlandsche volk niet meer gediend was door een breede
vooruitziende politiek, die ten volle profijt zou trekken van de in
Indonesië schuilende productieve krachten, van de geweldige op
inschakeling in de oorlogsinspanning wachtende mankracht. Alsof
het Nederlandsche volk het beleid van de Regeering in Londen,
indien het wijs was, niet achteraf zou kunnen bekrachtigen. Alsof
het Nederlandsche volk niet veel meer gebaat was geweest bij
vroegtijdige tegemoetkomingen aan het nationalistisch sentiment,
die steun hadden gegeven aan de oorlogvoering en een sfeer van
vertrouwen hadden geschapen die ditzelfde Nederlandsche volk nu,
na den oorlog, in een politiek en moreel veel sterkere positie zou
hebben gebracht en veel van wat nu heeft plaats gegrepen had
kunnen voorkomen.
Zoo maakte de Nederlandsch-Indische Regeering haar eerste staat-
kundige fout van de eerste orde in oorlogstijd - helaas niet de
eerste in de geschiedenis der laatste 25 jaren - dacht zij juridisch,
waar zij realistisch had moeten denken, handelde zij traditioneel,
waar zij inventief had moeten handelen.
Het eerste enthousiasme ploft ineen. Het maakt plaats voor onver-
schilligheid, kregelheid zelfs. De toon in pers en Volksraad-debatten
wordt scherp, vaak zelfs bitter. Men voelt de houding der Regee-
ring als de weigering van een toegestoken hand, als een blijk van
wantrouwen.
De Regeering beseft: er moet iets gebeuren. De reserve op het ge-
bied van staatkundige hervorming mag niet worden opgevat als on-
wil. De Regeering wil wijzigen - na den oorlog; dien met Duitsch-
land dan, een Pacific-oorlog ligt blijkbaar buiten den gezichtskring.
Aan het juridisch standpunt - geen wijzigingen, zelfs geen voor-
stel ter tafel brengen, zoolang het Nederlandsche volk "de laars
op de nek" heeft - durft zij echter niet te tornen. De door haarzelf
getrokken krijtstreep krijgt voor haar een magischen ban. Wat
rest dan nog voor mogelijkheid? Studie van het vraagstuk. Aan
de hand waarvan? Van wenschen, die de Indische samenleving
zal moeten kenbaar maken. Die wenschen kent iedereen, die de
pers of de Volksraadverslagen leest. De Gapi - de in 1939 opge-
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richte federatie van nationalistische partijen - heeft het allang uit-
gesproken: de nationalisten willen een volwaardig parlement. De
meer gematigden, die buiten de Gapi staan - waaronder verschei-
dene figuren uit het inheemsch bestuur - willen iets minder ver
gaan; ook dat is uitgesproken in een - door Nederland afgewezen
- petitie-Soetardjo van vóór den oorlog: groote mate van zelf-
standigheid in Rijksverband.
Maar de Regeering zegt: Indië moet maar zijn wenschen uiten.
En de Commissie-Visman moet ze opteekenen en van commentaar
voorzien. Maar vooral: géén voorstellen. Dat komt pas aan de
orde nà den oorlog.
Onderwijl gaat de oorlog voort. Frankrijk capituleert. Engelarid
bloedt uit duizend wonden. Mussolini trekt in Afrika ten strijde.
Japan komt dreigend nader. Engeland sluit den Burmaweg af. En
de Indonesiërs zien toe. Het is niet hûn oorlog. De Hollanders
schijnen het alleen af te kunnen ...

IJ

Edeleer Visman heeft een lange, rijzige gestalte. De trekken van
zijn langwerpig gezicht zijn, van voren gezien, innemend, aristo-
cratisch. Hij spreekt zacht, met nadruk, steeds als het ware erop
bedacht om overwicht uit te oefenen. "Monseigneur" noemen wij
hem oneerbiedig onder elkaar.
Maar en profil is zijn nek en neus recht, prozaïsch, koppig. De man
van het gezag; de typische vertegenwoordiger van het Indische
Binnenlandsch Bestuur, van den cultus van "rust en orde".
Voor de Commissie verschijnen talrijke figuren. Indonesiërs, Chi-
neezen, Nederlanders. Besturen van vereenigingen of losse indivi-
duen. Allen hebben wenschen, velen zijn fel, vol sentiment, soms
bitter. De individueele ervaring, de weigering als lid van een
sociëteit, de achterstelling van een kind op school, de onbeschofte
bejegening door een politie-inspecteur, de discriminatie bij het solli-
citeeren naar een academisch baantje, kortom: de uitingsvorm van
het koloniale stelsel en den Westerschen superioriteitswaan, zitten
dieper, worden met grooter hartstocht naar voren gebracht dan
het wezen der zaak, het algemeene, de koloniale verhouding zelf.
"Monseigneur" spreèkt minzaam, met zachte stem, stelt den spre-
ker tegenover de Commissie op zijn gemak, toont begrip en mede-
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gevoel de Oosterling aan den overkant van de groene tafel
moet het gevoel krijgen dat hij vrijuit zijn meening mag zeggen-
maar de Edeleer is toch verrast; wist niet dat de ontevredenheid
zoo wijdverbreid, de bitterheid zoo diepgeworteld was. Wist voor-
al ook niet, dat de uitingen van koloniale mentaliteit zoo erg, zoo
grof, zoo algemeen waren. Het staat in iedere Maleische courant
te lezen. Het is in ieder vertrouwelijk gesprek met Indonesiërs
en Chineezen te hooren. Maar het Gezag is niet vertrouwelijk.
Het hoort wat het graag wil hooren.
De Gapi wil niet verschijnen. Zij ziet geen heil in het voor-
brengen van verlangens bij een Commissie, die toch geen voor-
stellen kan doen. Eindeloos geparlementeer. De Gapi zal wel
verschijnen. De Gapi zal niet verschijnen. Tenslotte verschijnt de
Gapi toch.
De Gapi is een federatie van nationalistische vereenigingen. Zij
omvat de Parindra, de groote burgerlijke, zelfs feodaal getinte
nationalistische partij; de Gerindo, exponent van meer socialis-
tische en democratische stroomingen alsmede vart de vakbeweging
- nog een teer kasplantje in Indonesië; de P.S.I., de groote partij
van Islamitisch-nationalistische kleine middenstanders en boeren.
Maar daarnaast ook een aantal kleinere partijen, waaronder ook
Christelijke. Haar doelstelling is, als gezegd, een volwaardig parle-
ment, niet een pseudo-parlement als de Volksraad, met beperkte be-
voegdheden, en slechts voor de helft bestaande uit Indonesiërs -
en dezen dan nog ten deele benoemd door de Regeering.
De Gapi dient een memorandum in. Vijf jaar overgangstijd, gedu-
rende welken naast den Gouverneur-Generaal een Indonesische
Luitenant-G.G., naast ieder Departementshoofd een Indonesische
onderdirecteur, naast den Volksraad een "Volkskamer" komt te
staan, door rechtstreeksche algemeene verkiezingen tot stand te
brengen, zonder speciaal voor Nederlanders en Chineezen gereser-
veerde zetels. Na de overgangsperiode wordt de Volkskamer
Tweede Kamer, in plaats van den Volksraad komt een Eerste
Kamer, waarin de stem van minderheidsgroepen tot haar recht kan
komen, en zoo treedt dan dus het parlement volledig in functie.
De departementshoofden worden verantwoordelijke ministers. Een
Nederlandsch "Staatshoofd", met een Indonesisch Staatshoofd als
dwarskijker naast zich, b~iden eigenlijk meer als ornament. De
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band met Nederland wordt uiterst los - iets in den geest van een
Statenbond.
De constructie is uitermate aanvechtbaar, weinig doordacht. Alge-
meen rechtstreeksch kiesrecht in een land met zulke primitieve
levensverhoudingen, zonder instrument voor vorming van een
publieke opinie. Een stelsel, dat ook voor Nederland ernstige be-
zwaren opleverde, die in de laatste tien, vijftien jaren overduidelijk
aan het licht traden. En dit overgeplant op een volk, dat nog in
zooveel opzichten verre achterstaat in ontwikkeling. Het lijkt alles
weinig belangrijk, weinig overtuigend.
Het is erg belangrijk, erg overtuigend. Er blijkt uit, hoe sterk het
nationale sentiment is, hoe krachtig het streven naar onafhanke-
lijkheid, de drang naar zelfbeschikking. Vraagt men de nationa-
listen in een vertrouwelijk gesprek, waarom zij nu juist dezen wei-
nig oorspronkelijken en voor Indonesië weinig passenden vorm
van parlementaire democratie wenschen, dan is het naïeve ant-
woord, dat men meent, dat alsmen onafhankelijkheid vraagt in dezen
vorm, Nederland dit moeilijk zal kunnen weigeren, daar dit toch zijn
eigen vorm van parlementaire democratie is. Waar het op aan
komt, is dat de Indonesische nationalist onafhankelijkheid wenscht.
Onderwijl heeft de Gouverneur-Generaal met Koninklijke mach-
tiging een Rijksconferentie aangekondigd na de bevrijding van
Nederland. De arbeid der Commissie moet de eerste stap worden
in de voorbereiding dier conferentie.
De Commissie-Visman stelt thans haar verslag op. De voorstellen
worden critisch ontleed. De ondoeltreffendheid, de kinderlijkheid,
de dwaasheid van sommige plannen en suggesties wordt scherp
belicht, zij het steeds in voorzichtige en hoffelijke bewoordingen.
De onrijpe plannen van de Gapi treden niet sterk op den voor-
grond. Iedere wensch, of hij van een willekeurig individu of van
een groote politieke beweging komt, of hij door vertegenwoor-
digers van 100.000 Europeanen of van millioenen ~ndonesiërs
wordt voorgebracht, ontvangt gelijke aandacht. De heterogeniteit,
de onderlinge verdeeldheid van de Indonesische bevolking wordt
duidelijk belicht, het onderscheid en de tegenstellingen binnen de
toch reeds betrekkelijk kleine Europeesche groep - zoo de aloude
tegenstelling tusschen totok (volbloed) en Indo - komen niet
voor het voetlicht. Erkend wordt, dat de felle nationalisten zclf-
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standigheid wenschen - waarbij overigens niet vermeld wordt,
dat de allerfelsten niet eens konden worden gehoord, die zaten
in Digoel - maar ter verzachting wordt er aan toegevoegd, dat
van geen enkele zijde toch met zooveel woorden "Indië los van
Holland" in zijn volle consequentie werd geëischt; zelfs niet toen
alle uitgesproken nationalistische partijen in den Volksraad, ook die
van deBuitengewesten die buiten de Gapi waren gebleven, zich mid-
den 1941 vereenigden in een Fraksie Nasional Indonesia, die vrij-
heid en onafhankelijkheid, "Indonesia Merdeka" , als haar doelstel-
ling formuleerde (Verslag der Commissie; blz. 37, nt. 1). Aan dezen
stroohalm klampt het verslag zich vast.
"Monseigneur" spreekt met zachte stem. De Indonesische leden
zijn handelbaar. Anders zouden zij niet in de Commissie zijn be-
noemd. Het zijn stuk voor stuk bekwame menschen. Maar geen
menschen, die een scherp standpunt innemen. Dit hebben zij in de
koloniale bureaucratie verleerd.
Men kan als individueel lid onhandelbaar zijn. Men kan op vele
punten opponeeren, zorg dragen, dat er geen aperte onwaarheden
in het verslag komen. Maar men kan niet voorkomen, dat het heele
verslag in zijn geheel één groot brok wordt. Onwaarachtigheid,
doordat het wezenlijke, de eenheid en de kracht van de nationale
aspiraties worden verdoezeld, verzwegen.
Er zijn geen voorstellen. Er is dus geen ruimte voor minderheids-
nota's. Het eenige, wat men kan doen is: weigeren te onderteekenen.
Maar om dit aan te durven, moet men politiek rijper zijn. Tenslotte
staan er geen aperte onwaarheden in. Ten slotte staan de wenschen
van de Gapi duidelijk in het verslag en zal de verstandige, aan-
dachtige lezer veel, zelfsalles, in en tusschen de regels kunnen lezen.
Ten'slotte onderteekenen de Indonesiers ook. En het is hun zaak,
die onzuiver wordt voorgesteld.
Maar het is ànze zaak, die wordt verbroddeld. Later, in 1945,
zullen het Nederlandsche volk, de Nederlandsche regeering, pogen
uit het verslag der Commissie-Visman een indruk te krijgen van de
politieke ontwikkeling in Indië in 1940 en 1941. Zij zullen niet in
staat blijken, in en tusschen de regels te lezen. De criticus van 1946
denkt met schaamte aan een in 1941 geplaatste handteekening.
De publicatie van het verslag-Visman wekt in Indonesië nauwelijks
meer reactie. Op het moment van de indiening van het verslag,
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op 9 December 194 I, heeft Indonesië belangrijker dingen om zich
mee bezig te houden.

III
Bommen vallen op Honolulu en Singapore. Nederland verklaart
japan den oorlog. De kleine Nederlandsche vloot behaalt succes-
sen. Het Nederlandsch opperbevel stuurt troepen en vliegtuigen naar
Malakka, en krijgt voor de verdediging van Indië versterkingen,
oorlogsmateriaal, vliegtuigen uit Engeland, Amerika. 's Avonds
is het donker in de steden van java. Nu en dan loeien sirenes.
En de Indonesiërs? Dragen ook zij het hunne bij tot de oorlogs-
inspanning? Werpen ook zij zich met enthousiasme in den strijd
tegen den fascistischen vijand?
Zij krijgen er niet veel kans toe. Wel doen de Indonesische beroeps-
soldaten, javanen, Menadoneezen, Ambonneezen, waar zij in de
Buitengewesten of in Malakka in kleine eenheden worden ingezet,
dapper hun plicht. Maar de groote millioenenbevolking blijft
passief. De Regeering durfde geen Indonesisch volkslegervan eenigen
omvang op de been te brengen - het mocht zich eens tegen den
Nederlander richten, een instrument worden in den strijd tegen
koloniale heerschappij. Iedereen wist het - om kans te hebben
tegen den goed-bewapenden japanner moesten tenminste IOO.OOO

man gemobiliseerd worden. De mankracht was in dit millioenenland
ruimschoots aanwezig. Van Indonesische zijde was langen tijd aan-
gedrongen op invoering der militie - in ruil voor staatkundige
concessies natuurlijk. Maar noch het een, noch het ander gebeurde.
De Nederlanders wilden geen risico nemen- in een periode waarin
niets zonder risico en het bij het oude laten zekere ondergang was.
Pas op het laatst, in de tweede helft van 1941, werd een beperkte in-
heemsche militie ingevoerd'. Sterkte: een paar duizènd man. Velen
kunnen hun ooren niet gelooven, als kolonel Schilling in een lezing
voor de studenten der Rechtshoogeschool te Batavia ter opwekking
voor dienstneming bij de stads- en landwachten terloops een in-
heemsche militie van 3500 man aankondigt. Er wordt gevraagd, of
hij zich niet een nulletje heeft vergist. De verbaasde tegenvraag
van den kolonel is, of men wel beseft, wat een leger van 35.000 .
man binnen tien jaar beteekent. ja, dan paste slechts eerbiedig
zwijgen. De japanners zaten nog pas in Saigon ...
De inheemsche militie wekte, toen zij eenmaal werd ingevoerd,
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geen enthousiasme meer; integendeel. De nationalistische beweging
had zelfs positieve bezwaren: te laat, te klein, geen tegenprestatie.
De recruten moeten door de bestuurshoofden tegen hun wil worden
aangewezen. Voor de stads- en landwachten had zich wel een
redelijk aantal vrijwilligers gemel"d,die een oppervlakkige training
ontvingen. Maar ook deze vrijwilligheid had een bijsmaak. Wie
zich niet meldde, werd krachtens burgerdienstplicht voor lucht-
bescherming of een anderen hulpdienst aangewezen en was daar-
mee dan meer dagen per week bezet dan bij de stadswacht.
Zoo blijft de millioenenmassa bij de oorlogvoering passief. Men wist
ook niet, waar het om ging. De nationalistische beweging was niet
ingeschakeld om de passieve massa geestelijk voor te bereiden en
te mobiliseeren. Zij was trouwens zelf innerlijk verdeeld ten aanzien
van de beteekenis van dezen oorlog. De Gerindo, de links-demo-
cratische vleugel, wilde weliswaar een consequente anti-japansche
actie voeren - maar de Parindra, de burgerlijk-nationalistische
partij, liet er al iets van haar latere houding voorvoelen: zij torpe-
deerde het afleggen door de Gapi van een anti-japansche verklaring.
Onderwijl gaat het met de Geallieerde strijdkrachten bergafwaarts.
De japanners dringen op naar het Zuiden van Malakka. Op" de
Philippijnen voert Generaal Mac Arthur een wanhopigen strijd.
De buitenposten van den Indischen Archipel vallen in j apansche
handen. Pontianak, Tjilatjap, Soerabaja krijgen ook hun deel in
de bombardementen. De koelies in de havens loopen weg en komen
niet meer terug. Hoe kunnen zij ook weten, dat deze oorlog ook
om hun vrijheid wordt gestreden. De burgerlijke diensten function-
neeren nog maar heel gebrekkig. Het transport begint het te
begeven. Het oorlogsmateriaal, de vliegtuigen, in het buitenland
duur gekocht,' met veel risico in Tjilátjap aangebracht, kunnen
niet meer uit de havens naar de plaats van bestemming worden
geëxpedieerd, en vallen ten prooi aan de j apansche bommen.
De Dienst der Volksgezondheid moet een circulaire uitgeven, dat
inenting van militairen tegen tetanus niet mag worden gegeven
zonde~ indicatie - d.W.z. pas als het te laat is - er is niet genoeg
entstof, en er zijn niet genoeg ampullen. De luchtbeschermings-
organisatie klopt op verschillende plaatsen niet. Overal heerscht
verwarring, overal blijkt dat op de eenvoudigste dingen niet is ge-
rekend, dat de eenvoudigste maatregelen niet zijn voorbereid. Is
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het wonder, dat Generaal Wavell, die zijn hoofdkwartier op Java
had opgeslagen, weer schielijk de beenen neemt?
Singapore is intusschen gevallen. Indonesiërs, wier anti-J apan-
sche gezindheid buiten twijfel staat, kunnen kwalijk hun leedver-
maak verbloemen, dat dit bolwerk van westersch imperialisme nu
is ingestort. De Japannertjes winnen aan prestige.
De Regeering heeft de mogelijkheid tot evacuatie op groote schaal
van Nederlandsche vrouwen en kinderen ongebruikt laten voorbij-
gaan. Het is voor iederen realistischen beoordeelaar duidelijk, dat
zij gedurende een J apansche bezetting aan veel grootere gevaren,
aan veel ergere ellende zullen blootstaan dan de Indonesische
vrouwen. De Japanners beschouwen den blanke als hun specialen
vijand, en prediken het "Azië voor de Aziaten". De Engelschen
brengen hun vrouwen en kinderen overal buiten de. gevaarszöne.
Maar de Nederlandsch-Indische Regeering voelt zich in een im-
passe. Er is altijd volgehouden, dat de Nederlanders deel uitmaken
van de bevolking van Nederlandsch-Indië. Als zoodanig hebben de
Nederlanders zitting in de vertegenwoordigende lichamen, zijn zij
verschenen voor de Commissie-Visman.
Nu kan de Regeering het tegenover de Indo-Europeanen niet ver-
antwoorden, alleen de blanke vrouwen, tegenover de Chineezen en
Indonesiërs niet, alleen de Nederlandsche vrouwen - met inbe-
grip der Indo-Europeesche vrouwen trouwens een zeer respectabel
aantal - af te voeren. De Regeering besluit, de Nederlandsche
vrouwen met behulp van de burgerdienstplicht- en deviezenbe-
palingen in Indië vast te houden. Officieel heet het, dat zij haar
inheemsche zusteren in de ure des gevaars niet in den steek hebben
'willen laten". De Regeering meent hiermee later een sterkeren
moreelen claim te hebben op het herkrijgen der koloniën. Maar de
internationale politiek zal in 1945 toonen, weinig te geven om
moreele claims. Het zullen de Indonesische terroristen zijn, die
de vrouwen weer tot pionnen zullen maken in hun politieke
schaakspel. Zij zullen in 1945 hun gijzelaars worden. Het is de
Nederlandsche vrouw, het Nederlandsche kind, die de rekening
betalen van het politieke gebaar.
Wie wel worden afgevoerd, zijn de Duitsche en Japansche burgerge-
interneerden. Volkenrechtelijk niet onaanvechtbaar. De Duitschers
naar Britsch-Indië. Een schip wordt onderweg door Japanners
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getorpedeerd, en vergaat met vele opvarenden. De Japanners
worden naar Australië gebracht. Het zou ons Nederlanders op
Java nog lang worden nagehouden - evenals de behandeling
van deze Japanners gedurende de eerste oorlogsmaand op Java,
die inderdaad volgens objectieve berichten weI wat te wenschen
overliet, minder goed was dan de behandeling der Duitschers,
duidelijke sporen vertoonde van den westerschen superioriteits-
waan - maar daarom natuurlijk in geen enkel opzicht de beest-
achtige behandeling rechtvaardigde, die de Japanners later ons
en onze vrouwen zouden doen ondergaan.
En dan nadert de catastrophe ... Palembang valt practisch zonder
slag of stoot. De commandant heeft hem het eerst gesmeerd. De
militairen op Java beginnen met hun vernielingen. Het wordt een
rage. Als men eenmaal begint met vernielen, schijnt men er niet
mee te kunnen ophouden. Het kost groote moeite, voedselvoorra-
den, irrigatiewerken, spoorwegmateriaal tegen de vernic1woede
te beschermen. De chaos is onbeschrijfelijk. De intendance faalt
volkomen. Een gevechtseenheid bij het vliegveld Kalidjati - een
der weinige plaatsen, waar gevochten is - blijft drie dagen zonder
voedsel. De legerleiding is volkomen haar hoofd kwijt. Legereen-
heden op Java geven zich over voor zij een schot gelost hebben-
soms zijn zij vele uren op zoek naar een Japanner om zich aan te
kunnen overgeven. De Japanners bezetten Java binnen een week.
En Edeleer van der Plas roept ons per radio vanuit San Francisco
toe: "Denkt aan de Djojobojo-legende!"

IV

De Indonesiër denkt aan de Djojobojo-legende, aan de voorspelling;
waarvan nu het eerste deel is vervuld. Al van kindsbeen heeft
hij gehoord van de voorspelling van koning Djojobojo, die in
werkelijkheid in de Ise eeuw heeft geregeerd, maar volgens de
J avaansche mythologie een der stamvaders was van het J avaansche
volk. Djojobojo zou dan hebben voorspeld, dat op een gegeven
oogenblik kleine gele monsterlijk leelijke mannetjes uit het Noorden
Java zullen veroveren. Hun heerschappij zal echter kort zijn -
niet langer dan de maïs noodig heeft om te groeien - naar schatting
een honderd dagen. Daarna komt het duizendjarig rijk van vrede
en welvaart.
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De Nederlandsche propaganda heeft deze legende trachten uit te
buiten. DeJapansche bezetting zal slechts IOO dagen duren. Daarna
komen de Nederlanders terug, en zullen weer welvaart brengen
in het land.
Prof. Berg houdt in ons interneeringskamp een causerie over de
Djojobojo-Iegende, die op de beteekenis daarvan een heel ander
licht werpt. Al vanouds worden aan de oude koningen voorspel-
lingen toegeschreven, waarachter zich vaak wenschdroomen ver-
bergen. Gedurende de Nederlandsche overheersching, zooals ook
vroeger onder andere vreemde overheerschers, uitte de alom
aanwezige vrijheidsdrang zich in "voorspellingen" omtrent een
toekomstig duizendjarig rijk, met een ratoe adil, een rechtvaar-
digen koning. Sedert de opkomst van Japan tegen het eind van
de vorige eeuw ziet men echter vlugschriftjes verschijnen, waarin
de "voorspelling" in een nieuwen vorm wordt gekleed, aan koning
Djojobojo een uitspraak in den mond wordt gelegd, waarbij als
tusschenepisode tusschen het heden en de toekomstidylle het
stadium van de gele monstertjes uit het Noorden wordt inge-
schoven. :Maar het wezen der wenschdroomen verandert hier-
door niet. Het is niet de verjaging der Japanschc indringers,
maar de bevrijding van de Nederlandsche heerschappij, die het
grondmotief der legende vormt. En het duizendjarig rijk, dat
aan de kim opdoemt, is niet een herrezen Nederlandsch-Indië!
Zoo is ongeveer de uitleg, dien wij van Prof. Berg vernemen.
Deze lezing van het geval klopt beter met wat de werkelijkheid ons
te zien geeft. De bevolking schikt zich toch wel heel makkelijk
onder de nieuwe verhoudingen, reageert toch wel heel lakoniek op
het wegvallen van den ouden en de komst van den nieuwen meester.
Enkel angst? Gewoonte om te zwijgen en te aanvaarden? Het lijkt
er niet erg op. Er ligt in de reactie van een groot deel der bevolking
iets als blijdschap over een bevrijding. Geen sterke haatuitbarstin-
gen, geen bepaalde agressiviteit tegen den blanke, zooals vier jaar
later - deze richten zich in Maart 1942 meer speciaal tegen de
Chineezen en het eigen inheemsche bestuur in bepaalde streken,
de groepen dus ~ier economische druk door de bevolking meer
direct wordt ondervonden. Maar er is bij de meesten tegenover
den Europeaan toch ook weinig van echt medeleven, weinig van
een gevoel van lotsgemeenschap.

18
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Vooral is dit gevoel van bevrijding sterk bij de groep der burgerlijke
nationalisten - de groep, die in de eerste plaats er naar streeft de
Nederlandsche bovenlaag te vervangen, de leiding van 'staat en
maatschappij van den westerling over te nemen. De Parindrist
denkt onder den Japanner zijn kans te krijgen. De Japanner zal hem
veel meer dan de Nederlander noodig hebben, en daarom in-
schakelen over de geheele linie van de bestuursvoering. En hij heeft
hierin, van uit zijn standpunt gezien, gelijk. De afvoering der
Japansche geïnterneerden naar Australië heeft Java voor de
Japanners onbestuurbaar gemaakt. De kenners van Java, die den
Japanschen militairen in den eersten tijd den weg hadden moeten
wijzen en hun medewerking hadden moeten geven aan het scheppen
van een "sfeer van gemeenschappelijke welvaart", zijn afwezig.
Mede als gevolg hiervan schieten de nieuwe J apansche heerschers
bok op bok, laten zij het economisch leven volslagen in het honderd
loopen, maken zij in de manier, waarop zij de Indonesiërs bejegenen,
de grofste psychologische fouten. De gevolgen van de evacuatie der
Japanners zijn nadeelig voor de bevolking als geheel, nadeelig ook
voor het Europeesche deel ervan, maar nadeelig net zoo goed voor
het J apansch prestige. Maar de Indonesische gestudeerden spinnen
er zij bij. Zij krijgen de hooge baantjes, zij kunnen, als zij be-
kwaam zijn, hun capaciteiten toonen.
Merkwaardig is ook de houding van vele bestuursambtenaren, te-
voren trouw aan het Gouvernement, pijlers van het Nederlandsch
gezag. Hoe gemakkelijk buigen velen zich thans voor de nieuwe
heeren. Zij waren vroeger ja-broers - zij zijn het ook nu, deze
ouderwetsche prijaji's, de kopstukken van een feodale maat-
schappij. Hun traditie van gehoorzaamheid dragen zij over op
het nieuwe gezag.
Het ideologisch verzet, de consequente anti-fascistische houding,
die J apansch militarisme en J apansche onderdrukking minstens
even fel verwerpt als het oude Nederlandsche koloniaal bestuur,
komt van een betrekkelijk kleine groep linksche nationalisten,
vroeger ten deele leden en voormannen van de Gerindo, voor wie
het van het begin af duidelijk was, dat de Indonesische massa bij
het Japansch bewind niets had te winnen, er nog op achteruit
zou gaan; die zich niet lieten lijmen door betere posities voor hen
zelf en hun eigen groep van ontwikkelden.
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Maar deze groep van ideologische tegenstanders van het J apansch
regime blijkt maar 0, zoo klein. Het zijn ten deele dezelfde figuren
uit socialistische kringen en uit de vakbeweging, die op dit oogen-
blik leiding trachten te geven aan den republikeinschen staat.
Hoe weinig bleek de Indonesische samenleving in dezen tijd gees-
telijk te zijn voorbereid op den ideologischen strijd. Hoe weinig
bleken de westersche ideeën omtrent welvaart en democratie te
hebben wortel geschoten. Hoezeer de Nederlandsche opvoeding
tot zelfbeschikking en democratie had gefaald, bleek het duidelijkst
in dezen tijd.
Een andere groep nationalisten, wellicht niet minder oprecht in
hun streven naar uiteindelijke welvaart voor de groote massa,
maar minder consequent, meer opportunistisch in hun houding,
trachten hun doelstellingen op andere wijze te verwezenlijken. Zij
scharen zich in schijn achter het Japansch vaandel, maar trachten
hieruit het maximum. voordeel voor hun nationalistische aspiraties
te slaan. Een van hen drukt het tegenover een Nederlander, dien hij
vertrouwt, als volgt uit: "Ik ga iets doen, wat je misschien niet
direct zult begrijpen. Ik ga gevaarlijk spel spelen. Blijkt mijn
prognose, dat de oorlog nog lang zal duren, fout, dan zal ik als
landverrader worden beschouwd. Duurt het echter nog twee, drie
jaren voordat de Geallieerden de overwinning behalen, dan word
ik een nationale held."
Deze groep poogde de nationalistische beweging sterk te maken
onder de auspiciën van het Japansche gezag, onder de leuze van
strijd tegen de Geallieerden. Zij trachtte een volksbeweging te
vormen, die straks sterk genoeg zou zijn om iedere onderdrukking,
de J apansche net zoo goed als welke andere ook, te kunnen weer-
staan. Maar het wàs gevaarlijk spel. Het doordrenkte het volk met
militaristische anti-westersche leuzen. Het gaf een groot aantal
Indonesiërs uit het armste bevolkingsdeel zonder verzet prijs aan
de J apansche tyrannie, om slavenarbeid voor hen te verrichten. En
het maakt het nu moeilijk voor ons en voor anderen, te onder-
scheiden tusschen den echten collaborateur, besmet door de Ja-
pansche methoden en geesteshouding, en den eerlijken nationalist,
die langs dezen omweg zijn volk op den duur hoopte te dienen. En
het meehuilen met de wolven eischt wel een groote plooibaarheid.
Maar het Japansche beestje toont steeds duidelijker zijn waren
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aard. In de tweede helft van 1942 komen tienduizendenJapansche
burgerambtenaren - "economen" no~mt men ze - op Java aan.
Men zegt, dat zij oorspronkelijk voor Australië waren bestemd.
Hoe het ook zij, zij blijven op Java. En bezetten daar de leidende
posten. De Indonesiërs worden weer teruggeschoven. Een Indo-
nesiër kan niet chef zijn van cen Nippo zoon. De Indonesiërs kijken
op hun neus. De sympathie voor Japan bekoelt bij velen, dien het
vooral om eigen positie ging, al bleef h n positie hooger dan een In-
donesiër in het algemeen onder Nederlandsch bestuur kon verwerken.
En dan: de meedoogenlooze tyrannie cver het gewone volk. Zware
dwangarbeid, grove willekeur, hongersnooden, epidemieën, een
waar schrikbewind van de Kempeita~ (Japansche Gestapo). Het
excuus, dat het nu oorlogstijd is, en dat alles niet kan zijn als in
rustige tijden, doet het bij velen niet rpeer. Het vrije woord wordt
volledig onderdrukt, de pers "gleichgeschaltet".
Toch heeft de Japanner de Indonesiërs noodig. Hij volbrengt
tijdelijk, wat wij nooit hadden aangedurfd: het Indonesisch natio-
nalisme sterk maken om het dienstbaar te maken aan zijn imperialis-
tische doelstellingen. Fel-nationalistische leiders worden door de
Japanners niet verbannen, zooals bij ons, maar ingeschakeld in de
propaganda voor hun eigen zaak. Het Maleisch is officieele taal,
Indonesiërs worden op hooge posten gelaten, en in de latere periode
komen de Japanners met vergaande beloften voor onafhankelijk-
heid in een nabije toekomst. Hoe dichter de Geallieerden naderen,
hoe verder de beloften gaaIi. Ook militair wor:den de Indonesiërs
ingeschakeld. Een talrijk leger wordt gevormd en goed getraind.
Vele Indonesiërs doorzien het spel, maar gebruiken het toch ten
eigen bate. De vorming van e~n sterk leger, van een hechte nationale
volksbeweging komt aan hun aspiraties tegemoet. Zij zien, hoe
weinig de Japanners op de hooge posten presteeren. Indonesiërs
doen veel van het eigenlijke werk, geven in werkelijkheid leiding
aan de diensten - anders dan onder de Hollanders. En hun zelf-
vertrouwen stijgt. Zij kunnen het beter d~l.llde Japanners.
Het j apansche bewind gaat aan de inheemsche maatschappij niet
öngemerkt vc~orbij- zelfs de dessa wordt er door beroerd. De adat,
het traditioneel gezag der ouderen, wordt door de japansche kap-
laarzen telkens weer zonder scrupules omvergeschopt. Soms wordt
het eigen economisch initiatief der bevolking bewust gestimuleerd
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zoo op het gebied der visscherij, bij de oprichting van coöpe-
ratieve winkels in plaats van den wegged~ukten warong-chinees, op
het stuk van kleinindustrie. Maar ook waar slechts grove onder-
drukking en willekeur aanwezig zijn, waar de maatregel zuiver
negatief is - bij het recruteeren van soldaten en dwangarbeiders
uit de boerenbevolking, bij het ontslaan van den Japanner niet
welgevallige districts- en dorpshoofden, bij het aantasten van het
gezag der oudjes - wordt soms vrij baan gemaakt voor een ont-
wikkeling door eigen kracht, wordt door de aantasting van de
statische maatschappij een kans gegeven aan dynamische factoren.
De vernielende stormwind kan door de vernietiging van het van-
ouds bestaande de voorwaarden scheppen voor een opbouw met
nieuw materiaal en volgens een nieuw plan. Ook de, onder de
Japanners slechts in fascistisch-militaristischen zin opgevoede,
jeugd kan, mits goed geleid, voor de toekomst een belofte inhouden.
Het is onder den druk der ouderen vandaan, het heeft meer zelf-
bewustzijn - weliswaar gewoonlijk niet gefundeerd, maar toch een
vruchtbaarder bodem dan een geest van slaafsche onderworpenheid.
De sympathie voor de Japanners is bij velen al lang in haat ver-
keerd. De haatgevoelens komen nog nauwelijks openlijk tot uiting
- de Kempeitai oefent nog een schrikbewind uit. Toch laait er,
dan hier, dan daar, een opstandje op. Het broeit.
De Japanners kunnen het slechte oorlogsnieuws niet langer achter-
houden, de nederlagen niet langer in overwinningen omtooveren.
Op het laatst toonen zij zelfs soms een merkwaardige openhartig-
heid. Hun prestige is allang geslonken. Wie aan prestige winnen,
zijn de Amerikanen, het aan de Indonesiërs betrekkelijk onbekende
volk, dat vrijwillig afstand deed van de Philippijnen. De fan-
tastische zegetocht van de Salomonseilanden tot Luzon spreekt tot
de verbeelding. Men zal de Amerikanen met enthousiasme als
bevrijders begroeten.
En de Nederlanders? Die hebben, voor een groot deel der bevol-
king, en speciaal voor de meer ontwikkelden, om zoo te zeggen af-
gedaan. Aan hun eeuwenlange heerschappij, die door de ontwikkel-
den bewust, door het lagere volk onbewust, als een druk werd
gevoeld, is een eind gekomen. De strijd opJava- ofliever de afwe-
zigheid van strijd - gaf hun prestige een onherstelbaren knak. En
nu ondergingen zij de eene beleediging na de andere van de J apan-



278 NEDERLAND OP DEN TWEESPRONG

ners en hun Indonesische handlangers, en gedroegen zich onder
den druk der omstandigheden, onder de dreiging van honger, mis-
handeling en dood niet anders dan ook de Indonesiër~ het deden.
Van hun waardigheid was niets meer over, de trekken van een
heerschersras bleken met het verdwijnen der heerschappij weg te
slinken. Het "démasqué van den kolonialen westerling", dat een Ne-
derlandsch socioloog met scherp inzicht reeds in 1938voorvoelde, was
aan de Nederlanders op Java voltrokken. Het anti-westersche en in
het bijzonder ook anti-Nederlandsche gif, door pers en radio onder
Japansche leiding drie en een halfjaar lang vrijelijk over Indonesië
uitgespoten, miste zijn uitwerking niet. Men kon voor de Neder-
landers - als groep of individueel - nog wel medelijden of zelfs
eenige sympathie voelen, Zich nog eenigermate verknocht voelen
aan de Nederlandsche cultuur - maar aan hun terugkomst als
regeerders denken, althans onder de meer ontwikkelden, maar
welmgen.

V
En de Nederlanders zelf? Hoe reageerden zij op de bezetting van
drie en een half jaar?
Een groot deel der Nederlanders moest de gebeurtenissen achter
de muren der interneeringskampen verwerken, vrijwel afgesloten
van hetgeen er voorviel in de "vrije" Indonesische maatschappij,
die nu deel uitmaakte van de "sfeer van gemeenschappelijke wel-
vaart van Grooter Oost Azië".
De Japanners beschouwden de Nederlanders niet als een deel van
de burgerbevolking van een door hen in tijd van oorlog militair be-
zet land, maar als vreemdelingen. Zij stelden direct pogingen in
het werk, een splitsing te brengen tusschen de volbloed westerlingen
en de Nederlanders met Aziatisch bloed, de Indo-Europeanen,
die zij hoopten te winnen voor hun Aziatische welvaartssfeer. Zij
maakten onderscheid tusschen de volbloed en de halfbloed Neder-
landers - een onderscheid, dat de vroegere wetgeving niet kende,
maar dat in de samenleving zeer duidelijk aanwezig was - en
lieten een belangrijk deel der Indo-Europeanen - zonder veel
systeem geselecteerd - buiten de kampen.
De Indo's buiten de kampen hadden een moeilijken tijd. Zij stonden
voor dezelfde problemen, voor het vinden van de grens van toe-
laatbare medewerking met den bezetter, waarvoor ook de bevolking

•
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van Nederland werd gesteld. Ook voor hen stond voortdurend de
dreiging van de Kempeitai op den achtergrond. Ook zij leverden
hun contingent aan handlangers van het Japansch regime, aan
vrouwen, die zich afgaven met den vijand. Maar in groote meerder-
heid bleven deze Indo-Europeanen steeds pro-geallieerd. Zij vorm-
den de kernen van ondergrondsch verzet, hoe dilettantistisch en
roekeloos ook van opzet - de slachtoffers van de Kempei waren
vele. In hun kringen bleef het Geallieerd nieuws circuleeren, hoe-
zeer ook misvormd. Zij hielpen den steun aan de kampen organi-
seeren, vaak met groote gevaren voor eigen veiligheid.
Dit alles niet zoozeer uit liefde voor den volbloed-Nederlander. Hoe
groot de haat en afgunst van den Indo tegenover den Totok kan
zijn, kan men ervaren in het proefschrift van dr. Koks, "De Indo".
Maar de Indo-Europeanen ontleenden hun positie van geprivile-
gieerde groep aan het Nederlandsch gezag. En dit koloniaal ver-
leden bond hen in hun politiek en sociaal bewustzijn aan de Neder-
landsche zaak, deed hen allen verlangend uitzien naar een herstel
van het Nederlandsch gezag.
En wat hier van de Indo-Europeanen is gezegd, geldt ook, in
meerdere of mindere mate, voor de Ambonneezen en enkele andere
Christen-Indonesische groepen, die door hun koloniaal verleden
sterk aan de Nederlandsche traditie waren gebonden.

Binnen de mannenkampen heerscht niet diezelfqe onrust, diezelfde
overstelping met dagelijksche zorgen als buiten. Als men de misère,
de onzindelijkheid, de schamele maaltijden, de scheiding van het
gezin eenmaal als feiten accepteert, is er gelegenheid tot studie, tot
rustige gesprekken. Na de eerste reacties komt er iets van bezinning
op het koloniaal verleden. Kennismaking met ellende, met honger,
met een toestand van feitelijke slavernij, wekt hier en daar eenig
begrip voor den underdog. Men kan zich iets beter inleven in de
gevoelswereld van een eenvoudigen Indonesiër - hoewel men door
zijn verleden, door de opvoeding die men in zijn jeugd heeft ge-
noten, er nog mijlen van verwijderd is. Bij sommigen komt iets
als schaamte op voor het koloniaal verleden, begrip voor de zwaarte
der tekortkomingen van het Nederlandsch bestuur op economisch,
op hygiënisch, op opvoedkundig, op elk gebied. Men zal het straks
beter doen. Plannen worden ontworpen, kringen waarin deze
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plannen worden be~proken rijzen als paddestoelen uit den grond.
Ook mannen uit het bedrijfsleven doen mee - de wereldorgani-
satie van straks zou ons wel eens zware eischen van vooruitstre-
vende welvaartspoliti'ek kunnen stellen. Daar moeten wij op voor-
bereid zijn, de eer aan ons houden. Ordening is het wachtwoord.
De een wil veel, de ander een beetje geven, de een is gebiologeerd
door de New Deal, voor den ander is de New Deal een halfzacht
compromis en pas een vijfjarenplan het ware, de een wil bedrijf-
schappen, de ander is pas met kolchozen tevreden - maar al
deze plannenmakerij en, deskundig of dilettantistisch, eerlijk ge-
meend of door opportunisme ingegeven, serieus opgezet of meer
als tijdverdrijf begonnen - worden door één grond motief be-
heerscht: wij zullen het straks beter doen dan voorheen. Men
spreekt wel van opvoeding van den Indonesiër tot zelfwerkzaam-
heid, van medezeggenschap. Maar dat de Indonesiërs het zelf
zullen willen doen, zelf de leiding zullen kunnen nemen - zoo ver
reikt de fantasie niet. Ze zullen het trouwens graag aan ons over-
laten. Het japansch wanbeheer leert hun dag in dag uit, hoeveel
beter wij het er altijd nog afbrachten.
Slechts een beperkte groep denkt dan nog in dezen, min of meer
vooruitstrevenden, geest. In vele kampen overheerscht de Holland-
sche koloniale mentaliteit. Men zal het die Inlanders wel even inpe-
peren. Wat verbeelden ze zich wel, ons blanken zoo maar als quan-
tité négligeable te behandelen. Wacht maar, straks komt onze tijd;
Straks komt onze tijd - zoo denken ook de Indo's in de kampen.
Zij houden zich gewoonlijk wat afgescheiden van de totoks. De
verhoudingen zijn vaak gespannen- de ellendige omstandigheden,
de strijd om het bestaan, het voortdurend contact verscherpen de
tegenstellingen. Onder deze Indo-Europeanen overheerscht de
stemming van "We zullen het ze inpeperen." Van hun vrouw, hun
broer, hun tante hebben zij gehoord, hoe schandelijk die eene
Inlandsche politieagent, die Inlander die op den hoek woont, die
Inlandsche dokter in het ziekenhuis tegen hen is opgetreden. De
traditioneele haat van den Indo tegen den Inlander - haat voort-
komend uit vrees van de bevoorrechte minderheid voor de massa,
uit de neiging van de tusschengroep, die zich naar de bovenlaag
richt maar met de massa verwant is, om zich van die massa te
distantieeren - laait sterker op dan ooit. De Hollanders waren
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veel te ethisch. Ze hadden nooit met onderwijs voor die inlanders
moeten beginnen. De Jappen laten zien, hoeje een inlander moet be-
handelen. Krap houden. En als hij praatjes verkoopt, er op los slaan.
Alleen zclo kun je ze er onder houden. "Straks komt onze tijd ... "
Waar er leiding is, wordt er ook in Indo-kringen verder gedacht.
Ook hier vormen zich groepen, die toenadering tot den Indonesiër,
opvoeding van den Indone~iër, meer welvaart voor den Indonesiër
willen. Maar steeds met de gedachte op den achtergrond, dat de
Indo-Europeaan de van nature aangewezen leider van Indonesië
is, dat hij door de combinatie van zijn westersche afkomst en zijn
vertrouwdheid met land en volk de kwaliteiten bezit om over het
volk te regeeren. En een behoud van een heerscherspositie voor
dezen landadel eischt goede verhoudingen met de Indonesiërs aan
den eenen kant - aan den anderen kant toch weer het herstel
van het Nederlandsch gezag, waarop de Indo steunt.
En zoo denken allen in de kampen, ieder op zijn manier: "Straks
komt onze tijd ... "

Duitschland capituleert. Tokio is practisch platgebombardeerd.
Conferentie in Potsdam. De atoombom! Rusland in oorlog met
Japan! Zoo meteen hangt het rood-wit-blauw weer in top. Het
eerste Wilhelmus zal opklinken. De bevolking, de eenvoudige man
vooral, za} ons met gejuich begroeten. De Geallieerde legers zullen
in triomf worden binnen gehaald. Het weerzien met het gezin,
maar ook... de vervulling van alle aspiraties. "We gaan ons oude
gezag herstellen, de verraders bestraffen. Zij zullen weer voelen, dat
wij er zijn," zegt de eene groep. "Wij zullen niet wraakzuchtig zijn,
wij gaan ons niet tot het peil van Japanners verlagen. Wij zullen on-
middellijk met onze reconstructieplannen beginnen", zegt de andere.
15 AiJgustus. Het is zoover. Morgen komen misschien al de eerste
vliegtuigen, met pamfletten. Eer de troepen hier zijn, zal nog even
kunnen duren. Nog even geduld, maar dan .... Nu is onze tijd daar.
20 Augustus. Waar blijven ze nou? Waarom gebeurt er niets?
Waarom vertellen de Japanners het ons niet officieel?
En dan, langzamerhand, de teleurstelling. De Geallieerde landingen
kunnen nog geruimen tijd uitblijven. De Japanners zeggen, dat
de oorlog voorbij is, maar geven hun nederlaag niet ronduit toe.
Als laatste stunt hebben ze Soekarno een soort republiekje laten
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uitroepen. 't Is om je dood te lachen. Maar het is toch vervelend,
dat de rood-wit-blauwe vlag niet van buiten het kamp zichtbaar
mag zijn. Ze zeggen, dat dit de bevolking zou prikkelen.
En zoo komt eind Augustus in een katerstemming. De eerste ern-
stige berichten, van overleden of doodzieke g~zinsleden of vrienden
komen binnen.
Septembermaand in Batavia. De eerste pluIges Europeanen komen
aan, weggeloopen uit de kampen. De stemming is gespannen. Op
alle kantoren hangt het rood-wit, de Indonesiërs doen het werk
steeds meer alleen, zonder supervisie der Japanners. Die beginnen
het wel te gelooven. De Europèanen beheerschen zich nog. Pas
als de Geallieerden komen, is onze tijd daar. Dan komt het blauw
bij het roodwit. Maar laten ze niet te lang wachten. De toestand
kan gevaarlijk worden. De bevolking is toch niet zoo op ons gesteld,
als we dachten. De ontwikkelden willen ons, op een paar uitzonde-
ringen na, heeIemaal niet ontmoeten. Ze staan wel onder zware
terreur van de pemoeda's, de door de Japanners fascistisch op-
gevoede jeugd ... maar toch! En al die anti-Hollandsche opschriften
in het Engelsch door de heele stad.
En de Republikeine~ worden driester. De pers, onder leiding van
collaborateurs - de echte! - voert een venijnige campagne tegen
de Hollanders, in het begin vooral ook tegen de Indo's en Ambonnee-
zen. Misschien hebben enkelen van dezen zich niet meer kunnen be-
heerschen, hebben zij "de Republikeinsche vlag beleedigd". In
elk geval, veel van wat in de kranten staat, is grove leugen. Maar
het heeft zijn uitwerkin. De Republikeinen voelen het goed aan -
de Indo's en Ambonneezen zijn hun felste vijanden. Maar het wezen
der zaak is: er zijn twee onverzoenlijke ideologieën, als in iedere
revolutionnaire situatie. Voor de Hollanders zijn de roodwitten
opstandelingen, is het rood-wit-blauw symbool van het wettig ge-
zag. Voor de Republikeinen is het roodwit de officieele kleur, en
zijn de aanvallen op dit symbool "provocaties" en erger. En het
aantal aanhangers der Republiek stijgt. De opportunisten, die ook
wel weer onder de Hollanders hadden willen dienen, kiezen de
Republikeinsche kant. Ze hebben nu hun hooge baantjes, en mis-
schien zetten de Hollanders hen weer terug in hun oude positie.
De Indonesische zaak schijnt sterker te staan dan men dacht. De
Australiërs zijn een sympathiestaking begonnen. En het gezag ligt
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op straat. Wie regeert? Hollanders, Engelschen, Indonesiërs, J apan-
ners? De chaos, de bandeloosheid, rampok op klaarlichten dag
nemen toe. En chaos heerscht ook in de geesten, van Nederlanders
en Indonesiërs.
Eind September komt de groote klap. Generaal Christison kondigt
aan,\ dat de Engelsche troepen slechts enkele groote steden zullen
bezetten met kleine eenheden. De Japanners moeten daarbuiten
voorloopig het bestuur uitoefenen. De eerste troepen landen.
Nu is de zelfbeheersching ten einde. De Europeanen - bevrijde
krijgsgevangenen, vrijgekomen of altijd vrijgebleven Indo's en Am-
bonneezen, nemen het recht in eigen hand, hijschen het rood-wit-
blauw, rukken rood-witte vlaggen neer, schieten op rampokkers,
willen zich kortom doen gelden. Van Indonesische zijde breekt een
ontzettende terreur los, nu men de vrijheid bedreigd ziet. Die
terreur richtte zich eerst alleen tegen landgenooten, die men van
verraad verdacht. Nu worden Indo's en Ambonneezen volksvijand
no. I. Straks zal iedere blanke zijn leven niet meer zeker zijn.
Was de haat tegen den blanke, en speciaal tegen den Hollander,
zoo sterk?
De Djojobojo-Iegende geeft het antwoord. In wezen zag ieder In-
donesiër in den Hollander een overheerscher. Zelfs de feodale adel,
trouw aan het gezag dat hem steunde, verborg achter het onder-
danige masker een trotsche afwijzing. Geen prijaji zou ooit zijn
dochter aan een Hollander willen uithuwelijken.
Toen de Hollanders uit de kampen in de vrije maatschappij terug-
kwamen, ontving men hen weliswaar niet openlijk vijandig, maar
toch in het algemeen ook zeker niet hartelijk. Zeker, er waren vrij
wat huisbedienden, die weer blij waren hun oude meesters terug te
zien, de goede oude tijd zou weerkeeren - in elke ma,atschappij zijn
het de huisbedienden, die het meest van revolutionnair sentiment
zijn gespeend. En Ç)okop het platteland was de ontvangst hier en
daar vriendelijk- men had veel geleden van het Japansche wanbe-
heer, en de Hollanders waren ten slotte toch een stuk beter, en nu
werden zij misschien weer de toean besars, de hooge heeren.
Maar waar de gevoelens meer bewust zijn geworden, zijn uitgekris-
talliseerd tot overtuigingen, bij de meer ontwikkelden, van districts-
hoofd tot beroepspoliticus, is men nationalist. En dan hoeft men
den Hollander nog wel niet direct vijandig gezind te zijn, zooals

1 .
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men den Indo en den Ambonnees in het algemeen wèl haat - het is
toch ten slotte een zielig troepje zooals die" Totoks" uit de kampen
zijn teruggekeerd of er nog zitten, en ze hebbin het onder deJappen
nog ellendiger gehad dan wij - maar ze moeten niet denken, dat
ie zoo maar weer over ons kunnen regeeren. En deze ontwikkelden
hebben nu vat op het volk. Hun invloed is in den Japanschen tijd
met veel zorg in een nationale volksbeweging gekanaliseerd. En
het volk is wel een onontwikkelde massa, die politiek analfabeet
is, maar het is arm, leeft op een zeer laag levensniveau, en is, zoo
lijdzaam en vriendelijk als het in normale omstandigheden ook is,
in tijden van beroering, van wankele gezagsverhoudingen, op te
zweepen tot een haat tegen de rijken, tegen de bovenlaag. Ook
de landbouwer is geen behoudend, de tegenstellingen verzachtend
element als in de westersche landen, maar een pauper die afgunstig
is op de bezittende klasse, op den feodalen adel, op den welgestelden
Chinees. Bovendien is ook de plattelandsmaatschappij in den
J apanschen tijd in beweging gekomen. Men ziet minder op tegen
traditioneel gezag. En zoo slagen heethoofden, godsdienstdrijvers,
rooverhoofdm~nnen en J apansche agenten erin een groot deel
. van het volk van Java tot een haat tegen den westerling op te hitsen.
Waar duizenden moorden, moeten millioenen haatgevoelens koes-
teren. De Japanners en hun handlangers hadden het rassentiment
trouwens al die jaren bespeeld.
En de Djojobojo-propaganda richt zich nu als e~n boemerang tegen
ons. De Indonesiërs hebben allang een maïssoort ontdekt, die ruim
3 jaar noodig heeft om tot vollen wasdom te komen. Nu hebben de
Javanen eindelijk hun vrijheid, hun duizendjarig rijk herwonnen-
en nu willen die Hollanders het ons weer ontnemen. Dat hun bloed
vloeie, van hen en hun vrouwen en kinderen.
Het lied van Sentot wordt werkelijkheid.

VI

In deze revolutionnaire situatie tracht de Nederlandsche Regeering
een staatkundig programma uit te stippelen. Zij verkeert in een
weinig benijdenswaardige positie. Zij verneemt verontrustende be-
richten, maar weet niet, bij gebrek aan behoorlijke communicatie-
middelen, wat zich daar in Indonesië precies afspeelt, weet prac-
tisch niets van wat er tijdens de Japansche bezetting is gebeurd.



NEDERLAND OP DEN TWEESPRONG 285

Maar zij heeft evenmin besef van wat er reeds vóór den oorlog
broeide, van de kracht van het onafhankelijkheidsstreven onder
de bewuste nationalisten en van de diepte van het anti-Nederlandsch
sentiment in breede lagen van het volk. Zij heeft geen idee, hoe
sterk dit streven, dit sentiment zich hebben toegespitst in de eerste
oorlogsjaren, toen Nederland reeds bezet maar Indië nog Neder-
landsch was. Het verslag van de Commissie-Visman blijkt geen
goede gids - de Regeering, het Nederlandsche volk, weten de
waarheid, de werkelijke ontwikkeling er niet uit te puren. En de
staatslieden, die in December 19'4I of in Maart 1942 Indonesië
verlieten, en die het Nederlandsche volk, die Minister Logeman
in de paar maanden na de bevrijding van Nederland hadden
kunnen, hadden moeten inlichten over de ontwikkeling in de
oorlogsjaren tot het punt waarop zij in het vliegtuig stapten dat
hen naar Australië, Amerika en Engeland zou brengen, schijnen
de teekenen des tijds niet te hebben verstaan, of niet den weg te heb-
ben gevonden om de waarheid tot de regeerders te laten dóórdrin-
gen. Misschien hadden zij in het buitenland het sprookje van de
70.000.000 trouwe onderdanen van Koningin Wilhelmina en van het
voor de bevolking zoo heilzame Nederlandsche koloniale bestuur
zoo dikwijls herhaald, dat zij er zelf in waren gaan gelooven.
In December 1942 had Hare Majesteit- stellig mede op advies van
deze staatslieden - een rede gehouden voor de radio, en perspec-
tieven geopend, die in 1938 misschien onder de meer gematigden
van de nationalisten enthousiasme hadden kunnen wekken, maar
die, gezien de ontwikkelingen in 1940 en volgende jaren, eind 1942
geen klankbord meer gevonden zouden hebben in de nationalis-
tische ziel, gesteld dat de rede in Indonesië door Indonesiërs ware
beluisterd. Hoevelen van hen hadden toen belangstelling voor de
Geallieerde radio-uitzendingen? Hoevelen dachten eind 1942,. toen
de Amerikanep hun eersten aanval op de Salomonseilanden pas
hadden ingezet, aan een terugkeer der Hollanders? Maar gesteld
dat een nationalist den tekst zou hebben gehoord of gelezen, dan
zou deze verklaring, die uitgaat van het Rijksverband als een
vanzelfsprekend iets, en waarin men tevergeefs zal zoeken naar een
duidelijke uitspraak, dat het Rijksdeel Indonesië, dat zijn binnen-
landsche aangelegenheden zelfstandig zal behartigen, iets princi-
pieel anders is dan het oude, door een Nederlandschen Gouverneur-
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Generaal, door overwegend Nederlandsche departementsdirec-
teuren en door Nederlandsche bestuursambtenaren geregeerde
Indië, toch geheel langs hem heen zijn gegaan, geen enkele gevoels-
snaar bij hem hebben aangeroerd. De beloften omtrent een Rijks-
conferentie, opheffing van rassendiscriminatie, medezeggenschap
in algemeene rijksaangelegenheden, en wat er al verder in het voor-
uitzicht wordt gesteld, zouden hier niets aan veranderd hebben.
De Indonesiërs hebben de gebeurtenissen van 1942 gevoeld als
een scherpe breuk met het verleden. Men had met het verleden
afgedaan, en verlangde er niet n"aar terug, al was het heden van de
Japansche tyrannie evenmin wat men wenschte. Een toekomstbeeld
kon slechts enthousiasme wekken, als het met het verleden eveneens
volledig brak, met iets volslagen nieuws kwam. De Hollanders
zouden misschien nog aanvaardbaar zijn - men had tenslotte
met hen zekere, vooral ook culturee1e banden, die vaak tot een
ambivalente geesteshouding leidden. Maar dan moesten zij vooral
niet in hun oude gedaante, als voortzetters van het verleden, ten
toonecle verschijnen.
Om dit ook zonder nauwkeurige kennis der feiten te beseffen, was
voor de Nederlanders op het critieke oogenblik in 1945 een te
groote wissel op hun fantasie. Zeker, zij waren vooruitstrevend. De
regeerders kwamen voort uit de verzetsbeweging, en daarin was
het bewustzijn van een nieuwe taak in Indonesië sterk gegroeid.
Men wilde een breede, verjongde politiek voeren. Maar men was
toch ook niet in de laatste plaats jurist. Staatsrechtelijk moest de
procedure kloppen. Er moest continuïteit zijn in het staatkundig
leven.
Het is alsof de regeering dacht: Hoe ver waren wij ook alweer? 0
ja, de laatste fase was die van de Commissie-Visman, die in 1941
heeft geluisterd naar de in Indië levende staatkundige wenschen.
Die kennen wij nu dus. Nu gaan wij nog eens in Holland net zoo een
Commissie oprichten, die moet opteekenen, wat er in de Neder-
landsche samenleving aan aspiraties leeft. En dan kan de toekomstige
structuur worden besproken op de Rijksconferentie, welke door de
Koningin is beloofd. Hoe krijgen wij een redelijke afvaardiging ter
Rijksconferentie uit Indië? De Volksraad zal niet meerin functie zijn.
Die was met zijn 50 % Indonesiërs trouwens wel wat ouderwetsch.
De Regeering zal een voorloopigen Volksraad benoemen, waarin
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dan minstens drie vijfden der leden Indonesiërs zullen zijn. Dat
is toch al een groote concessie aan het nationalisme. In 1925 waren
wij toch nog heel bang voor de absolute inheemsche meerderheid.
En deze Volksraad, met drie vijfden of wat meer benoemde
Indonesiërs, zal de Regeering adviseeren voor het aanwijzen van
afgevaardigden ter Rijksconferentie. Zoo is dan de gelijkwaardig-
heid der diverse Rijksdeelen gewaarborgd. Het oude "Indisch
Indië" komt niet terug, maar wij krijgen ook niet een "Indonesisch
Indonesië". De eenheid van het Koninkrijk blijft onaantastbaar
aXlOma.
Zoo ongeveer denkt, naar het schijnt, de Nederlandsche Regeering.
En zoo ongeveer klinkt het staatkundig programma, dat Nederland
in September voor Indonesië ontvouwt. Maar de 70.000.000 trouwe
onderdanen van Hare Majesteit schijnen maar niet te luisteren. Die
spelen republiekje. En de Japanners zitten daar natuurlijk achter.
En de Engelschen zorgen niet voor een snelle, krachtige bezetting.
En de Australiërs staken. En de Amerikanen, Russen, Chineezen
zien toe en geven de Indonesiërs bemoedigende knikjes. En de
fatsoenlijke Indonesiërs staan onder.terreur. Wij moeten eerst orde
en rust herstellen, roept heel Nederland. Maar de Engelschen willen,
dat wij onderhandelen. En met Soekarno nog wel, den J appen-
vriend, den fascist, den verrader. De Engelschen denken, na 6jaar
oorlog, slechts aan de mobilisatie, aan zoo snel mogelijke liquidatie
van het Indonesisch avontuur, met zoo min mogelijk nieuwe ver-
liezen aan menschenlevens-hun bevolkingsvraagstuk is ook zonder
dat reeds verontrustend genoeg.
En dan gebeurt er iets wonderlijks. Terwijl de hede wereld ver-
steld staat, terwijl Engelschen en Hollanders niets van de situatie
begrijpen, de Indonesiërs in een ziekelijken droomtoestand leven,
iedereen zijn hoofd kwijt is, zich door zijn sentiment laat mee-
sleepen, blunder op blunder begaat, treedt een Indonesiër naar
voren, een homo novus, die, bijna zonder aanhang begonnen, met
een koel inzicht de situatie overziet en den weg tot een oplossing
wijst. De socialist Soetan Sjahrir, banneling onder de Hollanders,
een der weinige leiders van het ondergrondsch verzet in den J a-
panschen tijd, werpt op dit revolutionnaire moment een brochure
de wereld in, waarin hij de terroristen kapittelt, de fascistische
jeugdbeweging terecht wijst, maar vooral ook den \veg aangeeft
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om de op sentiment berustende voor het land schadelijke anti-
westersche revolutie om te zetten in een voor het volk heilzame
revolutie tegen den feodalen adel. En hij begint met datgene, dat
voorwaarde is voor iederen vooruitgang: zuivering. Hij weet toe-
gang te krijgen tot het werkcomité van het Nasional Komité. Hij
mag zijn eigen medewerkers kiezen. Binnen enkele weken na de
totstandkoming van dit werkcomité, op I November, wordt door
de Republiek een Regeeringsverklaring uitgegeven, grootendeels
door hem opgesteld, waarin aan Nederland en de Nederlanders de
hand wordt toegestoken, mits zij niet terugkeeren als regeerders,
als kolonisatoren.
Het zijn woorden van iemand, die begrijpt, dat de strijd naar
buiten reeds in wezen gewonnen is, dat de internationale en mili-
taire verhoudingen zoodanig liggen, dat een erkenning van een
groote mate van staatkundige onafhankelijkheid niet meer bevoch-
ten moet worden, maar reeds verzekerd is - in tegenstelling met de
heethoofden, in wezen onzeker van hun zaak en door angst tot voort-
durenden strijd en excessen gedreven - maar die ook weet, dat de
Indonesiërs nu voor de groote taak staan, de inwendige structuur
te consolideeren en Java weer open te stellen voor westersch kapi-
taal, westersche techniek en westersch intellect. Gelukt dit niet, dan
gaan de vruchten van den gev.oerden strijd weer verloren, ofkomen
die ten goede niet aan het volk als geheel, maar slechts aan een
beperkte groep, ondanks formecle politieke onafhankelijkheid.
Maar de Indonesiërs, die nog iets van de Nederlanders verwachten,
die denken dat Nederland door den oorlog iets geleerd heeft,
worden weer teleurgesteld, Een paar dagen later, op 7 November,
legt de Regeering bij monde van Van Mook een verklaring af, die,
ondanks verder gaande maar toch weer vage toezeggingen op
sociaal en economisch gebied', weer op het oude stramien voort-
borduurt, op de Koninklijke rede van 1942, op het Rijksverband,
en waarin zelfs weer de indruk wordt gewekt, dat eerst de oude
ambtelijke structuur weer hersteld zal worden, en daarna pas een
aantal Indonesiërs tot hooge posten zullen worden benoemd. En de
opportunisten zien weer hun ministerieeIe zetels en residentsposten
bedreigd en wenden zich nog verder af van Holland.
Maar Sjahril' weet wat hij wil, en laat zich niet door sentiment of
bijkomstigheden van zijn plan afbrengen. Hij weet het Ministerie
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van Japansch maaksel ten val te brengen en een nieuw Ministerie
van eerlijke, betrekkelijk bekwame, betrekkelijk democratisch en
sociaal denkende mannen onder zijn leiding te vormen. Men beseffe,
wat dat wil zeggen in een revolutionnaire situatie, bij een onmondig
volk. De zuivering schrijdt voort - aan Indonesischen kant!
Maar de toestand is aileronbehaaglijkst. Het is de periode, waarin
letterlijk elk contact tusschen Indonesiërs en Nederlanders te Ba-
tavia onmogelijk is, vooral door terreur van Indonesische heet-
hoofden tegen landgenooten, die zij van pro-Nederlandsche ge-
zindheid verdenken. De periode waarin zelfs verscheidenen, die
in de kampen als zeer vooruitstrevend golden, thans teruggekomen
in een koloniale omgeving, bij hun vrouw die in haar kamp den
zwaai naar links niet heeft meegemaakt, en gesteld voor de poli-
tieke realiteit van de revolutie in al haar verschrikkingen, geen
anderen uitweg zien dan herstel van de orde door de Geallieerden
met geweld.
Een eerste bespreking tusschen van Mook en het nieuwe Ministerie
wordt een mislukking, daar er geen rechtstreeksch contact is
tusschen de partijen, de Engelschen de leiding van de vergadering
hebben zonder veel van de situatie te begrijpen, en Sjahrir en de
zijnen zich nog zwak voelen, daar zij niet met de Nationale Con-
ventie zijn geconfronteerd.
En de Nederlandsche autoriteiten zien geen kans, onderhandsch
contact te krijgen met de Indonesische leiders - eerste voorwaar-
de voor ieder wederzijdsch begrip.
En dan, na een week, staat Sjahrir voor het Nasional Komité, en
vraagt niet minder dan toestemming, om rechtstreeks met de
Nederlanders te onderhandelen. En zoo sterk is zijn overtuiging
van de kracht der Indonesische positie, dat hij die toestemming
krijgt, en een motie van vertrouwen voor zijn kabinet. En tevens
wordt hij boven de wet der terroristen gesteld: hij alleen mag
voortaan ook ondershands met Europeanen verkeeren.
Hoe het contact tusschen Van Mook en Sjahrir thans wordt gelegd,
hoe Sjahrir zijn positie tegen alle verwachtingen in, tegen alle op-
positie, steeds weer weet te. handhaven en te versterken; is over-
bekend. Eveneens hoe langzamerhand, mede als gevolg van de reis
van Van Mook, in Nederland het besef doorbreekt- althans bij een
deel der natie - van de werkelijke situatie, van den waren aard
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der revolutie. De Regeering weet zich vrij snel om te schakelen,
en komt met voorstellen, die een flinke stap vooruit zijn, vergeleken
bij wat men tevoren te zien gaf. Men loopt althans niet meer jaren
achter de feiten aan - maar ook maanden tellen in deze revo-
lutionnaire periode.
Wat men niet weet, is hoe weinig het ambtelijk apparaat, het
instrument der Nederlandsche Regeering, waar het weer in functie
is, doordrongen is van een nieuwen geest, van een geest die bij
de Indonesiërs vertrouwen kan wekken in Nederlands bedoelingen.
Ik denk hierbij nog niet eens aan de "witte" terreur, zooals die in
"beveiligd" Batavia, ten deele in begrijpelijke reactie op de afgrij-
selijke terreur van Indonesische zijde, in de maanden December en
Januari door onverantwoordelijke elementen werd bedreven, aan
de manier waarop soms kampongs werden "gezuiverd", aan aan-
slagen op Indonesische. leiders, aan de intimidatie en molestatie
van Indonesiërs in vroeger Europeesche woonwijken.
Waar ik op doel is, dat in wezen vrijwel iedère ambtenaar, iedere
functionaris, iedere militair, van hoog tot laag de neiging heeft zoo-
veel mogelijk oude verhoudingen te herstellen, in oude koloniale
begrippen te denken, de oude methoden weer in te voeren. De
departementsgebouwen moeten weer in handen der wettige re-
geering. komen, - dat overeenkomstig de Regeeringsvoorstellen
deze Departementen waarschijnlijk onder Indonesische leiding
met een groot contingent hoogere Indonesische ambtenaren zullen
komen te staan, en dus de republikeinsche departementen even-
goed uitgangspunt van de reconstructie zouden kunnen zijn, wordt
vergeten. De rechterlijke macht onder Nederlandsche leiding wordt
weer door de Engelschen hersteld - een groote overwinning van
het Nederlandsch prestige. Zij deelt "In Naam der Koningin"
zware gevangenisstraffen uit aan jeugdige heethoofden. Maar zal
dit de rechterlijke macht der toekomst worden? De importeurs
organiseeren zich - de Chineesche importeurs zijn er, als van-
ouds, slechts met enkele figuren vertegenwoordigd. De pers
schrijft geheel in oud-kolonialen geest - de meer vooruitstre-
venden hebben geen orgaan om zich in te uiten en den Indo-
nesiërs te toonen dat niet alle Hollanders denken zooals het "Dag-
blad" schrijft; en een andere drukpers is niet beschikbaar! De
"Nefis" - broertje of zusje van de vroegere Politieke Inlichtingen
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Dienst - maakt het Nederlanders, die te linksch zijn, weer als van-
ouds lastig; dat de reactionnairen de ware vijanden zijn van de '
Regeeringspolitiek, daar begrijpt een ,gewone ambtenaar of mili-
tair niets, van. En zoo kan men bladzijden doorgaan, zoo kan men
de op Celebes en elders in de Buitengewesten gevolgde methoden
ontleden en als modificaties van de oude koloniale methoden her-
kennen - steeds vindt men hetzelfde verschijnsel: de reactionnairen
hebben in feite het heft in handen, de vooruitstrevenden, de ware
exponenten der Regeeringspolitiek, komen niet aan bod. De zui-
vering moet hier in feite nog beginnen.
En zoo loopt deze heeIc ambtenarij de Regeering tusschen de
beenen, doet zij haar best - opzettelijk of onbewust - om de
onderhandelingen te laten mislukken, en maakt zij het Sjahrir
telkens weer haast onmogelijk om zijn oppositie duidelijk te maken,
dat het toch nog zin heeft met de Hollanders te onderhandelen.
Is men in bepaalde kringen nog altijd huiverig voor den socialist
Sjahrir en hoopt men het met meer burgerlijke, of zelfs feodale
elementen beter op een accoordje te kunnen gooien?, Beseft men
dan nog steeds niet, dat als Sjahrir wegvalt, er niets in de Indo-
nesische maatschappij overblijft, waarmee men als Hollander
zaken kan doen? Dat deze burgerlijken, deze feodalen, onder Ame- .
rikaansch kapitaal in een "onafhankelijk" Indonesië evengoed
zullen fioreeren als binnen een Nederlandsche invloedssfeer, en
dat alleen de Sjahrir-groep, die het goede voorheeft met zijn volk
als totaliteit, sympathie kan voelen en aansluiting kan zoeken bij
het zich in socialistischen zin ontwikkelend Nederland?
En beseft men vooral niet, dat het falen van de onderhandelingen,
dat gebruik van geweld den "Laatsten dag der Hollanders op
Java", met alle door Multatuli voorspelde begeleidingsverschijnse-
len, in een nabije toekomst onvermijdelijk zou maken?

ZÓÓreageerde in een uiterst critieke periode het Nederlandsche volk
door zijn exponenten, de diverse Regeeringen en de Nederlandsche
koloniale samenleving, op den noodlottigen gang der gebeurtenissen
in deze Indische tragedie - steeds traditioneel in zijn handelen,
steeds achter de feiten aan, nooit realistisch, nooit de situatie be-
heerschend en aan de gebeurtenissen leiding gevend.
Pas in de allerlaatste maanden heeft men den indruk, dat de Re-
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geering allengs inzicht krijgt in de werkelijke situatie, en niet meer
passief staat tegenover de realiteit, maar er actiefleiding aan tracht
te geven, het initiatief weer in handen neemt. Moge ook het Neder-
landsche volk tijdig tot het juiste begrip komen en de Regeering in
deze geesteshouding steunen.

VII
Traditie is een onmisbare voorwaarde voor elke beschaving. Zij
houdt in de overdracht van generatie op generatie van verworven
kundigheden, van het complex van overwinningen op de natuur,
dat men cultuur pleegt te noemen.
De traditie bracht een revolutie in de biologische ontwikkeling op
aarde - nadat millioenen eeuwen het geërfde instinct den overgang
van capaciteiten van generatie op generatie had gewaarborgd.
Door de overneming van verworven kundigheden met behulp van
het imitatief vermogen en het gebruik van taal - eerst gesproken,
sinds een, in biologischen zin, zeer korte periode, ook geschreven-
werd evolutie mogelijk op andere dan zuiver organische basis,
anders dan via natuurlijke selectie en mutatie, en kon zij tot in het
wonderbaarlijke worden versneld.
Eenige duizenden eeuwen van traditie hebben den mensch gemaakt
tot wat hij is - heerscher der natuur, uitvinder van het penicillin,
van televisie, van radar - maar ook van den atoombom. Maar
de traditie stond hierbij niet alleen - zij werd gecompleteerd door
de hoogste hersenfunctie, het inventieve denken. Maar zoo moei-
zaam als de traditie zich ontworstelde aan de heerschappij van het
instinct, zoo moeilijk kan het inventieve denken zich onttrekken
aan den greep der traditie. Vooral waar het niet gaat om de recht-
streeksche beheersching der natuur, maar om de beheersching der
onderlinge menschelijke verhoudingen, der menschelijke samen-
leving, is de traditie nog vrijwel alleenheerscheres, heeft het inven-
tieve, het wetenschappelijke denken nog nauwelijks de gelegenheid
om zich te ontplooien, om zijn rechtmatige plaats op te eischen.
Nog een 25 jaren van heerschappij der traditie, waar het de leiding
der maatschappelijke verhoudingen betreft, kunnen het mensch-
dom, uitvinder van penicillin en atoombom, weer vernietigen, en de
aarde terugvoeren tot den staat van 300.000 jaar terug - en dan
zal weer een nieuw soort aapachtig wezen moeten ontstaan, dat
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zich eerst langs organischen weg tot een peil zal moeten ontwik-
kelen, waarbij taal, traditie en inventie mogelijkheden worden.
Als de mensch den hoogsten vorm van hersenontwikkeling, het
inventieve denken, het denken dat met opzijdeschuiving van tradi-
tioneele voorstellingen zijn object critisch observeert en model-
leert, het denken, dat zich aanpast aan de zich wijzigende omge-
ving - zich wijzigend door het inventieve denken van anderen-
niet in zijn volle mogelijkheden uitbuit, zich van de traditie als
dwangbuis niet losmaakt, zal de laatste inventie - de atoombom
of welk oorlogswerktuig nog daarna mag komen - de menschheid
ten verderve voeren.
Het zijn de traditioneele regeermethoden, de traditioneele op-
voedingssysteme~, .die - met alle waardeering voor hun betrek-
kelijke waarde voor het verleden - de menschheid aan den rand
van dezen afgrond hebben gevoerd.
Het is traditie te meenen, dat het particulier winstmotief de eenige
wijze is, waarop productie kan worden gestimuleerd - het tegen-
bewijs is in de laatste 25 jaar overtuigend geleverd - misschien
dat het particulier winstmotief de productie, de toepassing van
nieuwe wetenschappelijke uitvindingen ten bate van de mensch-
heid, onder de huidige omstandigheden meer belemmert dan stimu-
leert.
Het is traditie, dat de maatschappij niet op wetenschappelijke wijze
kan worden bestuurd - dat sociologie geen wetenschap is.
Het is traditie dat men latijn en grieksch of toch op zijn minst
algebra moet kennen en liefst ror'neinsch recht moet hebben gevost
om den staat te kunnen besturen.
Het is traditie, dat een jongeman, die wat wil presteeren, veel
onbelangrijke feiten zonder eenig innerlijk verband moet weten
en onthouden, veel talen moet kunnen lezen.
Het is traditie, dat gevorderde leeftijd, mannelijke sexe en burger-
lijk-fatsoenlijke afkomst waarborgen zijn voor bekwaamheid tot
het leiding geven aan de maatschappij, adellijke afkomst tot het
beoefenen der diplomatie.
Het is traditie, dat een klein verarmd landje als Nederland al zijn
universiteiten, elk met een vrijwel volledig stel Faculteiten en
opleidingen, ongeschonden moet behouden en voor elk daarvan met
het kleine beetje beschikbare deviezen zijn bibliotheken, labora-
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toria en instrumentaria moet aanvullen en op peil houden - elke
universiteit krijgt van alles dan een nog droeviger klein beetje.
Het is ook al weer traditie, dat pas na het herstel van het goede
materieele leven de wetenschap komt - waar vindt men het besef,
dat het op wereldpeil brengen van het wetenschappelijk apparaat
in Nederland niet een gevolg, maar een voorwaarde is van den
materieclen wederopbouw op moderne leest?
Het is traditie, dat Nederland een souvereine staat is - geen deel
uitmaakt van een allang in potentie aanwezig grooter geheel.

De pas uit Indonesië aangekomen toeschouwer kan den toestand
in Nederland nog niet overzien - hij kan alleen hier en daar een
enkel symptoompje aanstippen. Hij waardeert, bewondert zelfs
hier en daar het, toch. zeker aan inventie te danken, snelle mate-
rieele herstel, een zekere politieke heroriënteering, een vrij snellen
omzwaai in de beoordeeling van het Indonesisch vraagstuk.
Maar hij ziet en betreurt nog veel, véél te véél traditioneels in het
leven, het denken, het voelen van den doorsnee Nederlander.
De traditie gaf ons een gevoel van veiligheid - en deze was den
Nederlandschen burger, en vaak ook den Nederlandschen boer en
arbeider, het liefst.
De traditie is geen waarborg meer voor veiligheid. De tragedie van
de traditionèele neutraliteit heeft ons door schade en schande
wijzer gemaakt.
Er is maar één kans op veiligheid: het. doorbreken van den tra-
ditioneelen ban, het durven zien van de realiteit, het ten volle
gebruik durven maken van de menschelijke inventiviteit, van het
aanpassingsvermogen van zijn hersenen aan de zich snel wijzigende
omstandigheden .
.In deze revolutie zal de wetenschap - zal de wetenschapsmensch
vooral moeten voorgaan. Als aparte groep, op een zekere distantie
van de klasse der bourgeoisie, waaruit hij gewoonlijk voortkomt,
verbonden met de arbeidende klasse, waarmede hij gemeen heeft
dat ook hij productieven arbeid verricht en als regel niet afhanke-
lijk is van bezitsverhoudingen, niet geestelijk en materieel vast-
geklonken aan het oude en afgeleefde.

Leiden, 18 Maart 1946



DUITSLAND, EEN TERUGBLIK

door

E. LOPEs CARDOZO

"Germany is our problem", zo luidt de titel van een onlangs ver-
schenen boek, waarvan de auteur, Henry MorgenthauJr., voormalig
staatssecretaris van financiën der V.S., een van de naaste mede-
werkers van president Roosevelt is geweest. Ik zou het hem willen
nazeggen. Ook thans nog is Duitsland ons voornaamste vraag-
stuk, een vraagstuk, van welks oplossing de toekomst van dit
werelddeel afhankelijk is, zo het tenminste nog gepermitteerd is,
om heden ten dage een werelddeel afzonderlijk te beschouwen.
Zeer waarschijnlijk is dat niet meer het geval en dat een Amerikaan
over Duitsland als over "our" problem spreekt, verdient onze
aandacht. Maar het is nu eenmaal moeilijk, zo niet onmogelijk,
om zich geheel van het verleden los te maken en voor onze generatie
althans zal het begrip "Europa" nog wel geen anachronisme zijn.
In een toespraak tot het Belgische parlement heeft Churchill on-
langs gezegd, dat hij geloofde aan de mogelijkheid van een Ver-
enigd Europa en hij staat daarin niet alleen. José Ortega y Gasset
heeft hiervoor reeds in 1933 gepleit, terwijl Henry Noël Brailsford
in zijn boek "Olives of endless Age" in "een democratische federa-
tie, waarvan de souvereiniteit berust bij een. vergadering, die de
bevolkingen der wereld vertegenwoordigt" het enige middel zag
om de wereldvrede te verzekeren. Ook Jan Romein spreekt in zijn
inleiding tot "De lage landen bij de zee" in dezelfde geest. In
Engeland is tijdens de oorlog tot stand gekomen een organisatie,
die zich noemt "Federal Union" en die zich aandient als "a non-
party organisation working to secure support in Great-Britain and
elsewhere for a democratie federation of Europe as the first step
towards World Federation", terwijl in Frankrijk al enigé tijd werk-
.zaam is een "comité international pour la fédération européenne".
Ook in ons land verkeert een dergelijke organisatie in statu nascen-
di. En dan is er tenslotte de U.N.O., die voor het vervallen der
staatkundige grenzen zelfs intercontinentale perspectieven opent .
.Hoe verheugend dit alles moge zijn, toch schuilen hierin' ook ge-
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varen. Hebben we hier niet te maken met wat de Engelsen "wishful
thinking" noemen? Is men zich wel voldoende bewust van de
realiteit en treffen we hier niet dezelfde na-oorlogse geestesgesteld-
heid aan, die aan het einde van de eerste wereldoorlog zo fataal
is gebleken?
In een artikel in de Figaro (2 1-' 12-' 45) maakt Denis de Rougemont
de balans op van de oorlog en zegt, dat deze ons drie dingen heeft
gebracht: de zegepraal van een regime, het democratische, de een-
heid der volkeren en (schrik niet) de atoombom. Dat laatste kan
men moeilijk ontkennen. Als Hirosjima ons nog niet vers in het
geheugen lag, zou de stichting van de Russische stad Atomograd
ons ervan kunnen overtuigen. Maar de beide eerstgenoemde
punten lijken mij nog zeer hypothetisch. Hoe kan men van een
zegepraal van de democratie spreken, terwijl een van de wereld-
machten die het meest tot de overwinning hebben bijgedragen,
een autoritair geregeerde staat is? En wat verstaat hij eigenlijk
onder de "eenheid der volkeren"? In welk opzicht een eenheid?
Ideologisch? Economisch? Is dit weer niet zo'n gevaarlijke ge-
meenplaats, die het denken van de massa dreigt te hypnotiseeren
en hem blind maakt voor de werkelijkheid, waarin wij leven?
Het eerste wat ons te doen staat, is onze blik terug te wenden en
ons goed rekenschap te geven van het achter ons liggende tijdperk.
In de historie geldt ni. geenszins het axioma, dat gemaakte fouten
niet ten tweede male gemaakt kunnen worden.
Ik zou de aandacht willen vragen voor drie boeken, waarin drie
auteurs van verschillende nationaliteit nog gedurende de oorlog
zich van deze taak hebben trachten te kwijten. Twee hunner laten
op hun critische beschouwing van het tussen-oorlogse tijdvak meer
of minder concrete voorstellen volgen voor de regeling na deze
oorlog, de derde beperkt zich tot een scherpe analyse van de ge-
maakte fouten en waarschuwt aan het slot van zijn boek in bewogen
taal voor een herhaling daarvan. Ik zal met dezen laatsten begin-
nen. Zijn naam is Leopold Schwarzschild, een Duitse journalist, die
in 1933 Duitsland verliet en in Parijs het emigranten tijdschrift
"Das Neue Tagebuch" heeft gesticht, waarvan hij zelf de voor-
naamste politieke medewerker werd. Hij wist in 1940 blijkbaar
tijdig Frankrijk te verlaten en publiceerde in Juli 1943 een boek,
dat in Londen verscheen en waarvan de Engelse titel luidt: "The
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world in' Trance" (de gehypnotiseerde wereld). Dit boek is hier te
lande helaas nog nergens verkrijgbaar, ofschoon het in Engeland
al enige malen werd herdrukt. Een vertaling van mijn hand is
gereed en zal - hoop ik - binnen niet al te lange tijd gedrukt
worden. Ik hoop dat vooral hierom, omdat het mij van het hoogste
belang lijkt, dat een brede lezerskring van dit werk kennis neemt.
In dit boek wordt een volledig gedocumenteerd historisch overzicht
gegeven, soms bijna van dag tot dag van wat Schwarzschild noemt
"de wapenstilstand van 1918-1939". Hij toont zich daarbij een
uitstekend stilist en hij verstaat het zijn vaak eentonige stof op
boeiende, ja soms dramatische wijze mede te delen.
Het is trouwens niet de eerste maal, dat hij zich met deze materie
heeft bezig gehouden. Naast vele artikelen in het "Tagebuch" is
, van zijn hand in I934 bij Querido te Amsterdam verschenen:
"Das Ende der Illusionen". Ik heb dit boek onlangs herlezen en ben
getroffen door de vele Kassandra-profetieën, die er in voorkomen.
Hij voorspelde toen reeds de gang van zaken, zoals deze zich sinds-
dien voltrokken heeft: Oostenrijk, Tschecho-Slowakije, Polen -
met als gevolg hetzij succesvolle chantagepolitiek in westelijke
richting, hetzij een Europese oorlog, die de ineenstorting van
Frankrijk en de rechtstreekse bedreiging van Engeland met zich
mee zou brengen. "Eine Politik der Sparsamkeit mit heutigen
Krisen und der Freigebigheit mit morgigen Leichen, das ist der
imposante Gipfel des illusionären Nachkriegspazifismus." Het getal
van circa 20 millioen doden, dat deze oorlog de mensheid gekost
schijnt te hebben, heeft de juistheid dezer sarcastische opmerking
maar al te zeer bevestigd.
In 1943 kon S. de twijfelachtige voldoening smaken, dat de meeste
zijner profetieën in vervulling waren gegaan. Intussen waren
echter in dat jaar de oorlogskansen reeds gekeerd en kon men tot
op zekere hoogte rekening gaan houden met een tweede Duitse
nederlaag op de slagvelden. Wel zou het nog veel langer duren
dan menigeen toen verwachtte en zouden nog aanzienlijke offers
gebracht moeten worden, voor de laatste Duitse weerstand ge--
broken was. En, nu langzamerhand de kaarten open komen te
liggen, moeten we zelfs dat onbeperkte optimisme der afgelopen
jaren in menig opzicht als "wishful thinking" kwalificeren. Hoe is
Duitsland er na de nederlaag van 1918 in geslaagd om twintig jaar
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later met aanzienlijk betere kansen zijn greep naar de wereld-
heerschappij te doen? Deze vraag tracht S. in zijn boek te be-
.antwoorden.
De eerste schuldige is volgens hem president Wilson, die een dubbel-
zinnig spel heeft gespeeld. Reeds gedurende de oorlog hield hij
rekening met een conflict ten aanzien van de vredesverdragen
met zijn Europese bondgenoten en stuurde hij aan op een machts-
evenwicht, waarbij het Duitse leger een bedreiging zou blijven.
voor Engeland en Frankrijk.
Wilson had een uiterst simplistische kijk op de Europese problemen.
Hij was overtuigd, dat wanneer Duitsland een democratisch regime
zou krijgen, daardoor automatisch een einde zou komen aan de
Duitse agressiviteit. De abdicatie van den Keizer en de z.g. demo-
cratisering van Duitsland was een offer, dat door de Duitse gene-
raals gaarne gebracht werd, om zich van Wilson's machtige voor-.
spraak te verzekeren. Zij wisten immers zeer goed, dat deze demo-
cratie slechts een façade was, waarachter het htin ook verder
mogelijk zou zijn, om de leiding in handen te houden. En hierin
hebben zij zich niet verrekend. S. behandelt zeer uitvoerig de dubbel-
hartigheid van de leiders der Duitse democratische partijen, inzonder-
heid van Ebert ("der profunde Falschspieler"). Het "changement de
décor" heeft in wezen niets aan de inwendige structuur van het
"Reich" veranderd. Alle sleutelposities bleven bezet door reaction-
nairen en vooral door het officierencorps. De Z.g. democraten hebben
niets anders gedaan dan hand- en spandiensten verrichten voor de
werkelijke machthebbers, wier activiteit alleen maar voordeel onder-
vond van de camouflage, die de grondwet van Weirnar hun bood.
Sommige dier democratische staatslieden hebben later vol trots
erkend, dat zij dat hebben gedaan. Joseph Wirth, die in 192 I /22

Rijkskanselier is geweest, heeft in 1937 gezegd: "Inzake de her-
bewapening van Duitsland heeft Hitler slechts voortgezet, hetgeen
door de Republiek van Weirnar was. voorbereid. Mijzelf komt
grote lof toe voor deze voorbereiding. De eigenlijke reorganisatie
was ons werk."
Ludendorff had in 19 I8 verwacht, dat het Duitse militarisme reeds
zeer spoedig weer in de gelegenheid zou zijn, om zijn Europese
plannen te. verwezenlijken. HiervaI). getuigen de geheime instruc-
ties, die hij heeft ontworpen voor de militaire commissie, die - naar
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hij dacht - de wapenstilstandsbesprekingen zou moeten voeren.
Deze diende de idealistische argel~osheid der Amerikanen en de
"balance of power" traditie van de Engelsen uit te spelen tegen
de meer realistische politiek der Fransen om zodoende Frankrijk
van zijn bondgenoten te isoleren. Gelukte dit, dan zou de wapen-
stilstand slechts een "Operationspause" zijn en zou men Frankrijk
binnen afzienbare tijd kunnen verpletteren.
Achtereenvolgens behandelt hij dan alle étappes van de lijdensweg
der vredesconferentie. De verbeten, maar vruchteloze strijd van
Clemenceau (hoe anders verschijnt ons hier deze grote Fransman
dan zoals hij meestal wordt afgetekend - men vergelijke Keynes
in diens: "The economie consequences ofthe Peace, Londen, I920!),
voor Frankrijks toekomstige veiligheid, voor permanente geallieerde
bezetting van de linker-Rijnoever, voor een voortgezette militaire
alliantie tussen de Westerse democratieën, waarvoor de reeds in zijn
conceptie ontmande Volkenbond slechts schamele "ersatz" bood
- die Volkenbond, die door zijn geestelijken vader onbedoeld
veroordeeld werd, toen hij hem begroette als "a definite guarantee
by word against aggression".
Bij de behandeling van de militaire clausules stuitte Clemenceau,
gesecondeerd door den scherpzinnigen André Tardieu en de van
een verooruitziende blik getuigende adviezen van Maarschalk
Foch, op felle tegenstand van Lloyd George, die niets wilde weten
van voortgezette militaire maatregelen tegen Duitsland na het
sluiten van de vrede. Volgens S. was Lloyd George een typische
demagoog "who on almost every subject had proferred almost
every opinion".
Ook Wilson was op grond van het zelfbeschikkingsrecht een tegen-
stander van iedere verandering in de status quo van de linker-
Rijnoever. Het merkwaardigste van dit alles is nog, dat bij de
eerste verkiezing in Engeland na de oorlog Lloyd George een
éclatante overwinning had behaald op de voorstanders van een
vrede à la Wilson, door op te komen voor strenge vredesbepa-
lingen (met slogans als "Hang the Kaiser!"), terwijl in Amerika
de oppositie tegen Wilson's politiek onder aanvoering van Lodge
de meerderheid in de Senaat had verworven. En dan was de
oorlog nog wel gestreden "to make the world safe for democracy"!
Verder toont S. aan, dat de Rijnlanders zelf - hij woonde destijds
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in het Rijnland - in' grote meerderheid voorstanders waren van
afscheiding van het "Reich". Ten spijt van dit alles wisten ook
hierin Wilson en Lloyd George hun zin door te drijven. Het gevolg
was, dat de gehele last van de militaire contróle over de naleving
der verdragsbepalingen uitsluitend en alleen op Frankrijk neer-
kwam. In 1922 profeteert de oude "Tigre" in een brief aan zijn
vriend Jean Martet: "We gaan een volslagen katastrofe tegemoet
en ik zie geen uitweg, om er aan te ontkomen."
In het volgende hoofdstuk beschrijft hij, hoe van de aanvang af
elke Duitse regering de verdragsbepalingen heeft gesaboteerd en
heeft gewerkt aan het herstel van het militaire machtsapparaat.
Geen van de Duitse staatslieden, van wie sommige in pacifistische
kringen overal ter wereld als vredesapostelen en vurige democraten
zijn gehuldigd, noch Rathenau, noch Stresemann hebben hierop
een uitzondering gemaakt. Daarbij werd handig gebruik gemaakt
van de Bolsjewistenvrees der Engelse en Franse reactionnairen.
Dit geschiedde op uiterst geraffineerde wijze, doordat men ener-
zijds tegenover de Westerse democratieën voorgaf tè zullen fun-
geren als schakel in de "cordon sanitaire" tegen het Bolsjewisme
en anderzijds toenadering zocht tot Rusland, welk streven zijn'
bekroning vond in het verdrag van Rapallo, het verrassende inci-
dent van de wereldeconomische conferentie te Genua, dat zulk
een prachtig precedent is van het accoord tussen Hitler en Stalin
aan de vooravond van de tweede wereldoorlog. Rapallobetekende
tevens het einde van Lloyd George als exponent van de Engelse
politiek. Maar ook nadien blijven al zijn uitlatingen getuigen van
een pro-Duitse en anti-Franse gezindheid.
Merkwaardig genoeg zijn het niet de Engelse conservatieven, die
nu aan het bewind komen, maar is het de Labourpartij met
MacDonald en Henderson, die nu in Engeland de krachtigste
supporter wordt van de Duitse revisionistische politiek en die dat
nog lange tijd zal blijven.
Zeer diepgaand behandelt S. wat hij de "selfdestruction of the
currency" noemt. Duitsland bevorderde de inflatie, onverschillig
voor het lot van de millioenen kleine luyden die er het slachtoffer
van werden, uitsluitend om aan de herstelbetalingen te ontkomen.
Van officiële zijde werd deze inflatie natuurlijk het gevolg genoemd
van die herstelbetalingen, die n.b. nog niets eens begonnen waren.
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Nochtans werd dit sprookje niet alleen in Duitsland, maar vrijwel
overal in het buitenland geslikt. Ten onzent komt het nog weer
eens, naast andere - men moet vrezen moedwillige - geschied-
vervalsing, voor in de brochure die Colijn tijdens de bezetting
heeft menen te moeten publiceren ("Op de grens van twee werel-
den"). Alleen Poincaré gelooft er niet aan en weet tegen de wil
van Engeland de bezetting van het Ruhrgebied door te drijven.
Gevolg: krachtige obstructie van Duitse zijde, gesteund door de
protesten van alle progressieven en pacifisten ter wereld. De Engelse
regering van Baldwin spant zich tot het uiterste - haast op ulti-
-matieve wijze - in om Poincaré te bewegen zich in de "Ruhr-
oorlog" gewonnen te geven. Tevergeefs. In Duitsland daalde de
mark tot bij het nulpunt en overal heerste chaos en ontreddering.
26 September 1923 heeft Duitsland, bij 'monde van Stresemann,
gecapituleerd. Hierbij tekent S. aan: "It is not too much to say
that this forced capitulation was the only good fortune that befell
Germany in the decades after 1919."
Na de capitulatie in de Ruhr-oorlog wijzigde Duitsland zijn tak-
tiek. De volgende zesjaar zou men een gematigder toon uit Berlijn
te horen krijgen, hetgeen niet belet heeft, dat men de sabotage der
vredesbepalingen bleef voortzetten. Het is overigens nog zeer de
vraag, of-indien de opvolgers van Poincaré even resoluut waren
blijven optreden als deze laatste Franse. staatsman van formaat -
dit zo goed gelukt zou zijn.
Hjalmar Schacht verschijnt als een deus ex machina ten tonele,
om aan de opzettelijk bewerkte financiële warboel een einde te
maken met de middelen, die ied.er leerboek der economie daarvoor
aan de hand doet: staking der uitgifte van nieuw bankpapier en
bestrijding der openbare uitgaven door belastingheffing. Aan de
Münchener putsch van Ludendorff en HitIer werd een einde ge-
maakt door de Reichswehr. Hitler zou nog even geduld moeten
oefenen - men kon hem nu nog niet gebruiken. In de strijd om
de herstelbetalingen komt een wapenstilstand door bemiddeling
van Amerika: het plan Dawes. Maar I Juni 1924 moet Poincaré
het veld ruimen voor een regering va'n het Cartel des Gauches.
Herriot wordt premier en kondigt een politiek van toenadering
tegenover Duitsland aan, die ingezet wordt met de ontruiming
van het Ruhr-gebied. "France's röle as a great power came to
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an end," zegt S. "This was not understood at that moment, the
truth was to reveal itself gradually."
Een periode van algemene verbroedering schijnt ingeluid te worden
door het verdrag van Locarno, dat I December 1925 in Londen
definitief wordt ondertekend door Mussolini, Austen Chamberlain,
Briand en Stresemann. Minder bekend is, dat Stresemann bij die
gelegenheid voor Duitsland uitdrukkelijk vrijheid van handelen
aan zijn Oostgrenzen heeft bedongen en dat hij de afschaffing der
controle op de Duitse bewapening, ja zelfs reeds gelijk recht voor
Duitsland om zich te bewapenen verlangd heeft. Hetgeen een
zonderling contrast vormde met de toasten op de wereldvrede,
die nu voor altijd gewaarborgd zou zijn, welke te Londen en overal
ter wereld werden uitgebracht. Minder bekend is ook, dat Strese-
mann, die in 1926 de Nobelprijs voor de vrede zou ontvangen, in
een regelmatige correspondentie met den ex-kroonprins zijn politiek
beleid aan diens goedkeuring heeft menen te moeten onderwerpen.
Deze correspondentie onthult ons trouwens nog heel v"at meer
omtrent de ware bedoelingen van dezen man, die als geen ander
het pad heeft geëffend voor het herstel van Duit.sland's aanvals-
kracht. 'Vant hierom was het steeds te doen, alleen varieerden de
middelen, waarmee de verschillende acteurs op het politieke toneel
dit trachtten na te streven. Zelfs de toetreding van Duitsland tot
de Volkenbond wordt voorafgegaan door allerlei chicanes die het
toch al niet grote prestige van de Bond ernstige schade hebben
toegebracht. Hetgeen trouwens de bedoeling dier chicanes was.
De grootste creditpost, die Duitsland door zijn nieuwe taktiek wist
te boeken, was van economische <!-ard.In vijf jaar tijds stroomde
buitenlands geld tot een bedrag van anderhalf millioen pond
sterling Duitsland binnen in elke denkbare vorm. Met dit geld
bouwde Duitsland een industrieel apparaat op, dat het binnen
enkele jaren na Amerika de tweede plaats in moderne industriali-
satie deed innemen. Dit geschiedde - het behoeft nauwelijks ge-
zegd te worden - onder de supervisie van de als steeds almachtige
generale staf. Met een fractie van dit geleende geld werden enkele
termijnen van de herstelbetalingen bekostigd, de enige die ooit
voldaan zijn. In de wereld bereikte de pacifistische waanzin intussen
zijn hoogtepunt door het Kellogg-pact (22-8-'28), nogmaals een
"guarantee b)' word"; hoevele waren het er intussen reeds? De
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Volkenbond gaat zich nu wijden aan de ontwapening en wel op
instigatie van Engeland, dat thans - in 1929 - een tweede Labour-
regering heeft onder Ramsay MacDonald. Dit zal weldra leiden
tot de grootste tragi-comedie van de tussenoorlogse jaren: de ont-
wapeningsconferentie, die tengevolge zou hebben, dat Duitsland
het recht kreeg zijn bewapening op te voeren tot het niveau van
Frankrijk. Het verzet daartegen van Frankrijk ontketende de felste
anti-franse hartstochten in Engeland. Frankrijk, en alleen Frankrijk
vormde een obstakel op de weg naar de eeuwige vrede, zo luidde
het daar.
In het voorjaar van 1929 voorziet het plan Young in een aanzienlijk
soepeler regeling van de herstelbetalingen, hetgeen in Duitsland
een wilde actie tegen elke verdere betaling tengevolge heeft, een
actie die geleid wordt door Hugenberg, den voormaligen directeur-
generaal van het Krupp-concern. Hetgeen niet belet, dat in dat-
zelfde jaar, zesjaar eerder dan te Versail1esbepaald was, het Rijn-
land door de geallieerden wordt ontruimd. In Duitsland neemt
de rechts-extremistische activiteit hand over hand toe. De propa-
ganda waaraan kracht bijgezet wordt door de gebruikelijke "in-
cidenten" en door "spontane" uitingen van volkswoede, beperkt
zich voorlopig nog tot de revisie van de Oostgrenzen, maar ook
Eupen en Malmédy worden reeds genoemd. Bij de Rijksdag-
verkiezingen van 1930 verkrijgt Hider 18 % van de stemmen.
De nieuwe Kanselier, de centrum-man Brüning, tracht zijn zwak
binnenlands beleid, dat de economische crisis nog doet toenemen,
te compenseren door een steeds krachtiger revisionistische buiten-
landse politiek, die culmineerde in de tolunie met Oostenrijk
(Maart 193 I). De schrik slaat de buitenlandse beleggers om het
hart, met het bekende gevolg: de financiële debacle, die zich voort-
plant van Wenen naar Berlijn en tenslotte naar Londen.
Tot zover mijn bespreking van S.'s boek, waarbij ik mij uit de
aard der zaak tot de fastigia rerum heb moeten beperken. Hetgeen
volgt is voldoende bekend, al kan men op menig punt nog heel
wat in zijn herinnering opfrissen of rechtzetten bij voortgezette
lectuur "van dit uiterst leerzame werk, vooral ten aanzien van de
Engelse politiek, niet het minst die van de Labour-regering, welke
voortdurend ten" gerieve van een utopistisch pacifisme, soms
ook weer gedachtig aan het "balance of power" -beginsel, de
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Duitse herbewapening en oorlogsvoorbereiding in de kaart speelt.
In het proces tegen de Z.g. oorlogsmisdadigers te Neurenberg
trachten de geallieerde juristen met stapels documenten en op
grond van talrijke getuigenverklaringen de schuld van het nationaal-
socialisme aan de oorlog vast te stellen. In het licht van hetgeen S.
ons aantoont, bekruipt ons daarbij een gevoel van onbehagen.
Al te zeer wordt de indruk gewekt, of de lieden in de beklaagden-
bank de hoofdschuldigen zijn, terwijl we niets te horen krijgen
van dat andere Duitsland van von Seekt,Stinnes, Hugehberg, van
het officierencorps, van de industrie baronnen en jonkers, in wier
handen de meeste dezer lieden slechts marionetten zijn geweest.
Slechts een enkele maal hoort men een naam noemen, die naar een
verder verleden wijst, zo b.V. die van Admiraal Canaris, den voor-
maligen chef van de militaire spionnagedienst, van wien zijn mede-
werker, generaal-majoor Eric Lahausen komt getuigen, dat hij
"de oorlog verafschuwde", terwijl we bij S. kunnen lezen, dat die-
zelfde Canaris, toen hij nog kapitein ter zee was, een geheime
marinewerf heeft gevestigd te Vigo in Spanje in het kader van de
clandestiene herbewapening, vele jaren voor Hitler's "Machts-
übernahme". Ook treft ons in het requisitoir tegen Goering, dat
de Amerikaanse aanklager Ralph D. Albrecht het zo betreurt, dat
een man die "uit kringen van hoge officieren en ambtenaren"
stamt, hier terecht moet staan naast nazi's die moreel en maat-
schappelijk aan de zelfkant der samenleving staan. Volkomen ten
onrechte wordt hier onderscheid gemaakt tussen de doeleinden
van de nazi-politiek en van vroegere regime's. Ten aanzien van
rassisme, expansiepolitiek, oorlogsvoorbereiding en agressie treft
men dezelfde ideologie aan bij Fichte, bij de mannen van het
Alldeutsche Verband (met tijdschriften als HeimdalI en de Alldeu tsche
Blätter), de directe voorlopers van de latere Duits-nationalen en
nationaal-socialisten, bij von Treitschke en von Bernhardi tot en met
Banse en Rosenberg. En de gehele Duitse politiek, of het nu die van
het keizerlijke Duitsland van voor 1941, van de Republiek van
Weirnar ofvan het Derde Rijk is, heeft zich aan deze denkbeelden
volledig geconformeerd. Inderdaad, Heine heeft niet teveel gezegd,
toen hij in 1834 reeds voorspelde dat "der Deutsche Donner"
langzaam maar zeker in aantocht was en dat bij de uitbarsting
ervan horen en zien de mensheid zou vergaan.
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Ook in Engeland heeft zich tijdens de oorlog iemand bezonnen op
de voorafgaande periode. Ik bedoel Edward Hallet Carr, professor
in de internationale politiek aan de universiteit van Aberystwyth
en schrijver van hoofdartikelen in de Londense Times. In Maart 1942
publiceerde hij zijn "Conditions of Peace".De voornaamste strekking
van het boek van dezen plan-econoom, die in philosophicis een adept
schijnt te zijn van het pragmatisme van William James, is dat
zich in de gehele wereld en meer in het bijzonder in Engeland een
revolutie voltrekt, die een einde zal maken aan de 1ge-eeuwse
liberale democratie, het zelfbe,schikkings'recht der naties en de
economie van het laissez faire. Dat de geallieerde staatslieden ter
vredesconferentie in 1919 te weinig verbeeldingskracht hebben
gehad, om dat in te zien, is volgens hem de voornaamste reden, dat
zij na de oorlog gewonnen te hebben, de vrede hebben yerloren.
Ons zal vooral bezighouden hetgeen hij van Duitsland zegt. In dit
opzicht slaat hij m.i. in menig opzicht de plank mis. Als bij zovele
Engelsen missen we bij hem een dieper inzicht in de Duitse geestes-
gesteldheid. De continuïteit in de Duitse politiek van de negentiende
en twintigste eeuw ontgaat hem en de greep naar de macht van de
nazi's is 'voor hem een revolutie gelijk de Russische van 1917. Hij
vergelijkt Hitler met Napoleon en wenst hem zelfs op St. Helena
te zien eindigen. Dit is allemaal nog tamelijk onschuldig. Bedenke-
lijker wordt het, wanneer hij in het tweede vijftal hoofdstukken zijn
blik op de toekomst richt en, erkennende dat elke Europese regeling
afhankelijk is van een oplossing van het Duitse vraagstuk zelf" een
heel hoofdstuk aan dat vraagstuk wijdt, waarin hij blijk geeft de
lessen der historie slecht begrepen te hebben en met ontstellende
lichtvaardigheid de toekomstige positie van Duitsland in Europa
behandelt. "The stubborn fact which we have to face is that the
central part of Europe is occupied by an almost solid bloc of eighty
million (vanwaar dit getal? Zijn Oostenrijkers en Tschechen soms
ook Duitsers geworden?) highly gifted and highly organised and
highly selfconscious (dit staat er, en niet: self-conceited) people,
the majority of whom have astrong and apparently ineradicable
desire to be united together in a single country." Dus toch "self-
determination"? En is dat verlangen wel zo sterk? Is niet juist het
late opkomen van het Duitse nationalisme kenmerkend voor de
geschiedenis van Duitsland? Heine zegt daarvan: "Die Deutschen
20
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arbeitenjetzt an der Ausbildung ihrer Nationalität, kommen abel'
damit zu spät. Wenn sie dieselbe fertig haben, wird das Nationali-
tätswesen in der Welt aufgehört haben." Carr weet dat trouwens
heel goed; even verder citeert hij het bekende woord van Thiers,
die in 1871 van de Duitse eenheid zeide: "c'est nous qui l'avons
faite". Ten onrechte verwijt Carr ditzelfde aan de Franse politiek
na 1918. In zijn gehele boek trouwens blijkt bij hem nog dezelfde
anti-Franse gezindheid te bestaan, die zo kenmerkend was voor de
linkse groepen in Engeland voor de tweede wereldoorlog. Verder
deinst hij er voor terug het Duitse productievermogen aan te
tasten, aangezien dat ongunstige gevolgen zou hebben voor de
levensstandaard van het overige Europa. Hij vergeet, dat de
industrialisatie van Duitsland tot een kunstmatige hoogte is opge-
voerd ten dienste van het oorlogspotentieel en dat het autarkische
streven van Duitsland waarlijk niet tot verhoging van het levens-
peil in het overige Europa heeft bijgedragen. Het gehele hoofdstuk
is vaag en vol tegenstrijdigheden. Enerzijds is hij er zich van be-
wust, dat Engeland en Amerika niet meer, zoals in 1918, zich aan
de verantwoordelijkheid voor het ten uitvoer leggen der vredes-
bepalingen mogen onttrekken en dat zij bereid moeten zijn om
zich met hun gehele macht daarachter te stellen. Anderzijds geeft
hij zich over aan gevaarlijke ,illusies omtrent wat hij noemt de
"heropvoeding" van het Duitse volk en het opnemen daarvan in
de nieuwe Europese orde. Deze illusies zijn des te gevaarlijker,
omdat er alle reden is om aan te nemen, dat ze in Engeland in
brede kringen gekoesterd worden.

Veel positievere plannen t.o.v. Duitsland worden ontwikkeld in
het boek, dat ik in het begiIl van mijn artikel reeds genoemd heb:
het na de oorlog verschenen boek van Henry Morgenthau Jr., getiteld:
"Germany is our problem" (Harper & Br. New Vork, London, 194-5).
Het is des te interessanter, omdat voorin een fotocopie is afgedrukt
van een "memorandum", dat M. van zijn plannen heeft opgemaakt
en dat Roosevelt bij de conferentie te Quebec in Sept. 1944 tot
aide-mémoire heeft gediend. Dit is ook de reden, dat het boek eerst
thans kan verschijnen: gedurende de oorlog mochten deze zaken
niet openbaar worden gemaakt. M.'s plan behelst niet minder
dan de totale eliminering van de Duitse zware industrie: "Total
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destruction of the whole german armament-industry and the
removal or destruction of other key industries which are basic to
military strenghth." Om dit te bereiken acht hij het volstrekt
noodzakelijk, om belangrijke delen van het Duitse grondgebied
blijvend onder internationaal beheer te stellen. Daarbij is reeds
rekening gehouden met de Russische en Poolse annexaties, ter-
wijl hij de mogelijkheid openlaat voor grenscorrecties in het
Westen ten behoeve van België en Nederland en in het Noorden
ten behoeve van Denemarken. Van het overgebleven deel bakent
hij als internationale zone af het gebied dat begrensd wordt door
een lijn die loopt van Lübeck over Kassel-Fulda-Frankfort-
Mainz. De rest wil hij verdelen in twee stukken: de Noord-Duitse
en de Zuid-Duitse staat, met als grenslijn Fulda-Plauen. Frank-
rijk zou het gebied krijgen tussen Rijn en Moezel. Tussen de
Zuid-Duitse staat en Oostenrijk zou een tolunie bestaan. De ge-
hele zware industrie wil hij ontmantelen, ook in de interna-
tionale zone, en voor zover mogelijk overhevelen naar de door
Duitsland uitgeplunderde geallieerde landen. Maar ook daarna
blijft internationale controle noodzakelijk wegens de in West-
Duitsland aanwezige grondstoffen. Dit is, kort samengevat, het
'"Morgenthau-plan". De weerklank ervan, heeft men kunnen
horen in een van de laatste redevoeringen ván RooseveIt, waarin
hij gezegd heeft: "The German people are not going to be enslaved-
because the U.N. do not traffic in human slavery. But it will be
necessary for them to earn their way back into the fellowship of
peace-loving and law-abiding nations. And, in this cIimb up that
steep road, we shall certainly see to it that they are not encumbered
by having to carry guns. They wil! be relieved of that burden _
we hope for ever."
M. blijkt voortreffelijk op de hoogte te zijn van hetgeen zich in
Duitsland tussen 1918 en 1939 heeft afgespeeld. Hij vermeldt
nergens het boek van Schwarzschild, maar men krijgt sterk de
indruk dat hij het gelezen en er voor een goed deel zijn inzicht
aan te danken heeft. M. is vast overtuigd, dat Duitsland na deze
oorlog hetzelfde spelletje opnieuw zal beginnen en deze overtuiging
berust bij hem niet op losse gronden. 10Augustus 1944 werd in het
Rotes Haus te Strassbourg een vergadering gehouden van Duitse in-
dustriëlen met belangen in Frankrijk, onder presidium van een zeke-



DUITSLAND, EEN TERUGBLIK

ren dr. Scheid. Aanwezig waren vertegenwoc;>rdigersvan Krupp,
Roehlin,g,Messerschmitt, Rheinmetall, Volkswagenwerk e.a. Bespro-
ken werd: "a postwar commercial campaign- alliances with foreign
firms, as individuals, so as to allay suspicion, and groundwork for
big foreign credits to Germany". Een vertegenwoordiger van het
"Ministerium für Aufrüstung" zeide, dat de heren zich gereed
moesten houden om de ondergrondse activiteit van de Nazi-partij
na de nederlaag te financieren. Verder dienden op vele plaatsen
"small research bureaux" te worden gesticht, die tevens een onder-
dak zouden kunnen bieden aan "less conspicuous, but most impor-
tant members of the party". Zij, die menen dat do~r de bombarde-
menten uit de lucht het grootste gedeelte van de Duitse industrie
is vernietigd, mogen bedenken, dat reeds zou zijn gebleken 1),
dat bij de capitulatie 75 % van de fabrieken, die voor de oorlogs-
industrie ,werkten, intact waren, en dat de bezettingsautoriteiten
aanvankelijk zelfs grote orders hebben geplaatst in Duitsland voor
,oorlogstuig, dat bestemd was voor de oorlog tegen Japan. Het
schijnt wel alsof de invloed 'van de Amerikaanse kartels met be-
langen bij de Duitse industrie op het geallieerde opperbevel zo
groot is geweest, dat belangrijke fabrieksinstallaties opzettelijk ge-
spaard zijn bij de luchtaanvallen. Zo o.a. de Ford en Cortauld-
fabrieken te Keulen, 'de General Motors Opel te Rüsselsheim en de
1. G. Farben te Hoechst afMain; de bevolking van dit zwaar ge-
teisterde stadje placht zelfs de fabrieksgebouwen als schuilgelegen-
heid tegen luchtaanvallen te gebruiken .. Zoals men weet werd de
Interessengemeinschaft Farbenindustrie A. G. in 1920 gesticht door
den uitvinder van het Chloorstrijdgas Karl Bosch en'den auctor
intellectualis van de "ersatz" -industrie Kar! Duisberg: terwijl van
de aanvang af dit bedrijf nauw verbonden was met Amerikaanse
kartels. Ook is er al weer zo iets aan de gang als de Ruhr-oorlog
van 1923. De kolenmijnen van het Ruhr-bekken werkten in de
eerste tijd van de Amerikaanse bezetting slechts op 3 % van hun
capaciteit. Om hierin verbetering te brengen, is men er toe over-
gegaan vele der oude bedrijfsleiders weer in hun functie te her-
stellen, onder wie vooraanstaande nazi's, O.a. Hugo Stinnes Jr.
Dat de Duitse zware industrie onontbeerlijk zou zijn voor de wel-

1) Het volgende blijft natuurlijk voor rekening van Morgenthau, aan wiens boek het
ontleend is.
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vaart van Europa verwijst M. naar het rijk der fabelen. Hij noemt
het "a myth sedulously nurtured °by German propaganda". Zijn
boek geeft vele statistieken in getal en in beeld, om zijn argumenten
te staven. Zo vergelijkt hij b.v. de verhouding van bij de industrie
en in de landbouw werkzame arbeidskrachten in Duitsland en de
V.S. Hij kiest daarvoor het jaar 1933 voor Duitsland, toen 29 %
in de landbouw en 41 % in de industrie werkzaam was, met het
jaar 1944 in Amerika, toen deze getallen resp. 20 en 27 waren, om
aan te tonen, dàt Duitsland topzwaar geïndustrialiseerd was. Aan-
gezien "Germany's real armament is a triple threat ofmetallurgical,
chemical and electrical industries" wil hij Duitsland weer terug
brengen tot hetgeen het nog niet zo lang geleden geweest is, een
in hoofdzaak agrarisch land. "Germany's road to peace leads to
the farm". Hij acht de omstandigheden van het ogenblik gunstig,
om dat te bewerkstelligen. De verkaveling van grootgrondbezit
schept op grote schaal arbeidsgelegenheid ten plattelande. Onder
de huidige omstandigheden moet men rekening houden met op
zijn minst tien millioen werklozen. Ook dit vraagstuk is (naast
deportatie) slechts door agrarisering op te lossen, alsmede het
voedselvraagstuk : "If we treat our friends fairly Germany will have
little food except what she can raise herself."
Geen halve maatregelen dus. Een zwak punt in het plan is, dat M.
het onmogelijk acht, om Amerikaanse soldaten te belasten met de
militaire controle. Zij zouden daartoe ongeschikt zijn, omdat ze
de Duitse mentaliteit niet kennen, de furor teutonicus niet hebben
ondergaan en te zeer geneigd zullen zijn zich met de bevolking te
verbroederen. Hij wil deze last opgedragen zien aan die landen van
de U.N., die een andere school hebben doorlopen en die niet zo
ver van Duitsland verwijderd zijn. De tegenwerping, dat het terug-
lopen van de Duitse import de wereldconjunctuur zou bedreigen,
weerlegt hij door te wijzen op het feit, dat Duitsland voor 1914
slechts 12 % van de wereldmarkt importeerde, terwijl dit in 1937
nog maar 8 % was. Wel acht hij strenge controle op de import
noodzakelijk, alsmede op het Duitse technisch-wetenschappelijke
apparaat, in verband met de nieuwe mogelijkheden van de destruc-
tietechniek. Dat dit slechts mogelijk zal zijn bij een geleide wereld-
economie, is hij zich bewust, maar hij gaat er van uit, dat deze
toch in elk geval tot stand moet komen.
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Samenvattend zien wij dus, dat eenstemmigheid bestaat bij de drie
auteurs ten aanzien van één punt: zonder krachtige dwang-
maatregelen zal het Duitse vraagstuk niet op te lossen zijn. Daartoe
moet men er in berusten, dat nog lange tijd een krachtige militaire
macht in stand gehouden moet worden, om deze dwang mogelijk
te maken. Carr wil Duitsland in zijn huidige staatkundige zowel
als economische structuur handhaven en verwacht alle heil van
hernieuwde samenwerking en van een heropvoeding van het Duitse
volk door het in te schakelen in een Europese gemeenschap, die
zich gedragen weet door wat hij noemt "a deliberate and avowed
moral purpose, involving the caU for common sacrifice for a recog-
nized common good".
Schwarzschild spreekt zich niet uit over de te volgen methode 1),
terwijl Morgenthau een drastische omvorming van de economische
en sociale structuur van Duitsland onvermijdelijk acht.
Eén stem ontbreekt in het koor, een stem, die men gaarne zou
willen laten meeklinken : een Russische stem. Ten aanzien van
Russische plannen voor een regeling van' Centraal-Europa tasten
wij vooralsnog in het duister. We kunnen slechts de hoop uitspreken,
dat het mogelijk zal blijken tot een algemeen aanvaardbare modus
agendi te komen, opdat Duitsland niet wederom in het troebele
water van de verdeeldheid tussen zijn overwinnaars kan vissen.
Ook daarvan heeft het immers de nodige ervaring. En voorts is
natuurlijk zeer veel afhankelijk van de vraag in hoeverre vooral
de beide grootste wereldmachten hun binnenlandse na-oorlogse
vraagstukken kunnen oplossen. Uit Amerika komen de laatste tijd
verontrustende berichten, terwijl we ten aanzien van Rusland
natuurlijk wederom een vraagteken moeten zetten. Het is daarom
moeilijk reeds thans een duidelijk standpunt in te nemen. Toch
is het mijn overtuiging, dat allen dien het aangaat - en wie is
dat tegenwoordig niet? - zich hierover ernstig moeten beraden.

1) Hij doet dat wel in het vervolg op dit boek: "Primer ofthe Coming World", Londen
I 944, dat mij pas na het schrijven van dit artikel onder ogen kwam.



EMANUEL BOEKMAN
door

S. MOK

Toen enkele dagen na de capitulatie van het Nederlandsche leger
tot de afgeslotenheid der provincie geruchten uit Amsterdam door-
.drongen, behoorde daartoe ook het ontstellende nieuws over de
vele zelfmoorden van Nederlandsche Joden. Tot die eerste slacht-
offers van de Duitsche overweldiging behoorden ook Boekman en
zijn echtgenoote.
Wanneer ik nu, na bijna zes jaren van schokkende beproevingen,
mij zet om over hem te schrijven, dan gevoel ik eerst goed, hoe
wij hem al die jaren hebben gemist. Wij waren ons van dit gemis
bewust. Hoe dikwijls hebben enkele goede vrienden tot elkaar
gezegd in de donkerste dagen der bezetting, ja zelfs in de ellende
van het Jodenkamp : konden wij Boekman maar om raad vragen.
Het heeft niet zoo mogen zijn en als wij denken aan het lot, dat
ook hem had kunnen treffen, dan moeten wij naar oud-Joodschen
trant zeggen: ook dit was ten goede.
Wie Boekman herdenkt, is geneigd in de eerste plaats aan den
Amsterdammer te denken. Hij is er geboren (op 15 Augustus 188g),
heeft er gewoond en gestudeerd, heeft de stad, als raadslid en wet-
houder, negentien jaren mede bestuurd. Zijn liefde voor de stad
en haar schoonheid was een stuk van zijn wezen.
Maar daarnaast was hij op weg een Nederlandsche persoonlijkheid
te worden. In de eerste plaats als vernieuwer der sociaal-democratie;
daarnaast door zijn belangrijk werk voor de kunst in eIken vorm.
Men kan ook Boekman slechts begrijpen, wanneer men zijn af-
komst en ontwikkeling kent. Zijn vader was een arm man: eerst
diamantbewerker, later boekhandelaar. In het ouderlijk huis moet
hij reeds de liefde voor het boek hebben opgedaan, welke zoo
typeerend voor hem was en die zelfs tot uiting kwam in de bijna
teedere wijze, waarop hij een boek aanvatte.
Als jongen van veertien jaar koos hij, vermoedelijk om die liefde
voor het boek, het drukkersvak. Hij werd letterzetter en bleef daar
zijn leven lang trotsch op. Aan de typografische verzorging van
zijn proefschrift heeft hij een zeer bijzondere zorg besteed.
Op zijn negentiende jaar werd hij telegrafist, drie jaren later
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administratief ambtenaar bij de haveninspectie. Hij studeerde
hard en haalde de acten M.O. staatsinrichting en staathuishoud-
kunde, de laatste onder leiding van zijn vriend J. van Gelderen,
den lateren hoogleeraar, in denzelfden nacht en op dezelfde wijze
als Boekman gestorven. Hij spotte later wel eens: die acten staats-
wetenschappen waren een ziekte van de jonge socialisten! Maar
degenen, die er voor studeerden, om hun sociale en politieke be-
langstelling wetenschappelijk te fundeeren, gingen tot de besten
in de socialistische beweging behooren.
Dat Boekman socialist werd, was bijna onvermijdelijk. Zijn vader
was, voor een proletariër eenigszins vreemd, een actief radicaal,
later vrijzinnig-democraat. De zoon begon als anarchist, volgeling
van Domela Nieuwenhuis, zonder twijfel onder invloed van het
lezen van Kropotkin e.d., maar wellicht ook van zijn typografische
vakgenooten. Onder de typografen, die intellectueel steeds uit-
staken boven de andere arbeiders, heeft het anarchisme en syn-
dicalisme veel aanhang gehad. Boekman was zelfs medewerker
van "De Vrije Socialist".
Zijn studie bracht hem, zij het laat (19 I3), tot de sociaal-democra-
tie. Vooral Kautsky heeft grooten invloed op hem ,geoefend. Als
sociaal-democraat stond hij in den beginne aan de linkerzijde van
de Partij. Al spoedig riep men hem tot bestuursfuncties en werd
hij afgevaardigde naar het Congres, waar hij nogal in de oppositie
was. Langzamerhand veranderde dat. Misschien kwam dat ook
door zijn werkkring. In 1916 werd hij ambtenaar bij de afdeeling
Statistiek van de Rijksverzekeringsbank, waar hij snel tot hoofd-
commies opklom. Hij leerde daar de feiten der maatschappelijke
ontwikkeling kennen, welke met de extreme opvattingen van som-
mige socialistische theoretici niet klopten. Ook de practische
politiek, de leerschool van zoo vele gematigden; riep hem. In 192 I
werd hij lid van den Gemeenteraad der hoofdstad, enkele jaren
later reeds voorzitter van zijn fractie, in wezen de regeerende partij
in Amsterdam. In 1927 werd hij ook lid van het Partijbestuur
der S.D.A.P.
Dat hij al spoedig een invloedrijke plaats in den Raad kreeg en
niet alleen in zijn fractie, lag aan velerlei oorzaken. Hij was een
uitstekend spreker en een gevat debater. Maar daarmede alleen
komt men er in een vertegenwoordigend lichaam niet. Kennis van
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en liefde voor de zaken is in de eerste plaats noodig. Boekman
bezat beide. Alles, wat typisch Amsterdamsch was, trok hem
bovenal. Het havenbedrijf, de nervus. der hoofdstad, had zijn
bijzondere aandacht. Daarnaast stond hij steeds in de bres voor
de schoonheid van Amsterdam: de schenners van het karakter
der stad, die o.a. de demping van het Rokin doordreven, vonden
in hem een geharnast bestrijder. En zijn raadslidmaatschap gaf
hem voor het eerst gelegenheid zijn diepe belangstelling voor
de kunst tot uiting te brengen, welke later in het middelpunt van
zijn arbeid en denken zou komen.
Zijn politieke ontwikkeling voerde hem steeds meer naar de ge-
matigde richting in zijn Partij. In. 1932, toen de twisten met de
latere G.S.P.-ers de S.D.A.P. schokten, werd hem de redactie van
het discussie-weekblad "De Sociaal-democraat" opgedragen. Voor-
al na de Duitsche crisis van 1933gafhij daarin uiting aan zijn over-
tuiging, dat de Sociaal-democratie een volkspartij op breeden
grondslag moest worden. Hij wees bij herhaling op de waarde
van het nationale leven en van het nationale koningschap; van de
democratie niet alleen als politieke vorm, maar als element van
wereldbeschouwing; van de plangedachte. Hij liet zich daarbij
wel eens verleiden tot een ironische verscherping vàn zijn formu-
leeringen, een trek, welke ook in zijn redevoeringen niet steeds
ontbrak. Dit verwekte dan wel tegenstand bij velen, die de ironie
niet begrepen. Maar hij bleef zeer principieel socialist, ook in de
Partijcommissie, welke het thans zoo bekende beginselprogramma
van 1937 opstelde. De Partij van den Arbeid zou hij, met alles,
wat hij er stellig niet in had kunnen aanvaarden, zeker als een
bekroning van zijn streven hebben beschouwd.
De hier geschetste ontwikkeling: bracht hem ook tot een positieve
waardeering van het Jodendom. Hij werd Zionist, zij het, dat hij
de groote beteekenis van de emancipatie veel hooger aansloeg dan
in sommige Zionistische kringen gebruikelijk is. In een periode van
ambteloosheid schreef hij een op minutieuzen arbeid berustende
"Demografie van de Joden in Nederland" (1935), dat ook thans,
zij het helaas als geschiedenis, zijn waarde heeft behouden. Ook
zijn talrijke artikelen over de geschiedenis der Joden in Amsterdam
geven blijk van zijn belangstelling voor het volk, waaruit hij
stamde.



\ .

EMANUEL BOEKMAN

Bekendheid buiten den kring van zijn Partij kreeg Boekman, toen
hij in 193I tot wethouder voor het onderwijs en de kunstzaken
werd benoemd. Met een onderbreking van 1933-1935 heeft hij
dit ambt tot zijn dood uitgeoefend. Daar kon hij zijn werkkracht en
zijn aanleg ten volle ontplooien. Het onderwijs van elken aard,
van de voorbereidende school tot de Universiteit, heeft hij met
kracht bevorderd, al maakten de economische moeilijkheden en
een verkeerde zuinigheidspolitiek een breede vlucht niet mogelijk.
Maar zijn groote liefde ging uit naar de kunst. Literatuur, muziek,
tooneel, museumwezen, geen onderdeel verwaarloosde hij. Hij
stimuleerde het artistieke leven in de hoofdstad, zonder de kunst
in een bepaalde richting te dwingen.
Zijn aanleg bracht mede, dat hij zijn practische politiek op wel-
overwogen theoretische overwegingen baseerde. De wijze, waarop
hij dit deed, heeft slechts hen verbaasd, die hem niet kenden. Hij
ging studeeren, d.w.z. den min of meer schoolschen academischen
studieweg afleggen. Reeds voordat hij wethouder werd, had hij,
op grond van een speciale bepaling van de Hooger Onderwijswet,
toelating tot de Universiteit verkregen. Hij wilde rechten studeeren,
welke studie het meest bij zijn opleiding aansloot. Maar hij was
van nature geen jurist en ging over naar de sociale aardrijkskunde.
In weerwil van zijn drukke werkzaamheden deed hij in zeer korten
tijd candidaats- en doctoraalexamen en behaalde op 6 Juni 1939
de hoogste academische eer met een proefschrift over "Overheid
en kunst in Nederland". Al dit werk deed hij 's avonds laat en
's nachts. Een sterke constitutie, maar een nog veel sterkere wil,
maakten dit mogelijk.
Dit proefschrift is, het ligt voor de hand, niet te vergelijken met
het werk van den normalen promovendus. Zeker, het heeft een
eerbiedwekkende literatuurlijst en voldoet aan alle senaatskamer-
eischen. Maar het is in elk opzicht het levenswerk, de uitdrukking
van de diepste overtuiging, van den man, die, staande op een ver-
antwoordelijke post, weet, wat hij wil.
Drie vierde deel van het boek bevat historische beschouwingen
over de verhouding tusschen overheid en kunst in Nederland in
de negentiende en twintigste eeuw. Het laatste kwart behandelt
de perspectieven. Ik kan er niet aan denken in dit bestek ook
maar een korte analyse van het boek te geven. Met enkele zinnen
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slechts wil ik Boekmans denkbeelden schetsen. Hij zag de kunst-
politiek der toekomst als een deel van de sociale politiek. Het volk
moet zoo worden opgevoed, dat het de kunst kan genieten. De
overheid moet de levende krachten in de maatschappij stimuleeren
en, dit doende, helpt zij ook de kunstenaars. Van een officieele
kunst, het ligt voor de hand, wil Boekman niet weten. "De overheid
mag niet overheerschen, maar moet opwekken wat potentieel
bestaat aan sociale en cultureele krachten in het volk." In dezen
zin ontvouwde hij een programma voor de bevordering van de
kunst door de overheid. Het is hem niet gegeven geweest dit te
verwezenlijken. .
Slechts enkele hoofdzaken van dit rijke leven kon ik hier vermelden.
Boekmans diepe kennis spreekt uit elke bladzijde van zijn boek.
Wat hij over de verhouding tusschen de Nederlandsche geestes-
stroomingen (Liberalisme, Calvinisme, Katholicisme) en de kunst
schrijft, berust op een bronnenonderzoek, dat ook een knappe
stuaent had kunnen doen. Maar de waardeering ervan kon slechts
een man van zijn gerijpte kennis, ervaring en belangstelling geven.
Rest mij nog iets te zeggen over den mensch. Boekman was een
man met een teer, bijna week gemoed, dat hij trachtte te verbergen
door een ironische, vaak hooghartig schijnende houding. Wie het
waagde iets vriendelijks over hem te zeggen, kreeg een snauw;
hij was zoo gevoelig voor waardeering, dat hij deze niet wilde
hooren. . .
Hij kreeg tranen in de oogen, toen een plattelandsafgevaardigde
op een congres over haar moeilijkheden sprak. Toen na de Duitsche
pogroms in 1938 Bruno Walter een opera van Mozart in den
Stadsschouwburg dirigeerde, kon hij zijn ontroering niet be-
dwingen.
Hij was een trouw vriend. Met zijn beide partijgenooten-wethouders
vormde hij naar buiten steeds een eenheid, ook bij onderlinge
meeningsverschillen. Toen één.van hen in het begin van 1939 door
een veile pers in zijn goeden naam was aangetast en de openbare
m ning zich tegen hem keerde, nam Boekman den zwaar getroffen
man mede op een wandeling door het centrum van Amsterdam
om ieder zijn solidariteit met den aangevallene te toonen.
De geschiedenis is niet met "indiens" te schrijven. En toch, hoe
vaak zullen zijn vrienden nog denken: indien Boekman was blijven

"I
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leven, wat had hij nog voor zijn stad, voor het land, voor de kunst
kunnen doen. Hij is heengegaan voor hij het hoogtepunt van zijn
werk en zijn leven had bereikt.
Persoonlijk kan ik slechts nazeggen, wat Bakhuizen van den Brink
eenmaal van zijn leermeester en vriend Bake zeide: het doet mij
somber aan in Boekman als het ware den laatsten te hebben ver-
loren, aan wien zich voor mij het gevoel van piëteit, in den strengsten
zin des woords, hecht. Tijdens den oorlog heb ik zijn gemis gevoeld;
na de bevrijding heb ik eerst begrepen, wat het beteekende.

JUDAS
door

ANTHONIEDONKER

Derde Tooneel (Slot)
AHASVERUS:Naar alle kanten stuiven zij uiteen.

En dezen zijn dan zijn getrouwsten nog!
Jezus wacht in het rechthuis op zijn lot.
De koning'van de Joden wordt gekruisigd,
En niemand, niemand, niemand is met hem!
(Zich omwendend):
Wat hoor ik achter mij? - Er kraken takken.
(Hij ziet Judas met een sprong uit het struikgewas te voor-
schijn komen en haastig den weg naar de stad inslaan).

AHASVERUS(tot zichzelve): Judas! (dan, zacht roepend) Judas! (luider)
Judas Iskarioth!
(Hij volgt hem snel).

JUDAS(schichtig omziend): Wie zijt gij? En wie denkt gij dat ik ben?!
AHASVERUS:Gij zaagt toch om op 't roepen van uw naam!
JUDAS: Hebt gij mij dan herkend? Verraad mij niet!
AHASVERUS:Het woord klinkt van uw lippen als een hoon.

Want wat beschermt verraders voor verraad?
JUDAS: Zwijg ervan! - Dus gij kent mij, gij weet"alles?
AHASVERUS:Wie in Jerusalem weet er niet van!

Men spreekt er meer van Judas dan van Jezus."
JUDAS: . M"aar hoe wist gij dat ik die Judas ben?
AHASVERUS(dringend) :Zaagt gij den Meester aan toen gij hem kuste?
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JUDAS:

JUDAS:

AHASVERUS:
JUDAS:

AHASVERUS:
JUDAS:
AHASVERUS:

JUDAS (voor zich uitstarend) :
Hij zag mij aan ... Spreek mij niet,van dien blik! (dan,
driftig) Wie zijt gij en waarom vervolgt gij mij?
Ik zoek den blik die u heeft aangezien.
Laat mij met rust!

Alsof hij ooit kan rusten
Op wien de blik van Jezus heeft gerust,
En die er tegenin ging zooals gij.

JUDAS: Terg mij niet langer! Mij vervolgt die b)ik!
AHASVERUS:Ik zag het. Daaraan heb ik u herkend.

Diep in uw oogen staat zijn blik gebrand
En een onrustig licht blijft daarin flakkren
Omdat gij u niet eraan overgaaft.
(dringend) Met iedren oogopslag verraadt gij hem!
Ik weet het. Maar, mijn God, ik weet het toch!
Waarom komt gij mijn foltring nog verergren !
Ziek en wanhopig ben ik van dien blik.
Aldoor en overal ziet hij mij aan.
Zwijg ervan, laat mij. Laat mij toch alleen!

AHASVERUS(onverbiddelijk aanhoudend) :
Zeg mij: waarom hebt gij Jezus verraden?

JUDAS (langzaam, als verbijsterd) :
Jezus-verraden ... Dat heb ik gedaan!

AHASVERUS:In wat voor een verbijstering hebt gij
Gehandeld ? Waart gij het uzelf bewust?
Of ik het wist, ik weet, ik weet het niet,
Maar ik moest, het was sterker dan mijzelf.
Gij waart toch ook een der discipelen.
Toch óók een der discipelen. Ja, toch óók!
Dat was het juist. Ik telde nauwlijks mee.
Als ik maar dagelijks voor maïs en vruchten
Zorg droeg, was iedereen tevree,. want dat
Was Judas' taak, maar niemand vroeg mij naar
Wat in mij woelde en woekerde en streed,
Niemand wat in mij omging. En ik zweeg,
Als ik van kind af aan gezwegen heb.
Van dag tot dag stond ik steeds meer alleen.

AHASVERUS:Jezus had toch ook ti lief! En gij hem?
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JUDAS

Dat is het vreeslijkste. Ik had hem lief,
Hem lief maar tegelijk haatte ik hem.
Niemand vermoedde iets van dien folterstrijd.
Zoo wist ik dat ik dien verliezen moest,
Want ik kon er alleen niet tegen op.
Maar waarom hebt gij het nooit uitgesproken?
'k Sloot immers altijd alles in mij op.
Mijn keel wordt dichtgekneld zoodra 'k wil spreken.
Steeds erger werd het. 'k Heb mijn leven lang
Ontelbre dingen in mij onderdrukt.
En daarvan, dacht ik, zou hij mij bevrijden.
Daarom vooral sloot ik mij bij hem aan.
Ik hoopte eindlijk uit mijzelf te komen.
Waaraan gij dacht, dat moest gij juist vergeten.
Want zijn leer is: voor anderen te zijn.
De Meester had u hooger eisch te stellen,
Dus op uw broeden viel geen acht te slaan.
Hij was, zei hij, de koning van de Joden,
Die voor ons aller welzijn zorg zou dragen.

AHASVERUS:Toen hebt gij hem door daden willen dwingen,
Opdat hij zou bewijzen wie hij was.
Gij kondt het niet gelooven wat hij zeide.
Gij vroeg om meer. Gij wilde zekerheid,
De waarheid met uw eigen oogen zien.
Ik ken uw strijd. Ik worstel met hetzelfde.
Ik weet hoe zwaar het valt om te gelooven.
't Is niet dat ik hem tot iets dwingen wilde,
Het ging mij om geen daden of bewijs.
Veel erger. Want uit wanhoop handelde ik.
Gij zoekt den Meester. U zal ik het zeggen.
Tot iemand moet ik spreken voor ik sterf.
Het is veel meer waarmede ik had te kampen.
Er woedt in mij al sinds mijn jongensjaren
Ik weet het zelf niet wat voor duistre drang,
Waardoor ik wat ik liefheb wil vernielen,
Teniet moet doen wat mij het dierbaarst is.
Het is een waanzin die haast onweerstaanbaar
Aangroeit zoodra ik in verleiding kom.

AHASVERUS:
JUDAS:



JUDAS

Ik zag mijn broeder aan den bergrand staan
En moest mijn handen wringen op mijn rug
Om hem niet in den afgrond te doen storten.
Ik werkte met mijn vader in den tuin
En wierp het snoeimes plots over den haag
Zoo ver ik kon. Ik moest m'ervan ontdoen
Omdat het in mijn hand een eigen wil
Kreeg dien ik niet bedwingen kon. Mijn vader
Bestrafte mij want hij begreep het niet.
En in mijn angst lachte ik luid en wild.
Het is de demon die zich wreken wil
Op 't leven waar een ingeboren wrok
Mij tegen opzet. De verholen haat
In mij om alles wat ik zelf niet kan.
Ik had den Meester lief maar haatte hem ook
Die de bevrijder heette want waarom
Deed hij dan niets en waarop wachtte hij?
't Golfde in mij af en aan als ik hem zag,
En toen ik hoorde dat hij werd bedreigd,
Sprong weer die onweerstaanbre demon op,
Die mij inblies: gij hebt hem in uw macht.
Ik wist dat ik hem door één woord te spreken
Aan zijn vijanden uitleevren kon.
Het brandde m'op de lippen tot ik het
Niet meer uithouden kon en om mij van
Die spanning te bevrijden, hem verraadde.
Toen aan het avondmaal de Meester sprak
En blijk gaf dat hij alles wist maar zich
Gelaten aan het noodlot overgaf,
Heb ik hem meer gehaat dan ooit daar hij
Mij aan mijn lot en demon overliet.
Toen had ik bijna vrede met mijn daad.
Maar nu hij is gevangen - ben ik laf
En wil weer niet wat ik juist heb gewild.
Nu hoop ik dat hij zich bevrijden zal,
Of dat Pilatus hem genade schenkt,
Of dat er hoe dan ook nog iets gebeurt
Waardoor mijn daad weer wordt teniet gedaan.
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JUDAS:

JUDAS:
AHASVERUS:

AHASVERUS:Daden zijn daden, blijven wat zij zijn,
Wat zich daartegenover stelt, maakt slechts
Gevolgen maar uw daad niet ongedaan.
En trouwens is er weinig hoop meer dat
Het leven van den Meester wordt gered.

JUDAS (verontrust): Waarom? Pilatus is hem goedgezind.
AHASVERUS:Maar gaat op de gezindheid af van 't volk.

De stadhouder liet reeds een ander vrij.
Dus Jezus is -

Verloren. Ja, men vreest ervoor.
Tenzij hij zich uit eigen kracht bevrijdt.
Doch alles wijst erop dat hij zijn lot
Gelaten ondergaan zal. (hiftig) Maar hoe weet
Ik dan dat hij toch de Verlosser is,
Of soms zijn zending hierin werd vervuld
Dat hij door zich te offren ons bevrijdde!
Dan zal de vraag mij altijd blijven kwellen:
Heeft hij het niet gewild of niet gekund?

JUDAS (voor zich uitzien!): Ik kan niet leven als hij sterven moet.
AHASVERUS(hartstochtelijk): Ik kan niet sterven als ik het niet weet.
JUDAS(nog dieper verzonken): Niet leven met dien blik op mij gericht.
AHASVERUS(voor zich heen): 'k Voorvoel dat als hij mij heeft aan-

gezIen,
Zijn blik mij altijd verder\drijven zal.

JUDAS: Nu 'k heb gesproken, kan ik eindlijk gaan.
AHASVERUS:Uw stem klinkt of zij uit de verte komt.

Het is of gij -
Eindelijk kan ik gaan!

Ik wilde vluchten. Maar waarheen? Voor wien?
Want waar ontkom ik aan mijzelf? Er blijft
Nog maar één uitweg open. Eindelijk
Richt zich de demon nu tegen mijzelf.

AHASVERUS:Waar doelt gij op? Wat wilt gij daarmee zeggen?
JUDAS (zich naar hem toebuigend):

Vraag niet. Vraag niets! 'k Weet wat mij staat te doen.
Eer Jezus sterft, is Judas er niet meer.
(Hij wèndt zich af en gaat snel heen).
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