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Sietse van der Meuten

WEERBERICHT

de wind zal weldra gaan liggen
de regen zal verdampen in mist
de wolken zullen hun loodgrijze kleur
loslaten en steeds lichter worden en witter
de wolken zullen voorbijgaan
er zullen plekken blauwe lucht
uit het zuiden komen
de wolken zullen scheuren
er zullen kubieke kilometers zonlicht
over ons worden uitgegoten
het zal steeds groener worden
om ons heen en er zullen
een millioen dingen gebeuren
de avonden zullen vol onrust zijn
mensen zullen doelloos door de straten lopen
anderen zullen langs schemerpaden zich begeven
naar een toe-asjeblieft-ontmoeten in het geheim
handen zullen elkaar vinden in de nachten
die nu gaan komen wij zullen heel veel verwachten
van onze nooit vervulde dromen het zal lente zijn.
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COPLAS

Vannacht in een droom is mij beloofd:
dat ik een haar mocht wezen op je hoofd -
ach God! vóórdat ik wakker werd als een haar
daar kwam al de wekker met z'n schaar.

Wanneer ik de kous was om je been,
dan was ik de hele dag om je heen;
maar ik weet: als ik zóiets tegen je zeg,
dan word je woedend: dan stuur je me weg.

Als ik om je kon zijn als licht,
dan zou ik je kussen: je gezicht,
dan zou ik spelen langs je huid,
dan was je zonder weten m'n bruid.
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ICARUS

zes schroeven sleuren ons door de lucht
rond ons is ruimte wij hangen
kilometers hoog
in de lucht

wijd ontzaglijk wijd is deze verwaaid blauwe wereld
peilloos diep beneden ons ligt de stad
een stenen vlek

our time is thirty-six-to-noon
adieu God bless you
wat wij nu gaan doen
laat zich zeggen
in vijf woorden:

wij gaan veertigduizend mensen vermoorden
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INTROVERT

Ik ben een uit de fabriek
weggelopen dynamo waarvan
alle contacten verbroken zijn.

Ik draai mij aan eenzaamheid ziek
leverend slechts spanning
en voelend deze als pijn.
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LEVEN

Leven dat is
eenzaam zijn temidden van stadspleinen,
een zacht ziek-zijn van teveel verlangen,
een weg-ebben in een omhelzing, een mond,
een met je herinnering in teveel blijven hangen,
een vuistgevecht leveren: blind, tastend, bang, gewond
een dag schreien om het glimlachen van een vrouw,
feestvieren, zich bedrinken, lachen, overgeven,
een een-voar-een voorbijgaan van dingen,
dat is leven.

gespannen van blijdschap en angst.
om dit leven dat een samba danst
met mij (het is een vrouw die me bedriegt
maar die ik steeds opnieuw verlang)

ik ben mijn eigen visser en vangst
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B. Sluimers

DE AZIATISCHE CONFERENTIE TE GENÈVE

Een gure Alpenwind woei de eerste dagen van de Aziatische con-
ferentie over het Lac Léman, de pleinen en kaden van de oude Volken-
bondstad. Zelfs midden op de dag met de zon toch al vrij hoog aan de
hemel was-hët er kil tijdens deze Lentedagen.
Deze kilheid was tamelijk wel in harmonie met die van de confe-

rentie-sfeer. Van een geest van toenadering en van een mild pogen
om elkanders standpunten te leren begrijpen en tot op zekere hoogte
waarderen, was hier geen sprake. Wie de gelegenheid had bij het
voorportaal van het Palais des Nations de aankomst der delegaties
voor de eerste vergadering gade te slaan viel het op, dat ieder symptoom
van hartelijkheid afwezig bleef. Hier geen handenschuddende collega's,
die elkaar reeds op andere conferenties hadden ontmoet, zij het dan
ook aan de tegenovergestelde kant van de conferentietafel.
Een norse Foster Dulles, die op deze eerste conferentiedag al wist,

dat er in Genève geen successen zouden zijn te behalen voor de buiten-
landse politiek der Verenigde Staten; een zelfbewuste Chou En-lai die
"waardig" zijn entrée maakte in de kring der "groten" en waardig dan
niet in de zin van het Hollandse "deftig" maar met de natuurlijkheid
van een man van de wereld; Molotow, breed uit en niet geheel onbe-
vangen door de betekenis van het moment; Eden vriendelijk als altijd,
maar naar het schijnt toch een ietsje nerveus in het bewustzijn van
de uiterste delicate taak, die hem hier is opgedragen; de kleine, leven-
dige Bidault, achter een oppervlakkige glimlach de zorgen verber-
gend, die hem als vertegenwoordiger van een volk in nood drukken.
En dan de vinnige Pyung Yung tai, afgezant van Zuid-Korea's dictator
Syngman Rhee; Nam IJ, breedgeschouderd en een beetje vreemd in
deze voor hem zo nieuwe omgeving; de vriendelijkste van allen Prins
Wan van Thailand, groeiend in de rol van een der voorzitters van de
conferentie over Korea, die met Molotow en Eden bij toerbeurt de ver-
gadering moet leiden. En ten slotte de delegaties van de "andere" lan-
den, die troepen naar Korea zonden. Eigenlijk slechts figuranten in het
spel, dat hier staat opgevoerd te worden. Niemand schenkt hun enige
aandacht.
De grootste belangstelling trekt ongetwijfeld Chou En-Iai, de man

van wie Foster Dulles nog maar enkele weken te voren min of meer
rhetorisch had gevraagd: "Wie is dan toch die Chou En-Iai?" Hier
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DE AZIATISCHE CONFERENTIE IN GENÈVE

ziet men hem dan uit zijn grote zwarte wagen stappen. Klein van
postuur, maar iets gezetter dan de meesten hem zich hadden voorge-

I

steld. Allen kennen hem van foto's en uit film-journaals; men kent
zijn "back-ground". Een van de trouwste medestrijders van Mao Tse-
tung; strijdmakker uit Shansi en van de twintigste eeuwse Anabasis,
de Long Mareh; een die de Chinese burger-oorlog in Yenan in al zijn
hardheid aan de lijve had meegemaakt. Een strijder, die tesamen met
Mao Tse-tung en Chu-teh bijna 25 jaren meegevochten heeft in een
der hevigste burgeroorlogen waarvan de geschiedenis gewaagt.
Uit de auto stapt een man, die de aanwezige Britten direct vergelijken

met een geestelijke van de Engelse kerk en die, vooral door zijn kle-
ding, bij de aanwezige Hollanders herinneringen wakker roept aan
een ouderwetse dominé.
Wie hem, zoals schrijver dezes, een jaar of vijftien geleden tamelijk

goed kende, ziet in deze figuur niet direct dezelfde Chou, die hij inder-
tijd in de tijdelijke hoofdstad van Kuo Min-tang China, Chungking
ontmoette, waar hij de communistische regering - in de kringen van
Chiang Kai-shek sprak men van opstandelingen of liever nog van
bandieten - van Yenan vertegenwoordigde tijdens besprekingen over
de mogelijkheid van samenwerking in de gemeenschappelijke strijd
tegen de Japanse vijand. Hij viel daar in Chungking heel weinig op
en was ondergebracht in een uiterst bescheiden woning. Weinigen be-
vroedden toen in het overvolle Chungking, dat de wat schrale; sober
geklede vertegenwoordiger van de "opstandelingen" uit het verre
Yenan, voorbestemd was om vijftien jaren later als hoofd van de
grootste delegatie de centrale figuur te worden van een internationale
conferentie, die vraagstukken van wereld-importantie zou te behan-
delen krijgen.
Want, dit werd al heel gauw duidelijk: Chou En-Iai was de centrale

figuur. Wat China deed, wat China van plan was te doen, met wie
Chou sprak, dat was van de eerste dag af aan het belangrijkste nieuws.
En nu mocht men van Amerikaanse zijde wel allerlei bezwaren naar
voren brengen tegen de term "Grote Vijf", iedereen, die met deze con-
ferentie te maken had, wist dat China tot de "groten" behoorde en als
machtsfactor in Azië tot de allergrootsten moest worden gerekend.
Daaraan veranderde het optreden van de Amerikanen, die er prat

op gingen, dat zij geen handdruk hadden gewisseld met de vertegen-
woordigers van Communistisch China, dat zij hen nooit buiièn de
conferentie-zalen ontmoetten, niets. Dat verzwaarde alleen de taak van
het hoofd der Britse delegatie Anthony Eden, die niet alleen Brits
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delegatie-leider was en als een der drie voorzitters van de Korea-bespre-
kingen fungeerde, maar die daarenboven gedwongen was als tussen-
persoon dienst te doen tussen de Amerikaanse en Franse delegaties
enerzijds en de Russische en Chinese anderzijds. Tevens bracht deze
houding der Amerikanen mee, dat de conferentie van Genève een van
cle saaiste werd, die er ooit gehouden zijn. Hier geen grote parties,
waar de tegenstanders elkaar in ongedwongen gesprek ontmoeten,
waar gedanst, geschertst en geflirt werd. Niets, of laten we zeggen heel
weinig van dit alles.'X-'ïe des avonds in de lounges van de grote hotels,
waar de meeste delegaties waren ondergebracht, een kijkje nam, zag
ze bij tientallen verveeld rondhangen of anders in de zij zalen bezig met
een spel bridge of schaak. En verder zag men de delegatieleden in de
restaurants in kleine clubjes de avonden passeren. En ook in de vele
nachtlokalen, die - 0, stad van Calvijn - het Frans ingestelde
Genève rijk is, kon men ze vinden, een avondje uit. Maar met social
functions, die anders zo'n belangrijke rol spelen bij internationale con-
ferenties, had dit alles niets te maken.
Van "mixing" was nauwelijks sprake. Practisch nooit hebben we

groepjes gezien, waar Oost en \XTest, in politieke zowel als in geogra-
fische en raciale zin, zich gemengd hadden. Dat gebeurde zelfs bijna
niet bij de vele honderden journalisten, fotografen, film- en radio-
lieden, die de entourage van deze conferentie vormden. Ook in het
Maison de la Presse waren de schapen van de bokken gescheiden en
zag men Oost en West, hier dan vooral in de politieke zin van het
woord, samenhokken. Russen, Chinezen, Noord-Koreanen, Hongaren,
Tsjechen, Polen, Rumenen en Oost-Duitsers met de vertegenwoordi-
gers van de Communistische pers uit de Westerse landen vormden het
ene deel, de rest het andere, met zo nu en dan een paar "neutralisten",
Indiërs, Japanners ook, Indonesiërs en Birmezen, die aan beide kanten
hunne "relaties" hadden. Hoe scherp de scheiding in de loop der jaren
is geworden bleek misschien' wel nergens duidelijker dan onder deze
persmensen, die toch de naam hebben heel erg gemakkelijk te mixen
en die in het onderling verkeer,' in nationaal verband meestal de par-
tijen~tegenstellingen plegen te negeren. Hier ging dat niet. Een Oost-
Duitser, die zich met een West-Duits collega inliet wist dat hij moest
oppassen en een West-Duitser voelde er niets voor om met een Oost-
Duits collega gezien te worden, zelfs al was die Oost-Duitser eens een
'goede vriend.

Overigens was het gezelschap', dat zich in het Maison de la Presse
ophield zeer gemengd, niet alleen wat nationaliteiten, rassen en poli-
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tieke gezindheid betreft, maar ook wat de relaties tot het publicisten-
beroep aangaat. Naast de talrijke bonafide persvertegenwoordigers
vond men er de tientallen duistere figuren onder, vertegenwoordigers
en vertegenwoordigsters van niet minder duistere "agentschappen" en
andere organisaties uit het grensgebied van publistiek, informatie-
diensten en wat daarvoor doorgaat. Ook politieke avonturiers van
allerlei slag zochten hier belangstelling voor de zaken, die zij voor-
staan. Hiertoe behoorden ook de minister van Defensie van de Repu-
bliek der Zuid-Molukken, ir Manusama en enkelen zijner medewer-
kers. Zij werkten royaal met vlugschriften en hielden persconferenties,
die er zonder uitzondering op gericht waren Indonesië als een commu-
nistische staat voor te stellen. Manusama gaf zelfs een "verklaring" uit
waarin zijn "regering" zich bereid verklaarde zich aan te sluiten bij
Dulles' Zuid-Oost-Azië Defensie Pact .... Men kan dus niet zeggen,
dat Dulles helemaal geen succes gehad heeft in Genève!
Veel belangstelling trokken overigens Manusama's persconferenties

niet, alleen al omdat de hier verzamelde journalisten wel belangrijker
zaken te behandelen hadden, dan die van de Republik Maluku Selatan.
Alleen de emigranten-pers was altijd druk in de weer tijdens de bijeen-
komsten in Hotel de l'Ecu en ook Chiang Kai-sheks persoonlijke pers-
vertegenwoordiger, die de ondankbare taak had de persmensen ervan
te overtuigen dat Formosa een democratisch paradijs is, ontbrak er
zelden.

* * *

We kunnen eigenlijk niet spreken van één Geneefse conferentie.
Er werden er twee gehouden n.l. die over Korea en die over Indo-China.
Van huis uit was Genève bedoeld als een uitvloeisel van het wapen-
stilstandsverdrag van Pan Mun-yon en het heeft Bidault en Molotow
te Berlijn nogal wat moeite gekost om de Amerikanen te bewegen toe
te stemmen in het houden van besprekingen over Indo-China. De Rus-
sische en waarschijnlijk ook de Franse opzet is daarbij oorspronkelijk
geweest China openlijk te betrekken bij de oplossing van het Indo-
Chinese probleem en daardoor heel het complex van Zuid-Oost-Azia-
tische vraagstukken in behandeling te nemen. In hoeverre de
Amerikanen deze opzet van het begin af aan hadden doorzien en
daaraan bewust hebben meegewerkt is niet zo gemakkelijk na te gaan.
Wel is het duidelijk geworden, dat Foster Dulles - waarschijnlijk
om redenen van binnenlands politieke aard - kort vóór de conferentie
alle krachten heeft ingespannen om de Indo-Chinese besprekingen nog
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vóór ze begonnen waren te torpederen. Dit is hem, vooral wegens het
krachtige Britse verzet, niet gelukt naar men weet.
Beschouwen we thans eerst de Korea-besprekingen, waarmee de

conferentie aanving. Die hadden ten doel de wapenstilstand om te zet-
ten in een werkelijke vrede en de twee delen van Korea, Noord en
Zuid, te verenigen. Reeds in de eerste bijeenkomst bleek, dat de kansen
op succes uiterst gering waren. Van Westelijke zijde werd het voor-
stel gedaan verkiezingen te doen houden onder supervisie van de Ver-
enigde Naties, welk voorstel op onoverkomelijk verzet stuitte van de
kant van Nam Il en de Chinezen, die stelden, dat de U.N.O. in het con-
flict tussen Noord en Zuid partij zijn en dus niet in aanmerking kunnen
komen voor "neutrale" supervisie. Om de zaak nog een beetje te com-
pliceren deed de Zuid-Koreaanse delegatie-leider Pjung het voorstel
om alleen maar verkiezingen te doen houden in Noord-Korea, in
Zuid-Korea waren al verkiezingen uitgeschreven .... De Amerikanen
steunden dat voorstel en ook de Nederlandse gedelegeerde, minister
Luns had blijkbaar zoveel vertrouwen in de democratische gezindheid
van Syngman Rhee, dat hij dat voorstel verdedigde.
De Noord-Koreanen kwamen met een voorstel, dat identiek was

met de Russische voorstellen ten aanzien van Duitsland op de Berlijnse
conferentie n.l. om de verkiezingen te doen houden onder toezicht v~n
een gemengde Noord- en Zuid-Koreaanse commissie. Later heeft men
zich aan Noord-Koreaanse kant bereid verklaard een "neutrale" com-
missie van toezicht te accepteren. Er is toen nog een soort tussenvoor-
stel gekomen, dat naar wij menen te weten van Australische oorsprong
was, maar dat geen genade kon vinden in Noord-Koreaanse en Chinese
ogen. In dit verband mag er hier op gewezen worden, dat van ver-
schillende kanten pogingen gedaan zijn om Syngman Rhee te bewegen
de op 20 Mei gehouden Zuid-Koreaanse verkiezingen uit te stellen en
deze "onder controle" te doen samenvallen met de voorgestelde "alge-
mene" verkiezingen voor heel Korea. Syngman Rhee, die zich zeker
wist van de steun van de V.S., reageerde hierop met een botte weige-
ring. In Britse en vooral ook in Australische kring heeft dat veel kwaad
bloed gezet, ook tegen Amerika. Wij herinneren ons een gesprek met
een vooraanstaand gedelegeerde, die opmerkte, dat hij daaruit de con-
clusie getrokken had, dat in Amerika de partij, die op een conflict
aanstuurde, zeer sterk was. De houding door Amerika in deze aan-
gelegenheid aangenomen heeft het Britse vertrouwen in de Ameri-
kaanse bedoelingen zeker niet versterkt. Integendeel.
Overigens mag niet verheeld worden, dat óók wanneer men er in
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geslaagd was op dit punt een zekere overeenstemming te bereiken,
de kansen op welslagen toch niet groOt zouden zijn geweest. De denk-
beelden weken ook op andere punten zoveel af, dat het eigenlijk van
het begin af aan vrijwel vaststond, dat het niet mogelijk zou zijn de
standpunten van Oost en West te verzoenen ..
Misschien had die Noord-Koreaan met wie wij het standpunt van

Pyongyang bespraken het toch wel bij het rechte einde toen hij zeide:
Wij hebben de tijd. Syngman Rhee is een oud en een ziek man. Die
maakt het niet lang meer. Hij is de enige figuur, die Zuid-Korea bij
elkaar houdt. Als een echte dictator duldt hij niemand naast zich met
~evolg dat wanneer hij straks het hoekje om gaat er in heel_ Zuid-
Korea niemand is, die hem vervangen kan. Dan komen wij aan de
beurt en valt heel Zuid-Korea, waar de ontevredenheid zeer diep is
geworteld ons als een rijpe appel in de schoot. Wij kunnen wachten ...

* * *

Mede omdat het van het begin af aan duidelijk was dat de Koreaanse
conferentie weinig mogelijkheden tot manoeuvreren liet concen-
treerde zich al heel spoedig alle aandacht op de Indo-Chinese bespre-
kingen. Daar traden dezelfde hoofden van de grote delegaties op, doch
met een gedeeltelijk gewijzigde staf, terwijl Zuid- en Noord-Korea en
de "andere" landen die deelnamen aan de Koreaanse oorlog, vervan-
gen werden door de drie geassocieerde staten (Vietnam, Cambodja en
Laos) en de Vietnamese Democratische Republiek van Ho Chi-minh.
Had men tijdens de besprekingen over het Koreaanse vraagstuk met

twee duidelijk afgetekende blokken te doen, hier bij de onderhande-
lingen over Indo-China waren de scheidingslijnen veel minder duidelijk
cn moest men vooral in het "Westelijke" kamp duidelijk onderschei-
den tussen de politiek van Frankrijk, die van de geassocieerde staten,
die van Engeland en die van de Verenigde Staten.
Frankrijk had tijdens de conferentie te Berlijn nog de hoop, dat

Genève zou kunnen leiden tot een transactie met Peking, waarbij de
Chinese Volksrepubliek er toe te bewegen zou zijn in ruil voor poli-
tieke en economische concessies op ander terrein haar steun aan Ho
Chi-minh te beperken of geheel stop te zetten. Onder die omstandig-
heden meende men te Parijs, dat het de Fransen nog wel lukken zou
het uiteindelijke doel van de Franse Indo-China-politiek, de vestiging
van een drie-tal satelliet-staten - Vietnam, Cambodja en Laos -
alsnog te bereiken. Het grote plan-Navarre ging er van uit, dat Ho
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Chi-minh's krachten op den duur zouden uitgeput raken en dat de
Vietminh bëreid zou zijn tegen "redelijke" voorwaarden een accoord
aan te gaan. Op dit standpunt stond men te Parijs zelfs nog toen Foster
Dulles aan de vooravond van de conferentie met zijn pact-voorstellen
naar Europa kwam. Deze voorstellen hielden in wezen in, dat het con-
flict geïnternationaliseerd zou worden. De consequentie daarvan zou
zijn geweest, dat Vietnam, Cambodja en Laos in geen geval satellieten
van Frankrijk zouden blijven, maar zich geheel naar de Verenigde
Staten zouden richten. Dat zou neerkomen op een volslagen misluk-
king van de politiek waarvoor Frankrijk in de afgelopen zeven jaren
zulke omvangrijke offers heeft gebracht. Er waren echter toen al
elementen in Frankrijk, die meenden, dat het Navarre-plan reeds vol-
komen was mislukt en dat er dus slechts overbleef de keus: onderhan-
delen met Ho Chi-minh vanuit een positie van zwakte, of de gevolgen
aanvaarden van internationalisatie.
Frankrijk wilde echter die keus nog niet doen, enerzijds omdat men

nog niet àlle hoop had verloren, anderzijds omdar men de gevolgen
der re nemen beslissingen nog nier geheel kon overzien.
In alle scherpte werd men echter voor de keuze gesteld onmiddellijk

na de val van Dien Bien-Phu. Nu begreep men in heel Frankrijk, dat
er geen enkele mogelijkheid meer bestond op een Franse overwinning.
Wekenlang heeft in de Franse hoofdstad de strijd gewoed tussen hen,
die internationalisatie voorstonden en degenen, die de voorkeur gaven
aan onderhandelingen met de Vietminh. Laniel en Bidault konden
geacht worden de exponenten te zijn van die krachten, die ingrijpen
van de Amerikanen en eventueel ook anderen, voorstonden. Mendès-
France vertegenwoordigde de groepen, die meenden nog iets voor
Frankrijk te kunnen redden, door naar vrede met de Vietminh te
streven. Dat Laniel en Bidault ten slotte de strijd verloren hebben is
vooral een gevolg van de omstandigheid, dat het Washingtonse Penta-
gon na Dien Bien-Phu geen enkel vertrouwen meer had in de Franse
en Vietnamese strijdkrachten in Indo-China. Men gaf er zich te Wash-
ington rekenschap van, dat wanneer Amerika zich in deze strijd zou
mengen heel de last der omvangrijke operaties die zouden moeten wor-
den verricht zou komen te rusten op Amerikaanse schouders. Wat dat
betekent had Korea geleerd, alleen zou zich Korea in veel grotere om-
vang herhalen. Vandaar, dat Washington "neen" zeide toen de Ftanse
regering ten slotte kwam met de vraag om Amerikaanse' troepen te
zenden. Toen bleef er geen keus meer over en de geweldige meerder-
heid, die Mendès-France verwierf kwam alleen vOOrt uit de overwe-
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ging, dat er eigenlijk geen andere weg was dan die welke hij voorstelde
te gaan.
De vraag werd nu of die politiek nog de mogelijkheid openliet dat

Frankrijk iets redden zou van zijn invloed in Indo-China. Neen, meent
Bidault en velen die vóór Mendès-France hebben gestemd zijn het met
hem eens. Door met Ho Chi-minh tot overeenstemming te geraken
vervreemdt Frankrijk alle elementen in Vietnam, die op Frankrijk had-
den gebouwd van zich. Dat bleek in Genève reeds, waar de verstand-
houding tussen de delegaties van de geassocieerde staten en die van
Frankrijk steeds minder intiem werd. Men verweet Bidault, dat Frank-
rijk Vietnam in de steek liet. Zelfs Bao Dai en Buu loc, beiden typische
exponenten van Frankrijk, voelden zich niet meer veilig onder de vleu-
gels van Bidault en Jacquet. Er heerste in de Franse delegatie een soort
paniek toen bekend werd dat Bedell Smith, Dulles' plaatsvervanger,
zo maar op zijn eigen houtje een bezoek gebracht had aan Bao Dai en
Buu Loc, die in het naburige Evian, op Frans gebied dus, vertoefden.
De Franse delegatie zou in dat bezoek niet gekend zijn en op de ver-
ontwaardigde Franse commentaren antwoordde Buu Loc laconiek, dat
Vietnam toch "onafhankelijk" was ...
In Franse kring deden in die dagen hardnekkige geruchten de ronde,

dat Parijs voornemens was Bao Dai te laten vallen. Toen we deze
geruchten met een vooraanstaande Vietnamees bespraken antwoordde
die slechts: "Maar wie moeten ze in zijn plaats zetten? Ieder die hem
zou vervangen zou over een paar weken precies hetzelfde doen".
Voor de feodale groep, waarop de Fransen, de laatste jaren in de

geassocieerde' staten hebben gesteund, is er nog maar één mogelijkheid
van steun, van werkelijke steun en dat is Amerika. Van Frankrijk heeft
deze groep noch enige andere in Indo-China iets meer te verwachten.
Betekent dat, dat heel Bao-Dai Viëtnam naar de Amerikanen zal

overlopen? Geenszins. De groep der gematigden, die de mogelijkheid
van een accoord met Ho Chi-minh niet uitsluiten nam tijdens de con-
ferentie zienderogen in kracht toe. In een gesprek dat we met een
vooraanstaand lid van de Vietnamese delegatie hadden vroegen we,
hoe nu de persoonlijke verhoudingen waren met de leden der Vietminh-
delegatie. Wij vroegen of men sommigen van hen persoonlijke kende
en hier buiten de conferentie-zaal ook weer contact met hen had opge-
nomen.
"Kennen?" luidde het antwoord. "Met practisch allen hebben we

samen tegen de Fransen gevochten. Wij zijn krijgsmakkers. Alleen
zij vechten op een ander front tegen de Fransen als wij, maar onze
vijand is dezelfde."
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Toen .wij opmerkten, dat de buitenwereld daar toch een beetje an-
ders over denkt en dat die alleen ziet, dat het z.g. nationale leger van
Vietnam met de Fransen tegen de Vietminh vecht kregen we ten ant-
woord, dat de Vietnamezen om tegen de Fransen te kunnen vechten
eerst wapens moesten hebben en die wapens hadden alleen de Fransen.
Uit het verdere verloop van dit vertrouwelijke gesprek bleek, dat

deze gedelegeerde lang niet de mogelijkheid uitsloot, dat de Fransen
op den duur van het Vietnamese leger minstens evenveel last zouden
gaan krijgen als van de Vietminh.
Wij zullen hier niet nagaan in hoeverre deze uitlatingen moeten

beschouwd worden als een symptoom van teleurstelling in de Fransen
en als een aanduiding, dat velen aan de Bao Daise kant zich klaar
maken om de winnende zijde te kiezen. Men kan er alleen een aandui-
ding in zien, dat men ieder vertrouwen in Frankrijks vermogen om zich
in Indo-China te handhaven heeft verloren.
Men mag niet aannemen, dat ook de Fransen daarvan niet overtuigd

zijn en men moet zich afvragen, waarom zij dan toch blijkbaar nog
zoveel hoop stellen op de onderhandelingen met de Vietminh. Waar-
schijnlijk had het Engelse delegatie-lid gelijk die zeide, dat de Fransen
nog maar één hoop hebben n.l. dat zij hun troepen zonder dat ze al te
zwaar gehavend zijn, uit Indo-China zullen kunnen terugtrekken. Men
mag niet vergeten dat zich het grootste deel van het Vreemdelingen
Legioen en zeer sterke afdelingen van de koloniale troepen in Indo-
China bevinden. Dit Vreemdelingen Legioen en deze koloniale troepen
vormen een uiterst belangrijk instrument der Franse koloniale en bui-
tenlandse politiek. Wanneer deze troepen voor langere tijd buiten
gevecht zouden worden gesteld en dus niet zouden kunnen worden
aangewend daar waar zij op dit ogenblik zo uiterst dringend nodig
zijn, dan bedreigen Frankrijk nog veel grotere catastrophen, dan die
welke het thans in Indo-China doormaakt. De Indo-China-politiek
van Mendès-France kan men daarom alleen begrijpen wanneer men
haar ziet tegen de achtergrond van de gebeurtenissen in Noord-Afrika.
Ten dele moet men zelfs de "matiging" van Dulles en Eisenhower toe-
schrijven aan het inzicht, dat Marokko en Tunis in de algemene stra-
tegische opzet nog belangrijker zijn dan Noord-Viëtnam, ja zelfs dan
heel Viëtnam.
De schermutselingen rondom Laos en Cambodja en de daar age-

rende opstandige groepen luwden zodra de mogelijkheid van een
wapenstilstand in Viëtnam in het vooruitzicht kwam. Men had in
Vietminh- en in Chinese kringen deze bedreigingen aan het adres
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van Pnompenh en Luang Prabang niet meer nodig. Men was in die
twee centra door de loop der gebeurtenissen overtuigd van de om-
vang der wijziging in de krachtsverhoudingen in dit deel der werelcL
Wij herinneren hier aan het onderhoud, dat Chou En-Iai had met
de hoofden van de delegaties uit Cambodja en Laos. Het doel van
deze besprekingen is geen ander geweest dan Luang Prabang en
Pnompenh er van te overtuigen, dat zij niets van China en van de
Vietnamese Democratische Republiek hebben te vrezen, zolang zij
maar geen satellieten van Frankrijk of Amerika zijn. . .. Er is alle
aanleiding om aan te nemen, dat deze verklaringen van Chou En-
lai indruk hebben gemaakt op de delegaties van deze twee kleine
geassocieerde staten.
Een enkel woord over de betekenis van het bezoek dat Krishna

Menon' India's permanente vertegenwoordiger bij de Verenigde
Naties aan Genève bracht. Dit bezoek houdt ten nauwste verband
met de Colombo-conferentie, welke samenviel met de eerste dagen
van de bijeenkomst te Genève. De mate van overeenstemming, welke
te Colombo bleek te bestaan was lang niet zo groot als men te New
Delhi, Djakarta en Rangoon had gehoopt en dat is dan ook de reden,
dat de invloed van deze Colombo-bijeenkomst op Genève lang niet
zo groot is geweest als men in sommige Zuid-Oost-Aziatische kringen
had menen te mogen verwachten. Een van de gevolgen van Colombo is
echter geweest een nauwere samenwerking tussen enkele der daar
vertegenwoordigende landen. Zo zijn de banden tussen India, Indone-
sia en Birma daar aanzienlijk nauwer aangehaald.
India was te Genève niet vertegenwoordigd, officieel noch offi-

cieus. De reden daarvan is duidelijk: een grootmacht als India, die
als gevolg van Amerikaanse tegenstand was afgewezen als deelnemer,
moest het beneden zijn waardigheid achten zich dan maar officieus
te doen vertegenwoordigen. De taak van waarnemer ook ten behoeve
van India viel daarom toe aan een Indonesische "observer", die zeer
geruime tijd te Genève vertoefde en die daar meermalen gewichtige
besprekingen voerde met de voornaamste delegatie-leiders.
Tijdens besprekingen die deze Indonesische observer met het hoofd

der Chinese delegatie Chou En-lai voerde, kwam wel heel duidelijk
aan het licht, dat de Chinese minister van Buitenlandse Zaken de
tegenwoordigheid van een officiële vertegenwoordiger van de Colom-
bo-staten en speciaal van India op deze conferentie zeer miste. Chou
zou bij deze gelegenheid duidelijk in het licht gesteld hebben, dat hij
van "toezicht" op de uitvoering van de eventuele wapenstilstandsvoor-
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waarden door de UNO of door Westerse mogendheden niets voelde.
De vrede'in Azië zag hij in de eerste plaats als een Aziatische aange-
legenheid. Ook China's verhouding tot de Verenigde Naties zou hierbij
ter sprake zijn gekomen en Chou zou aan deze volkenorganisatie ieder
gezag in Aziatische vraagstukken hebben ontzegd.
Het was onder deze omstandigheden, dat te New Delhi de behoefte

werd gevoeld om in direct contact te komen met de delegatie-leiders
te Genève. Het denkbeeld, dat Nehru zelf naar Genève zou komen
werd verworpen, maar ten slotte werd de delicate opdracht om in het
Geneefse milieu de stem van India te laten horen verstrekt aan Menon,
die een paar weken lang te Genève informele besprekingen heeft ge-
voerd, die onder meer hebben geleid tot het bezoek van Chou En-Iai
aan New Dehli en Rangoon.
Het resultaat van deze bezoeken kan men op het ogenblik nog niet

in volle omvang overzien, maar toch lijkt het niet onverantwoord vast
te stellen, dat China en India, de twee volkrijkste landen der wereld,
die samen meer dan een derde van de wereldbevolking vertegenwoor-
digen, elkaar aanzienlijk nader zijn gekomen. Dat kan voor Azië van
de allergrootste betekenis zijn. De wijze waarop het treffen der staats-
lieden Chou en Nehru plaatsvond demonstreert wel heel duidelijk
dat China en India zich beschouwen als de vertegenwoordigers van
een vrij en onafhankelijk Azië, de Grote Twee van Azië.

In de loop van Juni zijn alle delegatie-leiders van de Grote Vijf
naar hunne hoofdsteden teruggekeerd. In Genève zijn slechts geble-
ven de staven van de delegaties en de experts op het gebied van Indo-
China. De Korea-conferentie is geheel beëindigd.
Er wordt thans onderhandeld tussen Franse en Vietminhse militaire

deskundigen en anderen over de mogelijkheid van een wapenstilstand.
Mendès-France heeft zelfs zijn politieke leven als premier op het spel
gezet. Vóór 20 Juli moet de wapenstilstand er zijn. Het lijkt ook wel
dat hij er komen zal, zij het dan ook, dat er tussen de datum van onder-
tekening en het schrijven van dit artikel - begin Juli - nogal het
een en ander zal gebeuren, in het bijzonder in de Delta. De Fransen
zijn daar blijkbaar bezig al hun troepen te concentreren op een paar
gemakkelijk te verdedigen punten, tevens een tweetal punten vanwaar
zij gemakkelijk kunnen worden geëvacueerd naar Frankrijk. Men
spreekt in Amerika van een Aziatisch Duinkerken. Het heeft er inder-
daad wel wat van. De Fransen hebben blijkbaar van de Engelsen ge-
leerd hoe zij een catastrophale nederlaag moeten voorstellen als een
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"overwinning". Maar daarbij mogen wij toch zeker niet vergeten, dat
Duinkerken het herstel van de Britse strijdkrachten in het moeilijkste
jaar van de oorlog heeft mogelijk gemaakt. Zou Engeland zonder
"Duinkerken" dat wil dus zeggen zonder de mannen, die dank zij
Duinkerken konden blijven deelnemen aan de verdediging van het
land de ergste Blitz-maanden hebben kunnen doorstaan?
De kansen, dat Amerika of een combinatie van landen zou besluiten

zich te mengen in de strijd in Indo-China worden met de dag geringer.
In Indo-China zullen de Indo-Chinezen het zelf onder elkaar moeten
uitmaken. Soort over Soort, dat is Genade. Als dat het resultaat van
Genève is, dan is Genève er zeker niet voor niets geweest.
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DE TENTOONSTELLING TE KETIN

Zelden heeft een museum zulk een succes geboekt met haar collectie
als het Zoölogisch Museum te Ketin met reconstructies van fossielen,
tentoongesteld op een zeer groot terrein dat was herschapen in enkele
natuurlijke toestanden variërend van honderdvijftigmillioen tot één-
millioen jaren geleden. De staat Ormandi werd waarachtig niet druk
bezocht door buitenlanders, maar men kwam van heinde en verre om
zich er in de oertijd te kunnen begeven. De Ormandiërs zelf, gemeen-
lijk slechte museumbezoekers, bezochten de expositie in groten getale;
allereerst de hoofdstedelingen. Massa's van hen kwamen naar de een-
voudige havenstad, wel wat nijdig omdat geen van hun stadgenoten
op het idee was gekomen iets dergelijks te organiseren. Ook rustte men
niet alvorens men wist wie zulk een enorm object hadden gefinancierd,
al lag het antwoord voor de hand: het waren de bezitters van de kolen-
mijnen in het Zuiden. Toen de directeur van het museum hun het
hele plan had uitgestippeld en daarna om geld, om heel veel geld
vroeg, begrepen deze doorgewinterde zakenlieden wel dat de oertijd
in optima forma uitstekend geëxploiteerd kon worden. Zij bepaalden
dat alleen uiterst deskundige professoren de aanwijzingen mochten
geven en waren scheutig met kapitaal.
Enkele vierkante kilometers braakland langs de rivier werden om-

gewoeld, er werden smalle stromen in gegraven, men plantte kunst-
matige oerbossen aan. Aan dit "decor" wen1 enkele maanden achter-
een gewerkt: het verschafte een aantal fabrieken orders waarvan de
uitvoering weken lang in beslag nam. Men overwon de materiaal-
problemen en verkreeg een geheel dat verrassend oer-natuurlijk aan-
deed en goed tegen weer en wind bestand was. Internationale publici-
teit had men vanaf de dag der eerste spade. De inderhaast opgetrokken
hal, waarin de reconstructies van de voorhistorische wezens werden
vervaardigd, bleef evenwel hermetisch gesloten voor onbevoegden. In
deze hal werd ook gewerkt aan een zo wetenschappelijk-realistisch
mogelijk getekende en gekleurde film van drie kwartier speellengte,
die brokstukken verbeeldde uit de geschiedenis van aarde en leven van
het ontstaan tot het verschijnen van de mens. Deze zou zes maal per
dag op vaste tijden worden vertoond en behoorde bij het museum-
bezoek. Verdere attracties waren een verzameling gipsafgietsels van in
aardlagen bewaard gebleven fossielindrukken, monsters van oertijdig
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gevormde steensoorten, overzichtelijke tabellen van geologische tijd-
perken en daarin voorkomende diersoorten, kaarten van veranderingen
der continenten en zeeën in de loop der tijden, grote afbeeldingen van
microscopisch kleine levensvormen: dit alles ondergebracht in een
tientallen meters lange houten tentoonstellingsgang, die bochtig de
voorzijde van het terrein afsloot.
Veertien dagen voor de opening begon men de reconstructies op hun

plaatsen te brengen. De grootsten leverden heel wat moeilijkheden
op; men vervoerde ze met platboomde vaartuigen over de gegraven
stromen en was er negen dagen mee bezig. De laatste hand aan het
imposante project werd gelegd precies acht minuten vóór de minister-
president van Ormandi het lint verbrak en daarmee de expositie had
geopend.
Toen begon de grote trek van de mens naar de grijze voortijd-aarde,

een trek die verlenging op verlenging noodzakelijk maakte, die in
binnen- en buitenland verbazing wekte, die de aandacht afleidde van
een gespannen politieke sfeer, die in wezen het ontstellende feit aan
het licht bracht, dat de mens zijn oorsprong wenste te kennen.
De mensen kochten kaartjes voor moderne verkeersmiddelen; zij

begaven zich technisch snel en wel behoed naar Ketin; zij gingen door
de straten en kochten aan het loket bij de toegangspoort opnieuw
kaartjes, waartoe zij meestentijds portefeuilles voor de dag haalden en
daarna met grote zorgvuldigheid wegborgen. Vervolgens leidde hun
weg door de houten tentoonstellingsgang, waar zij zich verwonderden
over zulk een merkwaardige aaneenschakeling van millennia, over
zulk een typische hoeveelheid van levensverschijnselen in steen be-
houden en waar zij lang tuurden op de vergrote afbeeldingen vàn de
eerste levende wezentjes. Dit paste evenwel nog in hun begrip van een
tentoonstelling; het was de gebruikelijke opeenvolging van dode voor-
werpen, uitgestald in een wezenlijk vreemde omgeving en, hoewel
naast elkaar liggend, door tijden gescheiden. Men veroorloofde zich
hier nog grappen, men hield zich hier nog kwasi-deftig, alsof men er
op neerzag wat het leven had voortgebracht, men voelde zich ietwat
teleurgesteld want de faam van de expositie had meer doen vermoeden;
men bleef hier nog de moderne mens die vermaak en vertier zoekt.
Aan het eind van de hal waren de grote afbeeldingen van de eerste

levende organismen en hingen de zeer tot de verbeelding sprekende
overzichten van opeenvolgende geologische, zoölogische en klimatolo-
gische perioden. Hier gekomen werden de mensen stiller, er drong
iets tot hen door van de kortstondigheid, zelfs van het betrekkelijk
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onbetekenende van het eigen leven. Zij werden geconfronteerd met de
wetenschappelijke conclusie van de minuut van menselijk leven in
een millioenen jaren omvattende aardse historie; hier begonnen de
begrippen politiek, zakelijk, gezins- en persoonlijk belang reeds te
wankelen op hun aardsecondelijke basis. Verscheidenen bleven minu-
tenlang kijken naar de tabellen en gaven zich moeite door te dringen
tot hetgeen met vijfentwintighonderdmillioen jaren geleden - eerste
sporen van leven - werd bedoeld. Daarvoor moest men terug, voorbij
de Middeleeuwen, die op de school ver weg leken en nu zo ontstellend
dichtbij waren - als vanmórgen vroeg -, voorbij Egypte en China,
voorbij - ach voorbij de oermens, voorbij - voorbij het reeds on-
voorstelbare. Nee; een enkeling schudde daar het hoofd en conclu-
deerde dat het leven een andere zin moest hebben dan een klein-
tijdelijk-menselijk, zelfs staatkundig, politiek belang, waarvoor men
over 't algemeen streed. Ook fantastische gedachten kwamen er op,
als: zou de mens eveneens uitsterven als de diersoorten op de tabel?
Zou de mens het tegen nieuwe wezens, over millioenen jaren voort-
gekomen, moeten afleggen? Ach, op die plaats van confrontatie met
de waarachtige tijd, wankelden zekerheden en overtuigingen en doel-
stellingen. Men stond er voor het eencellige, voor het protoplasmatischt'
en voelde de verwantschap ermee, die familie-, nationaliteits-, nu-ver-
banden teniet deed. Ten slotte wendde men zich af, enigszins verbaasd
opmerkende dat men welhaast precies zo had gehandeld als degeen
waarnaast men stond; maar wanneer men elkaar aankeek, was het met
vreemde, peinzende blik en voelde men toch iets van gemeenschap,
alsof men met de eigenlijke mens had te doen, die slechts toevallig
nog wat tijdovereenkomstige kledij droeg doch zich verder niet meer
onderscheidde van de naaste.

Dan liep men verder, een laatste bocht om, die eindigde in een
trechter; door een smalle opening traden de mensen een voor een naar
buiten, net of het heden zichzelf moeizaam, lichaam na lichaam, prijs-
gaf. En dit buiten wàs een buiten, was een buiten-de-tijd, een buiten-
de-maatschappij, een buiten de meet- en weegwijzen van het huidige,
een weergaloos buiten-menselijk.

De mensen liepen honderdvijftigmillioen jaren geleden, toen zij er
nog niet waren. Zij gedroegen zich schuw, zij liepen langzaam en voor-
zichtig het smalle oerbospad binnen, waar het donker was en waar men
omringd werd door wirwar van groei; zij keken schichtig rond, vrou-
wen grepen de handen van mannen; zij spraken niet. Zij kwamen op
een open plaats, waar het drabbig was, waar goor water stroomde,
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waar aan de oever eenzaam een Diplodocus stond, zesentwintig meter
lang, met bol, gerimpeld lijf, zuilen van poten, een staart als van een
reuzenslang, een nek die dik begon en mager eindigde in een hagedis-
achtig kopje, zo'n klein kopje dat meters ver door de lucht bewogen
kon worden en over het stroompje zou kunnen reiken en zou kunnen
raken aan het gelaat van de mens, snuivend en snorkend. De mens
stond daar bedremmeld en niet rustig.
Men kwam even verder bij de Stegosaurus, bijna vier meter hoog,

met beenkantelen op rug, staart en kop, een gevaarte met een hondekop
en grove huidplooien bovenaan de hoge achterpoten, een zwaar, mon-
sterlijk dier dat aan een medebestaan met de mens niet meer was toe-
gekomen en zich nu ook had afgewend.
Men ging verder door het afgrijselijk verlaten landschap en naderde

omzichtig een groep van drie Triceratopsen, haast acht meter lang en
drie meter hoog, met gruwelijk geplooide lichamen, een enorme been-
plaat boven de kop, daaronder twee hoorns van een meter lengte en
op de neus een derde hoornstomp; twee stonden met gebogen koppen
in aanvalshouding tegenover elkaar, de derde scheen te luisteren, on-
raad te bespeuren. De mensen liepen hier bijna zonder uitzo~dering op
de tenen om niet opgemerkt te worden. Zeer weinigen waagden zich
dicht bij het drietal. De aarde had een ander aanzien gekregen, zij had
de mens met zijn beslommeringen, met zijn ruilmiddelen, cultures en
culturen afgeschud, de mens bestond niet meer en een oertijdige macht
had het alleenrecht.
De mensen liepen door de millioenen jaren, langs het Uintatherium

met zijn neushoornachtige lijf, met zes hoorns op de kop en twee
scherpe slagtanden, aan het reuzenhert voorbij met zijn ontzettende
gewei; en hoe verder men kwam des te scherper drong het besef dat
de mens ontbrak zich op. Men ontmoette vreemdsoortige beesten van
vaak gigantische afmetingen, men liep in een onherkenbaar land-
schap, geruststellend vergelijkingsmateriaal uit eigen tijd ontbrak, men
voelde zich tegelijkertijd opgeslorpt en uitgestoten door de eens zo
vertrouwde aarde, die hier de mens nog niet duldde, die nog genoeg
had aan haar grillige vormen met buitennissige maten en minuscule
hersenomvang, aan haar dodelijk-onbeheerste groeispel gedurende
millennia. Men liep hier enkele kilometers en raakte er niet vertrouwd.
De mens verteerde er van verlangen naar de mens. Bezoekers ver-

telden dat zij tenslotte ernaar hadden gehunkerd snel uit deze oertijd
weg te komen en het verschijnen van de mens te mogen beleven; hun
gedachten waren geconcentreerd geweest op één zin, die steeds werd
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herhaald: "waar en wanneer komt in godsnaam de mens -. waar en
wanneer komt in godsnaam de mens .... " Er zijn uitspraken opge-
vangen als: "Ik wil er uit! ", "Ik heb er genoeg van" en "Ik kan het
niet meer verdragen .... ".

En de laatste tientallen meters voor men de filmhal bereikte, waren
het emotioneelste.

Daar was men reeds gevorderd tot éénmillioen jaren geleden. De
sabeltijger grauwde de haastig langslopenden tegen, met wijdopenge-
sperde bek waaruit de vlijmscherpe slagtanden staken. En plotseling
stond men voor de Neanderthaler, men stond er recht tegenover en
keek hem aan; men zag de plompe gestalte met de zwaar behaarde
ledematen, borst en onderbuik en de grijpknuisten over de hoofd: men
keek in een voormenselijk gelaat. Zonder uitzondering bekenden de
bezoekers later dat dit het aangrijpendste ogenblik was van de bele-
venis. Daar was dan de mens, de verlossing uit woestenij, de mogelijk.
heid tot nadenken, de bakermens van de gevoelens, van de tederheid.
Zeker, een halfmens met een grimmig, afschrikwekkend uiterlijk, met
een brede, platte neus, met dikke lippen, met een stompzinnig laag
voorhoofd en woeste haren, maar daar stond men oog in oog met zijn
barre begin, met een vorm waarin men zichzelf had kunnen proberen.
Er waren vrouwen die de ogen moesten neerslaan voor deze Nean-
derthalman, omdat hij hen met zijn lichaam overtuigde van zijn bezit-
nemende macht. Er waren mannen die iets voelden van de angsten
waarmee deze halfmens die voor hen stond nog was vervuld - hij
had de mensontbering nog kort achter zich en de aarde duldde hem
ternauwernood. Maar deze mogelijkheid van een begin was het, die
allen, zonder uitzondering, aangreep. "Hiermee hebben wij het gepro-
beerd, met dit lichaam, met deze vuisten des doods en der streling,
met dit deel onder een platte schedel geborgen hersenen, met deze nog
nimmer gekuste mond."

Men moest nu nog iets drinken in het restaurant en de begintijd van
de film afwachten. Men ging de film nog zien, die knap getekend was
en een goede indruk gaf van de ontwikkelingsstadia. Maar men ging
heen met het onuitwisbare beeld van de Neanderthaler.

En zo deze expositie te Ketin één weergaloze winst afwierp, dan
was het deze: dat de mens zijn mogelijkheid besefte, zijn nog altijd
aanwezige mogelijkheid om deze halfdierblik in een zachte, bewuste
oogopslag des geestes te doen overgaan, om deze behaarde, grove grijp-
knuist in het teerst tastende orgaan der millioenen jaren te doen cul-
mineren.

(Een van de "Ormandische novellen")
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ROOMSE DWANG EN KATHOLIEKE VRIJHEID

De schrijvers van de volgende brieven geven hierin een kort ~'er-
t!olg op hUll onder de titel "Rooms gevaar en Katholiek recht" bij
Moussaults Uitgeverij N.V. verschenen briefwisseling, en wel naar
aanleiding van het bisschoppelijk mandement. Voorlopig hebben zij
het gelaten bij een enkele brief van elk hunner.

Amsterdam, 28 Juni 1954
Amice,

het heeft me zeer verheugd, dat je aan mijn verwek om nog enkele
brieven te wisselen na de tussen ons gevoerde correspondentie gevolg
hebt gegeven. Daarom ben ik er vooral blij om, omdat er uit blijkt,
dat, nu wij uitdrukkelijk het bisschoppelijk mandement ter discussie
zullen stellen, jij er geen bezwaar tegen maakt om er in een tijdschrift
van "andersdenkenden" over te schrijven. En ik neem bij voorbaat al
aan, dat jij moeilijk met dit mandement in je schik kunt zijn en er dus
ook niet warme verdediging voor zult schrijven. Je van onze ge-
sprekken en uit onze correspondentie enigszins kennende, ben ik er
van overtuigd, dat je er als eerlijk en overtuigd katholiek je mening
over zult zeggen, daar je mij destijds, toen ik over de katholieke ge-
hoorzaamheid schreef, antwoordde, dat er, "naar katholieke leer, toch
altijd één algemene voorwaarde voor alle gehoorzaamheid (is), name-
lijk dat geen gezag ter wereld iemand kan verplichten tegen zijn ge-
weten in te handelen".
Met een variatie op de titel van ons boekje zou ik het thema van deze

briefwisseling willen noemen: Roomse dwang en katholieke vrijheid.
Voor mij is de kwestie, waar het om gaat in de eerste plaats deze, of en
in hoever een katholiek, die in zijn geweten overtuigd is, dat zijn
katholiek geloof hem toelaat of misschien zelfs wel oplegt de volg-
zaamheid - ik gebruik nu niet het woord gehoorzaamheid, maar dat
wat de bisschoppen zelf herhaaldelijk in de pen hebben genomen -
die in het mandement van dierbare gelovigen wordt verwacht, te
negeren of zelfs te verwerpen, nu zij zich regelrecht in de politiek
mengen, of zulk een katholiek er op moet staan zijn - laat ik nu maar
zeggen christelijke - vrijheid te handhaven. Feitelijk heb je er al ant-
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woord op gegeven, toen je destijds een citaat aanhaalde, waarin het
geval werd ondersteld, dat een katholiek zeker weet of meent te weten,
dat zijn kerkelijke overheid een verkeerde richtlijn geeft. "Niet aan-
gaande de christelijke waarheid, maar aangaande iets wat er van afge-
leid zou kunnen worden of er zelfs helemaal geen verband mee heeft.
Hij heeft dan zijn individuele verantwoordelijkheid en is niet gerech-
tigd volgens zijn eigen geweten verkeerd te handelen, omdat de ker-
kelijke overheid dit voorschrijft." (blz. 188.)
Maar nu doet zich een geval voor, waarvan ik zou zeggen, dat het

duidelijk is, dat de bisschoppen zich van hun hoog gezag onder de
gelovigen hebben bediend om in het politieke leven van ons land in te
grijpen op een manier waartegen haast alle niet-katholieken hun stem
hebben verheven, als ik de spijtige toon van "Trouw" uitzonder die de
bisschoppen benijdt, dat zij de hun toevertrouwde schapen een "chris-
telijke politiek" met zoveel klem kunnen opleggen en ook een uiting
als van dr Schmal in Elzevier die vindt dat het mandement van de
bisschoppen perspectief opent om de ongelovige bokken van de gelo-
vige schapen te scheiden en die pleit voor een staatkundige organisatie
op confessionele grondslag. Het spreekt haast vanzelf, dat van niet-
katholieke zijde dit mandement met verbazing, ironie en verontwaar-
diging is ontvangen. Het vergiftigt de politieke verhoudingen, het
belet de geestelijke emancipatie (waarover jij zulke voortreffelijke cita-
ten hebt gegeven) als vervolg op de staatkundige en maatschappelijke
emancipatie die het vorige jaar met zovele hooggestemde redevoerin-
gen en artikelen is gevierd.
Wat het mandement mijns inziens niet zou mogen doen, dat is het

"open katholicisme", waar jij en je geestverwanten voor strijden, on-
mogelijk maken, want dit zou betekenen, dat elk gesprek met katho-
lieken onmogelijk zou worden, want dan zouden wij niet meer geloven
in de geestelijke vrijheid van onze gesprekspartner. Nu of nooit moeten
de katholieken die dit open katholicisme voorstaan, laten zien, dat het
hun ernst is met hun vrijheid die zij tegen "Roomse" aanspraken willen
vindiceren. Je hebt mij en anderen bezworen jullie strijd tegen "het
Roomse gevaar" niet nodeloos zwaar te maken, opdat jullie niet op
één hoop gedreven zouden worden, als wij het katholicisme dáár zou-
den aanvallen, waar àlle katholieken zich aangegrepen zouden voelen.
Voorlopig zijn echter de niet-katholieken weer eens op één hoop ge-
dreven.
Het woord is dus in de eerste plaats aan de katholieken die dit man-

dement vierkant verwerpen. Ik begrijp niet, moet ik je eerlijk beken-
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nen, waarom bijv. de R.K. partijgenoten in de P.v.d.A. in een, zoals
Banning in "Wending" schreef, "zinloos gewetensconflict" gebracht
zijn. Het mandement heeft niet veel anders gedaan dan herhalen wat
al eerder gezegd is. Men had alleen niet verwacht, dat de. bisschoppen
nu nog eens weer met een stuk te voorschijn zouden zijn gekomen dat
zo Rooms en Roms van toon is.
Maar ik moet hier toch aan toevoegen dat ik, het mandement ver-

oordelend, toch wel begrijp, wat de bisschoppen gedreven heeft. Wij
hebben er meer over geschreven, dat, al mogen we nu onderscheid
maken tussen Roomse macl1tsbegeerte en katholiek recht, er in het
hele samenstel van de R.K. Kerk een tendentie blijft, die inhaerent is
aan de pijlers waar zij op rust, dat zijn haar leerstelligheid en haar
hiërarchie. Deze dwingt er haar toe de gelovigen goed in de hand te
houden, deze leidt er in laatste instantie ook toe, dat zij haar zorgen
over de zielen zo ver mogelijk uitstrekten dat zij een eigen politiek
zoekt die alleen maar in de verte of helemaal niet te maken heeft met
de lijn van het evangelie, waar de bisschoppen zo vaak van gewagen
en die alles te maken heeft met haar begeerte de gelovigen op elk ter-
rein van het leven op te vangen in met haar zegen gestichte en onder
haar geestelijke cu~atele gestelde organisaties. Het feit, dat zij volg-
zaamheid verlangen en zelfs met sancties dreigen die zij als geestelijke
leidslieden toch niet lichtvaardig mogen. noemen, het feit, dat bis-
schoppen toch geen doldriftige jongens zijn, maar zich als verantwoor-
ding dragende autoriteiten in een uitvoerig stuk uitspreken, wil volgens
mij toch zeggen, dat Zij zich volkomen als vertegenwoordigers van een
autoritair instituut gevoelen die volgzaamheid kunnen afdwingen. Zij
en jij hebben blijkbaar verschillende meningen over katholieke vrij-
heid.
Alles wat ik in onze correspondentie heb geleerd van jou omtrent

de spanningen in de katholieke Kerk komt hierbij in het geding en nu
heb je me wel geschreven dat het voor een buitenstaander wel ondoor-
grondelijk zal blijven, hoever men in de Kerk kan gaan met veranderen
en opruimen zonder het wezen van de Kerk aan te tasten, als hij zich
niet diepgaand heeft ingeleefd in de gehele katholieke sfeer, hij hoeft
geen genoegen te nemen met een machtwoord als "ondoorgrondelijk",
als hij bereid en van wil is zo goed mogelijk te verstaan wat hij niet
begrijpt, omdat hier volgens hem diepgaande verschillen liggen. Het
mandement, dat nu al door de vox populi manquement wordt ge-
noemd, heeft in elk geval het voordeel als een test-case te dienen.

Met hartelijke groeten,
o. NOORDENBOS
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Utrecht, 2 Juli 1954

Je verzoek de tussen ons gevoerde correspondentie nog aan te vullen
met de publicatie van enige brieven in "De Nieuwe Stem" heeft me
enerzijds plezier gedaan, anderszijds me voor diepgaande moeilijk-
heden gesteld.
Allereerst dan iets over het plezier. In zijn bewogen brochure "Pro-

testants Protest", welke mij diep getroffen heeft, vat Fedde Schurer de
tendenties en de gevolgen van het Mandement ten aanzien van de
samenwerking met niet-katholieken aldus samen: "Voor de contacten
met ,',anderen", het aspect der "openheid", zullen slechts speciaal in de
eigen clubs getrainde personen worden uitgezonden. Wanneer men
dus in het vervolg in een algemene organisatie een rooms-katholiek
ontmoet, zal men gaan veronderstellen niet eenvoudig te doen te heb-
ben met een door Christus geheiligd, blij en moedig mens, die zijn
medemens met vertrouwen tegemoet treedt maar met de beproefde
exponent van een machtsformatie, uitgaande van de waakzame ver-
onderstelling, dat de "anderen" hem tot speelbal van hun bedoelingen
en strevingen willen maken .... Als het nu helaas zal gaan gebeuren,
dat in elk gezelschap van de toekomst de rooms-katholiek er op zal
worden aangekeken dat hij zal trachten anderen te maken tot een
speelbal der bedoelingen en strevingen van het episcopaat, dan is dat
rechtstreeks aan de richtlijnen van dit mandement te danken".
I~ moet bekennen, dat ik deze woorden van Schurer begrijpelijk

vind, en ik zie ook geen kans ze - aan de hand van het Mandement
althans - te weerleggen. Je begrijpt, hoe bitter mij dit stemt. Toen
ik in 1937, na enige jaren actief lidmaatschap, de banden met de Rooms
Katholieke Staatspartij verbrak, was een van mijn voornaamste be-
weegredenen, dat ik er feestelijk voor bedank in mijn optreden als
katholiek louter als "exponent van een machtsformatie" te worden be-
schottwd, en dat ik er nog veel feestelijker voor bedank in die kwaliteit
zo'n exponent te zijn. Dit leeft zo sterk in mij, dat de herhaalde aanbe-
velingen, die mijn geestelijke leiders hebben meegegeven aan de we-
reldse K.V.P., voor wier actie in het staatskundig vlak de Bisschoppen
zich in dit Mandement zelfs mede veranrwoordelijk verklaren (no. 52
slot) mij nooit tot een greintje sympathie voor deze machtsformatie
hebben kunnen brengen.
Tientallen jaren geleden heb ik eens in een katholieke kring een

lezing over het Zionisme gehoord, en de spreker meende daarin, dat de
Zionisten de Joodse godsdienst uitsluitend hanteerden als een bind-
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middel ter bereiking van politieke doeleinden; hij beweerde verder,
dat deze houding nu precies het tegendeel was van wat wij als katho-
lieken juist achten. Dit laatste kan waar zijn: theoretisch achten de
katholieken dit niet juist, maar velen zijn in de praktijk in dit opzicht
volbloed Zionisten.
Er is echter geen erger belediging van het geloof denkbaar, lijkt mij,

dan het als middel voor wereldse doeleinden te beschouwen. Dat is een
kwaad, waarvan ik zelfs de schijn zou willen vermijden. Vandaar mijn
huivering voor bepaalde organisaties. Het geeft mij te denken dat de
organisaties, - veelal niet meer dan "bonden ter exploitatie van het
beginsel" - groeiden in een tijd, waarin het geloof verschraalde. Het
geeft mij nog veel meer te denken, dat de Bisschoppen in no. 2 van het
Mandement het verlangen naar meer geest, naar een dieper en per-
soonlijker geloofsleven afschilderen als een bedreiging voor de organi-
saties.
De ondergeschiktmaking van het geestelijk beginsel aan wereldse

machtsformaties is in de laatste jaren wel nooit op weerzinwekkender
wijze gedemonstreerd dan in de uitspraken, die woordvoerders van
de protestantse confessionele partijen naar aanleiding van het Mande-
ment deden. Geen kreet van fel bewogen ontsteltenis om een zo
flagrante afwijking van de beginselen van reformatorisch denken en
voelen, doch vriendelijke toejuichingen met het oog op de mogelijke
politieke consequenties en de schade aan de gehate doorbraak.
Dit is het geloof ondergeschikt maken aan de wereldse macht. Zio-

nisten doen het, protestanten doen het, katholieken doen het. Maar
gelukkig niet allemaal. En als ik dit neerschrijf naar aanleiding van
het Mandement, dan is dit ook in de verste verte niet om te suggereren,
dat de Nederlandse Bisschoppen wel daarop uit zijn. Ik heb vooraan-
staande katholieke leken gesproken, die zich (ofschoon allerminst
P.v.d.A.-gezind) in de bitterste bewoordingen over dit document uit-
lieten, en hun emoties zelfs niet goed meer baas konden. Maar geen
van hen twijfelde, tot in zijn felste momenten, ook maar één seconde
aan het feit, dat de Bisschoppen hier louter en alleen gedreven waren
door hun "medelijden met de schare", door een zuiver geestelijke, pas-
torale bezorgdheid voor de grote massa, die zij hulpeloos overgeleverd
zien aan de geestelijke stormen van deze tijd. En nu kun je, voor mijn
part, je kritische registers zo wijd mogelijk open zetten ten aanzien
van de gronden voor deze bezorgdheid en de vormen welke zij aan-
neemt, maar ga daarbij steeds uit van de oprecht geestelijke, niet we-
reldse intenties van het Episcopaat. Hecht op dit punt nu eens geloof
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aan het getuigenis van de ontwikkelde katholieke leken, eenstemmig
in dit opzicht, hoe verbitterd, verscheurd, verbijsterd zij zich verder ook
soms nu gevoelen. Want tenslotte kennen wij het Episcopaat beter
dan jullie.
Waarvoor die leken, en niet weinig geestelijken met hen, vrezen,

dat zijn de practische gevolgen van de vormen, waarin het Episcopaat
zijn geestelijke bezorgdheid heeft geuit: gevolgen zowel op geestelijk
als op wereldlijk terrein. Wat is de onvermijdelijke reactie in de niet-
katholieke wereld? Wat voor Schund zal ten bate van wereldse be-
langen hiermee gedreven worden in de katholieke wereld? \Y,f at voor
perspectief blijft daar nog voor geestelijke groei na dit Mandement,
waarin zo troosteloos elke grootse toekomstvisie gemist wordt? Hoe de
stemming is, mag ik illustreren aan de anecdote van een ontmoeting,
die ik enige dagen geleden ten huize van een functionaris in een grote
katholieke organisatie had met een pastoor. We hebben nog nauwelijks
kennis gemaakt toen de parochie-herder op constaterende toon zei: "U
bent het natuurlijk niet eens met het Mandement".
Ik laat het begin van mijn antwoord aan het slot van dit artikel

over, maar besloot met te zeggen: "Alleen wou ik nu graag van U
horen, wat U met dat woord "natuurlijk" in dit verband bedoelt". "Nu,"
zei de pastoor, "behalve onze vriendelijke gastheer ben ik in deze
weken nog geen enkel ontwikkeld katholiek tegengekomen, die het
er wel mee eens was." En daar moest ik hem, uit mijn eigen ervaring,
gelijk aan geven.
Ik kan me echter voorstellen, dat de niet-katholiek dit niet weet of

niet begrijpt. Voor hem is de hele katholieke wereld vaak niets dan
een exercerende groep zwart jassen en zwarthemden, die door paarse en
purperen generaals domweg links of rechts (vooral rechts en halt!)
gecommandeerd worden. En bovendien is het gemakkelijk, in navol-
ging van de redenering van Schurer, ieder katholiek, die zijn hoofd
buiten de kerkdeur steekt en zich met niet-katholieken inlaat, op grond
van het Mandement te diskwalificeren als een niet serieus te nemen,
mogelijk onoprecht gesprekspartner, in ieder geval als een man met
verholen, door zijn geestelijke leiders bepaalde bijbedoelingen. Je uit-
nodiging tot voàrtzening van onze correspondentie bewijst me even-
wel, dat jij me niet zo ziet, en dit doet mij plezier.
Maar, zoals ik in het begin al zei, het plaatst me ook voor diepgaande

moeilijkheden. Wat moet ik je antwoorden op je bedenkingen? Inder-
daad, ik ben niet blij met dit Mandement, daar heb je gelijk aan, maar
ik veronderstel ook geen ogenblik, dat de Bisschoppen zelf blij zijn met
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dit Mandement. Wie hierover vreugdekreten slaakt, doet wel bijzon-
der bête en heeft de teneur van dit document kennelijk niet begrepen.
Jij vermoedt verder, dat ik er geen warme verdediging voor zal schrij-
ven, en ook daar heb je gelijk aan. Het lijkt me, dat een dergelijke
warme verdediging alleen door de Bisschoppen zelf geschreven had
kunnen worden, en zij hebben dit nagelaten. Waarom? Dat weet ik
niet. Ik kan alleen maar constateren, dat dit Mandement poneert, doch
niet argumenteert.
De meeste mensen, die straks deze correspondentie lezen, zullen het

Mandement wel niet volledig doorgenomen, laat staan bestudeerd heb-
ben. Ze zullen dus niet de talrijke passages kennen, waarin de Bisschop-
pen hun vreugde uitspreken over "meer eigen en meer veranrwoord
geestelijk leven", een "meer persoonlijke houding tegenover onze leer"
en "critisch onderzoek"; waar ze ruimte vragen "voor vrijheid en initia-
tief", oog hebben voor "de beperking die in afgeslotenheid en exclu-
sieve bundeling is gelegen" en voor "rechtmatig verschil van inzicht
bij het vormen van een practisch politiek oordeel"; waar ze "een zekere
mondigheid en rijpheid" der gelovigen schetsen als "op zichzelf geluk-
kig en gunstig" en aandringen op persoonlijkheidsvorming. Dit alles
en nog veel meer staat ook in ditzelfde Mandement, maar de perscom~
mentaren hebben er weinig aandacht aan besteed. Wel wat eenzijdig,
maar toch niet zo onbegrijpelijk, want zonder mankeren volgt op elk
van deze ruime open passages een "maar dat neemt niet weg", "maar
anderzijds", "hiermee is niet gezegd", "bij alle waardering moeten wij
toch", of soortgelijke zinswending. Aan deze passages van het Mande-
ment wil ik dus geen argumenten in deze discussie ontlenen, al kon ik
er gemakkelijk een opsomming in aaneenschakeling van geven, waar-
bij een brochure van het Humanistisch Verbond zou klinken als be-
krompen domperij. Maar dat zou geen eerlijk debatteren meer zijn.
Wat moet ik dan wèl antwoorden? Laat ik het kort, krachtig en des-

noods wat hard formuleren. De Bisschoppen hebben hun Mandement
zeer uitdrukkelijk gegeven als geldend voor deze tijd. Voor deze tijd is
het noodzakelijk, aldus is de teneur van het stuk, dat de katholieken
zich op ieder gebied opsluiten in hun eigen eenheidsorganisaties en
slechts via deze de samenwerking met anderen zoeken. Het is duidelijk,
dat deze samenwerking hierdoor op veel terreinen niet meer mogelijk
zal zijn, omdat de vorm van de samenwerking nu eenmaal niet een-
zijdig door de ene partij kan worden bepaald. In een meer materieel
vlak zal de samenwerking wel moeten voortgaan, in een meer gees-
telijk vlak is zij op deze basis natuurlijk onbestaanbaar. Geestelijke
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invloed oefent men niet collectief uit; apostolaat is iets persoonlijks.
Het Mandement betekent dus niet alleen een breken van de geestelijke
invloed van het Katholicisme op het Nederlandse leven, het betekent
ook voor deze tijd een prijs geven van één der wezenlijkste taken van
de katholieke Kerk, n.l. haar apostolische opdracht. Tenminste naar
bujten. Want al deze afschuwelijke offers worden gebracht om het
apostolaat naar binnen, tegenover de eigen katholieke schare, onge-
rept te handhaven. Het lijkt mij onzin te beweren, dat de Bisschoppen
dit ontzettend offer niet zo bedoeld of niet welbewust gebracht hebben,
want dit betekent, dat men hun een deerniswekkende naïveteit toe-
schrijft betreffende de onvermijdelijke reacties van het niet-katholieke
volksdeel.
Ik kan alleen concluderen, dat de nood van deze tijd ontstellend

hoog moet geweest zijn in het oog der Bisschoppen, eer zij het ver-
schrikkelijk besluit over zich hebben kunnen verkrijgen een Mande.
ment in deze toon uit te vaardigen. Ieder, die iets van achter de scher-
men vernomen heeft, weet hoeveel moeite het aan het Episcopaat ge-
kost heeft tot deze tekst te komen. Voor de ontwikkelde gelovige is nu
de grote moeilijkheid, dat hem de grond voor een zo opzienbarend
radicaal ingrijpen onthouden is. Hij kan gemakkelijk aannemen, dat
het Episcopaat over meer gegevens en inlichtingen beschikt dan hij,
en dat er dus gronden zijn waarom men, liever dan te blijven zwijgen,
het risico heeft aanvaard dat aan het aanzien van de katholieke Kerk
en de katholieke gemeenschap in Nederland een voorlopig onherstel-
bare klap wordt toegebracht, dat duizenden katholieken worden ge-
marteld met zware gewetensconflicten, dat de emancipatie van de
katholieke leek voorlopig in de ijskast verdwijnt, dat het apostolisch
karakter van de Kerk tegenover de buitenwereld practisch wordt prijs-
gegeven, dat elk voorstel en elk initiatief van katholieke zijde door de
anderen slechts met nog meer wantrouwen dan reeds het geval was
zullen worden begroet en dat dus de katholieke invloed zeer vermin-
dert, alles enkel en alleen om inwendig nog te redden wat er te redden
valt. Maar omdat hij deze gronden van het Episcopaat niet kent, kan
hij deze beslissingen niet verdedigen, en kan hij zich zelfs niet verde-
digen tegen de twijfel, of de nood wel zo hoog en of dit wel het juiste
middel was.
Wat moet hij doen in deze twijfel? Op grond ervan het Mandement

rustig naast zich neerleggen? Hij kan de offers die het vraagt zo zwaar
en zo strijdig vinden met zijn diepste. overtuiging, dat hij ze zonder
nader bewijs voor de noodzaak niet brengen wil. Dat kan een diep reli-
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gieuse houding zijn. Het risico is, dat men hem dan in de katholieke
wereld overwegend zal zien als een antipathieke rebel en in de niet-'
katholieke wereld wellicht als een sympathieke rebel. Maar altijd dan
toch als een rebel, niet als een volwaardig katholiek.
De Geest blaast waar hij wil, en op onnaspeurlijke wijze wordt vaak

goed geboren uit wat naar menselijke berekening slechts kwaad kan
zijn. Maar naar dit menselijk inzicht gesproken moet men zich afvra-
gen: wat zal dan nog het getuigenis van zo'n rebel baten voor de denk-
beelden en de Kerk die hij liefheeft? Waar kan hij dan nog werkelijke
invloed uitoefenen? Hoe zal ook de grote massa ooit het wezenlijke
onderscheid kunnen aanvoelen van niet-volgzaamheid in deze wereld-
lijke zaken en ongehoorzaamheid op geestelijk terrein? Wat is dus de
invloed van zijn voorbeeld?
Hij kan ook het Mandement aanvaarden als richtsnoer voor zijn

handelen en de verantwoordelijkheid, de loodzware verantwoordelijk-
heid in vertrouwen afwentelen op zijn geestelijke leiders. De niet-
katholiek zal moeten pogen te begrijpen, dat ook dit de diep religieuse
houding kan zijn van een levende en bewogen volwaardige persoon-
lijkheid, waartegenover eerbied past zelfs al verstaat men het motief
niet.
Hoe de beslissing ook valt, wil geloven, dat zij zwaar te nemen is en

velen voor een lange worsteling stelt.
Met hartelijke groet

E. BRONGERSMA
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ROMANCE VOOR PIERROTS

buigzaam en verwarrend
als in de zomer liefde
van gitaren ritselen
. de sprookjes van geluk

schemerende pierrots
o marionetten
van de maan
om het leven
te plooien in
zo kwetsbare dromen

de wind zeven in regen
een vuurwerk doven in zee

waranden sierlijk
als rivieren
bekleden met
onrustige
serpentines

als voorjaarsbloemen
breken in de avond
angst en verlangen
leunen op de wereld

o zangers van
coquette wijzen
buigend in
een pantomime
van verdriet
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VAN MAROKKO NAAR ISRAEL

Een van de belangrijkste en tevens een van de moeilijkste problemen
van het nieuwe Israël is wel dit: zal er uit al die heterogene elementen,
waaruit de bevolking van dit land bestaat - Joden uit alle delen der
aarde - tenslotte een nieuw, min of meer homogeen Hebreeuws volk
groeien?
Er. bestaan nu eenmaal enorme verschillen in mentaliteit tussen de

diverse groepen immigranten, naar gelang hun herkomst, en de be-
woners van Israël zijn niet zo naïef te menen, dat met het verkrijgen
van het staatsburgerschap nu ook deze verschillen uitgewist zijn. Het
is b.v. een feit, dat een Amerikaanse Jood zich meer op zijn gemak zal
voelen in een Amerikaans, zelfs in een niet-Joods Amerikaans milieu
d;m temidden van een Joodse gemeente, die zo uit Egypte of Irak
naar Israël is overgeplant. Het gaat hier niet om individuele, maar om
collectieve verschillen, die natuurlijk het eenvoudigst uit te drukken
zijn in termen van geografische herkomst. Doch achter die verschillen
in herkomst - en grotendeels daardoor bepaald - liggen de wezen-
lijke factoren, de verschillen in opvoeding, sociaal en intellectueel
niveau. Voor deze feiten kunnen ook de meest idealistische sociologen
de ogen niet sluiten en zij hebben de hoop dan ook opgegeven, al deze
kloven nog binnen de thans volwassen generatie te overbruggen. Men
kent in Israël maar al te goed die onbewuste spontane reactie van voor-
malige landgenoten, immigranten afkomstig uit één zelfde land, om
zich aaneen te sluiten in afzonderlijke nederzettingen en zelfs in be-
paalde wijken in de steden. Dit verschijnsel verlengt natuurlijk nog
het proces van aanpassing aan de nieuwe situatie en de nieuwe levens-
wijze.
De opvoeders in den lande vestigden dan ook al hun hoop op de in

Israël geboren - of althans opgevoede - generatie, de generatie, die
in de naaste toekomst de toon zal aangeven in de staat. Het zijn de
jonge mensen van deze generatie, die de organische basis voor een
nieuw leven en een nieuwe cultuur moeten leggen. Hoe deze cultuur
er uit zal zien, is nog niet te voorspellen. Ten dele voortbouwend op
oude fundamenten, zullen de komende generaties met behulp van vele
nieuwe elementen tenslotte een eigen cultuurvorm, een eigen stijl, moe-
ten scheppen, in overeenstemming met de nieuwe levenswijze en het
nieuwe milieu.
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Die jonge generatie is echter ook geen onbeschreven blad. Zij be-
staat uit kinderen uit de meest verschillende sociale milieu's, kinderen
uit gezinnen, waarvan de ouders, historisch belast met de meest uiteen-
lopende tradities, uit de meest verschillende landen komen. B~denkt
men nu, welk een belangrijke invloed het gezinsmilieu op de karakter-
vorming van het kind heeft, dan beseft men, wat voor een zware taak
de opvoeders in en buiten de school op zich hebben genomen, de taak,
in deze kinderen de mentaliteit van een homogene natie te kweken en
ze geschikt te maken voor de taak, die hen op hun beurt wacht: de
schepping van een Hebreeuwse cultuur. Een vrijwel onvermijdelijk ge-
vaar d~arbij is, dat men wel eens, niet het kind, maar de ouders met
het badwater weggooit, ook al tracht men nog zozeer de kinderen niet
van hun ouders te vervreemden.
Een afzonderlijk vraagstuk vormen de kinderen, die zonder hun

ouders naar Israël komen, meestal onder auspiciën van de Joodse
wereldorganisatie "Youth Alijah". In Israël worden ze opgevoed in
kindertehuizen en kinderdorpen of ook in reeds bestaande nederzet-
tingen. Onder deze omstandigheden zijn ze dus onttrokken aan de
sfeer van het ouderlijk huis, terwijl ze dagelijks de invloed van hun
nieuwe leiders en opvoeders ondergaan. Het feir, dat ze de moeilijk-
heden van de aanpassing aan het nieuwe milieu met alle andere leden
van hun kindergemeenschap delen, zal hun bovendien dit aanpassings-
proces iets gemakkelijker maken. Het probleem schijnt hier dus een-
voudiger te zijn.
En toch - toch zal ik nooit die avond vergeten, waarop het me dui-

delijk werd, hoe diep de tradities van het ouderlijk huis in de kinderziel
geworteld kunnen zijn, ook al zijn de kinderen reeds op vrij jeugdige
leeftijd in een totaal ander milieu overgeplaatst. Het was aan de voor-
övond van de 9de Aw (traditionele Joodse rouwdag ter herinnering
aan de verwoesting van de tempel) tijdens mijn verblijf in het kinder-
tehuis te Brunoy bij Parijs, waar kinderen uit Marokko voorbereid wer-
den op het nieuwe leven, dat hun in Israël te wachten stond. We had-
den, zoals dat meer gebeurde, de bel geluid ten teken, dat de kinderen
in de grote eetzaal bijeen moesten komen. Ditmaal zouden we, naar
aanleiding van de rouwdag, voorlezen uit de Klaagliederen van
Jeremia. De kinderen kwamen beneden, maar al spoedig viel het ons
op, dat alleen.de jongens verschenen. Ik vroeg hun, waar de meisjes
bleven. Ze haalden hun schouders op: "Die zitten boven te huilen".
Ik begaf mij naar de verdieping, waar de slaapzaal van de meisjes lag
en reeds op de trap klonk mij een jammeren en weeklagen tegemoet,
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zoals ik me niet kon herinneren ooit gehoord te hebben. Toen ik de
deur had geopend, bleef ik een ogenblik verbijsterd staan. Dicht opeen-
gedrongen op twee naast elkaar staande bedden zaten ongeveer vijftien
meisjes (van 12 tOt 17 jaar) die, met de handen op het hoofd, het
bovenlichaam rhythmisch heen en weer wiegden onder het uitstoten
van jammerklachten. Er waren er bij, die zich de haren uit het hoofd
trokken, terwijl anderen alleen maar jammerden van oela, oela,
oela-a-a. Bij mijn verschijnen zwol het gehuil nog aan. Ik probeerde
iets te zeggen, streek de meisjes over de haren en deed al wat ik kon
bedenken om hen te kalmeren, maar het duurde geruime tijd, voordat
ik me verstaanbaar kon maken. En toen ze dan eindelijk wat rustiger
waren en ik hun vroeg: "Maar waarom huilen jullie dan zo?" - was
het enige wat ze konden zeggen: "Zo doet Moeder vanavond ook". Dat
was alles - het was genoeg. Mij althans gaf dit voorval een duidelijk
begrip van de moeilijkheden, waarvoor de jeugdleider komt te staan,
in het bijzonder bij deze Marokkaanse jeugd, die zo geheel anders is
dan de kinderen, die we uit de Europese landen kennen.
Men moet ook niet vergeten, dat kinderen uiterst gevoelig reageren

op de houding van hun omgeving en onder bepaalde omstandigheden
al spoedig aan een gevoel van vreemdheid, van anders-zijn, kunnen
gaan lijden. De enkele Franse en zelfs de Tunesische jongens voelden
zich bij ons in Brunoy, onder de in meerderheid Marokkaanse kinde-
ren, dan ook niet op hun gemak, wat wel eens aanleiding tot conflicten
gaf. Trouwens, ook in Israël zelf zijn de experimenten met gemengde
kindergroepen meestal mislukt, vooral in de laatste jaren, nu het groot-
ste deel van de immigranten uit de landen van de Oriënt komt. Het is
vrijwel ondoenlijk, kinderen uit deze landen gezamenlijk met jeugd
uit Europa op te voeden. Dit in tegenstelling tot vroegere jaren, toen
de ]eugd-Alijah grote groepen kinderen uit de onder het nazi-régime
zuchtende landen van Europa naar Israël in veiligheid bracht. Toen is
gebleken, dat de gemeenschappelijke opvoeding van b.v. Duitse,
Tsjechische en Oostenrijkse jeugd heel goede resultaten gaf.

Voordat de kinderen uit Marokko zich werkelijk ooit thuis zullen
voelen in hun nieuwe omgeving en voordat zij door die nieuwe om-
geving volledig geaccepteerd kunnen worden, moeten zij een moei-
zaam en langdurig proces doormaken, dat men sociale opvoeding zou
kunnen noemen.
Afkomstig uit zulke verschillende milieu's, worden zij plotseling

geplaatst in een kleine samenleving, waarin ze voortdurend rekening
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met elkaar moeten houden. Dit kunnen ze echter niet onmiddellijk,
daar het hun meestal aan de elementairste vormen van gemeenschaps-
gevoel ontbreekt. Ze moeten eenvoudig leren, de gemeenschap als
zodanig te aanvaarden en de regels van hun kleine samenleving te eer-
biedigen. Voor ons is het natuurlijk duidelijk, dat die regels geen doel
op zichzelf zijn, maar slechts middel, een eerste voorwaarde om te
komen tot een enigszins ordelijke levenswijze. Maar de moeilijkheid
is nu juist, dat men deze kinderen met dit argument allerminst kan
overtuigen. Zij verlangen helemaal niet naar een ordelijke levenswijze,
. aangezien zij hierin voorlopig niets anders zien dan een beknotting
van hun individuele vrijheid.
Juist in verband met deze moeilijkheden achtte de Jeugd-Alijah het

dan ook raadzaam, voor deze Marokkaanse kinderen een tussenstation
in Frankrijk op te richten. De ervaring had wel geleerd, dat het prak-
tisch onmogelijk was, positieve resultaten te verkrijgen, wanneer men
de kinderen rechtstreeks naar een kinderkolonie in Israël stuurde. De
schok was dan zo groot, dat er van werkelijke aanpassing niets meer
terecht kwam. Er werd psychische schade aangericht, die niet meer te
herstellen bleek.
Maar ook in het tehuis in Brunoy was het aanpassingsproces aan

het gemeenschapsleven nog moeilijk genoeg. Eindeloze moeite moet
zich de opvoeder getroosten, werken moet hij met zijn groep, gesprek-
ken voeren zowel met de groep in zijn geheel als met ieder kind afzon-
derlijk. Daarbij moet hij voortdurend waakzaam zijn en snel reageren
op alles wat er in de gemeenschap voorvalt. In het begin ligt het doel
van de opvoeding nog binnen tamelijk nauwe grenzen. Het feit, dat
men gezamenlijk eet, vormt bij voorbeeld reeds een probleem. Bij de
eerste maaltijden na hun aankomst begonnen de kinderen steeds weer
met ieder vier of vijf stukken brood bij hun bord op te stapelen, ook
nadat de praktijk hun geleerd had, dat er voor ieder meer dan genoeg
was. Het duurde een hele tijd, voor ze eraan konden wennen, telkens
maar één stuk tegelijk uit de broodschaal op tafel te nemen. Al zulke
schijnbare kleinigheden - de verdeling van de slaapplaatsen, het af-
geven van hun kleren voor de wasserij en het kledingmagazijn, enz. -
waren in werkelijkheid voor de kinderen van grote betekenis. Het
waren de eerste hindernissen, die zij moesten leren overwinnen, de
eerste stappen op de weg naar volledige aanpassing. Dat dit alles niet
zonder innerlijke strijd gebeurde, spreekt vanzelf en bij een kind uiten
zulke innerlijke conflicten zich nu eenmaal in aggressiviteit naar bui-
ten, in schending van de regels van de gemeenschap, in verzet tegen
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de opvoeders. Ik herinner me een jongen, die met alle anderen, ogen-
schijnlijk geheel vrijwillig, zijn kleren had afgegeven. Plotseling komt
hij echter met getrokken mes en eist op aggressieve toon zijn kleren
terug: ze zijn van hem en hij wil ze onder zijn eigen bed bewaren.
Na vier maanden was ik met mijn groep zo ver, dat we een gemeen-

schappelijke kas konden instellen. Niemand zou zelf geld bezitten, het
geld in kas zou gemeenschappelijk eigendom van de groep zijn en de
leden van de groep zouden telkens in onderling overleg besluiten, wat
men met het. geld zou doen. Ik beschouwde dit als een groot succes,
maar ik was volstrekt niet verbaasd, toen op een gegeven moment
bleek, dat een van de jongens in een brief 500 francs van zijn ouders
had gekregen en dit geld niet in de gemeenschappelijke kas gestort,
maar voor zichzelf gehouden had. Zulke verschijnselen van regressie
zijn maar al te natuurlijk en ze kunnen zelfs, door de reactie der andere
kinderen, opvoedend werken. De directe invloed van de opvoeder is
immers maar beperkt. Van meer belang is het feit, dat kinderen vaak
een goede kijk op hun eigen fouten hebben. Bij schendingen van de
regels van de groep komt het dan ook vooral erop aan, dat men de
kinderen leert deze schendingen zelf te zien en te veroordelen.
Dit terugvallen op een primitiever stadium komt overigens ook bij

de meest elementaire gewoonten voor. Zo hadden wij de kinderen na
maandenlange opvoeding toch wel een minimum aan tafelmanieren
bijgebracht. Ze hadden tenslotte ook afgeleerd, met al hun kleren aan
naar bed te gaan. En toch hoorden we steeds weer van degenen, die
mee aan boord gingen om de kinderen naar Israël te begeleiden, of
ook van de leiders in de kindertehuizen in Israël zelf, waar de verschil-
lende groepen aangekomen waren, dat de kinderen, weer plotseling
losgerukt uit het vertrouwde verband, al het geleerde vergeten schenen
te hebben. Daar stond natuurlijk tegenover, dat het dan meestal slechts
korte tijd duurde, voor ze de in Brunoy aangeleerde gewoonten op-
nieuw in praktijk brachten.

Moeilijkheden ontstaan ook wel eens bij het praktische werk, dat
van de kinderen verlangd wordt, zoals het werken in de tuin of op het
land. Men doet natuurlijk het beste, nooit met een nieuwe groep kin-
deren aan collectieve arbeid te beginnen zonder eerst eens rustig met
hen gepraat te hebben om hun duidelijk te maken, waar ze aan toe
zijn. Men moet hun vertellen, waar ze zich bevinden en waarom het
leven daar zo en niet anders wordt ingericht. Zulke openhartige bespre-
kingen zijn nodig om een sfe-er van vertrouwen te scheppen en om de
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kinderen gelegenheid te geven, van te voren - en niet als het werk
al begint - hun tegenwerpingen te maken. Er zijn immers altijd wel
enkelen, die geen genoegen nemen met de gegeven verklaringen en in
het algem( en zijn het niet de slechtsten. Het zijn de actieve typen, die
werkelijk over de dingen nadenken. Dat zulke kinderen b.v. betaling
voor hun arbeid verlangen kan voor menige opvoeder een schok zijn,
maar het is niet meer dan natuurlijk. Men begrijpt dit ook onmiddellijk,
als men de jeugd van deze kinderen kent. Bij ieder transport uit
Marokko waren wel 15 à 20 procent analphabeten. Ongeveer 60 pro-
cent bezocht slechts de eerste twee of drie klassen van de lagere school
en begon al op tienjarige leeftijd geld te verdienen. Deze kinderen
kennen het leven soms veel beter dan hun opvoeders. Afkomstig uit
zeer grote gezinnen, hadden ze in de donkere éénkamerwoning in de
Mellah (het Marokkaanse ghetto) volop gelegenheid alle geheimen
van het leven te leren kennen, van de geboorte tot de dood. In dit
milleu, waar men meestal van de hand in de tand leeft, weten de kinde-
ren ook heel goed, waarvoor men het met werken verdiende geld nodig
heeft. Zij zullen dan ook een eventueel toegepast "wie niet werkt zal
ook niet eten" als een volkomen consequente maatregel beschouwen en
de opvoeder die niet consequent handelt, is in hun ogen alleen maar
zwak en dom. Zij zijn schrander genoeg om al gauw te weten, hoe ver
ze het sentiment van de volwassene kunnen uitbuiten. Kinderen, die bij
ons in Brunoy kleding kregen, kwamen steeds opnieuw kleren vragen,
ook als ze het eigenlijk niet meer nodig hadden en dan nog op een toon,
alsof ze er het volste recht op hadden. Bij het vertrek van een groep
naar Israël kwam dan soms aan het licht, dat deze of gene al die tijd
wel vier paar schoenen en een stuk of tien hemden verborgen gehou-
den had.
De omstandigheden, waarin deze kinderen opgroeiden, hebben hen

nu eenmaal vroeg rijp gemaakt en de opvoeder, die iets wil bereiken,
moet hen tOtop zekere hoogte als volwassenen behandelen. Dit is een-
voudig een praktische noodzakelijkheid. Natuurlijk blijven hem ook
dan de moeilijkheden niet bespaard, maar hij staat er dan tenminste
niet zwak en naïef tegenover.

De jeugd, die thans uit Oosterse landen naar Israël komt, staat mis-
schien bij de Europese jeugd achter in schoolse kennis en omgangs-
vormen, maar in hun mentaliteit zijn ze in de grond van de zaak veel
gezonder. Ze hebben niet dat neerslachtige en schuwe van de jeugd uit
Europese ghetto's, ze zijn trots en heftig. Nu uiten zich deze eigen-
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schappen niet altijd op bepaàld fijnzinnige wijze in hun gedrag, maar
dat ligt nu eenmaal aan het primitieve milieu, waaruit ze komen, en
bovendien aan hun Oosters temperament. Deze jeugd heeft eerbied
voor de sterke, niet omdat zij bang voor hem zijn, maar omdat hij een
latent verlangen in hen stimuleert, het verlangen, sterk te zijn zoals hij.
Het Hebreeuwse volk heeft waarlijk reden genoeg, deze karakter-

trek, die zich op hoger niveau ook bij de in Israël geboren en getogen
jeugd vertoont, als een positieve eigenschap te waarderen. De taak van
de opvoeders zal het zijn, de van buiten komende kinderen zich zoveel
mogelijk in dezelfde geest te laten ontwikkelen.
Wat dit betreft, is er wel nauwelijks een pedagogische organisatie

geweest met zo'n grote verantwoordelijkheid als juist de ]eugd-Alijah.
Sedert het begin van haar bestaan, toen zij de eerste kinderen uit Duits-
land naar Israël bracht, zijn de problemen voortdurend veranderd, aan-
gezien de jeugd van ieder land weer haar bizondere eisen stelt. De
opvoedingsmethode moet dus soepel zijn en zich steeds aan al deze
verschillen kunnen aanpassen. Eén ding is wel duidelijk: het is zaak,
zo vroeg mogelijk met het overplantingsproces te beginnen. Hoe
jeugdiger de leeftijd, waarop deze kinderen uit den vreemde naar hun
nieuwe vaderland komen, des te groter is de mogelijkheid, dat er een
nieuwe, homogene generatie in Israël zal opgroeien.
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DE RAADSELACHTIGE F. D. ROOSEVELT

Volgens de waarschijnlijkheidsberekening ligt het leven van F. D.
Roosevelt als een open boek voor ons. Immers, terstond na zijn over-
lijden kreeg practisch een ieder, die intiem met hem verbonden was
geweest, aanbiedingen van uitgevers om mémoires over hem te publi-
ceren, en de meesten gaven aan die oproep gehoor. Het is twijfelachtig
of ooit over enig mens zo spoedig na zijn dood zoveel geschreven is.
Het merkwaardige feit doet zich daarbij echter voor, dat zowel de

persoon als het levenswerk van F. D. Roosevelt in vele opzichten een
raadsel voor ons blijven, daar zelfs degenen, die hem het langst en het
meest intiem gekend hebben, elka:lr herhaaldelijk tegenspreken. Soms
slechts op ogenschijnlijk onbelangrijke punten. Zo bijv. wanneer
Frances Perkins schrijft: "Roosevelt debatteerde graag"1), terwijl John
Gunther volhoudt, dat Roosevelt niet van debatteren hield2). Volgens
deze laatste opvatting zou R. dus in dit opzicht met Hitler overeen-
stemmen, van wie Bullock zegt: "All his life Hitler was irritated by
discussion"3). De oplossing van dit raadsel is hier vermoedelijk, dat
R. wel van een vernuftig steekspel hield, waarbij het er vooral op aan-
kwam geestig en gevat te zijn, maar dat hij afkerig was van een diep
op de problemen ingaan en een grondige analyse, die vooral gedegen
kennis vereiste.
Dit laatste hield waarschijnlijk weer verband met Roosevelt's speels

karakter. Hij was wel een scherpzinnig man, die snel een gecompli-
ceerde situatie wist te overzien en er de hoofdzaken uit te lichten, maar
die zich nooit enige wetenschap grondig eigen had gemaakt. Hij wist
niets ~f van het levenswerk der groten van onze tijd: Darwin, Marx,
Freud of Einstein. Het kostte grote moeite om hem een persoonlijke
brief van deze laatste au sérieux te doen nemen, waarin Einstein hem
wees op de vorderingen van de kernphysica in verband met de oorlog-
voering. Ofschoon Gunther telkens zijn bewondering uitspreekt voor
R.'s scherpzinnigheid, velt hij tevens het vernietigende oordeel: "R.
hield er niet van te denken. Bijna nooit ontleedde hij iets en hij legde
ook nimmer aan iemand, ook niet aan zichzelf uit, waarom hij een
bepaalde richting insloeg .... Hij bladerde in boeken, maar verdiepte

1) E. Perkins, "Roosevelt zoals ik hem gekend heb", Ned. Vert. 1946, p. 135.
2) ]ohn Gunther, "Roosevelt in retrospect"', N.Y. 1950, p. 110.
3) Alan Bullock, "HitIer, A Study in Tyranny", London 1952, p. 35.

360



DE RAADSELACHTIGE R n ROOSEVELT

zich nooit in meesterwerken. Wel verslond hij de dagbladen om op de
hoogte van zijn tijd te blijven".4)

Of vergelijk een andere tegenspraak. "R. gaf niets om de institutio-
nele kant van de godsdiensc", zegt Gunther5). Daartegenover Per-
kins: "Niet alleen, dat de president een godsdienstig man was, maar hij
hield ook van zijn kerk".6) Ook hier verdwijnt echter wellicht de tegen-
stelling wanneer wij bedenken, dat het lidmaatschap van de Episco-
paalse Kerk tot de tradities van zijn geslacht behoorde, evenals zijn
lidmaatschap van de democratische partij. En hij had een zwak voor
alles, wat de tradities van zijn geslacht raakte. Dat hij daarbij .de
familie boven de politieke beginselen stelde, blijkt hieruit, dat hij in
1904 voor de presidentsverkiezing van zijn republikeinse neef Theo-
dore geijverd heeft, hoewel hij zelf democraat was.

Uit deze geestesgesteldheid is ook de voorliefde voor zijn kerkge-
nootschap te verklaren. Overigens liet het hem siberisch koud, tot
welke kerk of godsdienst iemand behoorde. De waarheidsvraag kwam
daarbij geen ogenblik in het geding. Toen hij bijv. de campagne van
de katholieke Alfred Smith voor het presidentschap steunde, gaf hij
de raad om vooral op het sentiment in te werken en daartoe bekend te
maken, dat Smith elke avond trouw de gebeden op7.ei,die zijn moeder
hem aan haar knieën geleerd had. Hoewel hij vrijmetselaar was, vond
hij het ongepast om critiek op het Rooms-Katholicisme uit te oefenen.
Zo beschroomd was hij echter niet ten aanzien van het atheïsme, en
hij nam Litwinof duchtig onder handen omdat deze afwijzend tegen-
over elke godsdienst stond.

Overigens liet hij zich niet door kerkelijke hoogwaardigheidsbekle-
ders bedillen, zelfs niet indien deze tot zijn kerk behoorden. Toen de
hisschop van Washington hem na een kerkdienst aanklampte en toe-
stemming vroeg om hem in de nationale kathedraal te begraven, was
hij verontwaardigd en hoorde men hem later mompelen: "Die OlJwe
lijkendief!" Hij liet terstond in zijn testament de bepaling opnemen,
dat hij in geen enkele kathedraal, maar op zijn buitengoed Hydepark
begraven wilde worden.

Ook de geestdrift voor zijn levensbeschouwing lag op hetzelfde
niveau als zijn kerkelijke belangstelling. Toen een journalist hem eens
vroeg: "Meneer de president, wat is Uw philosophie? Bent U commu-
nist, socialist, kapitalist?", antwoordde R.: "Mijn philosophie is enkel
maar, dat ik christen en democraat ben"7).

Volgens mevrouw Roosevelt kwam echter het christendom van
4) Ibid. p. I IO. 5) Ibid. p. 79. 6) Perkins, p. 291 7) Ibid. p. 117.
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haar man voornamelijk hierop neer, dat hij het ongeoorloofd aéhtte
datgene, waarvan men noch de waarheid, noch de onwaarheid kon
bewijzen, met ongeloof te bejegenen. Hier zou dus eerder van een
agnostische, dan van een positief christelijke levenshouding sprake zijn.
Dit laat zich ook goed rijmen met een andere uitlating in Eleanor's
autobiografie, nl. dat zijn christendom hem nooit de minste intèllec-
tuele moeilijkheden baardeS). Vermoedelijk meende Roosevelt, dat
hij zijn tijd beter besteden kon dan door zich in de christelijke myste-
riën te verdiepen. Toen dan ook mevrouw Tsjiang Kai-Sjek, zijn
mondaine mede-christinne, hem eens tijdens haar bezoek aan het Witte
Huis een man-van-de-wereld noemde, in tegenstelling tot WendelI
\'<!illkie,die zij naïever vond, was Roosevelt met dit oordeel zeer inge-
nomen en beschouwde hij deze karakterisering als een bijzonder com-
pliment. Het kwam blijkbaar geen ogenblik bij hem op, dat in het
Nieuwe Testament het man-van-de-wereld-zijn in een onverzoenlijke
tegenstelling tot het christen-zijn wordt gezet.
Wat bedoelde R. er intussen mee toen hij zich, op de vraag van

deze journalist, naast christen, ook democraat noemde? Waarschijnlijk
noemde hij zich niet democraat in de zin, waarin men zich in Europa
zo pleegt aan te duiden, want dat was in Amerika vanzelfsprekend.
Ook ,je republikeinen waren en zijn in die zin evenzeer democraten,
want van oudsher wordt daarmee slechts de tegenstelling tot konings-
gezindheid aangeduid. Dan had R. dus evengoed als zijn levensbe-
schouwing kunnen opgeven, dat hij Amerikaan was. Neen, hij heeft
er naar alle waarschijnlijkheid zijn lidmaatschap van de democratische
partij mee willen aanduiden. Ook dat was immers een traditie in zijn
geslacht. Er was een republikeinse en een democratische tak van de
familie Roosevelt, en Franklin behoorde tot de laatste. Het was dus
g.-:entrouw aan een politiek beginsel, maar trouw aan de traditie en aan
de clan, die zijn politiek bepaalde. Loyaliteit jegens personen en jegens
de organisatie ging bij hem ver boven trouw aan principes. Het is
trouwens bij beide Amerikaanse partijen een axioma, dat de beginse-
len zich steeds moeten schikken naar het politieke spel, en niet omge-
keerd. Roosevelt begreep dan ook niets van de zuiveringsacties in Rus-
land. Waarom willen zij hun eigen mensen kwijt? vroeg hij. Hij kende
slechts loyaliteit jegens personen, niet, of in veel mindere mate, jegens
beginselen. Tot het einde van zijn leven - verklaart Gunther - be-
waarde R. een ijverige loyaliteit jegens alle leden van de kleine kring
van zijn oorspronkelijke aanhangers. Anderzijds vergaf hij nimmer
8) Eleanor Roosevelr, "This I Remember", 1949, p. 346.
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enkele leidende democraten, die tegen hem gekant waren geweest, of
zich enkel maar lauw hadden getoond. Het is opvallend, dat hij nooit
een belangrijke poSt aan enige democraat, hoe eminent of potentieel
nuttig ook, gegeven heeft, die hem niet reeds vroeg in 1932 geschikt
voor het presidentschap had geacht. Anderzijds handhaafde hij vrien-
den en partijgenoten door dik en dun in de posten, waartoe hij hen
geroepen had, hoe onbekwaam en onberekend voor hun taak zij bij
nader inzien mochten blijken, mits zij slechts eerlijk, loyaal en ijverig
waren. Een uitzondering maakte hij enkel ten aanzien van Henry Wal-
lace, die hij zowel om zijn persoon als om zijn bekwaamheid hoog-
achtte, maar die hij tijdens zijn laatste verkiezingscampagne als can-
didaat voor het vice-presidentschap liet schieten (een "double-cross"
noemt Gunther het), hoewel hij met Truman als diens opvolger weinig
op had. Bedenkelijker nog is het, dat hij er zich soms op grond van
loyaliteitsgevoelens toe liet verleiden lieden, die hij ongeschikt wist,
te protegeren. Zo vertelt Ecdes, dat hij een zekere Ralph Morrison op
aandringen van vice-president Garner op een belangrijke post plaatste
hoewel zowel Roosevelt als zijn omgeving wisten, dat Morrison niet
deugde. Hij wilde zijn vice-president echter niet voor het hoofd stoten.
Binnen twee maanden na zijn benoeming moest Morrison wegens mal-
versaties de wijk naar Mexico nemen.9)
Waar geloofde Roosevelt dan wel in indien zijn christendom en zijn

democraat-zijn voornamelijk op traditie berustten? Gunther meent
daarop ten antwoord te kunnen geven: "In het volk! De kern van zijn
geloof was de eenvoud zelve - hij geloofde in de fundamentele goed-
heid van de mens". Gunther schijnt dit geloof op de creditzijde van
Roosevelt's leven te willen schrijven, hoewel noch het oorspronkelijke
christendom, noch ook de moderne psychologie dit standpunt delen.
Het christendom gaat uit van des mensen fundamentele zondigheid, en
de moderne dieptepsychologie noemt de menselijke instincten welis-
waar niet zondig, maar zeker evenmin in wezen goed.
Eleanor Roosevelt legt er nog een schepje op wanneer zij aan haar

man niet enkel geloof in de wezenlijke goedheid, maar bovendien ge-
loof in de fundamentele wijsheid van het volk toeschrijft. "Hij had
een vast geloof" - zo schrijft zij - "in de collectieve wijsheid van
het volk wanneer hun belangstelling gewekt was en zij wisten, wat er
op het spel stond."

Maar in 1936 wist het volk, wat er op het spel stond, n1. de New
Deal, en toch bleek - tOt grote ontsteltenis in regeringskringen -
0) Marriner S. Eedes, "Beekoning Frontier", Publie and Personal Reeollee-
tions, 1951, p. 245. .
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uit een ingesteld opinie-onderzoek, dat Huey Long, de fascistische dic-
tator van Louisiana, juist genoeg stemmen aan Roosevelt zou weten te
ontfutselen om diens herkiezing onmogelijk te maken. Zelden is een
moord zo gelegen gekomen voor een partij, die er part noch deel aan
had, als die op Long vlak vóór de verkiezingen. Zelden is ook het ge-
zegde van meer geluk dan wijsheid zo tot zijn recht gekomen.

Ook in 1939 wist het Amerikaanse volk, wat op het spel stond, nl.
de wereldvrede, en toch keurde 80% van hen, blijkens een ander opi-
nie-onderzoek, het accoord van München goed, hoewel men tegelijk
toegaf dat Hitler's eisen onbillijk waren.

En hoe is verder F. D. R:s geloof in de fundamentele wijsheid
van het volk te rijmen met de raad, die hij zijn aanhangers meegaf,
om in hun verkiezingsspeeches nooit de naam van zijn tegencandi-
daat te noemen? Immers - zo rechtvaardigde R. deze raad - mil.
lioenen kiezers stemmen enkel op een naam, die zij wel eens hebben
horen noemen, onverschillig in welk zinsverband of in welke afkeu-
rende zin ook. Daarom is het niet raadzaam hun ooit de naam van
een tegencandidaat in de mond te geven. Dit cynisme is moeilijk in
overeenstemming te brengen met het geloof in de essentiële wijsheid
van het volk.

Maar wat wil men? Is een man, die driemaal door een volk als pre-
sident herkozen werd, niet verplicht de wijsheid van dat volk te roe-
men? Moet hij soms de mogelijkheid toegeven, dat domheid en onwe-
tendheid hem in het zadel hielpen en hielden?

Een nieuwe tegenspraak is deze, dat Harry Hopkins, de adviseur van
de president, en volgens veler oordeel de Raspoetin van het Witte
Huis, Roosevelt merkwaardig vrij van complexen noemt.10) Maar
Gunther, hoewel zijn bewering niet met bewijzen stavend, merkt naar
aanleiding van Franklin's verhouding tot zijn vader op, dat de zoon
aan een Oedipus-complex zo groOt als een huis leed.]]) Ook deze tegen-
spraak laat zich verklaren. Indien de diagnose van Gunther, die hij
overigens niet aannemelijk maakt, op waarheid berust, blijft het zeer
wel mogelijk, dat het Oedipus-complex zich, zoals dit veelal ge-
schiedt, op normale wijze heeft opgelost, zonder in het latere leven tot
neurotische conflict-situaties te hebben geleid. Dit vermoeden wordt
bevestigd door het feit, dat Roosevelt's karakter in sterke mate extra-
vert was. Zijn omgang met mensen kenmerkte zich door grote onge-
dwongenheid en vrijmoedigheid. Eleanor ergerde er zich dikwijls aan,
10) Robert E. Sherwood, "Roosevelt and Hopkins, an Intimate Story", N.Y.
1950.
11) Ibid. p. 162.
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dat haar man reeds bij eerste kennismaking de mensen bij hun voor-
naam noemde. W. D. Hassett beweert zelfs, dat hij koningin Wilhel-
mina als "Minnie" aansprak, en dat zij zich dat gaarne liet welge-
vaIlen.12) Deze bewering moet intussen ongetwijfeld met een
korreltje zout worden opgevat, want van de brieven, die hij aan Hare
Majesteit schreef, luidt de correcte aanhef: "My dear Queen Wil-
helmina" 13) Het vermoeden ligt voor de hand, dat hij haar slechts
binnenkamers zo familiair aanduidde, zoals hij ook Stalin tegenover
derden als "Unde ]oe" betitelde. Wel spreekt hij prins Bernhard onge-
dwongen als "Dear Bernhard" aan en ook prinses ]uliana wordt in de
brieven aan koningin Wilhelmina zonder franje ,,]uliana" genoemd.

Een enkele maal leidde zijn ongedwongenheid in de omgang tot
een optreden, dat moeilijk anders dan tactloos genoemd kan worden.
Zo deelt senator Vandenberg ons mede, dat Roosevelt hem tijdens een
receptie in het Witte Huis op een verbijsterend ongracieuse manier aan
de Engelse koning voorstelde, zonder zelfs zijn naam te noemen. Het
enige, wat hij zei was: "Hier is 'n knaap (chap), die meent, dat hij mij
in het Witte Huis zal opvolgen, maar hij is er naast". Waarop twee
zonen van Roosevelt, Elliort en ]ames, die juist achter hun vader ston-
den, lang en luidruchtig lachten. "Misschien meende de president," zegt
Vandenberg, "dat hij grappig was. In dat geval had hij tenminste kun-
nen glimlachen" 14). Vandenberg voegt eraan toe, dat hij zelf dit voor-
val hoogst vermakelijk vond. De rancuneuse manier, waarop hij deze
gebeurtenis verhaalt bewijst echter, dat indien hij er zelf om gelachen
heeft, hij het zeker gedaan heeft in de trant van de bekende boer met
kiespijn.

Maar keren wij tot de werkelijke of vermeende tegenspraken in de
biografie terug. Het is wederom een onwaarschijnlijke hypothese wan-
neer Gunther meent, dat het onafhankelijke oordeel van F. D. R. en
diens geringe gebondenheid aan overgeleverde autoriteiten, welke hij
bij hem meent te kunnen constateren, uit de geringe invloed te verkla-
ren zouden zijn, die zijn vader in zijn jeugd op hem heeft kunnen
uitoefenen. De vader ]ames was immers reeds vierenvijftig jaar oud
toen Franklin geboren werd en stond steeds in de schaduw van zijn
dominerende vrouw. Conflicten tussen vader en zoon kwamen dan ook,
voor zover wij weten, in dit gezin niet voor.
12) William D. Hassetr, "The President' was my Boss", Sarurday Evening
Post,Oct. 10, 1953.
13) F. D. R. His Personal Leners, Edited by Ellion Roosevelt, N.Y. 1950,11,
p. 1576.
14) The Private Papers of Senator Vandenberg, Edited by Arrhur H. Vanden-
berg, 1952, p. 5.
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Zulk een harmonische verhouding doet echter aan het autoriteits-
besef geen afbreuk. Het tegendeel is veeleer het geval. Afkeer van
elke autoriteit treedt juist dan op wanneer ouders een onredelijke druk
uitoefenen en dientengevolge een verzetshouding bij de kinderen aan-
kweken. Van zulk een afweermechanisme was echter bij Franklin geen
sprake.

Overigens is het zeer de vraag of hij inderdaad zo weinig onder de
invloed van overgeleverde autoriteiten stond als Gunther aanneemt,
Het is moeilijk te rijmen met een andere beschrijving, die Gunther
van Roosevelt's karakter geeft, ni. dat hij wel oprecht belang stelde
in het volk, maar steeds binnen de perken van een orthodoxie, die men
van een gentleman verwachtte. Hij nam de status quo in het econo-
mische systeem als even vanzelfsprekend aan als hij het zijn familie
deed. De familie was een deel van zijn leven en het economische
systeem evenzo. Alleen wilde hij, dat het systeem humaan werd toe-
gepast.

Zeker is het, dat hij sterk onder de invloed van zijn dominerende
moeder Sara stond en zich, blijkens een openhartige bekentenis van
Eleanor, feitelijk nooit volledig van deze invloed heeft weten te be-
vrijden.

Zeer waarschijnlijk lijkt het ook, dat hij zich zijn vrouw, die een
nicht van hem was, min of meer naar het model van zijn moeder ge-
kozen heeft. Eleanor was een even intelligente en temperamentvolle,
zij het dan een veel tactvollere vrouw. Zij zou nooit zozeer alle gevoel
voor proporties uit het oog verliezen als Sara dit deed toen deze bij
het uitbreken van de tweede wereldoorlog haar zoon verzocht een
oorlogsschip naar Europa te sturen om haar gestrande zuster op te
halen. Zij was diep gebelgd toen Franklin moest zeggen, dat hij daartoe
niet de bevoegdheid bezat.

In de strijd om de zoon heeft de moeder het tenslotte toch tegen de
schoondochter moeten afleggen. Toen de verlamming ingetreden was,
wilde zij, dat Franklin zich op hun landgoed Hyde Park zou terugtrek-
ken en zich als een invalide zou laten verzorgen. Eleanor drong er
echter op aan, dat hij zijn politieke loopbaan zou hervatten, en zij
heeft de strijd gewonnen. Maar zou de weerzin om diep op pro-
blemen in te gaan, die F. R. D.'s gehele leven gekenmerkt heeft,
niet voor een belangrijk deel uit het feit te verklaren zijn, dat hij in
zijn jeugd zijn moeder voor zich liet denken en beslissen?

De verhouding tot zijn moeder heeft wel het diepste in hem geroerd.
Alle andere vriendschaps- en liefdesbetrekkingen (en hij sloot zeer
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gemakkelijk vriendschap) kenmerkten zich door een zekere opper-
vlakkigheid. Vriendschap en liefde hebben hem nooit tot in de diepste
ziel aangegrepen. Ook de verhouding tot Eleanor heeft zich nimmer
door overgrote tederheid en innigheid gekenmerkt. Zij konden uit-
stekend met elkaar overweg, maar leefden ieder hun eigen leven.
Ongetwijfeld heeft zijn ziekte een verdiepende en verrijkende in-

vloed op zijn leven uitgeoefend. Zij heeft van een verwaande jonge
man, die met zijn neus in de wind liep en min of meer op zijn mede-
mensen neerzag (Frances Perkins), een man gemaakt met gevoel voor
het leed in de wereld, met medelijden jegens misdeelden. De verlam-
ming, die zich van zijn lichaam meester maakte, heeft hij willen com-
penseren, ja soms zelfs overcompenseren door hyperactiviteit op alle
terreinen der levens. Hij reisde meer dan enige president vóór hem ge-
daan had, alleen reeds in 1944 50.000 mijlen. De zegepraal op de
verlamming van zijn lichaam heeft hem de overtuiging geschonken,
aat hij nu ook de verlamming zou kunnen overwinnen, die zich van
de economie van zijn land had meester gemaakt. Nu hij zijn ziekte be-
dwongen had, meende hij, dat hij alles aan kon. Harey Hopkins zei dan
ook van hem: "The guy never knows when he is licked". Zelfs na de
grootste nederlaag van zijn loopbaan, toen de "purge", de zuivering
van het Congres van anti-deal afgevaardigden, deerlijk mislukt was,
verloor hij geen ogenblik de moed, maar bleef hij overtuigd, dat het
hem op een andere manier toch wel zou gelukken. Maar ook Hitler
gaf zich nooit gewonnen.
Een 'minder gemakkelijk te herleiden tegenspraak is de volgende.

Gunther zegt, dat Roosevelt het heel goed .kon hebben als iemand
van geërfde rijkdom comfortabel leefde, zoals dat ook bij hemzelf het
geval was, maar dat hij op de nouveaux riches vanuit zijn aristocratisch
besef neerzag. Daarentegen zegt Perkins: "Denk vooral niet, dat hij
de zakenmensen verachtte".15) De verklaring is hier wellicht deze,
dat R. het wel kon goedkeuren indien men door eigen kracht tot een
zekere mate van welstand kwam, maar dat hij de zon niet in het water
kon zien schijnen waar het de machtige geldkoningen, de multimil~
lionairs van zijn dagen gold, die door hun economische macht de poli-
tieke lakens konden uitdelen en als wier woordvoerder in latere dagen
een McCarthy zou optreden. Maar evenmin als zijn neef Theodore de
"malefactors of great wealth", zoals deze hen noemde, ooit ernstig
heeft aangepakt, is Franklin de "royal economists" van zijn dagen, zo-
als hij hen typeerde, ooit principieel te lijf gegaan. Zijn New Deal
heeft de trustvorming, hoewel in naam daartegen gekant, juist bevor-
15) Ibid. p. 270.
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derd. G. W. Johnson in zijn geestig boek "Incredible Tale"16) gaat
dan ook zo ver om de New Deal "een magnifieke vertoning", en
Roosevelt een groot acteur te noemen. Ook Rosenman noemt hem een
toneelspeler van formaat. Johnson citeert daarbij een uitspraak van de
romanschrijver James Boyd, die in 1938, na zijn eerste bezoek aan
Miami sedert vijf jaren, neerschreef: "Miami is nog vrijwel hetzelfde
gebleven. Evenals de rest van het land, is het verdeeld in de lieden, die
àoor Roosevelt geruïneerd zijn, en de lieden, die door hem gered zijn,
waarbij de eersten nog steeds in byzantynse paleizen en in meer dan
Oosterse pracht leven, terwijl degenen, die hij redde, nog steeds in
hun krotten van asphaltpapier huizen".17)

Soms is de tegenspraak niet tussen de biografen onderling, maar tuS-
sen een van hen en de verklaring van Roosevelt zelf. Zo bijv. wanneer
Gunther ons meedeelt: "De vader van Franklin, James Roosevelt, was
een verschrikkelijke snob"l,s). Daarentegen vertelt Roosevelt zelf ons
eerst in kleuren en geuren, hoe zijn vader eens een uitnodiging van
mevrouw Vanderbilt, die hij overigens een sympathieke vrouw vond,
afwees omdat hij anders zulk een nieuwbakken millionairsvrouw ook
op zijn beurt aan huis zou moeten ontvangen. "Toch" '- zo meent
Franklin ter verontschuldiging te moeten aanvoeren - "was mijn
vader geen snob"19). Wie dan wel een snob is, laat hij wijselijk in het
midden.

Soms is de tegenspraak er een tussen de waardering van een biograaf,
en de weerlegging, of de schijnbare weerlegging daarvan, door de his-
torie. Zo wanneer Gunther ten bewijze van Roosevelt's ver vooruit
ziende blik een gezegde van hem citeert: "De eerste eis voor een Euro-
pees accoord is, dat het geen Duitser meer geoorloofd zal zijn een
uniform te dragen"20). Aldus Roosevelt, maar slechts weinige jaren
na zijn dood zijn de meeste Amerikaanse staatslieden heilig overtuigd,
dat een Europese regeling juist berust op de noodzakelijkheid om
Duitsland te herbewapenen.

Een andere weerlegging door de historie bestaat hierin, dat Roosevelt
het als de grote taak van Amerika na de oorlog zag om onder alle
omstandigheden een gemeenschappelijk front tegen de Sowjet-Unie te
voorkomen en veeleer als bemiddelaar tussen Rusland en het imperia-
listische Engeland te blijven fungeren21). Hij vermoedde niet, dat de
16) G. W. Johnson, "Incredible Tale", N.Y. 1950, p. 194,207.
17) Ibid. p. 188.
18) Ibid. p. 153.
10) Hassett, Samrday Evening Post, Oct. 17, 1953.
20) Ibid. p. 116.
21) Elliott Roosevelt, "As He saw it", 1946, p. 207.
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rollen weldra omgekeerd zouden worden en dat eerder aan Engeland
de taak ten deel zou vallen om bemiddelend tussen de communistische
wereld en Amerika als hoofd van het anti-communistische blok op te
treden. Men zou naar aanleiding van deze weerleggingen het stand-
punt kunnen innemen, dat zij niet Roosevelt, maar de historie zelve
tot oneer strekken.

Als een ander bewijs, niet slechts van Roosevelt's wijsheid, maar zelfs
van zijn genialiteit, voert Gunther aan, dat hij tot het einde van zijn
leven de beste relaties met de pers wist te onderhouden, hoewel 80 à
85 % van de nieuwsbladen doorlopend tegen hem ageerden en er in de
presidentiële campagne van 1940 zes staten waren, waarin geen enkel
blad het voor hem opnam. Daarentegen merkt Hassett op: "Zijn rela-
ties met de pers, hoewel uitstekend in de eerste tijd van de New Deal,
werden in de loop der jaren steeds slechter"22). Hij verminderde zijn
populariteit door zijn tactiek om op persconferenties onwelkome vra-
gen te ontwijken, of door het belachelijk maken van de vrager.

Alle biografen tekenen Roosevelt als een groot politicus, maar daar-
om is het des te meer zaak zich af te vragen, wat volgens Roosevelt het
wezen van een democratische politiek is en waardoor het politieke spel
gekenmerkt wordt. De politiek in Westers democratische zin blijkt
zich dan niet te kenmerken door het fett, dat de politicus op grond
van zijn kennis en bekwaamheid en door de juistheid van zijn sociale
inzichten met macht bekleed wordt, maar wel hierdoor, dat hij op
grond van zijn relaties met een menigte personen, door de vriend.
schappelijke betrekkingen, die hij met invloedrijke lieden aanknoopt
en door loyaliteit jegens de partij machine, zich een zo groot mogelijke
aanhang verwerft.

Dit politieke spel heeft R. tot in de finesses verzorgd. Al zijn aan-
hangers heeft hij aan voordelige betrekkingen geholpen. Tijdens zijn
gouverneurschap van de staat New York schreef hij een 5000 brieven
naar alle delen van het land om goodwill voor zich aan te kweken en
zijn nominatie voor het presidentschap voor te bereiden. Waar het
vooral op aankwam was, om psychologische fouten te vermijden, ge-
voeligheden en vooroordelen te ontzien, en zoveel mogelijk mensen
voor zich te winnen door de indruk te wekken, dat hij alles voor allen
wilde zijn. Hij is daarin zo goed geslaagd, dat zelfs Huey Long en
Hearst van de gele pers voor zijn eerste presidentiële nominatie ge-
ijverd hebben.

Roosevelt had bemerkt, dat de belangstelling der mensen meer uit-
ging naar hun werk, hun familie en hun toekomst dan naar politieke
22) Saturday Evening Post, Oct. 17, 1953.
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theorieën, zoals dat trouwens ook bij hemzelf het geval was. Hij trok
daaruit de conclusie, dat politieke theorieën dus van minder belang
zijn. Deze'conclusie heeft evenveel zin als wanneer men zou redeneren:
de gemiddelde mens heeft meer belangstelling voor zijn radiotoestel
en zijn auto dan voor natuurwetenschappelijke theorieën. Dus zijn
goede radiomonteurs en bekwame autotechnici van meer belang dan
de wetenschappelijke arbeid der physiciin hun laboratoria.

In dit licht bezien valt het ook moeilijk te ontkennen, dat de be-
roemde leus, waarmee R. zijn eerste presidentschap en zijn New Deal
inluidde, nI. dat het Amerikaanse volk niets behoefde te vrezen dan de
vrees alleen, een flagrante onwaarheid vertolkte. Deze leus hield im-
mers in, dat de ineenstorting van de Amerikaanse economie slechts een
psychologische achtergrond had, dat er geen objectieve oorzaken, ge-
legen in de structuur van het kapitalistische stelsel, voor de heersende
nood bestonden, en dat, zodra het vertrouwen teruggekeerd was, ook
de nood als met een toverslag verdwijnen zou. Hoe enorm deze onwaar-
heid was, blijkt wel uit het feit, dat in 1939, na zeven jaren van nood-
maatregelen, er nog steeds 9.300.000 werklozen in de U.S.A. waren,
en dat deze demoraliserende en de grondslagen van het Amerikaanse
leven ondermijnende werkloosheid pas door de herbewapening en
door de oorlog opgeheven konden worden. Wanneer. zulk een toe-
dracht geen reden tOt gerechtvaardigde vrees mag heten, vraagt men
zich af, welke reden zich dan wel moet voordoen. Niettemin heeft
deze flagrante onwaarheid, tezamen met de daarop volgende koorts-
achtige activiteit van de New Deal, hetzelfde nuttige psychologische
effect gehad als de ambtsaanvaarding van een Hitler. Het volk kreeg
weer moed, de jeugd zag weer een toekomst en aan de om zich heen
grijpende demoralisatie werd paal en perk gesteld. Alleen het feit,
dat er iets gedaan werd, geheel afgezien van de waarde dezer activiteit,
was voldoende om de moed te doen herleven. "Het gehele land" -
zo lezen wij in een boek over de grote depressie - "is op Roosevelt's
hand. Zelfs als hij doet wat verkeerd is, staat men aan zijn zijde. Mits
hij maar iets doet! Indien hij het Capitool in brand stak, zouden wij
het toejuichen en zeggen: In elk geval is er een flink vuurtje ontsto-
ken".23) Of de schrijver hierbij zinspeelt op de overeenkomst in men-
taliteit tussen het Amerikaanse volk tijdens het hoogtepunt van de
crisis, en die van het Duitse volk bij de brandstichting in het Rijksdag-
gebouw door Goering, blijve thans onbesproken.

Intussen gingen weldra stemmen op, die van de door F. D. R. be-
23) Dixon Weeter,,,The Age of the great Depression", 1948, p. 67.
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oogde welfare staat zeiden, dat hij een wijziging had ondergaan en
veranderd was in de welvaartsstaat voor de rijken, dus diegenen hel-
pend, die geen hulp behoefden. De hulpbehoevenden ontvingen welis-
waar $ 15 per week, dus meer dan een geschoold arbeider in Duits-
land verdiende, maar het grootste deel van de hulpverlening kwam
niet aan noodlijdende individuen, doch, evenals later de Marshallhulp,
aan de banken en de industriëlen ten goede.
Zeker is het, dat de New Deal niet door specifiek democratische be-

ginselen was ingegeven. De tijd was eenvoudig rijp voor drastische
maatregelen. Het kan als puur toeval beschouwd worden, dat deze
maatregelen tijdens de ambtsperiode van een democratische president
genomen werden. Evenmin waren zij een zuiver persoonlijke aange-
legenheid. Indien de president niet het initiatief genomen had, zou het
Congres dit gedaan hebben, want het kon geen uitstel meer gedogen.
Het land was in een stemming voor actie en voor een ingrijpende wet-
geving, welke het dan ook kreeg. Dat evenmin als de New Deal een
specifieke arbeiderswetgeving mocht heten, ook de democratische partij
ooit een specifieke arbeiderspartij geweest is, blijkt o.a. uit het feit, dat
John Lewis, de voorzitter van het CLO., tot de republikeinse partij
behoorde.
De strekking van de New Deal zoals Roosevelt die beoogde, was dan

ook nimmer om de klasseverhoudingen te wijzigen, doch integendeel
om deze te behouden en door het doen van de noodzakelijkste conces-
sies te bestendigen. Het zou ook taalkundig geheel onjuist zijn om
de New Deal overeenkomstig het bijbelse spraakgebruik als een nieuwe
"bedeling" te vertalen. Het beeld is lager bij de grond en aan het
kaartspel ontleend. Het was een nieuw spel kaarten, dat Roosevelt aan
het Amerikaanse volk in handen wilde geven. Men zou dus eerder van
een nieuwe kans, of misschien nog juister, van een nieuwe gok kunnen
spreken. Inderdaad heeft Roosevelt zijn New Deal altijd als een gok
gezien, waarbij niemand tevoren wist, waar het op uit zou lopen. Hij
verklaarde openlijk, dat het slechts een probeersel was en dat, indien
het op deze wijze niet ging, hij het over een andere boeg zou gooien.
Het belangrijkste was, dat er iets gedaan werd al zou het ook een nog
zo groot fiasco blijken te zijn. De dynamiek was het voornaamste. De
politiek onderscheidde zich echter van de desperado-politiek van het
Hitler-regiem hierdoor, dat het een beleid zonder jodenvervolgingen,
zonder concentratiekampen of bloedvergieten was. Het was de trots
van Roosevelt, dat hij gedurende zijn ganse ambtsperiode, eerst als
gouverneur van de staat New York, en daarna als president van de
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Verenigde Staten, nimmer de militie tehulp heeft moeten roepen om
binnenlandse onlusten te onderdrukken.

Wij typeerden tOt dusver zijn binnenlandse politiek. Maar ook bij
de onderhandelingen met staatslieden van andere landen meende Roo-
sevelt zijn kracht niet zozeer te moeten zoeken in argumenteren en
overtuigen als wel in acteren en charmeren. Hij trachtte zo spoedig
mogelijk een amicale en joviale verstandhouding tot stand te brengen
en zocht daarom altijd de persoonlijke kant. Zijn grootste succes boekte
hij toen het hem gelukte de beide kemphanen Giraud en De Gaulle
althans voor het uiterlijk te verzoenen. Toen hij in 1933 met Maxim
Litwinof over de erkenning van de Sowjet-Unie door Amerika onder-
handelde, stelde hij vrijheid van godsdienst als een der voorwaarden.
De Russische ambassadeur antwoordde, dat in zijn land vrijheid van
godsdienst heerste. Niemand werd volgens hem lastig gevallen als hij
de kerk bezocht. Het werd alleen niet aangemoedigd. Daarop gooide
R. het weer over de persoonlijke boeg: "Kom, Max, je weet, wat gods-
dienst voor een mens betekent. Je bent toch zelf door vrome joodse
ouders opgevoed? Daaraan zul je denken als je sterven gaat". Later
vertelde R. aan Frances Perkins, dat Litwinof rood werd van verlegen-
heid en met de mond vol tanden stond. Perkins zelf tekent daarbij
echter eerlijkheidshalve aan: "Een cynicus zal eerder vermoeden, dat
Litwinof verlegen werd omdat hij het in 't geheel niet met Roosevelt
eens was en de persoonlijke kant er liever buiten hield".24)

Toen de vrienden van de president vóór zijn vertrek naar Yalta hun
bezorgdheid uitten, dat hij met zulk een doorgewinterd staatsman als
Stalin zijn krachten zou moeten meten, stelde hij hen gerust, verkla-
rende, dat hij die "Old Buzzard" best aan kon. Dit, hoewel hij reeds
in Teheran.met Stalin's onverzettelijkheid had kennis gemaakt. Toen
Hassett hem na Teheran vroeg, welke indruk hij van Stalin ontvangen
had, antwoordde Roosevelt: "Een man gehouwen uit graniet"25).
Tegenover zijn zoon Elliott formuleerde hij zijn indrukken over de
Stalin van Teheran aldus: "Het is een genoegen met hem samen te wer-
ken. Hij gaat recht door zee. Wanneer hij het onderwerp, dat hij wil
discussiëren geformuleerd heeft, houdt hij voet bij stuk".26)

Intussen rekende hij te Yalta weer vooral op zijn bekwaamheid als
charmeur. Wanneer hij Stalin aan het lachen zou weten te brengen
was, naar zijn mening, het pleit al half gewonnen. Tevoren waar-
schuwde hij daarom zijn vriend Churchill, dat hij voor dat doel een
24) Ibid. p. 127.
25) Saturday Evening Post, Oct. 24, 1953.
26) E. Roosevelt, "As He saw it", p. 183.
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kleine comedie zou opvoeren. Tijdens een inleidende bespreking fluis-
terde hij met een toneelstem, dat Stalin vandaag het een en ander bij
Churchill door de vingers zou moeten zien, want dat Winston met
het verkeerde been uit bed gestapt was. Een gegrom van Churchill en
een glimlach van Stalin waren zijn beloning. Deze kunststukjes ver-
oorzaakten echter niet, dat Stalin ook maar een enkel ogenblik de
belangen, die voor hem op het spel stonden, uit het oog verloor. De
onderhandelingen vielen merendeels in zijn voordeel uit. Dit deed
overigens geen afbreuk aan de heimelijke bewondering die Roosevelt
voor zijn grote tegenspeler gevoelde.
Zulk een bewondering ging echter gepaard met een verbijsterende

onwetendheid en naïeveteit ten aanzien van de persoon van Stalin en
van de beginselen, waarvoor deze stond. Zo schreef hij de sympathieke
zijde van Stalin's karakter, die hij zo duidelijk aanvoelde, aan het feit
toe, dat Stalin eerst voor het priesterschap bestemd was en verschei-
dene jaren op een priesterseminarie had doorgebracht. Dit, niettegen-
staande het feit, dat Stalin zelf zich steeds met grote minachting en
afkeer over deze seminaristische opleiding heeft uitgelaten. Deze gis-
sing was intussen reeds een vooruitgang vergeleken met de flater, die
hij ten aanZien van Stalin te Teheran beging. Toen liet hij zich als
volgt uit: "Stalin is een heel interessante man. Ze (sic.!) zeggen, dat
hij een boer uit een van de achterlijkste delen van Rusland is, maar ik
kan je vertellen, dat hij elegantere manieren heeft dan wij allen bij
elkaar".27) Stalin is echter nooit een boer geweest. Ook zijn vader,
hoewel van boerenafkomst, was geen boer, maar oefende een am-
bacht uit.

Nooit heeft Roosevelt de moeite genomen om zich in de geschie-
dl:~nisvan het Russische volk of van de grote Revolutie van 1917 te
verdiepen, hoewel het toch zijn eerste plicht als staatsman was om de
grote bondgenoot te begrijpen. Van de geschiedenis van het Ameri-
kaanse volk was hij haarfijn op de hoogte, maar verder ging zijn
wetenschappelijke belangstelling niet. ,Wel uitte hij zich tegenover
Perkins aldus: "Ik wou, dat iemand me iets over de Russen kon ver-
tellen. Ik wou, dat ik ze kon bestuderen. Frances, probeer jij eens uit
te vinden hoe hun karakter eigenlijk is".28) Dat het geen zaak van
psychologie was en dat een menigte belangrijke boeken over het heden
en verleden van Rusland voor 't grijpen lagen, schijnt hij niet te hebben
geweten. Ook beklaagde hij er zich over, dat Stalin maar niet scheen
te kunnen begrijpen wat "vrije" verkiezingen waren, zoals die, welke
27) Perkins, p. 76.
28) Ibid. p. 77.
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in Amerika weer voor de deur stonden, hoewel Roosevelt zich alle
moeite getroostte om dit oom Joe aan het verstand te brengen. Van
zijn kant lag het Marxistische standpunt buiten Roosevelt's zichtskring,
volgens hetwelk verkiezingen nooit "vrij" zijn, maar steeds - zowel
in het Westen als in het Oosten - gedetermineerd worden door het
propagandageweld van een heersende klasse, die over alle, of bijna
alle publiciteitsorganen beschikt en dus de publieke opinie naar harte-
lust kan kneden. Of een verkiezing in het voordeel van de samenleving
uitvalt, hangt dus volgens deze zienswijze niet van de stemmen van
willekeurige individuen af, maar hiervan, of een heersende klasse al dan
niet de ware belangen van het gehele volk vertegenwoordigt. Deze
zienswijze stond echter zo ver af van de Amerikaanse opvatting van
democratie, dat Roosevelt en Stalin niet vruchtbaar over dit onderwerp
konden discussiëren. Zulk een onderschatting van het Marxistisch ge-
schoolde Russische intellect werd echter gemakkelijk afgewisseld door
een overschatting van de Russische mentaliteit. Zo bijv. wanneer
Roosevelt de naïeve hypothese lanceert: "Die Russen schijnen met hun
allen te willen doen wat goed voor de gemeenschap is in plaats van
voor zichzelf. Wij zorgen eerst allemaal voor onszelf en denken dan
pas aan de gemeenschap".29) Dat deze eigenschap niet uit een bijzon-
dere altruïstische natuur van het Russische volk verklaard behoeft te
worden, maar wel uit een verandering van de maatschappelijke struc-
tuur, gevolg van de October-revolutie, waardoor juist het collectieve
handelen voortaan in het voordeel van het individu kon uitvallen, en
anderzijds het voordeel van het individu door het collectieve handelen
gehaat kon worden, ook dit maatschappelijke inzicht lag klaarblijkelijk
weer buiten Roosevelt's gezichtskring.

Deze onwetendheid werd ook door zijn omgeving gedeeld. Van zijn
medewerker Harry Hopkins zei men, dat hij slechts twee dingen van
Rusland afwist. Vooreerst, dat er eens een slechte Tsaar geleefd heeft,
die Iwan de Verschrikkelijke werd genoemd. Ten tweede, dat Amerika
het eerst door Rusland in 1776 als zelfstandige natie werd erkend.

Mogen wij aannemen, dat Roosevelt, ondanks zijn onbekendheid
met de achtergrond van het wereldgebeuren, dat zich in Oost-Europa en
Azië afspeelde, toch stelselmatig voor de vrede gewerkt heeft, in tegen-
stelling tot Hitler, die stelselmatig op oorlog aanstuurde? Dit kan
zeker niet zonder meer gezegd worden. Het buitenlandse beleid van
Roosevelt in de dertiger jaren heeft zich in niets onderscheiden van
bet jammerlijke beleid der andere Westerse mogendheden. Ook Roose-
29) Ibid. p. 78.
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velt heeft tot grote ergernis van Eleanor meegewerkt aan de politiek,
die het republikeinse Spanje aan het fascisme uitleverde. Ook Roose-
velt keurde het accoord van München goed, dat Tsjechoslowakije aan
het nazi-monster ten prooi liet vallen. Hij weigerde de neutraliteitsweç
op het verre Oosten toe te passen. Jaren lang was de Japanse oorlog in
China alleen mogelijk door Amerikaanse verschepingen van olie en
ruw ijzer naar Japan. Hij deed niets om Mussolini in Ethiopië te dwars-
bomen en desavoueerde de Volkenbond tezamen met het principe der
collectieve veiligheid. In 1939 nam hij een aarzelende houding tegen-
over de asmogendheden aan, waardoor Hitler zeer aangemoedigd werd
om zijn plannen door te zetten.

Indien men uit dit alles de gevolgtrekking wil maken, dat toen
Amerika tenslotte toch met de asmogendheden in oorlog geraakte, dit
aan de kortzichtige vredespolitiek van de voorafgaande jaren le wijten
was, lijkt ons voor dit standpunt inderdaad veel te zeggen.

Slaan wij een terugblik op het leven van Franklin Delano Roosevelt,
dan zijn wij geneigd ons de haren van ergernis uit het hoofd te rukken
bij de gedachte, dat zulk een humaan en schrander, maar oppervlakkig
en beginselloos man, on onderlegd in de theorie der sociale weten-
schappen, onkundig van de achtergrond van grote gebieden van het
wereldgebeuren, van de revolutionnaire wereldbeweging, die bezig is
het aanzijn van de ganse wereld te veranderen - nochtans zonder
enige twijfel tot de allerbeste staatslieden, die het Westen in de laatste
decenniën heeft opgeleverd en tot de allergrootste presidenten, die
Amerika ooit gehad heeft, gerekend moet worden. Indien intelligentie,
charme en goedwillendheid voldoende zijn om een uitnemend staats-
man te vormen, dan was Roosevelt inderdaad een politicus van groot
formaat. Maar de uitkomst heeft bewezen, dat dit niet voldoende is.
Roosevelt heeft aan geen enkel probleem van onze tijd een principiële
oplossing kunnen geven. Noch aan de wetgeving van de New Deal,
noch aan de oorlogvoering lagen klare principes ten grondslag. Het
zijn altijd tijdelijke noodmaatregelen geweest. Uit dit feit is ook de
huidige volte face ten aanzien van Duitsland en Japan enerzijds, en de
Sowjet-Unie met communistisch China anderzijds, te verklaren. Alleen
van een staatkunde, zowel binnenlandse als buitenlandse, die door
wetenschappelijke beginselen beheerst wordt, mag men onzes inziens
verwachten, dat zij continuïteit en consequentie zal vertonen. Tot de
staatslieden, die op zulk een fundament kunnen bouwen, heeft F. D. R.
echter niet behoord.
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DRIEHOEK VAN WATER

Groen water, blauwe lucht, karteling
van schuim, 0 golven,
golvende kudde, eeuwig
uw manen bewegend,

in welke richting, gesluierd,
gedempt de trappelende hoeven,
spatten van schaduwloos schuim
de einder omhelzend,

wijd als twee armen gespreid,
twee kloppende harten,
het schip als een pijlpunt vooruit,
driehoek van water,

nooit is de wind onvermengd
vriend-vijand, zijn adem
glijdt langs de magnetische naald
en legt zout op de lippen.
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EEN MUITER I] IN VERZUIMD BRAZIEL.

Al telt het ijverig doorsnuffelde oude gebouw van onze vaderlandse
geschiedenis weliswaar niet zo heel veel vergeten hoeken meer, toch
zijn er nog wel enige overgebleven en zelfs op plaatsen, waar men het
niet allereerst zou verwachten. In zulk een vergeten hoek ligt de episode
verscholen, waaraan de volgende bladzijden worden gewijd. In een
hoek, die men merkwaardig genoeg ergens op de deftige hoofdverdie-
,ping der gouden eeuw moet zoeken, maar die onze geschiedschrijvers
om zijn gemis aan nationale glans te midden van zoveel schittering en
om zijn hinderlijke rommeligheid steeds weer zijn voorbijgelopen zon-
der er meer dan oppervlakkige aandacht aan te schenken. Het is de
hoek, waarin het verhaal van de ondergang van hetgeen sedert On no
Zwier van Haren bekend staat als "verzuimd Braziel" onder het stof
van drie eeuwen is blijven sluimeren.
Om ons op het toneel der gebeurtenissen te oriënteren richten wij de

blik naar de kuststrook van Noord-Brazilië, waar de in 1645 opgestane
Portugezen alle krachten inspannen om de gehate Westindische Com-
pagnie in zee te drijven. Wij zien daar het Recief liggen, nog kort
geleden de welvarende residentie van de brillante Johan Maurits van
Nassau, nu een belegerde vesting, waar een niet voor zijn taak bereken-
de Hoge Raad van Brazilië met ontoereikende middelen een slepende
strijd moet voortzetten, waar een hongerende bevolking reikhalzend
uitziet naar hulp uit het vaderland of scheepsgelegenheid om te repa~
triëren en waar morrende soldaten de dag verwensen, waarop zij zich
aan de kwijnende Compagnie, die buit noch soldij meer garanderen
kan, hebben verhuurd. Nauw houden de Portugezen de stad aan de
landzijde ingesloten, het gehele achterland is in hun handen. Dicht ten
Zuiden bezitten zij in Kaap St. Augustijn een sterke operatiebasis,
waarlangs zij van over zee worden versterkt. Naar het Noorden toe is
het fort van Parahyba aan de mond van de gelijknamige rivier nog in
Hollandse handen: ook niet meer dan een geïsoleerd brokje kust, maar
van belang als enige plaats, waar oorlogsschepen binnengaats kunnen
worden schoongemaakt en het scheepsvolk zich kan verversen. Nog
beheerst de Compagnie de zee, maar particuliere Zeeuwse kapers heb-
ben daarin een belangrijk aandeel. Een eskader van drie schepen van
de Zeeuwse admiraliteit onder Banckert, dat in 1646 hulp komt bie-
den, moet reeds in het volgende jaar terugkeren.
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Zonder krachtige staatshulp dreigt Nederlands-Brazilië verloren te
gaan. Tenslotte, na langdurige beraadslagingen en toebereidselen, zen-
den de Staten-Generaal in het laatst van 1647 een vloot van twaalf
oorlogsschepen onder Witte Cornelisz. de \Vith als admiraal naar de
bedreigde kolonie; in het kielzog volgt een transportvloot met een
troepenmacht van zesduizend man. De duur van de expeditie is be-
rekend op een jaar; succes achten Staten en Compagnie, die De With's
bezwaren te licht tellen, bij voorbaat verzekerd. Groot is dan ook de
ontgoocheling, wanneer het even slecht uitgeruste als betaalde leger
in twee opeenvolgende bloedige veldslagen bij het Guararapesgebergte
de nederlaag lijdt tegen de voor hun vrijheid vechtende Portugezen.
Even teleurstellend is het geringe resultaat van De With's actie ter
zee: wel blokkeert hij bij tussenpozen de vijandelijke havens, maar
daar de in de Allerheiligenbaai gestationneerde Portugese galjoenen
zich niet buitengaats wagen, blijft een klinkende zege in een algemeen
treffen hem ontzegd. Zijn verstandhouding tot de Hoge Raad, van de
aanvang af bemoeilijkt doordat deze hem teveel aan de leiband wil
houden, wordt steeds slechter, wanneer blijkt, dat de Raad de in het
vaderland gedane toezeggingen ten aanzien van de bevoorrading der
schepen niet kan nakomen en de kracht van de vloot daardoor wordt
verlamd. In het voorjaar van 1649, als de termijn van een jaar reeds is
verstreken en de schepen aan alles gebrek beginnen te krijgen, onder-
neemt De With een laatste poging om de vijand een gevoelige klap
toe te brengen en gaat op zoek naar de Portugese suikervloot, die om-
streeks deze tijd van Rio de Janeiro zal uitlopen. Zeven van de bruik-
baarste schepen neemt hij op deze tocht mee; de overige blijven in de
omgeving van het Recief achter. Wij ookl).

Terwijl de admiraal met het gros van' de vloot ver naar het Zuiden
voor Rio de Janeiro kruiste, speelden zich op het schip de Dolphijn -
dat in Parahyba was achtergebleven - gebeurtenissen af, waarin de
langzamerhand onder het scheepsvolk gegroeide spanningen tot uiting
kwamen en die een voorbode zouden blijken te zijn van verder onheil.
Deze episode is om meer dan één reden een afzonderlijke beschouwing
1) De voornaamste bronnen met betrekking tOt De With's expeditie naar

Brazilië zijn het procesdossier, voortgevloeid uit de berechting van De \'{Tith
en zijn kapiteins na hun terugkeer, de resolutiën en liassen-Westindische
zaken van de Staten-Generaal en de resolutiën en brieven van de Hoge Raad
van Brazilië, alles berustende in het Algemeen Rijksarchief, Hieruit zijn ook
de gegevens geput voor dit artikel, dat een hoofdstuk vormt van een in be-
werking zijnd academisch proefschrift over dit onderwerp.
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waard: om de blik, die zij ons gunt op de onverkwikkelijke toestanden
op De With's vloot en de perikelen, die daaruit voortvloeiden; om de
belangrijke rol, die deze zaak in het latere proces heeft gespeeld; en
om de hoofdpersoon, kapitein Job Forant, die van dit alles het slacht-
offer zou worden, om daarna echter zijn mislukte carrière op de Staatse
vloot voor een succesvolle in dienst van zijn geboorteland Frankrijk
te verruilen. De talrijke processtukken over deze zaak stellen ons
bovendien in staat deze muiterij in haar ontstaan, verloop en gevolgen
zo goed als volledig te reconstrueren.
Ten aanzien van Job Forant moet eerst worden vastgesteld, wie hij

eigenlijk was: tot voor kort was hij namelijk in de Nederlandse litera-
tuur onbekend of werd hij vereenzelvigd met zijn vader Jacques2). Op
zoek naar personalia over de beide Forants vond ik in de Franse biogra-
fische literatuur de gegevens, welke mij in staat stelden hen duidelijk
van elkaar te onderscheiden; alleen over hun beider verrichtingen in
Hollandse dienst zijn de Franse auteurs begrijpelijkerwijze minder
goed ingelicht3).
Jacques Forant dan, geboren in 1588 op het eiland Rhé bij La

Rochelle uit een strijdbaar protestants geslacht - zijn vader Job kwam
10 de strijd om La Rochelle op roemrijke wijze om het leven - had
reeds een verdienstelijke loopbaan in Franse, later in Engelse zeedienst
achter zich, toen hij in 1635 met voorspraak van Frederik Hendrik
werd aangesteld als kapitein bij de Amsterdamse admiraliteit, vanwaar
hij later naar die van de Maas moet zijn overgegaan. Tot 1645 bleef hij
in functie en wist zich herhaaldelijk te onderscheiden4). Na dit jaar
schijnt hij niet meer te hebben gevaren; hij overleed in 1649.
Zijn zoon Job werd geboren in La Tremblade, een kustplaatsje ten

Noorden van de Gironde. Als zijn geboortejaar wordt 1612 opgegeven,
hetgeen echter wel wat te vroeg schijnt en met meer waarschijnlijk-
heid op omstreeks 1620 mag worden gesteld. In 1635 met het gezin
van zijn vader naar Holland gekomen, zal hij bij hem een goede leer-
school hebben genoten en in de jarenlange strijd tegen de Duinkerkers
genoeg ervaring hebben opgedaan om hem in 1646 als kapitein bij de

2) ]. C. Mollema, Geschiedenis van Nederland ter zee, Il, Eererol blz. 21;
vader en zoon worden hier met elkaar verward. Beter wist M. G. de Boer,
Tromp en de armada van 1639, blz. 190; dez., Het proefjaar van M. Hz.
Tromp, blz. 71.

3) Larousse du XXe siècle, III p. 557; E. et E. Haag, La France protestante,
VI, 597-600; A. lal, Dictionnaire critique de biographie et d'histoire,
p.589.

4) De Boer, Tromp en de armada van 1639, blz. 189.
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Rotterdamse admiraliteit te kUl1llen opvolgen5) en in 1647 te worden
ingedeeld bij het secours voor Brazilië. Over zijn wedervaren aldaar is
in de Franse literatuur blijkbaar niets bekend: wellicht heeft hij er in
later jaren opzettelijk over gezwegen6). Om het beeld van de man te
voltooien lopen wij even vooruit. Na in Februari 1651 wegens ernstig
plichtsverzuim, tijdens de Braziliaanse tocht begaan, tOt verbanning
uit den lande te zijn veroordeeld, duikt hij een jaar later in Frankrijk
op, weet zich in de zeestrijd tegen Spanje te onderscheiden en zich
daardoor een aanstelling als kapitein bij de Franse marine te verze-
keren. Als zodanig heeft hij meer dan eens de strijd opgenomen tegen
zijn vroegere Hollandse wapenbroeders: zo in de slag bij Schooneveld
in 1673. Ook is hij in 1667 nog eens hier te lande teruggekeerd om toe
te zien op de bouw van schepen voor de Franse vlooti). Wegens zijn
protestantse gezindheid, waaraan hij tot na de opheffing van het edict
van Nantes trouw bleef, werd hij lange tijd uit de hogere vlootrangen
geweerd. Toen hij eindelijk in 1686 voor de aandrang zwichtte en tot
het katholicisme overging, kreeg hij kort daarna de rang van chef
d'escadre. Hij stierf te Brest in 16928).

Iemand van zodanige afkomst en loopbaan moet het ware zeemans-
bloed in de aderen hebben gehad. In zijn voordeel spreekt het ook stel-
lig, dat de toch zo ongemakkelijke De With een goede dunk van zijn
capaciteiten heeft gekoesterd. Tijdens het proces verklaarde deze, "dat
hij cap. Forant als een van de bequaemste ende outste heeft geoordeelt
gehadt omme aldaer (n.l. in Brazilië) in absentie van meerder officie-
ren over de schepen bij gelegentheyt te commanderen". Des te opmer-
kelijker is het, dat juist Forant de eerste zou zijn, wiens recalcitrante
bemanning aan het muiten sloeg, doch dit moet dan ook ten dele aan
toevallige omstandigheden worden toegeschreven. Immers wanneer
men de oorzaken van het gebeurde nagaat, kan men vooropstellen, dat
niet alleen op Forant's schip, maar op de gehele Brazielvloot de stem-
ming langzamerhand rijp moet zijn geworden voor oproer. Het lang-
durige, uitzichtloze verblijf in de belegerde, vervallen kolonie, het uit-
blijven van noemenswaardige successen, de slechte voedingstoestand,

5) De Boer, Tromp en de Duinkerkers, blz. 223, 228.
6) De direereur van het Musée de la Marine te Parijs kon mij desgevraagd

geen enkele Franse publicatie noemen, die van Forant's verblijf in Brazilië
gewag maakt.

7) H. T. Colenbrander, Bescheiden uit vreemde archieven omtrent de
groote Nederlandsche zeeoorlogen, I blz. 525, IJ blz. 251.

8) Over Forant's rol in de zeestrijd van 1690 zie nog: ]. C. M. Warnsinck,
De vloot van den koning-stadhouder, blz. 36, 37, 48. '
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het inhouden van buitgeld, de verwaarlozing van de schepen, dit alles
bleef niet zonder uitwerking op het moreel van het scheepsvolk. De
expeditie was slechts voor één jaar uitgerust, maar nu deze termijn was
verstreken zonder dat er sprake was van terugroeping, begonnen velen
zich, evenals de admiraal, af te vragen: hoe lang nog? Zij zagen in het
voorjaar van 1649 schepen van het Rec.;ef naar het vaderland terug-
keren met repatriërende ambtenaren, burgers en afgedankte soldaten,
die Brazilië de rug toekeerden en zij dachten: wanneer wij? De drang
naar huis, weg uit dit ellendige oord, waar eer noch buit te behalen
was, maar honger en scheurbuik gestadig dreigden, dat was het, wat
de matrozen deed uitzien naar een gelegenheid om er desnoods met
schip en al van door te gaan. Deze gelegenheid deed zich nu juist voor
op de Dolphijn, toen dit schip aan het directe gezag van De With was
onttrokken, doordat het niet aan de tocht naar Rio de Janeiro deelnam.
Overigens had de ontevredenheid onder Forant's bemanning nog haar
eigen oorzaken, waarover de processtukken ons merkwaardige bijzon-
derheden onthullen.
Om te beginnen was daar de beroering over de vraag, aan welke

artikel brief de schepelingen onderworpen waren. De instructie van De
With, hem door de Staten-Generaal verleend, schreef hem in artikel 35
voor de artikelbrief ter zee, die in Brazilië gebruikelijk was, te hand-
haven: die van de Westindische Compagnie dus. Artikel 45 van de
instructie gaf hem echter in afwijking van artikel 35 het recht de
artikelbrief zo nodig te "verbeteren" ter wille van de goede geest onder
het scheepsvolk. Een bepaling, welker vage bewoordingen de eigen-
lijke strekking volkomen in het duister laten. De bedoeling wordt ons
echter duidelijk uit hetgeen De With bij een zijner verhoren hierover
heeft verklaard: op zijn eigen aandringen was dit artikel in zijn instruc-
tie opgenomen, omdat hij de vrijheid wilde hebben om, wanneer hem
dat wenselijk leek, de artikelbrief "van het land" toe te passen, d.w.z.
de artikelbrief roerende de oorlog ter zee, die op de landsoorlogssche-
pen gold. Op grond van deze bevoegdheid had hij dan ook vóór het
vertrek van de vloot aan alle kapiteins gelast tOt nader order deze
laatstgenoemde brief te observeren, "ende dat om alle onlusten wech
te nemen, die daeruyt apparentelijck onder 't volck soude ontstaen
hebben, indien men haer van den articulbrieff van de Westindische
Compagny hadde comen te vermanen, alsoo te vooren in Zeelant op
de schepen van Banckert, Frans Jansz. ende Ducdalff groote onlusten
was gespeurt". Dit laatste doelde op de drie schepen van de Zeeuwse
admiraliteit, die in de jaren 1646-'47 in Brazilië dienst hadden ge-
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daan en juist vóór het uitzeilen van De With waren gerepatrieerd; in
ander verband vertelt De With, dat het volk op deze schepen oproerig
was geworden, omdat het in zijn rantsoenen was te kort gedaan!!).
Hiermee komen wij aan de kern van de kwestie: de onwil van de be-
manning om onder de artikelbrief van de Compagnie te dienen sproot
daaruit vOOrt,dat dit een vermindering van rantsoen betekende. Immers
de toepassing van deze of gene artikelbrief bracht mee, dat ook de
daarbij behorende rantsoenbrief van kracht was en nu was de rantsoen-
brief van de Compagnie minder vrijgevig dan die van de Staten-
Generaal.
De With's bevel aan zijn kapiteins om de artikelbrief van het land

we te passen had dus kennelijk de strekking het volk op het in Brazilië
zo gevoelige punt van de scheepsrantsoenen gerust te stellen. Het was
niet de enige keer, dat De With, overtuigd dat het met onwillige hon-
den slecht hazen vangen is, een open oog toonde te hebben voor de ma-
teriële noden van zijn mannen. Forant echter schijnt dit nog te hebben.
moeten leren: hij heeft zich tenminste aan de betreffende order van zijn
chef niet gestoord. Bij zijn verhoor heeft hij later verklaard het voor-
lezen van de landsartikelbrief aan het scheepsvolk opzettelijk te hebben
nagelaten "om beters wille", hetgeen hij desgevraagd nog verduidelijkte
met de woorden: "Opdat sijn victualie te verder soude strecken". Dat
zou men een daad van wijs beleid kunnen noemen, indien het er niet
tevens een van minder te waarderen koopmanschap was geweest: op
deze wijze kon immers een kapitein op de per hoofd en per dag vastge-
stelde kostgelden ongeoorloofde winst maken. En dat Forant daarvan
wellicht niet afkerig is geweest, blijkt uit een andere beschuldiging, die
hij niet ten volle heeft kunnen weerleggen: dat hij in Brazilië een deel
van zijn victualie ten eigen bate had verkocht. Verschillende leden van
de bemanning verklaarden tijdens het proces, dat vaten met boter en
brandewijn aan land waren gebracht en de akte van beschuldiging
spreekt zelfs van lieden van de wal, die met bootjes naar het schip
kwamen om brandewijn te kopen. Forant beweerde, dat hij dit met toe-
stemming van de admiraal had gedaan, maar De With heeft desge-
vraagd ontkend die toestemming te hebben gegeven. De prijzen waren
op het Recief hoog, de verleiding tot deze laakbare handel was dus
groot en het heeft er alle schijn van, dat Forant aan deze verleiding
geen weerstand heeft kunnen bieden.
\) Hierover ook: Het dagboek van Hendrik Haecxs, lid van den Hoogen

Raad van Brazilië 1645-1654, medeged. door S. P. I'Honoré Naber in
Bijdr. en Med. Hist. Genootschap, XLVI (1925), blz. 126-311; aldaar op
19 Sept., 24 Oct. en 3 Nov.î647.
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Nu kwamen dergelijke practijken onder het toen heersende stelsel
van verzorging der scheepsvoeding door de kapiteins ongetwijfeld vaak
voor, maar Foram had moeten bedenken, dat hij daarmee in Brazilië,
waar het met de voedselvoorziening zo droevig gesteld was, toch wel
bijzonder voorzichtig moest zijn. Van hoe slechte kwaliteit de aldaar
verstrekte victualie was, blijkt uit de verklaring van de bottelier van
de Dolphijn, dat de wormen uit het brood liepen10). Des te erger was
het voor de geest onder de bemanning, dat Forant ten aanzien van dit
toch reeds tere punt de verdenking van baatzucht op zich laadde; ja, dat
de matrozen er hem de schuld van gaven, dat er zieken aan boord van.
gebrek waren gestorven. Het is nogmaals de bottelier, die ons een harte-
kreet uit de mond van de arme scheurbuiklijders heeft overgeleverd:
"Sij seyden, och mocht ick mijn buyck eens vol eten eer ick sterf". Her-
haaldelijk drong het volk dan ook aan op toepassing van de artikel-
brief - en dus implicite van de rantsoenbrief - van het land, waartoe
deze eerst openlijk moest worden voorgelezen. Maar Forant bleef daar-
voor doof, beweerde zelfs geen exemplaar van de bedoelde artikel brief
aan boord te hebben en volgens de bottelier "swoer hij daer sulcke
diere eeden op, dat het te horribel is om te schrijven".
Intussen kwam een andere kwestie de reeds geprikkelde gemoe-

deren verontrusten. Het moet kort voor het uitbreken van de muiterij
zijn geweest, dat Forant van zijn moeder een brief ontving, waarin zij
hem waarschuwde te hebben vernomen, dat de admiraliteit haar kapi-
teins geen kostgelden zou vergoeden over een langere periode dan de
twaalf maanden, waarop de duur van de expeditie was beraamd. De
vraag, in hoeverre dit gerucht waarheid bevatte, kunnen wij in hèt
midden laten, maar ongerijmd klonk dit in de toenmalige omstan-
digheden stellig niet: het door de Staten-Generaal aan de admirali-
teiten toegestane subsidie voor de expeditie was immers eveneens
slechts op een duur van één jaar gebaseerd. Neemt men daarbij in
aanmerking, dat de provincies in het opbrengen van hun quoten zelfs in
dit. achteraf ontoereikend gebleken subsidie nog jaar op jaar nalatig
bleven - nog in 1651 moesten de Staten-Generaal daarop bij hun
leden aandringen - dan is er weinig in te brengen tegen het stand-
punt van een admiraliteitscollege, dat zijn kapiteins slechts betaalde
voor zover het subsidie strekte; wie daarmee geen genoegen nam, moest
dan maar in Den Haag zijn beklag doen.

10) De With kwalificeerde in een van zijn brieven de scheepskost in Brazilië
als volgt: het brood vol worm, de stokvis vol mijt,. de gort vol kevers en de
erwten oud, muf en zo hard als musketkogels.
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Forant kende de berooide kaspositie van zijn admiraliteit maar al te
goed: was zijn vertrek uit Rotterdam niet zes weken vertraagd geweest
door gebrek aan middelen om zijn schip uit te rusten? Hij had dus alle
reden om het deprimerende nieuws voor waar aan te nemen, maar ook
al was dit zo, dan had hij met het oog op de stemming der bemanning
stellig wijzer gedaan met het voor zich te houden. Hij heeft er echter
met zijn officieren over gesproken met het gevolg, dat ook de matrozen
het aan de weet kwamen en dezen trokken de voor de hand liggende
conclusie, dat, waar de kapitein niet zeker was van zijn kostgelden, zij
het evenmin konden zijn van hun gages. Zo kregen de onwil om langer
in Brazilië te blijven en de leuze "terug naar huis" nieuw voedsel.

Men krijgt uit dit alles niet de indruk, dat Forant in zijn optreden
tegenover zijn ondergeschikten uitmuntte door verstandig overleg en
psychologisch inzicht. Een enkel feit doet ook twijfel rijzen, of hij wel
voldoende gezag wist af te dwingen. Toen eens de konstabelsmaat
Gabriël Pietersz. zich op het voor hem verboden achterdek bevond en
Forant hem beval dit te verlaten, gaf de aangesprokene, zonder zelfs
behoorlijk zijn hoed af te nemen, brutaalweg te kennen "soo wel daer
te willen wandelen als hij capiteyn". Dit vrijpostige jongmens zou
later een der hoofdaanleggers van de muiterij zijn.

Men kan begrip hebben voor de motieven, die het scheepsvolk tOt
openlijk verzet brachten, men kan sympathie gevoelen voor deze
slachtOffers van een maritiem beleid, waarbij de primaire belangen
van het personeel schromelijk werden verwaarloosd, maar men hoede
zich ervoor hen zonder onderscheid als onschuldige verdrukten te idea-
liseren. Tenslotte was qet veelal het schuim der havt;nsteden, dat op
's lands vloot diende en onder Forant's bemanning zullen dan ook wel
elementen hebben gescholen, wie men geen al te edele drijfveren moet
toeschrijven. Dit geldt met name voor Forant's luitenant Huych de
Jong, met wie hij het al bijzonder slecht had getroffen. De With heeft
tijdens 'het proces een onthulling over deze luitenant gedaan, die te
merkwaardig is om hier niet te worden vermeld. Op de vraag van de
advocaat-fiscaal, "oH capiteyn Forant hem noyt en heeft geclaecht
gehadt over de murmuratien ende ongehoorsaemheyt van sijn volck",
gaf De With ten antwoord: "dat hem cap. Forant sonderlinge noyt
over eenige murmuratie heeft geclaecht, maer wel geseyt dat hij merek-
te, dat sijn lieutenant genegen was sijn volck op te rockenen ende in
disordre te brengen; dat hij admirael daerover den lieutenant in 't par-
ticulier tOt sijn debvoir heeft aengemaent ende van sijne disobedientie
affstant te willen doen, gebruyckende daerinne die discretie ten aen-
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sien dat hij vice-admirael is geweest van Campaen, ende dat hij niet
en bevont de saeck soo pregnant om daerover crijchsraet te houden,
ende oock de aenclachte van cap. Forant soo groot niet en was".
Deze luitenant was dus, als wij De With goed verstaan, een gewezen

ondercommandant. van de beruchte zeeschuimer Claes Compaen en
had blijkbaar, nadat zijn meester het piratenbestaan vaarwel had ge-
zegd, zijn emplooi gezocht op de vloot der Heren Staten. Al kon men
destijds bij het aannemen van scheepsvolk stellig niet kieskeurig zijn,
men wrijft zich toch wel even de ogen uit, als men ziet, dat iemand
met zulk een verleden het nog wel tot luitenant bij de admiraliteit
van de Maas kon brengen en dat De With, die 's mans antecedenten
kende, het nodig vond enige consideratie tegenover hem in acht te
nemen. Intussen zat Forant letterlijk en figuurlijk met deze ex-zeero-
ver opgescheept en hij zou daar weinig pleizier van beleven.
Dat zich echter onder de muiters ook figuren van ander gehalte be-

vonden, blijkt uit het voorbeeld van de ziekentrooster of "dominé"
(zoals hij gemeenlijk werd genoemd) Jan Cornelisz. Swan, volgens
Forant "een van deprincipaelste roervincken" en door een zijner mede-
standers afgeschilderd als "ambassadeur van 't volck": Het laat zich
verstaan, dat het gemoed van de man, wiens taak het was de door
scheurbuik gekwelde matrozen in hun lijden bij te staan, in opstand
kwam, wanneer hij berusting moest prediken in de ellende, veroorzaakt
door het wanbeleid der verantwoordelijke gezagsdragers .. Hier was
een nood, die geen bidden leerde, maar wel vloeken.
Alle opgesomde factoren moeten hebben samengewerkt om aan

boord van de Dolphijn een ontevredenheid te doen groeien, die latent
bleef, zolang men de admiraal, met wie niet viel te spotten, in de nabij-
heid wist, maar die elk ogenblik kon losbarsten, zodra deze remmende
invloed ontbrak. Deze laatste situatie deel zich voor, toen Forant in het
begin van Mei 1649 op het Recief terugkeerde uit Parahyba, waar hij
zijn schip had moeten schoonmaken. Daarbij was gebleken, dat het
danig door de worm was aangetast: men kon met de handen stukken
uit de scheepshuid breken, die meer op honingraten geleken dan op
eikenhout!!). Forant betoogde bij de Hoge Raad, dat reparatie drin-
gend noodzakelijk was, doch de Raad was van oordeel, dat het schip
niet kon worden gemist. Op dezelfde dag was namelijk een verzoek om
versterking binnengekomen van kapitein Cort, die geheel alleen voor
Kaap St. Augustijn kruiste. Behalve Forant was alleen het veroverde

11) Klachten over "van de worm doorvreten" schepen waren in Brazilië
aan de orde van de dag.
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schip S. Bartholomeu (kap. Boëtius Schaeff) ter beschikking: het gros
van de vloot was immers tien dagen tevoren onder De With naar de
wateren van Rio de Janeiro vertrokken. Dus kreeg Forant bevel te-
zamen met Cort en Schaeff voor de Kaap te gaan kruisen.
Doch nu staken de ontevredenen op-de Dolphijn de hoofden bijeen.

Zij moeten hun kans geroken hebben: nu de admiraal met de meeste
schepen voor geruime tijd uit het gezicht was, konden zij hun slag
slaan - met de hoge heren van het Recief zouden zij het wel klaar-
spelen. Wat zij beoogden, was niet meer of minder dan zich van het
schip meester maken en daarmee naar het vaderland terugkeren; de
kunst was maar om te zorgen, dat men hun bij thuiskomst niets ten
laste kon leggen. Welnu, daar was iets op te vinden. Hun optreden,
zoals dat uit de getuigenverklaringen blijkt, verraadt een plan, dat,
mits zorgvuldig uitgevoerd, een goede kans van slagen had. Dit plan
was: onopgemerkt van de Braziliaanse kust verdwijnen, koers zetten
naar huis en daar de autoriteiten wijs maken, dat zij door wind en
stroorri;te ver naar het Noorden waren afgedreven om het Recief weer
te kun~en bereiken en daarom in arren moede met wind mee de oceaan
waren overgestoken. Om deze gedachtengang te kunnen volgen, dient
men te weten, dat het wel vaker gebeurde, dat schepen van het Recief
tengevolge van de zuidoostpassaat en de sterke kuststroom te noor-
delijkverzeilden en dan de grootste moeite hadden om weer "op te
komen"12); kwam zo'n schip daarentegen eenmaal over de equator
heen via de Westindische eilanden in het gebied van de overheersende
westenwinden, dan ging de oversteek verder meest voor het lapje.
Wilde dit plan echter gelukken, dan moesten de aanleggers het zo zien
te plooien, dat zij geen ongewenste inmenging van andere schepen te
duchten hadden en dat er bij de noodzakelijke overmeestering van het
schip geen bloed vloeide. Zij zouden Forant en zijn eventuele getrou-
wen stellig geen haar krenken, mits dezen zich alles maar lieten wel-
gevallen en te Rotterdam meehielpen om de admiraliteit een rad voor
de ogen te draaien. Wilde de kapitein aan dit laatste niet goedschiks
meewerken, dan waren er altijd nog middelen om hem onder druk te
zetten.
Maar eerst moesten zij ongemerkt een goed heenkomen in noorde-

lijke richting kunnen zoeken en zo gezien was de bevolen tocht naar
Kaap St. Augustijn - ten Zuiden van het Recief - in gezelschap van
twee andere schepen een streep door hun rekening. De beste kans ware
een opdracht om geheel alleen naar Parahyba - noordwaarts ge-
12) Een voorbeeld hiervan bij Haecxs, Dagboek (ed. Naber) blz. 182.
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legen - terug te gaan voor de noodzakelijke reparatiewerkzaamheden.
Hierin ligt dan ook de vermoedelijke achtergrond van het request,
waarmee het gezamenlijke scheepsvolk zich op 4 Mei tot de Hoge
Raad wendde. Zij remonstreerden daarin de slechte staat van het schip
en verzochten toestemming om het te herstellen, "dat wij der gerust
de zee mogen meede bouwen", om te eindigen met de verzekering, dat
zij daarna met het schip zouden gaan, waarheen het de Hoge Raad
maar beliefde. Een toezegging, die in haar overbodigheid eerder ge-
schikt lijkt om wantrouwen te wekken dan weg te nemen. Zo dacht
misschien ook de Hoge Raad erover: in elk geval bleken de heren niet
zo gemakkelijk van een eens gegeven bevel af te brengen. De daags
tevoren gegeven opdracht om naar Kaap St. Augustijn te gaan bleef
gehandhaafd en de volgende dag stak de Dolphijn te dien einde van
de rede van het Recief in zee.
Nog dezelfde dag brak voor het eerst een begin van oproer uit;

mismoedigheid over de afwijzing van het request kan de stemming
daarvoor rijp hebben gemaakt. Plotseling liepen de matrozen te hoop,
drongen de kajuit binnen en eisten, dat men koers naar het vaderland
zou zetten: hun tijd was verstreken, zo riepen zij, en al wilde de kapi-
tein dan om zijn eigen profijt in Brazilië blijven, zij niet. Anderen
trachtten met geweld het roer op te duwen in de gewenste richting.
Het was een spannend moment, maar Forant had tot zijn geluk nog
een middel achter de hand om de opgewonden gemoederen te kalme-
ren. Hij deed, wat hij tot nu toe steeds had geweigerd: hij gaf zijn
schrijver bevel de artikelbrief van de Staten-Generaal te voorschijn te
halen - die dus ten spijt van Forant's "diere eeden" wel degelijk aan
boord aanwezig was - en aan het volk voor te lezen. Deze frontveran-
dering geeft ons een ontnuchterende kijk op Forant's goede trouw,
maar zij had de gewenste uitwerking: het oproer bedaarde, mede door-
dat de officieren zich achter hun kapitein schaarden. Voor deze keer
had Forant de situatie nog weten te redden.
Tien dagen bleef de Dolphijn in de buurt van Kaap St. Augustijn

kruisen, zonder dat er verder iets bijzonders voorviel; wel bleek het
schip zo lek te zijn, dat men bij harde wind geregeld moest pompen.
Op 15 Mei ankerde Forant weer voor het Recief. Dit was voor de
ontevredenen het goede moment om ten tweede male te trachten een
opdracht van de Hoge Raad los te krijgen om in Parahyba te gaan
repareren. Het was Forant zelf, die hun aanraadde hun klachten over
de toestand van het schip aan de Raad voor te leggen en zich bereid
verklaarde hun verzoek te ondersteunen.
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Het resultaat van deze actie was, dat de Hoge Raad besloot het schip
te doen inspecteren. Nu voorzagen de samenzweerders een nieuwe
moeilijkheid: de op de laatste tocht geconstateerde lekkage vermin-
derde aanmerkelijk, zodra het schip rustig op de rede lag. Wilde echter
de inspectie het door hen gewenste resultaat opleveren, dan moest er
een flinke hoeveelheid water in het schip staan. De Hoge Raad laU
dan niet alleen moeten toegeven, dat het schip niet langer zeewaardig
was, maar tevens geen argwaan behoeven te koesteren, dat het volk
met zulk een lek schip, in plaats van naar Parahyba, aan de haal zou
gaan. Want de Hoge Raad, stellig ingelicht door Forant, had intussen

, genoeg aanleiding gekregen om de zaak te wantrouwen.
Op de dag der inspectie werd daarom een indrukwekkende lekkage

geënsceneerd door het stukslaan van enige watervaten, terwijl het volk
pompte alsof het schip op zinken stond. De list slaagde volkomen: de
Hoge Raad bemerkte niet, dat hij door de slimme matrozen werd beet-
genomen, doch gaf toestemming om naar Parahyba te gaan en daar
het schip te herstellen. Intussen moet worden vastgesteld, dat Forant
van het bedrog op de hoogte is geweest: hij heeft dit bij zijn verhoor
bekend, voegde er echter aan toe, "sulcx met communicatie van sijn
lieutenànt geschiet te sijn, ende opdat het schip al te leck soude schij-
nen om nae 't vaderlant te gaen". De gewezen piraat was dus blijkbaar
de uitvinder van dit foefje en Forant had zich erbij neergelegd om op
deze wijze bij de Hoge Raad alle vrees voor mogelijke desertie weg te
nemen; al zal dan bij hem geen andere bedoeling hebben voorgezeten
dan de tocht naar Parahyba en de reparatie van zijn schip door te zet-
ten. Dit kan men ten overvloede afleiden uit een voorzorgsmaatregel,
die de Hoge Raad op zijn aandringen nam: de victualie, die hem werd
verstrekt, werd niet dadelijk aan boord van de Dolphijn gebracht,
maar met een galjoot naar Parahyba vervoerd, opdat het schip dele
daar zou kunnen overnemen. Het kennelijke doel van deze maatregel
was de kans op desertie op weg naar Parahyba te verkleinen.
Als Forant echter heeft gedacht, dat de lust tot deserteren wel zou

worden verdreven door vrees voor victualiegebrek, dan is hij bedrogen
uitgekomen. Want toen op 29 Mei de Dolphijn koers zette naar
Parahyba en reeds moest bijdraaien om de monding van de Parahyba-
rivier te bezeilen, barstte de muiterij met volle kracht los. Onder het
geschreeuw van: "Wij hebben onze tijd uitgediend en willen naar huis,
de victualie van de Compagnie is oneetbaar en zij zoeken ons in Brazi-
lië te houden", maakte een groep matrozen zich meester van het roer
en duwde het op, zeewaarts in. Forant, ziende dat fors optreden geboden

388



EEN MUITERI] IN VERZUIMD BRAZIEL

was, greep twee pistolen en wilde de kajuit uitstormen om op de stuur-
plecht desnoods met geweld de orde te herstellen. Maar bij de kajuits-
deur werd hij tegengehouden door luitenant De Jong, die h~m toe-
voegde: "Wat wilt gij doen, kapitein, uzelf om hals helpen? Gij kunt
immers niet alleen tegen al het volk op?" Als antwoord zette:!Fonlnt
hem een pistool op de borst, maar De Jong weerde hem af en hield
hem met behulp van zijn medestanders in bedwang. Toen was het pleit
beslecht: uit vrees voor de muiters durfde niemand de zijde van de
kapitein te kiezen, deze trok zich in de kajuit terug en liet zich in geen
drie dagen meer zien. Alleen zag hij nog kans een paar seinschoten te
laten lossen om de aandacht te trekken van een voorbijvarende bark,
maar tevergeefs, want dit vaartuig reageerde er niet op. Ook verbood
hij nog aan zijn stuurlieden de muiters behulpzaam te zijn bij de koers-
bepaling, maar ook dit miste zijn uitwerking. Forant heeft zich dus
allesbehalve lijdelijk bij de gebeurtenissen neergelegd en in zoverre
is hij dus stellig niet medeplichtig geweest. De Dolphijn echter liet nu
het gehate Brazilië achter zich en zette koers naar huis.
Het werd een voorspoedige reis dwars over de oceaan en op 20 Juli

stevende men het Engelse Kanaal in. Nu werd het dus voor de muiters
tijd om het laatste punt van hun programma te verzorgen: het opstel-
len van een attestatie van het gehele scheepsvolk, waaruit zou moeten
blijken, dat zij door tegenwind en stroom gedwongen waren geweest
de terugreis te"ondernemen. De aangewezen penvoerder was de schrij-
ver Corstiaen de Soete, maar deze, die steeds de zijde van zijn kapitein
schijnt te hebben willen houden, weigerde aanvankelijk zijn mede-
werking tot het fabriceren van zulk een stuk. Toen echter de rad-
draaiers hem door geniepige streken murw trachtten te maken .:.- eens
ontdekte hij, "dat se een mes in sijn hamack13) ter pal setten, daer hij
in gevallen soude gehadt hebben, ten ware hij het met sijn hant bij
geval hadde gevoelt" - zwichtte hij tenslottë.'Dit was echter nog niet
genoeg: ook Forant zou zijn rol-in het complot moeten meespelen en
deze weigerde eveneens. Maar ook met hem wisten de muiters raad:
zij zonden De Soete op de kapitein af met de boodschap, dat, als hij
niet wilde meewerken, zij niet van zins ,waren' met het' schip naar
Holland te gaan! Tegen dit dreigement'was ook Forant niet opgewas-
sen en hij gaf De Soete opdracht de verlangde verklaring dan maar op
schrift fe stellen. Het stuk werd"door, 'de meeste officieren en-enkele
minderen getekend:. echter 'niet door Forant-zelf, die alleen schijnt te
hebben toegezegd het 'bij de admiraliteit te zullen inlev~ren zonder
het te wraken.

13) Hangmat.
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Nu voelden de muiters zich voldoende gedekt en zonder mankeren
bereikte het schip op 26 juli de rede van Hellevoetsluis. Forant
spoedde zich naar Rotterdam en leverde bij de admiraliteit de scheeps-
papieren in, tezamen met de valse attestatie van het scheepsvolk. Zijn
eigen journaal hield hij achter, omdat daarin de werkelijke toedracht
der feiten vermeld stond; in plaats daarvan legde hij het journaal van
de stuurman over, waarvan de inhoud met de valse akte overecnstemdc.
Hiermee maakte Forant zich dus schuldig aan het ernstige vergrijp van
opzettelijke misleiding van zijn superieuren met het oogmerk de op-
roerlingen straffeloosheid te verzekeren.
Voorlopig werd het doel bereikt: de admiraliteit schijnt in eerste

instantie Forant's verklaringen zonder argwaan te hebben geaccep-
teerd, hetgeen mede blijkt uit het feit, dat zij onverwijld maatregelen
nam om het volk uit te betalen en af te danken - juist wat de muiters
wilden. Reeds op 27 juli, één dag na de aankomst van de Dolphijn,
wendde de admiraliteit zich tot de Staten-Generaal met het verzoek
om voor dit doel een som van f 30.000,- beschikbaar te stellen: zij
liet er dus geen gras over groeien. Een nader onderzoek bleef voors-
hands achterwege, niemand werd vastgehouden en zo is het te verkla-
ren, dat de hoofddaders - o.a. Huych de jong - onvindbaar bleken,
toen de zaak aan het rollen ging. Eind September 1649 ontvingen de
Staten-Generaal een brief van de Hoge Raad van 23 juli, waarbij de
vermissing van het schip werd gemeld en de mogelijkheid van desertie
geopperd. Nu machtigden de Staten enigen uit hun midden om Forant
voor zich te ontbieden en hem rekenschap te vragen, waarom hij was
teruggekeerd. Hoe het verdere verloop van de zaak zich in bijzonder-
heden heeft toegedragen, ontgaat ons, doch waarschijnlijk hebben de
Staten-Generaal de admiraliteit van de Maas gelast een onderzoek in
te stellen, want in het laatst van 1649 zien wij dit college ertoe over-
gaan eerst een aantal officieren van de Dolphijn en daarna Forant zelf
verhoren af te nemen: verhoren, die de juiste toedracht van de muitcrij
aan het licht brachten. De zaak zou echter blijven slepen, totdat de
terugkeer van De With en de tegen hem en zijn kapiteins ingebrachte
beschuldigingen aanleiding gaven tot het benoemen van gecommit-
teerde rechters, die over alle uit Brazilië teruggekeerde scheepshoofden
zouden moeten oordelen.
Zo geraakte dus Forant in de knel, terwijl de hoofdschuldigen aan

de muiterij de dans ontsprongen. Zijn zaak zou met die van De With
de hoofdschotel van het proces vormen. Dat hij zijn superieuren opzet-
telijk heeft misleid, heeft men hem begrijpelijkerwijze zeer zwaar
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aangerekend. Waarom had hij dan ook niet dadelijk na aankomst de
juiste toedracht onthuld? Op deze vraag, hem bij zijn verhoor ge,steld,
gaf hij ten antwoord: "Door persuasie van sijn moeder en vorder ~aeste
vrunden ende ootmoedich versouck van de huysvrouwen der officie-
ren ende matrosen, mitsgaders vreese van eenighe onheylen". Gê-
vraagd, wat hij met deze onheilen bedoelde, verduidelijkte hij dit door
te bekennen, "dat de onheylen souden bestaen hebben, doordien de
helft van sijn volck wel soude gemeriteert hebben gestraft te worden".
Tegen zijn getrouwe schrijver Corstiaen de Soete had hij zich laten
ontvallen: "Wat souden wij doen, wij souden daer vijftien ofte sestien
van 't volck aen een galch helpen". De rechters hebben deze bekente-
nissen stellig niet in zijn voordeel uitgelegd. Had hij zich beroepen op
overmacht of bedreiging met wraak van de zijde der muiters, dan was
hij er wellicht met een lichtere straf afgekomen, evenals zijn èollega's,
die in December 1649 onder soortgelijke omstandigheden door hun
bemanningen werden gedwongen terug te keren. Dezen zagen zich
dan ook slechts veroordeeld tot verlies van gage of werden vrijgespro-
ken: alleen Forant werd uit zijn ambt ontzet en uit den lande gebannen.
Een vonnis, dat in zijn zwaarte scherp afstak bij de overige, maar dat op
grond van de gegeven feiten te verwachten was.
Zullen wij echter over Forant even hard oordelen als zijn rechters

deden? Of is er in zijn weerzin om de muiters aan de galg te brengen
iets, dat ons sympathiek aandoet? Straalt daarin misschien iets door
van begrip voor de achtergrond van de muiterij, een begrip, dat hem
ervan weerhield zijn mannen aan het gerecht over te leveren wegens
een misdrijf, waarvan hij de verklaarbare motieven maar al te goed
kende? Geheel uitgesloten lijkt dit niet, maar liever nog hadden wij
gezien, dat hij tegenover de rechters van dit begrip openlijk blijk had
gegeven; dat hij over de miserabele toestanden in Brazilië een boekje
had opengedaan, zoals De With dat in zijn brieven placht te doen.
Want het is juist deze achtergrond van het drama, die ons over Forant
en zijn bemanning milder doet oordelen dan men drie eeuwen geleden
deed. Afgezien van de rol, gespeeld door dubieuze figuren als Huych
de Jong, lag de verantwoordelijkheid voor het ontstaan der ontevre-
denheid bij een maritiem-koloniaal bewind, dat niet bij machte was een
expeditie naar Brazilië te organiseren, zonder dat het scheepsvolk bloot
stond aan ziekte, verkommering, willekeurige verlenging van dienst-
tijd en vrees voor derving van gage. Daarom zou het ook bij dit ene
geval van muiterij niet blijven. Eer het jaar 1649 ten einde liep, zouden
zich op de meeste schepen dezelfde tonelen afspelen als op de Dolphijn
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en de kapiteins als onvrijwillige passagiers op hun eigen schepen door
hun bemanningen worden thuisgebracht. De muiterij op de Dolphijn
was slechts de eerste van een gehele reeks van uitbarstingen van onte-
vredenheid, die hun juiste belichting slechts krijgen tegen de achter-
grond van het halfslachtige en daardoor falende beleid van Staten-
Generaalen Compagnie in de zaken van het verzuimde Braziel.
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WINARTA

Aan mijn vrienden in het
Nederlands Studenten Sanatorium

I

De oude cipier is weggegaan.
Het is zijn gewoonte om na het middagmaal met mij te praten. Ik

weet niet of het geoorloofd is. Voor mij maakt dat niets uit.
Kuchend en eoo beetje gebogen is hij komen binnen strompelen.

Toch is hij nog niet zo oud. Volgens mijn buurman ging hij teveel
met vrouwen om toen hij nog jong was.
Hij is gaan zitten op de enige stoel, die hij kenneljjk voor dit doel

in de cel heeft laten neerzetten.
Als altijd heeft hij mij peinzend aangekeken. Misschien is dat een

overgebleven gewoonte van vroeger jaren om gewichtig te lijken. Hij
heeft wel een waardig uiterlijk, maar het schijnt dat hij zich nog steeds.
niet kan verzoenen met zijn uniform. Het lijkt alsof het hem te nauw
is. Daardoor heeft hij iets krampachtigs in zijn verschijning.
Hij vroeg mij hoe het er mee ging. Hij had zijn vraag even goed

achterwege kunnen laten, want hij wist wel dat ik het goed maakte.
In het tegengestelde geval zou ik immers bij hem klagen.
- Euh, uw zaak wordt binnenkort behandeld, euh.
Ik knikte slechts. Dit zei hij nu al twee weken lang. Ik geloof niet

dat hij van de behandeling van mijn zaak op de hoogte is.
Daarop volgde de andere beleefdheid. Dit doet hij eens in de week.

Hij zei dat hij het jammer vond niet mee te kunnen strijden voor-onze
zaak. Hij zou immers nuttig kunnen zijn.
- Maar wij moeten reëel zijn, nietwaar, euh. Ik heb een vrouwen

acht kinderen. Euh, dat moet U zich voorstellen, euh.
Ik vond, dat hij het zelf gewild had, maar dat heb ik hem niet ge-

zegd. Ik knikte slechts. Hij was blij dat ik zijn verontschuldiging kon
begrijpen.
- Euh, het leven is zwaar! Je moet er hard voor zwoegen en het is

nooit voldoende.
Ik knikte slechts.
Zijn tweede dochter baarde hem veel zorgen. Zij kon maar geen
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man krijgen. En ze was al zo lang volwassen. Zij was ook niet produc-
tief. Hij kon haar niet ergens laten werken. Ik vroeg hem waarom
het niet kon.
- Het is gevaarlijk, euh. Wij leven in een onrustige tijd. Straks

wordt ze nog aangerand ook! Euh, euh. Dan is zij helemaal waarde-
loos!
Het verhaal van zijn dochter achtervolgde mij zelfs in mijn slaap.

Vandaag vroeg ik hem of hij het goed vond wanneer ik met zijn doch-
ter trouwde.
De oude man keek mij verwonderd aan.
- Maar, euh, U kent haar niet eens.
Ik zei hem dat dat later wel in orde zou komen. Hij vond het goed,

maar het is toch beter, zei hij, om er allebei eens een nachtje over te
slapen.
Ik vond het best.
De oude cipier is nu weggegaan. Ik heb het gevoel dat ik gelukkig

ben. Maar dat kan verbeelding zijn. Ik weet trouwens niet hoe geluk-
kig zijn precies is. Ik voel mij in ieder geval aangenaam. Ik heb Emg
naar de blauwe hemel gestaard en mij in het zonlicht gekoesterd dat
door het kleine raampje naar binnen stroomde. Ik heb naar de mitrail-
leurtoren gekeken en naar de man in het hokje gewuifd. Hij heeft mij
niet terug gegroet. Ik voel mij veilig. Het is koel in de cel. Buiten is'
het snikheet.
Vaak vraag ik mij af waarom de cipier de deur nooit op slot doei:

wanneer hij binnen is. Soms vergeet hij het ook wanneer hij van me
weggaat. Misschien verlaat hij zich geheel op de mitrailleurtoren. Het
is natuurlijk mogelijk dat hij me uitnodigt om te vluchten. De man
met de mitrailleur dut vaak. Als ik nu wegloop kan ik mij met zijn
dochter verenigen en is hij van haar verlost.
Maar juist vandaag heeft hij de deur op slot gedaan. Ik begrijp het

niet. Ik weet ook niet preëles of de man in de toren werkelijk dut. Ik
kan het niet goed zien door de lucht die trilt van de warmte. Misschien
dut hij maar voor de vorm, om mij neer te schieten als ik vlucht. Maar
ik zal niet vluchten. Ik heb er geen zin in.
In ieder geval heeft de cipier een grote bewondering voor mij. Zo

is het ook met een aantal gevangenen, mannen van het leger of de
strijdgroepen. Het hindert me. Ik heb een welkomstbrief van hen
ontvangen. Er stond in: Broeder Winarta, de Moedige, onze Held,
Bloem des Vaderlands, welkom!! enzovoort.
Het hindert me dat ze mij zo bewonderen. Maar het kan ook niet
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anders. Zelf heb ik geen zin om hen de ware toedracht te vertellen.
Het zou niet goed voor hen zijn. Ik ben bereid mijn rust op te offeren
voor hun illusie. Daarom vind ik het goed dat ze mij bewonderen, al
hindert het me. Ik heb nooit vrienden onder mijn strijdmakkers ge-
maakt. Naast hun bewondering vrezen ze mij. Ik ben anders in hun
ogen. Ik ben de Moedige. Ze begrijpen me niet omdat ik de Moedige
ben. Misschien hebben slechts mijn laatste commandant en nog enkele
~nderen mij een beetje begrepen.
Na een zwaar gevecht met de vijand heeft mijn commandant me

bij zich laten roepen. Hij zag er tegelijkertijd kwaad en bedroefd uit.
~ijn gezicht heeft mij steeds geboeid. Hij had het uiterlijk van een
~ietsnut. Men zou denken dat hij filosoof was. In werkelijkheid was hij
in vredestijd hoofdambtenaar bij het kadaster. Deze keer was hij wer-
kelijk kwaad op mij.
- Broeder, ik heb de indruk dat je strijdt enkel voor de strijd. Je

bent gevaarlijk voor onze zaak. Je bent wreed! (hier sloeg hij met zijn
vuist op tafel). Ik zie geen reden waarom jij je krijgsgevangenen af-
maakt. Dit is onmenselijk. Dit is moord! (vuistslag). Wij moeten de
menselijkheid in onze strijd hooghouden.
Ik heb gezwegen.
Alles bij elkaar genomen heeft niemand mij werkelijk begrepen.

Ook mijn commandant niet met al zijn menselijkheid.

II

Om mijn geval in het juiste licht te stellen moet ik wel teruggrijpen
naar een gebeurtenis vlak na het uitbreken van de revolutie. Dit is
geenszins een poging om mijn daden in de afgelopen tijd te veront-
schuldigen. Ik heb gedaan wat ik dacht te moeten doen. Alles is in
overeenstemming met mijn geweten.
Als longlijder was ik verpleegd in een sanatorium in de bergen. De

mensen vonden de omgeving mooi, maar ik verveelde me daar. Ik
hield niet van de natuur.
Mijn enige troost waren de veelvuldige bezoeken van een oude

Franse schilderes, die in de buurt woonde. Zij vertelde me vaak over
de schilderkunst. Dat zij geen bekendheid heeft verworven is wellicht
te wijten aan haar gebrek aan relaties. Dat was natuurlijk haar eigen
fout. Maar zij schold steeds op de kunstcritici en vond dat ze hun ogen
teveel naar bijzaken richtten. Dat temperde mijn bewondering voor
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haar. Toch was zij er in geslaagd mij warm te maken voor de schilder-
kunst.

Het ging zelfs zover dat ik schilder wilde worden en naar Europa
wilde gaan om daarvoor te studeren. Eerlijk gezegd wist ik niet wat
voor mij belangrijker was: Europa zien of de schilderkunst bestuderen.
Het is een feit dat de Franse dame mij meer over Europa heeft yerteld
dan over de schilderkunst. Dat is natuurlijk haar zaak en ik mag er
haar geen verwijt van maken.
In ieder geval was ik vastbesloten mijn medische studie die ik al

voor de helft voltooid had hiervoor op te geven. Het kostte me weinig
strijd om dit te doen want deze studie interesseerde mij allang niet
meer. Wel was ik er met goede voornemens mee begonnen. De eerste
twee jaar studeerde ik met de gedachte mijn medemensen te kunnen
helpen.
In het derde jaar kwam ik tot de conclusie dat de gezondheid van

mijn medemensen me eigenlijk weinig interesseerde. Toen suste ik
mijzelf met de gedachte dat ik als arts rijk zou worden. Maar toen
een vriend zo fortuinlijk was een rijke vrouw te trouwen werd het mij
duidelijk dat men langs veel gemakkelijker wegen dan jarenlange
studie in bedompte zalen en stinkende laboratoria rijk kan worden.
Van dat ogenblik af studeerde ik alleen maar om vader, die zo graag
zag dat zijn zoon academicus was, plezier te doen. De gedachte echter
dat vader vandaag of morgen dood zou gaan en mijn studie dus zin-
loos zou worden deed mijn reeds geringe enthousiasme hiervoor weinig
goed.

Ik was dus vastbesloten mijn medische studie op te geven om me
aan de schilderkUnst te wijden. Vader schrok er erg van, maar zoals
altijd was hij verstandig genoeg om zich bij het onvermijdelijke neer
te leggen.
Ik mocht dus naar Europa gaan en zou met de eerste gelegenheid

vertrekken. Ik hoefde nog maar op mijn genezing en het einde van
de wereldoorlog te wachten;
Toen brak de revolutie uit.
Het verwonderde me niet dat het gebeurde. Hoewel ik met instem-

ming het bericht vernam, kon het me toch weinig schelen. Ik wenste
afzijdig te blijven van dingen die "het volk" betroffen. Zulke dingen
interesseerden me niet. Het volk was mij steeds vreemd zoals ik voor
het volk. Onze wegen konden nooit dezelfde zijn. Toch zouden nood-
lottige gebeurtenissen maken dat wij binnenkort dezelfde weg be-
wandelden~
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Ongeveer een maand na het uitbreken van de revolutie ontving ik
het bericht dat mijn ouders door de vijand vermoord waren. Ik schrok
hevig. Naar mijn schatting hadden zij nog tien jaar kunnen leven.
Het hinderde mij dat het noodlot zo onverwachts had toegeslagen. Ik
hield veel van mijn ouders. Wij hadden wel af en toe ruzie met elkaar
gehad, maar dat bewees alleen dat we van elkaar hielden. Met andere
mensen leefde ik steeds in vrede. Behalve mijn ouders had ik niemand
van wie ik hield. Ik was dus oprecht bedroefd. Zonder toestemming
verliet ik het sanatorium en haastte ik mij naar de stad waar mijn
ouders woonden. De trage vaart van de trein maakte mij woedend. Ik
vloekte de oude conducteur uit, maar deze keek me medelijdend aan.
Ook de passagiers sloegen me met dezelfde blik als de conducteur gade.
Het kostte mij grote moeite om aan de nieuwe situatie te wennen.

Ik werd angstig en nieuwsgierig tegelijk. De gedachte dat ik inplaats
van de schelle stem van moeder en de bulderende lach van vader twee
wezens zou ontmoeten die praten noch bewegen konden vervulde mij
met huivering.
De eerste aanblik van wat eens ons huis was, was verpletterend. Van

de trotse villa was niets meer over dan verkoolde resten. Deze smeulden
nog steeds. Niemand nam meer de moeite om het te blussen.
Ik wenste mijn ouders te zien. De wijkmeester kwam: Nadat hij

zich voorgesteld had zei hij plechtig dat hij diep onder de indruk was
van het gebeurde.
- Uw ouders zijn schandelijk vermoord door de vijand, zei hij.
Ik gaf hem te kennen dat ik dat allang wist. Ik wenste slechts mijn

van af te zien. Ik moest een goede herinnering van mijn ouders hebben,
--ouders te zien. Met veel omhaal van woorden verzocht hij mij daar
meende hij. Ik zei dat ik hem niet begreep en dat hij liever moest
~phouden met praten.
Ik vroeg aan de omstanders of zij mij het graf van mijn ouders

wilden aanwijzen.
Iedereen boog het hoofd. Niemand durfde iets te zeggen. Er stond

een meisje dat bij iedere ademhaling een reuteiend geluid voortbracht.
Het geluid irriteerde mij, maar ik zei er niets van omdat ik wist dat ze
er niets aan kon doen. Het lange stilzwijgen van de mensen maakte
mij echter ongeduldig.
- Toe, zei ik met half smekende stem. Het zijn toch mijn eigen

ouders? Ik heb toch het recht om hen voor het laatst te zien?
Weer werd het stil om mij heen. Een oude vrouw begon te snikken.

Het asthmatische meisje begon sneller te ademen. Ik voelde het bloed
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tegen mijn slapen kloppen. Ik was boos en moedeloos tegelijk. Blijk-
baar werd ik gauw door mijn vermoeidheid geïrriteerd. De reis had mij
teveel uitgeput. Ik had sinds lang niet gereisd. Door het lange liggen
in het sanatorium was ik de vermoeienissen van het dagelijkse leven
ontwend.
Eindelijk trad er een tengere man naar voren. Hij had een grote

moedervlek op zijn rechterwang, waarop wat haartjes groeiden. Verder
was er niets bijzonders aan hem te ontdekken, behalve dat hij wat
loenste en gele tanden had. Hij keek schuchter om naar dê wijkmeester.
Deze boog nog steeds zijn hoofd. De man met de moedervlek schraapte
zijn keel en zei: - Ik zal U de weg wijzen.
De omstanders voelden zich merkbaar opgelucht. De wijkmeester

zweeg en rimpelde zijn voorhoofd alsof hij aan iets moeilijks dacht.
Maar dadelijk ontspande zijn gezicht zich weer. Hij wachtte vol be-
langstelling af wat er nu zou gebeuren. De man met de moedervlek
begon te lopen en ik volgde hem. De menigte keek ons even nieuws-
gierig na en ging vervolgens uiteen. Onder het lopen keek ik nog even
achterom naar de puinhoop die eens ons huis was.
Ik begreep dat ik nu straatarm geworden was. Vader had met het

oog op de onrustige tijd geen geld op de bank durven zetten. Alles
had hij in juwelen en andere goederen belegd. Deze waren niet meer
te vinden. Het was ook mogelijk dat ze gestolen waren, maar dat
maakte voor mij niets uit. Ik was straatarm geworden.
Mijn begeleider begon iets vlugger te lopen. Hij keek voor zich uit

en zei niets. Ik kon niet naast hem lopen omdat de weg te smal was,
dus liep ik achter hem. Als ik voor mij uitkeek kon ik slechts zijn rug
zien. Zijn wiegelende gang maakte me duizelig; Ik probeerde zoveel
mogelijk in een andere richting te kijken. Toch kon ik mijn duizelig-
heid niet helemaal kwijtraken. Ik kreeg een raar gevoel in mijn maag.
Het bloed klopte dreunend in mijn hoofd. Af en toe boerde ik. Ik
voelde mij slap worden. De dag was te vermoeiend voor me geweest.
Toch hield ik vol en liep flink achter mijn gids aan. Ik keek nu zonder
ophouden naar zijn blauwe hemd dat op en neer en heen en weer
danste. Tenslotte zag ik weinig meer dan een blauwe massa die voor
mijn ogen trilde en onwezenlijk ver leek. Als een automaat liep ik
achter mijn gids aan.
Plotseling hield hij stil en ik botste tegen hem op. Hij glimlachte

geamuseerd alsof ik een grap had uitgehaald.
- Hier ligt het graf, zei hij terwijl hij naar me omkeek. Hij wees

naar een open plek onder een grote boom. Het lag ongeveer tien meter
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voor ons. Ik gaf hem geen antwoord en keek afwisselend naar het graf
en de omgeving. Ik zag een stuk omgewoelde grond. Twee houten
palen waren op de uiteinden daarvan geplant. De grond was met wat
bloemen bestrooid. De grote boom waaronder het graf lag was zeer
schaduwrijk. Verder waren er struiken en kleine boompjes om de open
plek heen. Vijftig meter voor mij zag ik tussen de bomen door de rijst.
velden. Deze plek kende ik niet. Toch hadden wij niet ver gelopen,
zodat het vlak bij ons huis moest zijn. Ik had vroeger nooit de moeite
genomen om het mooie terrein rondom te verkennen. Ik heb nooit in-
teresse gehad voor natuurschoon. Moeder had enkele jaren geleden
onze villa hier laten bouwen omdat ze de streek prachtig en rustig
vond. Ze lag aan de rand van de stad. Vlak achter ons huis begonnen
reeds de rijstvelden. Ik was toen niet erg ingenomen met deze keuze
omdat ik zo ver moest fietsen als ik naar het centrum van de stad wilde.
Ik verbleef altijd binnenshuis. Als ik behoefte had aan frisse lucht
ging ik naar de stad.
De man met de moedervlek keek me vragend aan. Ik wist ook niet

wat ik doen moest. Besluiteloos keek ik voor mij uit. Ik wist niet waar.
door ik me ellendiger voelde: door de dood van mijn ouders of door
mijn duizeligheid. Misschien door het laatste het meest. Het eerste
drong slechts langzaam in mijn bewustzijn door. Het leek net een
droom of een grap van mijn medemensen. Mijn gids keek me nog
steeds vragend aan. Ik vroeg waarom mijn ouders hier begraven waren.
-,- De begraafplaats is vlak bij de kazerne van de vijand, meneer.
- Zij zullen toch niet een begrafenis beschieten?
- Er zijn veel verdwaalde kogels, meneer.
Ik vroeg niet verder. Wij zwegen weer. Mijn gids hurkte neer. Ik

stond versuft afwisselend naar de boom en het graf te kijken. Plot-
seling zei ik tegen mijn gids: - Ik wil mijn ouders zien. Ik wist niet
of ik het werkelijk meende. Het leek mij eerder een logische conse.
quentie van wat ik tegen de wijkmeester en de andere mensen gezegd
had. Het was zelfs niet meer dan een herhaling daarvan. Maar ik
voelde hier dat mijn herhaling voor mijzelf aan betekenis inboette.
Het was me nu onverschillig of ik mijn ouders zag of niet. Ik voelde
mij ellendig.
- Wilt U dat wij uw ouders opgraven? vroeg mijn gids. Ik aar.

zeIde. Ik voelde dat ik niet meer in staat was mijn verzoek nogmaals
te herhalen.
- Nee, laten we maar weggaan, antwoordde ik. Ik ben moe. Ik wil

ergens gaan liggen.
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- Laten we dan naar Vader Djupri gaan, zei de gids.
Ik zei dat ik hem niet kende.
Hij keek mij verwonderd aan. Hij is een pachter van uw ouders.

Zes hectare van de rijstvelden die U daar voor U ziet, zijn eigendom
van uw ouders. Ook het graf ligt op uw eigen grond.
- 0, zei ik. Dat wist ik niet.
Het was me wel bekend, dat mijn ouders ergens wat grond hadden

gekocht. Maar de hele grondkwestie interesseerde mij helemaal niet.
Wij liepen zwijgend naar het huis van de pachter.
- Ik heb iets vreemds gezien bij het graf, verbrak ik na een poosje

de stilte. Ik zag slechts één graf. Waar ligt het andere?
- Wij hebben slechts één graf gemaakt voor uw ouders, zei hij.
Ik vond het vreemd, maar ik zweeg. Het leek me beter er straks naar

te vragen.
- Wij konden niets anders doen, vervolgde mijn gids. Ik gaf h:m

geen antwoord.
Wij liepen nog een poosje zigzag tussen het struikgewas waarin

kippen en ander pluimvee naar wormen zochten. Ze bevruchtten
elkaar zonder op de hitte van de dag te letten. Ik was reeds aan het
eind van mijn krachten en had grote behoefte aan een matras om wat
te liggen. Ik kon mijn ogen nauwelijks openhouden, maar als ik ze
sloot zag ik een vlak dat lichtrood was en broeierig zodat ik genood-
zaakt was ze weer open te doen. Maar zodra ik ze opende werd ik
overrompeld door het schelle licht dat ik tot in mijn ziel voelde door-
dringen.
Dan had ik behoefte ze weer te sluiten.
Er was geen uitkomst voor mij en daarom was ik blij eindelijk een

dak boven het hoofd te hebben.
Het huis was van hout opgetrokken en niet groot. Het zag er zin-

delijk uit. Het stond op palen zoals vele woningen in de Sundalanden.
Het schijnt dat het koeler is in zo'n huis vergeleken bij een gewoon.
Ik werd ontvangen door een kleine man met een grote knevel en

een hoge grijze muts op. Hij knipperde vaak met zijn ogen. Dat was
zeker meer uit gewoonte dan uit zenuwachtigheid. Er stond altijd een
glimlach op zijn gezicht, net alsof hij zich voor alles wat hij deed wilde
verontschuldigen. Hij stelde.zich nederig voor als Vader Djupri.
Wij gingen in de voorgalerij zitten. Wij spraken weinig. Niet lang

daarna kwam de pachtersvrouw opdagen met warme koffie. De koffie
deed mij goed. Toch werd mijn ellendige gevoel er niet minder van.
Ik zei tegen de pachter dat ik moe was en of ik ergens kon liggen. Hij
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bood mij een bed aan. Het rook naar parfum. Later bleek dat het van
zijn dochter was. Ik sliep gauw in. Na een half uur werd ik wakker
omdat ik honger had. Het eten stond,al klaar. Zij hadden alleen nog
maar op mijn ontwaken gewacht.
Onder het eten dacht ik weer aan de moord op mijn ouders en had

genoeg van het eten. Zij aten verder zonder mij. Door het slapen was
ik minder moe geworden, maar mijn lendenen en benen deden pijn.
Na het eten rookten we een sigaar. Ik vroeg aan de pachter en de man
met de moedervlek om mij de ware toedracht van de moord te ver-
tellen. De pachter draaide wat aan de punten van zijn knevel en zei:
- Ach Dèn 1), het is verschrikkelijk geweest.
Hij schudde zijn hoofd en staarde peinzend naar een hoek van de

kamer. '
-'Uw ouders waren mensen, die niemand kwaad wilden doen. Wij

vinden het verschrikkelijk dat het gebeurd is.
Hij zweeg weer.
- Gisterenmorgen kwam een truck met vijftien soldaten onze wijk

binnenrijden. Zij stopten voor het huis van uw ouders. Volgens oog-
getuigen vroegen zij of daar meneer Suminta woonde. Toen ,uw vader
dat bevestigde, schoot men hem in de buik. Uw moeder die te hulp
wilde snellen werd ook neergeschoten. Daarna werden zij mishan-
dêld. ',' . Uw huis werd toen in brand gestoken. Wij konden het niet
blussen. De lichamen van uw ouders konden wij gedeeltelijk uit het
brandende gebouw redden. Wij hebben toen besloten uw ouders in
,één graf te begraven ....
"Ik luisterde stilzwijgend naar Vader Djupri. Het was niet duidelijk
waarom de vijand, mijn ouders vermoordde. Ik vroeg' het de. aan-
wezigen. Zij wisten het ook niet. Vader had zich als arts ni<;t met
andere zaken willen bemoeien dan met zijn werk. Ook iets belangrijks
voor het volk en zijn strijd heeft hij niet verricht,' behalve dat hij zieken
gemis. Hij heeft ook wel eens wat geld geschonken aan de weeshuizen.
Dat was alles. .
Ik kreeg na het verhaal van de pachter dringende behoefte mijn

ouders te zien. Ik zei hem, wat ik van plan was. Hij vond het goed. Hij
zou hen opgraven. Ook de ~an met de moedervlek was bereid mee te
helpen. Wij vertrokken. De pachtersvrouw. weende alsof het haar
eigen ouders betrof.

Dadelijk na aankomst begonnen de pachter en de man met de moe-
dervlek, die koetsier was, met het opgraven.
1) Aanspreektitel voor iemand.van goede huize.
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Ik keek met gespannen aandacht hoe zij met hun spaden de rode
aarde opschepten en weer weggooiden. De omgewoelde aarde had een
frisse geur. Toch was er iets verstikkends in. Het was bijna als de
bossen rondom het sanatorium. Later dacht ik vaak terug aan mijn
ouders wanneer ik de geur van pas omgewoelde aarde rook.
Het eentonige spitten verveelde mij. Ik dacht bij mezelf dat deze

arbeid eigenlijk niet in overeenstemming was met de resultaten. Ik
had wel genoeg fantasie om te verbeelden hoe mijn ouders er ongeveer
uitzagén. Misschien had de wijkmeester wel gelijk. Het had inder-
daad geen zin. Het zou ook wel niet goed zijn om doden in hun rust
te storen.
Ik zei aan de beide mannen dat zij maar moesten ophouden met

werken. Ik hoefde mijn ouders niet te zien.
De mannen keken op en staakten hun werk. De koetsier keek mij

aan alsof hij mij in stilte verwijten maakte.
Ik voelde mij schuldig. Voor hem was deze dag zinloos geworden.

Omdat hij zo goed was, was deze dag zinloos voor hem geworden. Ik
dacht aan het voorval voor mijn huis toen niemand behalve hij het
graf ,wilde aanwijzen. Ik had toen gezegd dat ik mijn ouders wilde
zien. Het was misschien daarom dat hij meeging. Hij wilde zelf de
lijken zien. Dat was zeker de oorzaak dat hij mij zo verwijtend aankeek.
Ik vroeg hem of hij de lijken al eerder gezien had. Hij zei van "ja".

Ik keek hem verbaasd aan. Dan zou het verwijt wel met de zinloos-
heid van zijn daad te maken hebben. Ik dacht aan mijn studie. Het is
inderdaad afgrijselijk om te weten dat iets zinloos is. Dat is haast
ontroostbaar.
Ik zei tegen de mannen dat ik mij bedacht had. De koetsier glim-

lachte en groef verder. De pachter vertrok geen spier van zijn gezicht.
Het was hem kennelijk om het even.
Eindelijk waren zij klaar. Ik zag twee gedaanten in wit gehuld naast

elkaar in het graf liggen. In overeenstemming met de gewoonte waren
zij niet in kisten gedaan, maar in wit goed gewikkeld. Door de grond
werd het lichtbruin gekleurd. Vader Djupri wilde ze uit het graf
hijsen, maar ik zei hem dat het niet hoefde. Hij maakte het lijkkleed
open. Toen ik mijn ouders zag kreeg ik een sterke neiging om te
braken. Ik kreeg een scherpe steek in de neus die doorstiet tot in de
hersenen. Aandachtig keek ik naar de lijken. De gezichten van mijn
ouders waren net als van kinderen die met aarde hebben gespeeld. Zij
waren vol met zwarte vlekken. Ik dacht dat het bloedvlekkén moesten
zijn. Overigens waren hun gezichten gaaf. Hun monden stonden
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open. Vader had net het gezicht van iemand die verwonderd was.
Moeder zag er uit als wanneer zij plezier had omdat een van haar anec-
dotes een grote bijval kreeg. Het was alsof zij grinnikte.
De grijze haren van vader waren haast niet meer te zien. Zijn hoofd

was bedekt door een vuile laag. Volgens Vader Djupri waren vader de
hersenen ingeslagen. De lichamen waren mismaakt. Ik vond dat het
verstandig van de mensen was ze in één graf te laten rusten.
Ik wilde niet lang naar de lijken zien. Na enkele minuten gaf ik

Vader Djupri te kennen dat het genoeg was. Hij kon de lijken weer
toedekken. Zij begonnen de aarde weer op te scheppen en weg te
gooien, nu in omgekeerde richting.
Ik keek niet naar hen. Ik staarde naar de bomen voor me. Wat ik

gezien had was afschuwelijk. Iedereen zou het ook zo gevonden heb-
ben. Ik zal het misschien zelfs minder afschuwelijk gevonden hebben
dan andere mensen, al ging het hier om mijn eigen ouders. In dat
opzicht had ik een juist gevoel voor proporties. Ik was ook meer dan
anderen gewend aan gebeurtenissen waarbij bloed vloeide. In mijn
prille jeugd woonden wij in de buurt van een abattoir. Daar de direc-
teur een goede bekende was van mijn ouders, mocht ik vaak naar het
slachten van de dieren kijken. Ik bewonderde de slachter die de strot van
een koe afsneed zonder een enkele gemoedsaandoening en zijn handen
rustig liet besmeuren met warm bloed. Het was misschien om dezelfde
redenen, dat ik eerbied had voor een chirurg. Er was een tijd geweest
dat ik chirurg wilde worden. Het was een chirurg geweest die moeder
het leven had gered toen het eens mis ging met haar buik. Wanneer
wij een kip slachtten (dat deed onze bediende), ging ik het dier daarna
opereren en ontleden. Ik vond dat een aangename bezigheid. Slechts
één ding hinderde mij: soms moesten de slachtoffers in het abattoir
een wat lange doodsstrijd voeren. Dat vond ik zinloos en wreed.
Wat mij bij de weg terug naar het huis van de pachter bezighield

was niet het schouwspel dat ik zojuist bijwoonde, maar de vraag. of
mijn ouders niet onnodig geleden hadden. Ook wist ik nog steeds niet
waarom de vijand mijn ouders vermoordde. Vader Djupri had gezegd
dat mijn vader een kogel in de buik kreeg. Ik vond dat dit niet dodelijk
kon zijn, tenzij hij de hoofdslagader geraakt had. Ik vroeg Vader
Djupri of mijn ouders dadelijk dood gegaan waren na de eerste
schoten. Hij was er niet van op de hoogte. De man met de moedervlek
kon mij hierop ook geen antwoord geven. De pachter beloofde mij
nadere bijzonderheden bij ooggetuigen te zullen inwinnen. Ook vroeg
ik de pachter voor mij na te gaan wat de motieven van de moord waren
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geweest. Dit zou mij misschien tot tevredenheid strekken. Tenslotte
had ik geen recht in opstand te komen tegen een moord die gerecht-
vaardigd was, ook al waren de slachtoffers mijn eigen ouders. Natuur-
lijk bedroefde het mij. Maar het zou beslist niet meer mogen zijn dan
wat nodig is wanneer een zoon zijn geliefde ouders verliest. De mise-
rabele toestand van mijn ouders zou geen reden voor mij mogen zijn
mij meer van het geval aan te trekken dan nodig was bij een gebruike-
lijke dood. Ik zou het recht niet hebben daartoe, als ik me niet belache-
lijk wilde maken. Maar het was noodzakelijk te weten dat de moord
haar redenen had. Dan had ze immers zin en had ik verder niets te
zeggen. In zo'n geval hadden mijn ouders het zelf gewild. Zij zouden
dat ook zo gezien hebben. De moord zou dan een gevolg geweest zijn
van een daad die zijzelf bepaald hadden. Niemand zou het recht
hebben daartegen in verzet te komen. Ook niet hun zoon, al mocht hij
zijn ouders duizendmaal liefhebben. Het zou een kwestie van oorzaak
en gevolg zijn geweest waartegen men niets had kunnen inbrengen
zonder zich belachelijk te maken.

111

Ik deelde Vader Djupri mee dat ik van plan was bij het graf van
mijn ouders te waken. Hij zei, dat het goed van mij was. Het was min
of meer gebruikelijk, dat men dat deed. Hij zou mij wat dekens bren-
gen, want in deze tijd van het jaar waren de nachten vaak koud. Mijn
plan was om drie nachten achter elkaar bij mijn ouders te waken. De
pachter vond dit wel een beetje ongebruikelijk, maar hij begreep het.
Ik vertrok na het avondmaal. Het was stil rondom het graf. Af en

toe werd er geschoten in de stad. Dat waren de enige geluiden die de
stilte verbraken. Natuurlijk hoorde ik haast onophoudelijk het gesjirp
van krekels in het gras en af en toe het gefladder van een vleermuis of
het geroep van een nachtuil; geluiden die dankbaar door schrijvers
worden gebruikt tot versiering van hun verhalen. Voor mij hadden
zij geen enkele betekenis. Ik hield nu eenmaal niet van natuurschoon
en wat erbij hoorde. Mijn gedachten werden volkomen in beslag ge-
nomen door de grote gebeurtenis die ik die dag te verwerken kreeg.
Ik probeerde de dingen te ordenen. Ik moest mij ook langzamerhand
bewust worden van de veranderingen in mijn leven die intraden met
de dood.van mijn ouders.
Het was nodig duidelijk vast te stellen, dat ik nu alleen was op de
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wereld en straatarm. Dit alles was niet zo belangrijk voor mij. Van-
daag of morgen moesten mijn ouders toch sterven. Het zou natuurlijk
beter geweest zijn wanneer zij de tien jaren die ik hen nog gegeven
had, inderdaad hadden kunnen beleven. Wat de bezittingen betrof:
ik was mij er terdege van bewust dat ik geen enkel aandeel had gehad
in het verwerven daarvan. Het zou volkomen onzinnig zijn mij druk
te maken over bezittingen, die met andermans zweet waren bijeen-
gezameld, nu men ze mij had ontrukt. Belangrijker was voor mij het
feit, dat de aanwezigheid van mijn ouders en de bezittingen, die beide
zekere functies in mijn leven vervulden, tot het verleden behoorden.
Het was dus zaak dat ik zo gauw mogelijk mijn nieuwe houding ten
opzichte van het leven bepaalde. Niet dat ik het belangrijk achtte,
maar het was nu eenmaal noodzakelijk de feiten onder ogen te zien.
Allereerst moest ik dus constateren, dat ik wees was en zonder tehuis.
Daar kwam nog bij dat ik straatarm was. Dit bracht vanzelf met zich
mee, dat ik mijn plannen om voor schilder te studeren moest opgeven.
Maar dat betekende niet dat ik mijn medische studie zou hervatten.
Ten eerste maakte de dood van vader deze studie zinloos voor mij.
Ook het probleem van de middelen diende niet lichtvaardig opgevat
te worden, hoewel het niet zo belangrijk was als het eerste. Met deze
gegevens voor ogen diende ik dus mijn toekomst te bepalen, maar ik
vond dat ik beter nog een tijd kon wachten deze dingen te overdenken.
Tenslotte was het pas gisteren, dat mijn ouders gestorven waren. Ook
daar ik nu bij hen de wacht hield, zou het niet meer dan fatsoenlijk
zijn mijn gedachten meer aan mijn ouders te wijden dan aan mijn
toekomst. Zoals de zaken nu stonden was het niet gemakkelijk de
waarde van hun dood naar juistheid te bepalen. Ik voelde een wrevel
in mij opkomen, dat mijn ouders mij niet hadden betrokken in hun
geheim. Er moest beslist iets geweest zijn waardoor zij nu zo wreed
vermoord werden. Ik vond dat hun geheim te belangrijk was om mij
als hun enige zoon er buiten te laten. Waar immers hun leven er mee
gemoeid was zou het toch niet meer dan billijkzijn, dat zij mij in hun
geheim betrokken hadden opdat ik mij min of meer kon voorbereiden
op wat komen zou. Dat ik niets te maken zou hebben met hun geheim,
kon niet als rechtvaardiging van hun verzuim worden opgevat. Als
zoon had ik immers groOt belang bij wat er met hen gebeurde. Per
slot van rekening zou ik toch de meest gedupeerde zijn als zij dood
gingen. Ik moest immers noodzakelijk mijn hele houding ten opzichte
van het leven opnieuw bepalen. Het maakte mij wrevelig dat dit alles
onverwachts gebeurde. Ik werd gewoon overrompeld door de feiten .
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Ik vermeed het liefst zulke onaangenaamheden. Onwillekeurig ver-
weet ik mijn ouders, dat zij mij dit aandeden. Maar even gauwalsdeze
gedachte opkwam, bande ik haar weer uit. Het was te voorbarig zo
iets te doen. Dit alles berustte immers op gissingen. En mocht deze
gedachte juist zijn; het was toch te laar. Tenslotte waren mijn ouders
dood. Ik hield te veel van mijn ouders om hen dit verzuim niet te
vergeven.
Zoals de zaken nu stonden kon ik geen conclusies trekken uit het

gebeurde. Veel zou toch hiervan afhangen. Ik keek lusteloos om mij
heen. Het was pikdonker. De maan zou waarschijnlijk pas na midder-
nacht schijnen, of misschien ook helemaal niet in deze tijd van het
jaar. Het was stil rondom mij. Het schieten in de stad hield op. Nu
hoorde ik slechts het geruis van de bomen. De wind stak op. Het werd
een beetje koud. Ik wachtte op de dekens, die de pachter mij beloofd
had. Ik hoefde niet lang daarop te wachten. Vader Djupri kwam en
gaf ze mij. Hij vroeg of ik nog iets anders nodig had. Ik antwoordde
van niet. Hij wilde weer weggaan. Intussen vroeg ik hem wat men
eigenlijk moest doen, wanneer men bij het graf de wacht hield. Ver-
'wonderd keek hij mij aan. Hij zei, dat ik vanzelfsprekend voor het
welzijn van mijn ouders moest bidden. Het was voor mij niet zo van-
zelfsprekend, maar ik ging er niet verder op in en bedankte hem. Hij
ging weg. Hij zei mij nog, dat ik hem maar moest waarschuwen als ik
iets nodig had.
De stilte keerde weer. Ik wilde weer denken over mijn ouders, maar

stuitte op dezelfde moeilijkheid. Ik dacht aan andere dingen, maar zij
waren te onbenullig om gedacht te worden.
De toekomst had mij wel beziggehouden, doch slechts voor een

ogenblik. Zoals de zaken nu stonden kon ik niets anders doen dan een
betrekking zoeken. Ik zou dan ambtenaar mOetenworden. Een andere
mogelijkheid kon ik niet zien. Dit was de enige klaarheid omtrent de
toekomst. Voor mij was het van weinig betekenis.
Belangrijker was het bepalen van mijn nieuwe houding tegenover

het leven. Deze zou ik niet zomaar kunnen vaststellen. Daarvoor moest
ik me niet al te ver van de realiteit bevinden. Ik moest eerst mijn
positie bepalen alvorens mijn houding vast te stellen. Dat betekende,
dat ik mijn betrekking als ambtenaar moest aanvaarden. Dan pas kon
de rest aan de orde komen. Wat min of meer vaststond was, dat ik
door mijn zwakke positie na de brand en de dood van mijn ouders
onvermijdelijk moest huichelen ten opzichte van mijn medemensen.
Mijn huidige toestand was te kwetsbaar dan dat ik mezelf had kunnen

406



WINARTA

blijven. Ik moest dus meer aandacht schenken aan de meningen van
anderen. Voor mezelf vond ik die niet belangrijk. Menigmaal had
ik dat ook laten blijken. Nu kon het niet meer.
Zo waren er nog verschillende belangrijke dingen, die ik liever

uitstelde tot er klaarheid in mijn omstandigheden kwam. Ik had dus
werkelijk niets dat het overdenken waard was.
Toen de pachter wegging heb ik voor mijn ouders gebeden. Dil is

eigenlijk niet geheel waar. Beter is het te zeggen dat ik een beroep
heb gedaan op de God van mijn ouders ten gunste van hen. Ik heb
aan die God gevraagd het beste voor hen over te hebben. Verder wist
ik niet wat te zeggen.
Ik kan me niet meer herinneren wat ik die nacht verder gedaan

heb. Waarschijnlijk niets. Misschien heb ik aan vele onbenullige en
wellicht fantastische dingen gedacht. Ik sliep zonder dat ik er iets van
merkte. Ik ontwaakte met een schok door het hijgen van een hond,
die naast me op de mat zat. Het was een mooie ochtend met gezang
van vogels en hanengekraai. Ik strekte mijn benen uit en keek naar de
hond. Hij had blijkbaar genoeg van het zitten want hij liep weg,
tong uit de bek. Ik deed wat aan het graf. Er viel niet veel aan te doen.
Er groeide nog geen onkruid en de twee mannen hadden de aarde zo
zorgvuldig opgehoopt, dat er niets aan te verbeteren viel. Toch streek
ik de aarde op het graf glad. De palen aan de uiteinden had ik recht-
gemaakt. Daarna ging ik naar het huis van de pachter. Ik stelde vast,
dat de afgelopen nacht zinloos voor mij was geweest. Ik had spijt
gezegd te hebben dat ik drie nachten zou waken.

IV

Bij Vader Djupri gekomen sliep ik tot laat in de middag. Ik was
met een onaangenaam gevoel' wakker geworden. Ik had hoofdpijn en
er mankeerde iets aan mijn maag. Een uur later moest ik braken. Ik at
iets en ging weer liggen. Ik meende, dat ik een verkoudheid had op-
gelopen. Ik wilde weer slapen maar kon niet. Tegen de avond kreeg ik
koorts, die in de loop van de volgende uren erger werd. Ik zei tegen
Vader Djupri, dat ik die nacht niet kon waken, omdat ik mij niet goed
voelde. Ik was blij, dat ik een geldige reden had om niet te waken.
Ik wist niet hoe ik dit had moeten rechtvaardigen wanneer ik niet Ziek
was. Ik had werkelijk geen zin meer om te waken, maar dat kon ik
niet zo maar aan de pachter zeggen. Hij had grote eerbied voor mijn
ouders en zelf had hij een nacht bij het graf de wacht gehouden. Hij
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verwachtte natuurlijk meer van mij daar ik hun Zoon was. Eigenlijk
kon het mij niets schelen wat hij van mij dacht, ware het niet dat ik zo
afhankelijk van hem was. Straatarm en ziek als ik was, moest ik wel
het eten en onderdak, dat hij mij verschafte, aannemen. Ik diende dus
noodzakelijk rekening te houden met zijn opvattingen.
Die avond bad en zong de pachter voor het heil van de zielen van

mijn ouders. Ik luisterde aandachtig terwijl ik in bed lag. Ik kon het
niet lang volhouden. De eentonige stem van Vader Djupri maakte mij
moe en slaperig. Ik sliep in. Midden in de nacht werd ik weer wakker.
Ik kon daarna niet meer inslapen.
Mijn toestand was erger dan ik verwacht had. De volgende dag had

ik hoge koorts en had geen lust om te eten; De pachter haalde uit
eigen beweging de dokter. Deze schreef mij een recept voor. Het bleek
gewone aspirine te zijn. Hij wist blijkbaar niet wat ik had. Ik wilde
hem vertellen dat ik longlijder was en dat de koorts waarschijnlijk
daardoor kwam, maar ik had weinig zin te spreken. Hij had mij er
trouwens niet naar gevraagd. Zelf had ik de overtuiging dat de koorts
door mijn tuberculose kwam. Ik was immers niet geheel hersteld van
het sanatorium weggegaan. Ik had een vermoeiende reis ondernomen,
waaraan ik sinds lang niet meer gewend was. Ook de.drukke bezig-
heden daarna hadden mij geen goed gedaan. Ik wist, dat ik door rustig
te liggen wel weer beter zou worden. Ik nam mij voor zoveel mogelijk
te eten, al had ik geen trek daarin.
Van de derde dag af begon de koorts te verminderen, maar ik had

nog steeds last van nachtzweten. Toen hoorde ik van Vader Djupri
dat volgens ooggetuigen mijn ouders overleden waren door de mis-
handelingen. Volgens hen waren de eerste kogels niet dodelijk ge-
weest. Een tijd lang na de schoten konden de omwonenden het hulp-
geroep van mijn ouders nog horen. Ik vond het wreed, dat zij mijn
ouders zo hadden laten lijden. Mijn verlangen te vernemen wat de
redenen van de moord waren, werd vanaf die dag sterker. Ik vond,
dat de mishandelingen zinloos waren tenzij de vijand bekentenissen
van mijn ouders wilde afdwingen. Maar dan waren de eerste schoren
weer ongerijmd. De zaak was duister voor mij. De pachter beloofde
mij zijn best te doen, de redenen van de moord te weten te komen.
Inmiddels werd mijn toestand langzamerhand beter, hoewel ik in

de derde week enkele keren een bloedspuwing heb gehad. De dokter
kwam weer en raadde mij aan mij te laten opnemen in een sanatorium.
Ik weigerde echter. Wel had ik beloofd mij op gezette tijden te laten
doorlichten. Hij adviseerde mij absolute rust te houden.
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De verzorging bij de pachter was goed. Zijn echtgenote, een waar-
dige oude vrouw met adellijke trekken, verzorgde mij als haar eigen
kind. In dat opzicht had ik dus niet te klagen. Maar de gedachte dat
het lijden van mijn ouders zinloos zou zijn geweest kwelde mij steeds.
Eindelijk kwam de pachter mij bijzonderheden over de moord ver-
tellen. Maar het relaas van Vader Djupri wekte verbittering in mij.
De moord bleek een vergissing geweest te zijn. Een spion had naar
aanleiding van een grote sabotage waardoor tientallen militairen van
de vijand de dood :vonden, gerapporteerd wie de leider van dit alles
zou zijn. Hij had dezelfde naam als vader, maar hij vergiste zich in de
woonplaats. Door deze vergissing vonden mijn ouders echter de dood.
Ik kon het niet verwerken. Ik zag de willekeur. Het was zinloos. Door
een kleine vergissing van zulk een minderwaardige figuur als een spion
was de dood van mijn ouders volkomen zinloos geworden. En daarmee
hun leven. Hun hele leven. Mijn ouders hadden immers nog tien jaar
kunnen leven. In die tien jaren konden nog vele dingen gebeuren. In
die tien jaren kon de zinrijkheid van hun hele leven besloten liggen.
Ik dacht niet alleen aan de onderzoekingen die vader verrichtte op het
gebied van de malaria. Iedereen immers gaat van de aanvang af een
weg die hij bewust en onbewust gewild heeft en die naar de zinrijk-
heid' van zijn leven moet leiden. Bij mijn ouders was deze weg af-
gebroken door de vergissing van een spion. Het verbitterde mij, dat
hiermee het hele leven, de hele mishandeling en de dood van mijn
ouders zonder zin waren.
Ik was radeloos en tot in mijn nieren verbitterd. De zinloosheid van

dit alles kon ik niet aanvaarden. Dit leed was niet te dragen voor mij.
Op dit moment stelde ik mijn plan vast om deze zinloosheid te wreken.
Ik nam me voor om me dadelijk nadat ik beter was aan te sluiten bij
een strijdgroep. Ik had geen andere keuze. Een loopbaan als ambtenaar
zou me niet meer liggen.
Tot mijn vreugde kon ik constateren, dat ik met de dag herstelde.

De dokter meende, dat ik over een maand of zes wel weer genezen
zou zijn. Gezien de lange duur van mijn ziekte kon ik dit slechts als
verheugend beschouwen.

Tegen deze tijd ongeveer deelde moeder Djupri mij mee, dat haar
dochter in de loop van de volgende dagen thuis zou komen. Zij had
een half jaar bij haar broer in een provinciestad gelogeerd. Ik wist
reeds lang van haar bestaan af. Moeder Djupri vertelde mij veel
over haar kinderen. Zij kon heel aardig vertellen, zodat ik een
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vrij nauwkeurig beeld van hen kreeg. Eigenlijk interesseerde het rhe
weinig, maar ik vond het toch belangrijk om het een en ander te wet~n
over de familie van mijn weldoeners. Haar jongste dochter kwam ÓP
een morgen aan. Inderdaad klopte haar uiterlijk met de beschrijving
van haar moeder. Moeder Djupri bleek zelfs bescheiden te zijn op dit
gebied. Ze noemde haar naam. Die wist ik al van haar moeder. Ik zei
haar dat ze een mooie naam had. Nuraini heette ze. Dat is een Arabi-
sche naam.
- Weet je, dat het "licht van mijn ogen" betekent?
Ze bloosde en antwoordde dat ze het wist. We lachten omdat we

niets anders wisten uit te brengen. Boven alles was Nuraini charmant.
Vaak kwam ze mij opzoeken om dan te praten over onbelangrijke
dingen. Ze schiep een gezellige sfeer om mij heen, die bevorderlijk
was voor mijn genezing. Toen ik wandelen mocht gingen we naar het
graf om er onkruid te wieden of bloemen te strooien. Vaak wandelden
we door de bosjes in de omtrek. Bij een van de wandelingen vroeg
Nuraini mij wat ik wilde doen als ik beter werd. Ik vertelde haar over
mijn plannen. Opeens vroeg zij of ik in God geloofde.
----Ach Nur, ik ben een mens van de twintigste eeuw.
- Maar God bestaat in alle tijden, Narta.
- Dat kan, maar in elk geval heeft hij in deze eeuw verzuimd van

zijn bestaan te getuigen. De mens is ontwaakt, Nur.
- Het zal blijken, dat je hierdoor meer lasten op je neemt dan je

kunt dragen.
- Dan zal ik in alle waardigheid bezwijken, Nur.
- Je bent trots, N arta.
- Je hebt misschien gelijk, Nur, ik eerbiedig mezelf.
Wij liepen zwijgend verder. Ik was blij, dat ze er mee ophield. Ik

was er afkerig van over dergelijke aangelegenheden te spreken.,Men
kan er eindeloos over praten zonder de ander te kunnen overtuigen
van de waarheid, tenzij men met een zwakzinnige te maken heeft.
Wij verlieten het bos. Voor ons lagen de rijstvelden. De zware gele
halmen glinsterden in het zonlicht. Zij deden mij aan schilderijen van
Van Gogh denken. Schilderijen vond ik altijd mooier dan de werke-
lijkheid. Het kwam waarschijnlijk doordat zij door mensen gemaakt
werden. Nuraini vond de rijstvelden mooi. Toen zei ze, dat zij gelukkig
was. Ik begreep niet waarom ze dat zei. Wij zwegen weer en keken
naar de rijstvogels, die bij zwermen neerstreken op de velden.
Wij stonden nu onder een waringinboom, waar het lekker koel

was. Nuraini verlustigde zich met het vlammende tafereel voor haar
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voeten. Eigenlijk wist ik niet met zekerheid te zeggen of zij dat wel
deed. Zoals zij daar stond, onbewegelijk en strak voor zich uit kijkend
kon ik niet precies weten wat in haar omging. Het kon mij trouwens
weinig schelen. Ik keek naar haar borsten, die zachtjes op en neer
deinden. Ik dacht aan twee kwallen op een kalme zee, maar ik vond
dat toch geen geslaagde vergelijking. Ik sloeg een arm om haar
lichaam en liet mijn handpalm op haar rechterborst rusten. Zij kreeg
een zachte rilling. Haar adem hield zij in. Toen ik haar borsten streelde
begon zij onrustiger te ademen. Zij legde haar hoofd op mijn schouder
en zuchtte. Ik wist dat zij van mij hield. Overigens om onbegrijpelijke
redenen. Ik bestudeerde haar uiterlijk. Zij was niet knap, maar evenals
Petsjorin heb ik in dit opzicht mijn vooroordelen. Ik zag in ieder geval
geen reden om niet van haar te houden. Doch in.deze omstandigheden
zou men uiterst sentimenteel moeten zijn om zoiets te ondernemen.
Dit was zeker niet de geschikte tijd om iemand lief te hebben.
Die middag hebben wij elkaar verleid, ondanks de hitte. Sindsdien

hebben wij prettige tijden beleefd. Het was jammer, dat mijn ouders
dood waren, want anders hoefde ik niet opgescheept te zitten met mijn
plannen en kon ik bij Nuraini blijven. Nu moest ik van haar weg,
zo gauw ik beter werd. De tijd van mijn vertrek brak aan. De dokter
had mij voor genezen verklaard. Er was geen reden meer om langer
bij Vader Djupri te blijven. Ik nam afscheid van hem en zijn gezin.
De gronden had ik uit dank aan hen geschonken. Misschien was het
ook als gevolg van mijn gedachte om alle banden met deze stad te
verbreken. Nuraini vergezelde mij naar het station. Het was ongeloof-
lijk hoezeer zij aan mij gehecht was, doch wij beloofden elkaar te
vergeten. Verstandiger konden wij niet doen. Toch liet zij mij beloven,
dat ik bij haar terug zou komen zodra mijn taak volbracht was. Ik heb
er in toegestemd. Ik kon trouwens weinig anders doen. Maar ik zei
haar, dat zij niet op mij moest wachten. Zij beloofde dat. Later bleek
toch, dat zij aanzoeken geweigerd had, omdat zij wilde wachten op
mijn terugkomst. Ik had mij deerlijk in haar verstand vergist.

(Wordt vervolgd)
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DE MOND OP DE WANG

In vele moderne tekeningen, gouaches en schilderijen treft men
een wijze van afbeelden en een techniek aan, waarvan menig criticus
en menig leek zegt dat ze ingegeven lijken door kindertekeningen of
door de kunst van primitieve volken. Ongetwijfeld zijn er heden ten
dage beeldende kunstenaars die dergelijke primitieve voortbrengse-
len bijzonder waarderen en ook die de kunst - van kinderen bijvoor-
beeld - wensen af te kijken. Het is ook niet te loochenen dat er in
het werk van jonge kinderen, als ze onbeïnvloed hun "kunst" schep-
pen, elementen zijn, die de bewuste opvattingen van volwassen kun-
stenaars dekken. Zo schilderde mijn zoontje, toen hij zeven jaar oud
was, eens een huis en een boom, waarin een bepaalde moderne opvat-
ting consequent was doorgevoerd, n.l. het aanbrengen van de omtrek-
ken in de kleurvlek, zodat de boom bestond uit een blauw-met-rode
stam, die geplaatst was in een geel-groene vlek, welke de kruin voor-
stelde. Het huis was een blauw-met-rode vlek, waarin de contouren,
b.V. van raam en deur, waren aangebracht. En boom en huis stonden
weer in een geel-groene-rode vlek, die lucht, achtergrond en voorgrond
voorstelde. Men ziet dat er ook eenheid van kleur was, of zoals men dat
pleegt uit te drukken: een kleur kwam steeds terug.
Wat is het nu dat kinderlijke kunstvoortbrengselen zo aantrekkelijk

maakt voor volwassenen in het algemeen en voor kunstenaars in het
bijzonder? Er zijn verschillende redenen: men kan de naïveteit bewon-
deren, men kan aangetrokken worden door het verloop der geestelijke
ontwikkeling bij het kind, men kan ook de vrijheid van opvatting
prijzen. Maar waar een kunstenaar in het bijzonder naar het kind en de
primitief kijkt, daar is een ander streven.
Onze Westerse beschaving is er een waarin van verschillende func-

ties van geestelijk leven die van het denken de voornaamste rol speelt,
en al sinds de Grieken gespeeld heeft. De logica, de deductie, later de
inductie zijn zode zuilen waarop onze cultuur gebouwd is: ze hebben
ons een schitterende wetenschap geschonken en een overweldigende
technische vooruitgang. Alles ging draaien om causale verbanden, want
denken is niet anders dan dergelijke samenhangen aangeven. Denken
legt causaal verband. Er is een tijd geweest dat men de dauw op het
veld toeschreef aan de maan, d.W.Z. van de maan droop water af op
de aarde en dat deed dauw ontstaan. Wij hebben een andere verklaring.
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Maar toch was er causaal verband tussen de maan en de dauw: men
zag bedauwde landen bij volkomen heldere nachthemel. Daar water,
zo leert de ervaring, uit de lucht komt, uit de wolken, moest water toch
ook uit de lucht komen, ook als er geen wolken waren. Want hier
leerde de ervaring dat dauw ook water was. De conclusie lag voor de
hand: het water moest van de maan komen. Ook kinderen leggen der-
gelijke logische verbanden. Als men een jong kind vraagt hoe het komt
dat wolken bewegen, zal het vaak ten antwoord geven: omdat ze vleu-
gels hebben. Immers, wat zich in de lucht beweegt, als vogels, insecten
en vliegtuigen, heeft vleugels. Vraagt men het kind waarmee het
denkt, dan zal het in de meeste gevallen zeggen: met de mond. De
primitief en het kind handelen op dezelfde wijze als volwassenen van
goed cultureel niveau: alleen beschikken zij over minder feiten en leg-
gen daardoor causale verbanden, die in feite niet bestaan. Hier is geen
fout in hun redenering, maar een te geringe schat aan kennis.
Het is nu dit streven naar het leggen van causale verbanden, dat het

aanschijn van onze cultuur heeft bepaald. Kan men die verbanden niet
meer leggen, zoals in de moderne physica, dan laat men desniettemin
dit streven niet los, maar past het toe op andere wijze: n.l. door middel
van statistiek, en de statistische gedragingen vallen weer onder de
causaliteit.

Men vraagt zich af, waartoe het bovenstaande zal leiden, waarom
wij - over kunst sprekende - psychologie en physica aanhalen. Het
gaat hierom: vastgesteld moet worden dat het denken een eerste rol
speelt in onze beschaving, dat dit reeds duizenden jaren het geval is.
Er is wel reactie tegen geweest, b.V. in de Middeleeuwen, toen velen
zich in de mystiek verdiepten, maar dit zijlijntje is verzand. In de
vorige eeuw was het denken, het verstand, de rede oppermachtig:
Haeckel b.v. had de geheimen der wereld zo goed als opgelost. Deze
eeuw nu is weer een eeuw van reactie. Reactie tegen de alleenheer-
schappij van het verstand.

Vele kunstenaars opponeerden en schiepen een wereld waarin de
wetten der logica niet meer golden, d.W.Z. de logica, gebaseerd op de
waarnemingen in de "reëele" wereld. Dat een mond op een bepaalde
plaats in het aangezicht staat, is "causaal te verklaren". Er is een ont-
wikkelingsgeschiedenis van de mond: hoe deze mond bij de mens ge-
worden is van' het eerste eencellige leven af, over alle ontwikkelings-
vormen heen, tot op de huidige dag. Nu komt er een kunstenaar en

413



THEO VAN DER WAL

plaatst de mond b.v. op de linker wang. Dat is in strijd met de zin-
tuigelijke ervaring, in strijd met de logische ontwikkeling en trCl-
wens ook in strijd met, laat ons zeggen: de partner van de mond: het
voedsel. Onze oppermachtige rede beweert nu: dergelijke uitbeelding
is onzin. Een kind echter tekent, in een bepaald stadium van zijn ont-
wikkeling, ook de mond op de wang. Men ziet dan een hoofd ten dele
en profil en ten dele en face. De neus is natuurlijk en profil, de ogen
even natuurlijk en face. Dat komt, zegt Katz, omdat het kind niet
tekent wat het ziet, maar wat het weet, en daar een mens twee ogen,
een neus en een mond bezit, worden ze alle getekend, en wel onder
de grootste gezichtshoek. En het merkwaardige is nu, dat we van de
kunstenaar moeten zeggen, dat hij onlogisch is, n.l. zijn tekening ge-
baseerd heeft op kennis, dus op verstand. Het kind weet het goed, de
kunstenaar .... weet het beter!

Indien nu de volwassen kunstenaar kijkt naar het kind en naar de
primitief, die een logica heeft gelijk aan die van een kind, zij het met
meer ervaringsfeiten tot zijn beschikking, dan begaat hij een vergis~
sing, wanneer hij meent in kind en primitief een voorland te mogen
zien voor zijn kunst of zelfs ideaal. Hij wenst te reageren tegen de dwin-
gende macht van de rede, hij wil de verstandelijke logica, de louter
causale verklaringen, uitschakelen; hij wil een andere weg betreden,
de even zeer aanwezige andere functies van ons geestelijk leven meer
op de voorgrond plaatsen als gevoel van intuïtie. O.i. volkomen terecht.
In het bijzonder in de kunst heeft de heerschappij van het logische
denken lang genoeg geregeerd. Maar de fout is dat hij kind en primi-
tief als voorbeeld neemt. Bij hem is reactie op een eenzijdige cultuur.
Bij het kind en de primitief is echter helemaal geen sprake van een
reactie: hun "kunst" is inhaerent aan hun niet-wetenschappelijke, niet-
technische maatschappij of maatschappij beschouwing. Hun "kunst"
is de uitdrukkingsvorm van hun kennis, van hun rede, verstand, logica,
causale opvatting, even goed als van hun gevoel en intuïtie. Zij gaan
opwaarts, de moderne kunstenaar die hen als voorbeeld wenst, zou
neerwaarts gaan. Hij wil de renaissance van een cultuur, die hijzelf
reeds - als kind - heeft bezeten!

Het kind en de primitief gebruiken beiden al hetgeen ze geleerd
en ervaren hebben en ze doen steeds nieuwe ontdekkingen. De vol-
wassen kunstenaar zou dan terug gaan? Indien hij de vrijheid en
natuurlijkheid van kinderen en primitieven wenst - en hij kan niet
beter wensen! - dan dient hij op gelijke wijze te werken, d.w.z. met
het geleerde en ervarene, met zijn eigen cultuur, waarin ook de al-
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macht der rede vertegenwoordigd is - de wereld aanschouwen en
scheppen. Hij gaat dan niet bij hen in de leer, maar bij zichzelf: in
hem zijn ook het kind en de primitief. Hij geeft zijn andere functies
een evenwaardige macht als nu de rede bezit. Hij zal dan niet een mond
op de wang tekenen, maar de mond afbeelden als het resultaat van
een ontwikkelingsgeschiedenis, voorzover hij, de kunstenaar, er kennis
van draagt; voorts als meerwaardig orgaan, dat voor voedselopname,
voor spreken, voor liefdeshandelingen kan dienen; en als verbonden
met voedsel, met de medemensen, met innerlijke emoties. Als daar-
door de mond niet op de juiste, biologische, plaats in het hoofd komt,
maar daar waar hij krachtens gemelde mogelijkheden behoort, dan is
dat iets heel anders dan een deformatie op grond van de drang kennis
te étaleren, zoals het kind doet. Ofwel: zoals bij de levende mens de
mond organisch behoort op de plaats waar hij zich bevindt, zo dient
in een afbeelding de mond zich op de plaats te bevinden waar hij -
naar zijn geestelijke waarde - organisch behoort. En dat kàn wer-
kelijk ook zo, dat de biologisch bepaalde plaats precies gelijk is aan de
geestelijke.
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In twee geschriften heeft Multatuli zijn denkbeelden omtrent de
Nederlandse politiek ten opzichte van Insulinde apart en opzettelijk
omschreven. Eerst in het jaar 1862 met het boekje: "Over vrijen-
arbeid in Nederlandsch-Indië en de tegenwoordige koloniale agita-
tie" - daarna in 1870 onder de titel: "Nog eens: Vrije-arbeid in
Nederlanäsch-Indië". Al kan men van Multatuli moeilijk beweren, dat
hij er de man niet naar was om meermalen op éénzelfde zaak terug
te komen, de jaren waarin de beide boekjes versche'nen, waren wat
men noemt jaren die telden, zodat de herhaling van het thema der
koloniale agitatie zeker gewettigd was. \'V'ant gedurende die periode
van 1860 tot 1870 veranderde de bestaanswijze in de lage landen in
een enorm tempo. Het economische leven in vrijwel alle sectoren en
daarmee de gehele levenssfeer onderging een vitale impuls, waardoor
er zo vele en zo belangrijke wijzigingen optraden, dat de historische
waarnemer in die tien jaren meer ziet gebeuren dan in de eerste helft
van de eeuw, die er aan vooraf ging.
Enkele opmerkelijke veranderingen moeten hier worden genoemd

om een grof schetsmatig beeld van dit tijdvak voor ogen te krijgen. De
ondergrond is in ruwe lijnen aan te geven: als de verdringing van de
landbouw door de industrie. De wending had zich in 1850 aange-
kondigd, toen een telling uitwees, dat er 322.000 lieden in de agra-
rische sector - en reeds 350.000 man in de industrie werkzaam waren.
Maar de doorbraak naar de massaproductie, naar de des-individuali-
sering door de industrie vond plaats in de jaren 1860 en 1870.
De menselijke bedrijvigheid voor de middelen van bestaan nam

vormen aan, die overeenkwamen met de uitbreiding van het productie-
vermogen. Bestonden er in ons land omstreeks 1860 vrijwel geen be-
drijven, die groter omvang hadden dan door een persoonlijk bezitter
kon worden verantwoord - in 1870 waren er al 500 bedrijven, die
met een risico geëxploiteerd werden, waarvoor de verantwoordelijk-
heid aan de individuele persoonlijkheid moest worden onttrokken, om
beveiliging en zekerheid te vinden in de rechtsvorm ener naamloze
vennootscha p.
Ook het maatschappelijke verkeer, het vervoer, nam zienderogen

toe. Het land werd in korte spanne tijds als door reuzenhanden door-
sneden van kanalen en overdekt met spoorwegen. Stoomvaartmaat-
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sthappijen en handelsondernemingen begonnen hun kwiek toene-
mende activiteit.
Naar buiten gingen de poorten open. De Algemene Tariefwet

(1862) verbrak eeuwenoude banden, die voor de invoer, de doorvoer
en de uitvoer een belemmering waren geworden. De weg werd ge-
baand voor de hier te lande laat bevrijde kapitalistische energie, die
in de broei van de kleinburgerlijke productieverhoudingen was ver-
zameld. In verband hiermede verkreeg het bankwezen een geheel
nieuwe functie. Handel en industrie alsook de particuliere investering
in Indië moesten immers gefinancierd worden. Naar het voorbeeld
van de Parijse onderneming "Le Crédit Mobilier" stichtte men hier in
1863 de "Algemene Maatschappij voor Handel en Nijverheid".
Deze algehele bedrijvigheid schiep de noodzaak van een rationali-

sering van het schoolwezen. De Hogere Burgerschool ontstond, de
Latijnse School werd hervormd tot Gymnasium, het particuliere
Koninklijke Instituut voor Ingenieurs verdween, om plaats te maken
voor de Polytechnische School (1864).
Allerhand incidentele gebeurtenissen waren symptomatisch voor

de versneld-werkzame tendens van de tijd. Zowel de oprichting van
de Bond van Boekdrukkersgezellen (1867), de opheffing van de Dag-
bladzegel (1869), alsook de persoonlijke secularisatie - die tot uit-
drukking kwam in het verlaten van de kerk door een aantal impor-
tante intellectuelen als Huet (1862), Hendrik de Veer (1864), Allard
Pierson (1865) en anderen - al deze en dergelijke verschijnselen duid-
den direct en indirect op het ontstaan van een nieuwe sociale en poli-
tieke macht van de economisch-krachtigsten, van de ondernemers.
In het bijzonder wordt het tijdvak van 1860 tot '70 gekenmerkt -

waar het de politiek van Nederland ten opzichte van Insulinde betreft
- doordat het stelsel van de overheidsexploitatie van de gronden
aldaar, werd verlaten om de particulier-c ûf;derneming de gelegenheid
te laten er zich te vestigen. Het Kultuurstelsel van Van den Bosch,
waarvan het hoofddenkbeeld was: de inlander producten te doen ver-
bouwen ten bate van het Nederlandse gouvernement, werd geleidelijk
opgeheven. In steeds sterkere mate kon de particuliere Nederlandse
ondernemer Indische grond huren en in vrije loondienst doen bebou-
wen door inlanders.
De Kultuurwet van Minister De Waal van 1870 bezegelde ten-

slotte het lot van het Kultuurstelsel, waarvan de partiële opheffing
al een tiental jaren gaande was.
De regeringsdaden van de geavanceerd-liberale Minister Fransen
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van de Putte (1863-1866) hadden het geweldige gebied overzee reeds
eerder ten dele ontsloten voor de modern-kapitalistische exploitatie. En
hierbij werd de wonderlijke ironie der geschiedenis wel aanschou-
welijk! Was namelijk oorspronkelijk het staatsbankroet na de dure
Belgische affaire van 1830 voorkómen door de invoering van het Kul-
tuurstelsel, dit systeem financierde geleidelijk ook zijn eigen onder-
gang. De geldelijke middelen voor de uitbreiding van het spoorweg-
net in Nederland, werden na de Spoorwegwet van Minister Van Hall
(1860) - waarbij bepaald werd, dat de staat de aanleg zou financie-
ren en de particulieren de exploitatie konden voeren - deze midde-
len werden getrokken uit de winsten die de gouvernementscultures in
Indië hadden opgeleverd.
De aanleg van havens en kanalen - de bedding immers van het

moderne kapitalisme - geschiedde uit dezelfde bron.

In verband met de geschetste historisch-economische tendens der
ontwikkeling van staatsexploitatie naar particuliere vrijhandel, is het
werkelijk een onthutsende ervaring de beide boeken van Douwes
Dekker over de koloniale politiek met elkaar te vergelijken. Heel
kort, maar toch niet overdreven gezegd, was de evolutie van het stand-
punt van Multatuli lijnrecht tegengesteld aan de loop der historie. En
dat niet alleen. Hij koos in tweede instantie onomwonden partij in de
strijd der politieke groeperingen. In de eerste brochure was hij onmis-
kenbaar geheel en al Multatuli, de weergaloze schrijver van de Max
Havelaar. Dan zijn er zelfs al duidelijke tekenen, dat zijn inzicht breder
wordt, losgedacht van het incident van Lebak. In 1862 nam hij na-
drukkelijk afstand tot de beide grote politieke partijen - de liberalen
en de conservatieven. Hij bekende hoe men na de Havelaar van beide
zijden getracht had hem te winnen. Maar hij wenste in zijn geest te
schrijven, in de geest van de Derde Partij voor Waarheid en Mensen-
recht. En precies bepaalde hij zijn houding in de strijd zijner dagen om
Vrije Arbeid of Kultuurstelsel: het één noch het ander bevat de ware
kwestie. Hoofdzaak is: mishandel de Javaan niet!
In het tweede boekje echter, van 1870, laat hij er geen twijfel over

bestaan, dat hij het Kultuurstelsel boven de Vrije-Arbeid prefereert.
Hij daagt de liberalen openlijk uit zijn verdediging van het Kultuur-
stelsel te weerleggen en hij dringt er bij de conservatieven op aan, zich
niet meer in een discussie met de liberalen te begeven, vóórdat die
weerlegging is geleverd.
Hoe dieper men doordringt in de structuur van beide geschriften,
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des te duidelijker worden de verschillen. In het eerste boekje noemt hij
zich cosmopoliet en roept hij de conservatieven èn de liberalen toe:
"Ik heb het recht U beiden te roepen voor de rechtbank der openbare
mening". Beide partijen acht hij "diefjes met diefjesmaat". Elk chau-
vinistisch standpunt verwerpt hij beslist: "Ik hoor spràen van Neder-
landse standpunten, d.i. van punten, waarop ik niet sta .... ik die
maar een mens ben".
In 1870 is dat volkomen veranderd. Dan verdedigt hij uitdruk-

kelijk het "Nederlandse standpunt" (64) en wijst bezwerend op de
gevaren die ons land tussen Pruisen en Frankrijk bedreigen. De con-
servatieve ex-gouverneur-generaal Rochussen noemt hij de meest libe-
rale man - en met grote instemming citeert hij een sneer van de
conservatieve minister Heemskerk tegen de liberalen. Met alle macht
verdedigt hij het Kultuurstelsel, dat hij beschouwt als een "katholieke
kerk van volmaaktheid", omdat het (volgens hem terecht) berust op
het "religieus ontzag van de inlander voor de Hoofden".
Was het Kultuurstelsel in 1862 nog een systeem "dat alle vooruit-

gang, alle ontwikkeling, alle veredeling tegengaat, een stelsel dat
vooral onder een plichtverzakende G.G. verschrikkelijk is" - in 1870
definieert hij het stelsel van Van den Bosch als niets anders dan: "de
Javaanse zeden overgezet in Staatsbladtermen" (36). "Er heerst", zegt
hij, "in die Staatsbladen een treffende geest van welbegrepen mens-
lievendheid" (37). Daarentegen had hij in 1862 in ronde woorden ge-
zegd: "Dit stelsel is een kontrakt tussen de Javaanse Hoofden en het
Nederlandse Gouvernement om de geringe man uit te zuigen voor
gezamenlijke rekening". De enige tendens van de beschermende bepa-
lingen voor de inlander, formuleerde hij toentertijd pregnant als:
"niet te érg! niet tè erg!"

De indruk van verloochening, die de vergelijkende lezing van de
twee geschriften werkelijk wel wekt, is voor een figuur als Douwes
Dekker zó verbijsterend, dat wij wel dieper moeten doordringen in de
hoofddenkbeelden van die boekjes.
In 1862 waren zijn stellingen eigenlijk heel eenvoudig: de kwestie

over vrije arbeid is geen kwestie, de agitatie over de koloniale politiek
is een kunstmatige opwinding. De simpele stelregel was voor hem: men
bestele de Javaan niet, men zuige hem niet uit, men vermoorde hem

, niet, dan zal er na enige tijd blijken of hij vrijwillig arbeiden wil! Het
liet hem koud of de Javaan werd mishandeld door liberale of door
behoudende bloedzuigers. De vraag was: of hij mishandeld moest wor-
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den, door wie dan ook! Vrije arbeid was voor hem nog iets anders
dan vrijwillige arbeid. Hij verklaarde zich tegen het kultuurstelsel,
.... omdat hij, zoals hij beweerde, geen nationaliteit bezat. Duidelijk
verwierp hij dus het Nederlandse standpunt: "Ik stel het recht", zo
betoogde hij, "boven buurtgenootschap, boven provinciegenootschap,
boven landgenootschap, boven werelddeelgenootschap. Partijtrekken
voor landgenoten omdat ze landgenoten zijn, noem ik zelfverheffing.
par ricochet".
Het kultuurstelsel achtte hij wel ongeëvenaard en hij schetste het

intelligente mechanisme zonder complimenten: "De G.G. houdt een
teugel in handen, die van afstand tot afstand zich verdeelt in onder-
delen, welker splitsing weer opnieuw onderscheiden lijnen en koorden
daarstelt, die, weer op hun beurt gesplitst - zich rechts en links uit-
strekken en na herhaalde weerverdeling ten laatste elk individu berei-
ken, in toom houden, dwingen .... d.i. regeren. Wilt ge heersen in
Indië, heers dan zó/"
Het liberale systeem voor Indië kon hij vlug illustreren door die

lijnen te veranderen in buizen en het refrein te dreunen: "Pomp, pomp,
pomp zeg ik u. Pomp voor de duivel .... en voor Nederland".
Dekker meende wel dat de Javaan uit vrije wil zou arbeiden, "doch",

zoals hij zei, "zodra hij .... of liever enige tijd nadat hij zal verlost
wezen van - ik zelf weet niet hoe ik 't zeggen moet in 't nederlands
- nadat hij zal bevrijd zijn van - ja zó is 'tl - nadat hij verlost zal
wezen van 't ondergáán der Nederlandse deugden. Beter, nederlandser,
kan ik me niet uitdrukken! "

Het tweede boekje van 1870 richt zich daarentegen terstond alléén
tegen de liberalen. Hij beweert, dat zij geen vrijheid eisen voor de
Javaan, maar voor de particuliere Europese ondernemers. In allerlei
varianten bestrijdt hij het liberale systeem der burgerlijke exploitatie.
Daartegenover schetst hij het Kultuurstelsel als een systeem, dat geënt
is op de volksaard van de Javaan. Wie iets veranderen wil, meent hij,
moet de aard van de inlander veranderen. Alle tegenwerpingen van de
liberalen breekt hij één voor één af. De misbruiken, zo beweert hij,
zijn beslist niet inhaerent aan het stelsel van gouvernementscultures.
Het stelsel zèlf is menslievend, elk misbruik is voorzien en verboden
verklaard. In het Kultuurstelselligt voor hem zelfs de enige mogelijk-
heid om profijt te trekken van de arbeid van de Javaan, zonder hem te
mishandelen (43). Want in het stelsel geldt de wet. Natuurlijk, zo geeft
hij toe, moet er nog veel gedaan worden voor de zedelijke en verstan-
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delijke vooruitgang van de inlander. Maar hij betoogt met klem, dat
dit alleen kan geschieden door de hiërarchie van het Kultuurstels~l. Als
men Indië behouden wil, is het gezagstelsd onontbeerlijk: "Ik wil
,geloven", roept hij uit, "dat één jaar Vrij-arbeid de Javaan tien batige
saldo's of "vaste bedragen" kosten zou. Maar .... 99/100 deel van die
reusachtige winsten zouden in handen vallen van Amerikaanse,
Engelse, Duitse en Franse concurrenten".
En dan wendt hij zich met een volkomen ongewoon geluid tot de

Nederlandse bevolking. Het klinkt als een troonrede:

"Wij zijn in Nederland! We zijn burgers van de kleine staat die hoogst-
waarschijnlijk eerlang het luetor et emergo zal moeten in praktijk brengen om
niet onder te gaan. De toestand in Europa is zorgwekkend. Beklemd tussen
naburen, die àf in periode van groei, àf door behoefte aan verzet tegen dat
groeien, zich weldra zullen genoodzaakt zien zich te onzen koste de hand te
reiken, of - niet minder te onzen koste - elkander op onze grond te be-
strijden, is het wachtwoord van de dag: waakzaamheid! De ware beschaving
zal dan toch wel niet in strijd wezen met het gezond verstand. Dat gezond
verstand schrijft voor zich te bemoeien met de dingen die nabij zijn en voor
de deur staan, niet zijn krachten te verspillen aan de hersenschimmige taak
(sic!), om ver van ons iets onbereikbaars na te jagen, waardoor wij de middelen
verliezen zouden die we zo hoog nodig hebben om wel te verrichten wat ons
de omstandigheden te doen geven in onze nabijheid" (95).

Hoe scherpzinnig het betoog van 1870 ook is en hoe aanvaardbaar
zelfs tot op zekere hoogte - de afwijking van zijn doorgaans zeer per-
soonlijke, zogenaamd cosmopolitische standpunt, is onmiskenbaar. Het
is voor geen twijfel vatbaar, dat de sociaal-economische en politieke
verschuivingen in de jaren, die verliepen tussen de verschijningsdata
van beide geschriften, een beduidende invloed op zijn denkbeelden
hebben gehad. Doch het is een loze frase; de vraag is namelijk: hoe en
in welke mate die invloed werkzaam was. Zijn nadrukkelijke verdedi-
ging van het Nederlandse bezit van de Indische grond, wordt in geen
enkel opzicht verklaard door de slagzin: dat hij feodaal moest reageren
op het veldwinnend liberalisme. Het is wáár, dat naar mate het poli-
tieke liberalisme van Fransen v. d. Putte vorderingen maakte, hij zich
steeds conservatiever ging gedragen. Dit is inderdaad een houding die
men feodaal kan noemen en deze rubricering ligt voor de hand met het
oog op zijn carrière bij het Binnenlands Bestuur in Indië. Maar een
afdoende verklaring is het niet.
Ook Multatuli ontkwam niet aan de. beslissende invloed van de

maatschappelijke situatie, waarin hij verkeerde - doch evenzeer bij
hem deden de factoren van deze situatie zich voor als de verschillende
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ervaringen van het dagelijkse leven, als de kleine en grote avonturen,
gebeurtenissen en ontmoetingen, tegenslagen en zorgen van alledag.
Ook om zijn gedrag beter te begrijpen is het zaak ons te verdiepen in de
feiten van zijn leven, terwijl hij het werk schreef, dat ons zozeer ver-
wondert.

De tijd, waarin hij de grondtekst van zijn tweede brochure over
Vrije-arbeid schreef, was materieel gesproken de moeilijkste van zijn
leven. Hij was volkomen berooid. Nadat hij in 1865 ons land had
verlaten, om te proberen aan de speelbank van Homburg met een serie
welberekende zetten in korte tijd uit de financiële beklemming te ge-
raken, was hem alles tegengelopen. De coup de finance mislukte vol-
komen. Zijn vrouw Tine vluchtte met de kinderen naar Italië. Hij zelf
tobde met zijn vriendin Mimi in Duitsland rond. Hun armoede was
erger dan men zich kan voorstellen. Zij moesten soms knollen stelen
uit het stadspark, die zij dan poften op hun kacheltje, dat ze stookten
met gevonden of geborgde brandstof. Busken Huet bezorgde hem in
deze omstandigheden een correspondentschap van de Opregte Haer-
lemsche Courant. Het bracht niet veel op, maar het was een smalle
basis. In de winter van 1866 kreeg hij een hevige impuls door de oor-
logsdreiging van Pruisen en in zijn schitterende boekje over Pruisen
en Nederland trachtte hij een volksbeweging te ontketenen. De ver-
wachte gevolgen, waarbij hij ook op zijn persoonlijke sociale herstel
rekende, bleven uit. Toen hij enkele maanden later, door een uitnodi-
ging voor spreekbeurten in België, in aanraking kwam met de Vlaamse
Beweging, meende hij éven werkelijk, dat daarin een mogelijkheid
school om mee te doen en er weer bovenop te komen. Maar toen het er
op aankwam hem reëel te steunen, lieten de voormannen hem in de
steek. Het begon steeds meer te spannen. De berichten van Tine, die met
de kinderen in Milaan een toevlucht had gezocht, werden onrustba-
rend. Hoewel zij zich erg ziek gevoelde, moest zij zich toch met macht
en moeite op de been houden om het welhaast failliete opleidingsinsti-
tuut te besturen, dat haar een karig onderhoud verschafte.
Toen kreeg hij de idee van zijn drama Vorstenschool. In een dag of

tien had hij een paar bedrijven gereed, maar verder wilde het hem niet
lukken. Terwijl hij echter hiermede aan het tobben was, begon er iets
anders. In de Revue Brittannique verscheen een artikel over de Neder-
landse koloniale politiek, waarin ook de Max Havelaar in een beschou-
wing werd betrokken. Tegelijkertijd stond er een Engelse vertaling van
de Havelaar op stapel, waarvoor men hem om een inleiding vroeg.
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Busken Huet, die in deze periode buitengewoon kameraadschappelijk
voor hem was, drong er bij hem op aan iets naar aanleiding vap het
artikel in de Revue te schrijven - kennelijk met de juiste intentie hem
weer uit zijn drukkende lethargie te drijven. Aanvankelijk gevoelde h,ij
er wel iets voor, maar de tobberige onlust beving hem toch weer. Men
zou zijn verontwaardigde formules wel weer "mooi" vinden, meende
hij. Men zou denken: als een buitenlander al inziet, dat Havelaar het
Nederlandse belang uit het oog verloor .... Eindelijk steeg zijn span-
ning door zorg, woede en afkeer, tot een crisis. Hij kon zich indenken,
hoe men in zo'n situatie zelfmoord pleegde. Al de achtereenvolgende
teleurstellingen gaven hem een impressie alsof hij optornde tegen een
hoge, blinde muur. Het wanbegrip van het zwijgende publiek kreeg,
voor hem de gedaante van een grijnzend, collectief sadisme. Als men
hem al niet beledigend negeerde, dan stelde men het voor, alsofhij niet
waarlijk geleden en gestreden had voor zijn zaak, die tenslotte de zaak
was van de menselijkheid en het recht. In Nederland werd de liberaal
Fransen van de Putte gevierd als een weldoener voor de Javaanse be-
volking. Terwijl Multatuli werkelijk van wanhoop en ellende niet wist,
hoe en waar hij zich het eenvoudigste bestaan moest verschaffen. Men
berichtte hem, dat Tine bloed opgaf. Zijn eigen horloge en dat van
Mimi, haar halsdoek en vele lijfs- en gebruiksgoederen had hij al moe-
ten verpanden.
Het was in die dagen, dat hij plotseling betrokken werd in een

affaire, die hem de kans leek te zullen gaan bieden zich geheel en
definitief te herstellen. In de Opregte Haerlemsche Courant, die hij
ontving voor zijn journalistieke medewerking door de berichtjes van de
Rijn, had hij in de laatste dagen van November '67 met groeiende
belangstelling allerlei gelezen over de vergaderingen van de Tweede
Kamer ter vaststelling van de Staatsbegroting voor 1868. Het bestaan
van het conservatieve ministerie Van Zuylen-Heemskerk, dat sinds
1 Juli 1866 het hoofd moest bieden aan de steeds fellere liberale oppo-
sitie, stond op het spel. De debatten hielden Dekker dáárom zozeer
bezig, omdat het hoogtepunt der tegenstelling gevormd werd door de
koloniale kwestie, hoewel ogenschijnlijk de aanvallen gericht werden
op andere objecten. Het ministerie stond, niet sterk. De onverkwik.
kelijke historie van de benoeming tOt Gouverneur-Generaal van
Nederlands Oost-Indië van de ex-Minister van Koloniën Mr P. Mijer
in 1866, had al kwaad bloed gezet. De Kamerontbinding in September
van dat jaar versterkte het politieke conflict. In Februari '67 had Thor-
becke al eens kort maar ongewoon fel geïnterpelleerd. Principieel ston-
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den tegenover elkaar: het strijdbare constitutionele beginsel en de rest
van het aloude kroon absolutisme. Feitelijk was de actieve, modern-
kapitalistische ondernemer in de aanval tegen de overjarige regenten-
klasse. Herhaalde malen waren de golven hoog gelopen tegen het con-
servatieve kabinet. De benoeming van de beruchte, conservatieve Has-
selman tot Minister van Koloniën en vooral ook het vrijmoedige, on-
constitutionele optreden van de Minister van Buitenlandse Zaken, die
zich gedroeg alsof hij een werktuig des Konings en slechts aan deze
verantwoording schuldig was, gaven de liberale oppositie alle grond
voor een onverzoenlijke tegenstand.
In die begrotingsdebatten ging het dan ook hard tegen hard, alsof

men wel van weerszijden wist, dat er inderdaad historische dagen waren
aangebroken.
De eerste slag viel op 26 November 1867, toen de begroting van

Buitenlandse Zaken van Mr ]. P. P. baron van Zuylen van Nijevelt
met 38 tegen 36 stemmen werd verworpen. Heemskerk deelde meteen
mede, dat het kabinet ontslag zou aanvragen en slechts de lopende
zaken nog wilde afhandelen.
Hier zag Dekker een mogelijkheid of zelfs een noodzaak om in te

grijpen, of in elk geval iets te doen. Hij kende oud-minister Rochussen
en hij wist, dat deze door familiebanden verbonden was met Minister
Van Zuylen. Langs die weg wilde hij zich met het demissionaire kabi-
net verstaan. Want: Heemskerk moest blijven! Als dit kabinet viel,
dan zou het voorgoed gedaan zijn met elke mogelijkheid om in Insu-
linde orde op de zaken te stellen!
De volgende dag, op 27 November '67, schreef hij een brief aan

]. ]. Rochussen. Nadat hij herinnerd had aan de vroegere kennisma-
king, zette hij de consequenties van een val van het kabinet uiteen. Alle
mogelijkheden van doldrieste liberalisatie speelden hem door het
hoofd. En dáártegen wilde hij stelling nemen. Hij bood aan om na de
zijns inziens noodzakelijke Kamerontbinding voor bruikbare mannen
te zorgen. De Kamer diende beslist naar huis gestuurd te worden en
de Koning moest een nieuw kabinet formeren. De Koning moest weer
Koning worden - zoals hij al had aangeduid aan het slot van zijn
brochure over Pruisen en Nederland. "Moet Nederland opnieuw wor-
den overgeleverd aan de dorre schoolmeesterij van de heer Thor-
becke?", riep hij Rochussen toe, "Indië aan de heer Fransen van de
Putte?" "Moeten de liberaliserende praatjesmakers weer vrij spel heb-
ben? Is er dan op den duur te 's-Gravenhage zóveel talent over, dat
men het mijne niet gebruiken kan?"
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Terstond antwoordde Rochussen. Hij erkende, dat hij de recht-
schapenheid van Douwes Dekker nooit had betwijfeld. Maar de "te
grote opgewondenheid" en de teg~novergestelde koloniale denkbeel-
den hadden hem in Dekker tegengestaan. Doch hij moest toegeven, dat
in de huidige situatie de pen van Multatuli veel goeds zou kunnen doen.
Of het kabinet stand kon houden, was de vraag. Op hetzelfde moment,
dat hij deze brief zat te schrijven, vond er een conferentie plaats bij de
koning. Als het mogelijk zou blijken het ministerie te handhaven wilde
hij Dekker wel dringend aanbevelen. Maar dan moest wel onbetwijfel-
baar vaststaan, dat hij het Kultuurstelsel niet zou gaan bestrijden. Hij
behoefde het weliswaar niet te verdèdigen, zijn optreden mocht even-
wel in geen geval het heersende systeem in kwaad daglicht stellen.
Eigenlijk wilde Rochussen wel eens precies weten, hoe Multatuli het
zich voorstelde om het wankele kabinet te redden.
Dat er een grote gretigheid verborgen was in deze diplomatiek •.~

zinnen is niet voorbij te zien. Toch verraste Dekker dit antwoord. Nu
voelde hij - met het prompte antwoord in handen - dat hij er
helemaal niet op gerekend had zijn voorstel zelfs maar in overweging
genomen te zien. En tegelijk begreep hij bij instinct, dat er consequen-
ties dreigden! Niet alléén politieke verontrusting stak er in zijn drift
tot meedoen. De nood had hem iedere gelegenheid doen aangrijpen
om weer in beweging te komen. Doch in dit geval verkreeg zijn gedrag
een veel bredere, nationaal-, zo niet internationaal-politieke betekenis.
Het verwarde hem allemaal. Hij stond ook op her punt die inleiding
bij de Engelse Havelaar te schrijven, geheel in de trant van dit onaf-
hankelijke boek zelf. Daarbij speelde ook de idee van Vorstenschool
nog door zijn hoofd - en daarin speelde een "bespottelijke koning".
Dit alles vloekte al heel erg met eventuele Haagse onderhandelin-

gen. De voorwaarde van Rochussen om het Kultuurstelsel te sparen,
bracht hem minder in verlegenheid. Voor hem was en bleef de enige
kwestie van belang: wordt de Javaan mishandeld? Kultuurstelsel of
Vrije-arbeid, dat was voor hem een deuntje: "Pomp voor Nederland of
pomp voor Dorrepaal & Co". Maar eenvoudig was het toch niet voor
hem, om de koloniale kwestie uitsluitend van Nederlands standpunt te
bezien. 't Drukte hem ietwat. En de tijd drong, wilde hij wat berei-
ken. Op 30 November antwoordde hij Rochussen met de belofte, dat
hij de volgende dag uitvoerig zou schrijven. Hij begreep, dat hij even
grondig moest nadenken.
Voorop stond bewust voor hem: de hereniging van zijn gezin. Daar-

voor zou hij willen werken. En dan kon hij 't ook wel. In feite was hij
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nooit tégen het Kultuurstelsel geweest, wel verzette zijn gehele wezen
zich tegen het systeem van het liberale kapitalisme. Van dit gezichts-
punt uit begon hij zijn geschrift. Het kostte hem moeite en dat is aan
de stijl merkbaar! Het is geen fraai steekspel van argumenten, het zijn
harde slagen inderdaad, die hij de liberalen toebrengt, maar de aanval-
len missen elke zwier, elke élegantie en elke ridderlijkheid. Na elk
argument moet hij weer moeizaam, breed uithalen voor een volgende
slag. .
Hij wist dit! Het waren wel zijn eigen denkbeelden, maar niet àl

wat hij voor waar hield. Tegen Busken Huet bekende hij zijn dilemma.
De beroerde persoonlijke omstandigheden dwongen hem. Hij stond
wèl achter dat schrijfsel, maar ook weer niet. "De verhouding is zo,"
bekende hij Huet, "ik verdedig (als vrijdenker) het katholicisme, de
orthodoxie tegen de modernen". "Sit ut est, aut non sit - Nu be-
toog ik het esse tegen het anders esse, en houd ik de mogelijkheid van
non esse voor mij, of althans gedeeltelijk (hier en daar blinkt ze door)".
Zo vond hij de moed om door te gaan. Hij fantaseerde al allerlei.

't Ene moment zag hij zich al millionnair of zo iets. De berichtjes van
de Rijn -- zo verzekerde hij Huet - zou hij echter wel blijven aan-
houden, "uit piëteit". Maar op andere ogenblikken voelde hij zich
wankel, want er knaagde bij hem toch de gedachte, dat hij gebruikt
werd, dat hij zich liet gebruiken. Soezend bij zijn kacheltje in de Breite-
strasse te Keulen, op de naargeestige kamer van zijn ellendige hospita
Frau Frisch bedacht hij, hoe hij al zovele malen gehoopt had, dat het
einde van zijn moeilijke jaren in 't zicht was, de verlossing voor Tine
en de kinderen. En steeds was het ijdele hoop geweest. Steeds had men
hem in de steek gelaten, bedrogen of verraden. "Zou het weer zo
wezen", vroeg hij zich af. Hij besefte wel, dat men hem nodig had,
maar hij wist ook stellig, dat men trachten zou hem zo goedkoop
mogelijk te krijgen. Misschien zelfs koesterde men het plan hem ter
zijde te schuiven, zodra de staatsmachine weer op de rails stond. Al te
zeer wilde hij zich daarom niet binden; ook geen geldèlijk voorschot
vragen, hoewel hij, wat dat betrof, wel erg in het nauw zat. Niet vreemd
. aan deze terughoudendheid was het ongetwijfeld ook, dat hij zich niet
wilde laten gáán in deze affaire - omdat dan de teleutstelling des te
erger zou wezen.
Alles zette hij even opzij, om dit schaakspel goed te kunnen spelen.

Voor de inleiding bij de Engelse Havelaar vroeg hij uitstel. De beslis-
sing over een prachtig aanbod van de Semarangse "Locomotief", om
tegen goede betaling medewerker te worden, moest hij een maand
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opschorten. Hij was echter scherpzinnig genoeg, om Rochussen van dit
uitstel stipt op de hoogte te stellen.
De spanning nam al schrijvende toe, de hardste slagen bracht hij de

liberalen toe, naarmate hij zich meer gepresseerd voelde. Hij ver-
wachtte terstond naar Den Haag geroepen te worden. Maar ze waren
daar wat langzaam. "Ze hebben geen vrouw, die bloed spuwt cn rust
behoeft", verzuchtte hij. Onderwijl sprak hij Tine moed in, want hij
geloofde nu wel te zullen slagen. Hij weerde zich in elk geval (naar
hij haar berichtte): "als een oud konijn".
Het was hem bekend, dat men over hem sprak in Den Haag; dat

zijn argumenten, die hij Rochussen ingoot, en vooral zijn dringende
advies om de Kamers te ontbinden, in ernstige overweging waren. Hij
vond dat de oude Rochussen wel zijn best deed, hij drong er zelfs op
aan, dat de grijze staatsman persoonlijk de teugels in handen zou
nemen: "een beetje zoals Bismarck in Pruisen".
Maar Rochussen, die zich oud en moe voelde, enigszins ook aan

geheugenzwakte leed, was er de rechte man niet naar. Nooit was hij
een sterk staatsman geweest, hij ging bij voorkeur zèlf de grote beslis-
singen uit de weg. Zo was hij ook geknipt voor het schaakspel met Dek-
ker. Hij deed wel zijn best, maar zijn motieven waren er vele. Er zatwel
menselijk mededogen in. Begin December 1867 zond hij Dekker twee-
maal vijf-en-twintig gulden om schappelijk te kunnen leven. Maar hij
voegde er het nadrukkelijke verzoek aan toe om de correspondentie na
lezing onverwijld te vernietigen. Want er zat ook politiek belang in.
Zodra hij het eerste deel van Multatuli's memorandum in handen had,
zou hij - zo de telegraafkabel niet gestoord was geweest - terstond
geseind hebben: "Continuez et achevez, getekend: philo-Multatuli".
Doch telegrammen worden gearchiveerd!
Kort daarna echter - op Zaterdag 21 December 1867 - gaf de

Staatscourant het bericht, dat de Koning het ontslag van de ministers
niet had aanvaard. Zes dagen later werden de Kamers door Heems-
kerk ontbonden. Ieder gevoelde, dat door deze tegenzet van de conser-
vatieve monarchie, de grote strijd in een beslissend stadium was ge-
komen. Daarop moesten de liberalen antwoorden.
Douwes Dekker leefde op. Er gebeurde toch wat hij wilde. En het is

merkwaardig deze man, die (naar men gezegd heeft) "de Lassalle van
Nederland" zou hebben kunnen wezen, hier te zien optreden in de ver-
heugde overtuiging de promotor te zijn van de laatste grote reactie-
manoeuvre der monarchie in het politieke leven van Nederland in
de 1ge eeuw. Hij juichte over de terugslag voor de liberalen.
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In déze stemming is de grondtekst van zijn tweede brochure over
vrije-arbeid ontstaan.

Tenslotte is de hele toeleg mislukt. Het volledige verhaal van de
zich voortslepende onderhandelingen past niet in het kader van deze
proeve van geschrift-verklaring; dat vormt een onmisbaar fragment
van de biografie, dat hier echter uiteraard niet geleverd kan worden.
Men hield hem op sleeptouw, wellicht niet alleen door onwil hem

te protegeren, maar ook door onmacht ten opzichte van de politieke
situatie. Voor Dekker bleef dit hetzelfde; hij werd heen en weer ge-
dreven tussen hoop en teleurstelling. Het ene ogenblik had hij de
grootste verwachtingen, las hij al advertenties van huurhuizen in
Den Haag, verdeelde hij het huis al in de verschillende kamers voor
hem en zijn vrouwen de kinderen. Het volgende ogenblik was hij ziek
door het gespannen besef van risico. Hij wist dan wel dat Van Zuylen
zijn memorie las en met zijn collega's besprak, maar aan de andere
kant vorderde hij werkelijk geen enkele stap.
Toen hij tenslotte op eigen initiatief op 3 Maart 1868 naar Den

Haag vertrok, was hij eigenlijk al geheel gedesillusioneerd. Hij deed dit
voornamelijk om niets na te laten. Maar ook het persoonlijke contact
(0, zo joviaal en welwillend!) hielp hem geen zier. Hij schaakte met
Rochussen, sprak met Hasselman, liep bij Van Zuylen in en uit. Op de
tafel van deze laatste zag hij echter een nummer liggen van de enige
Engelse krant, die zijn Havelaar ongunstig had beoordeeld.
Tenslotte bràk er iets in hem. Hij had er genoeg van. Het werd

hem te veel. Onderwijl liep immers ook zijn hotelrekening op! Op
5 April 1868 verliet hij Holland en reisde dezelfde dag door naar
Keulen, waar Mimi op hem wachtte, zoals altijd.
Ruim 3 weken later werd de begroting van Van Zuylen wederom

verworpen en op 4 Juni 1868 aanvaardde de Koning tenslotte toch
maar het ontslag van de ministers, waarvan hij bemerkt had, dat hij ze
de zijne niet meer noemen kon.

De houding van Douwes Dekker in deze hele affaire is een instruc-
tief voorbeeld van de soort van intelligentie, die zijn idealen kan ver-
loochenen, zonder zijn wezenlijke waarheden prijs te geven. Daar
komt bij, dat de situatie er éen van die soort was, waarin tussen waar-
heid en ideaal een spanning kan ontstaan. Twee verschijnselen zijn
illustratief. Bekende conservatieve bladen, zoals het Haags Dagblad
drukte hele passages van het boekje af .... toen hij het twee jaar nà
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de actuele aanleiding dan toch maar publiceerde. Deze zin geeft uit-
drukking aan twee belangrijke feiten: de publicatie twee jaar nà de
actuele aanleiding èn de instemming bij de conservatieven.
Töch: conclusies ten opzichte van Multatuli zijn al gauw voor-

barig. Enkele jaren voor zijn dood beweerde hij, dat een biograaf
slechts onzin te berde kon brengen, zo hij alleen zijn gedrukte werken
tot uitgangspunt meende te moeten kiezen. Doch zelfs de daarachter
verscholen feiten van zijn leven zijn alléén nog niet voldoende, zoals
we gezien hebben. Feiten zijn pas feiten op een bepaald theoretisch
veld. Zonder het welgefundeerde inzicht in de organisch-gegroeide
reactiewijze, die hem eigen was, ontbreekt aan iedere gebeurtenis in
zijn leven de wàre betekenis, dat wil zeggen: ontbreekt het feitelijke
karakter aan ieder feit. Elke facet van het drama van lebak, elk
voorval uit zijn latere leven verkrijgt door hèm betekenis voor zijn
levensgeschiedenis.
Zo ook in deze affaire.
Het vertrek naar Homburg in 1866, waar eigenlijk deze gehele

periode mee begon, demonstreert bijna toneelmatig zijn wijze van
reageren sinds het verschijnen van de Max Havelaar, waardoor Douwes
Dekker als schrijver een onwillig politicus en als politicus een schrijver-
tegen-wil-en-dank werd. De tocht met Mimi naar die speelbank was
zijn kenmerkende, wanhopige antwoord op het fiasco van de portret-
tenzaak, zoals deze transactie zelf weer een geforceerde poging was om
zijn publiek tot daadwerkelijke steun te pressen.
En dat verweer is kenmerkend voor hem. In alle gevallen, waarin

hem de nood en de vertwijfeling tot daden noopten, bewees hij door
zijn handelingen, dat hij een burger was, in de sociologische betekenis
van dit woord. Een burger namelijk, die in zijn doen en laten het indi-
viduele aspect van zijn problematiek niet vermocht te doorbreken. Zijn
taak, zijn hóófdzaak, de kwestie van lebak, heeft hij nooit anders dan
inderdaad als zijn zaak beschouwd en behandeld. Door een welhaast
jaloerse instelling verzette hij zich tegen elke bemoeienis van anderen.
't Waren allemaal persóónlijke aangelegenheden. De oorzaken van
zijn nederlaag als oprecht ambtenaar beschouwde hij als van strikt
persoonlijke aard. Hij kon altijd man en paard noemen en hij heeft dit
ook niet nagelaten. De wantoestanden, waarop hij gewezen had en
waarop hij steeds wéér de vinger legde, schreef hij roe aan individuele
wandaden, menselijke zwakheden of persoonlijke tekortkomingen.
Daardoor was het in 't geheel niet vreemd of ook maar beschamend,

dat hij bij de oplossingen, die hij aan de hand deed, in èlk geval zijn,
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persoonlijke rehabilitatie zonder een spoor van schroom als voor-
waarde stelde.
Dit burgerlijke individualisme was onpolitiek van karakter. Met

hand en tand heeft hij er zich tegen verzet als men zijn probleem ver-
schoof naar het politieke strijdperk. Zijn sociologische kritiek - die
hij inderdaad beoefende als een pionier in ons land - kenmerkte zich
dan ook door het merkwaardige feit, dat hij met geen woord de grond-
vesten van de sociale structuur, de eigendomsverhoudingen en de
machtsvraag in het productieproces, in de discussie betrok. Sterker:
iedere poging om zijn euvel op een breder platvorm te brengen, onder-
vond hij herhaaldelijk als een buitengewoon hinderlijke doorkruising
van zijn plannen. Een zinvol verband tussen zijn persóónlijke lotgeval-
len en de sociale verhoudingen van zijn tijd, zag hij beslist niet in en
zó hij er al iets van vermoedde, verzette hij zich, wáár hij kon, tegen
elke consequentie, doordat hij geen hoop vestigde op een typisch-maat-
schappelijke strijd.
Zijn ideaal der gerespecteerde menselijke waardigheid moeten we

beschouwen als het meest boeiende aspect van zijn persoonlijkheid -
maar het was een on-actueel ideaal! En dit bepaalt en verklaart zowel
zijn beperktheid in de tijd, alsook de aantrekkingskracht, die van hem
op elke nieuwe generatie uitstraalt.
Hij was géén revolutionair in historische zin. Dit is geen verwijt

en ook geen compliment, maar een definitie. Revolutionair in de
verhoudingen van die tijd was de liberale bourgeoisie, de economisch
"hardvochtige", "onmenselijke" en waar het waarden betrof: zeer
"zakelijke" burgerij. Deze klasse moest er nog kómen, moest zich nog
ruimte verschaffen voor armslag. En daartegenover stond de heer-
sende, regerende klasse der late regenten, die zich verzette tegen de
liberalisering, de bevrijding der maatschappelijke verhoudingen uit de
belemmeringen van de resterende absolute monarchie.
Daartussen was Douwes Dekker verzeild geraakt als de sarcast op

een ongelegen ogenblik. Zijn ideaal van menselijkheid was een hin-
dernis, en waar het al verstaan werd onder de arbeiders van die dagen,
kon hij alleen maar een machteloze echo verwekken. De derde partij,
waartoe hij in 1862 opriep, werd in feite vooralsnog door hemzelf
gevormd.
Toen hij dan ook maatschappelijk berooid en politiek gedesillusio-

neerd naar een weg zocht om zich te redden, ging hij de weg op van
de radeloze burger. De zaak met de portretten was mislukt. Hij ging
naar de speelbank in Homburg. De roulette is namelijk, net als de
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loterij in een burgerlijke samenleving, het klassieke middel om er uit
te komen terwijl men er in blijft.

In die geest moet men - naar ik meen - ook de netelige kwestie
van de tweede brochure over Vrije-arbeid bezien. Door zijn opvatting,
dat de hoogste roeping van de mens is: mens te zijn, werd hij een tegen-
stander van het opkomende liberale kapitalisme. Verbindingen met
andere anti-kapitalistische groeperingen dan de conservatieven en
enkele on-sociale vrienden en verwanten, waren in de Nederlandse
verhoudingen voor hèm ondenkbaar, als men zich herinnert, dat de
organisatie der arbeiders-onderling pas ná 1870 geleidelijk haar be-
slag heeft gekregen.
Praktisch stond hij dan ook niet ver van de conservatieven vandaan

- zij waren zijn maatschappelijk-gelijken, die bovendien het libera-
lisme bestreden. Zijn verdediging van de absolute vorst, zijn dictato-
riale neigingen in het algemeen, heeft men vaak ironisch gebagatelli-
seerd als interessante gebreken van het genie. Dat is echter een dwaling.
Multatuli was wezenlijk - zoals hij zichzelf in een brief eens noem-
de -: "despoot uit overleg". Hij ervoer namelijk tegenover zijn
waarlijk zuivere intenties, waarvoor hij geen geringe offers had ge-
bracht, een menigte van lieden, die hij er voor aanzag belang te hebben
bij wat hij als onrecht opvatte. In zijn brochure over Pruisen en Neder-
land had hij ook zijn denkbeelden omtrent de Nederlandse binnen-
landse politiek uiteengezet. Zoals hij jaar en dag gewaarschuwd had
voor het risico van de koloniale politiek van ons land, zo wees hij ook
op de gevolgen van 't binnenlandse sociale wanbeheer. De kern van zijn
betoog was steeds weer: de Nederlandse gemeenschap verkeert in een
STaat van verrotting, die elke mogelijkheid van algemene welstand en
weerstand uitsluit. Hij had ook plannen, namelijk tot een radicale
schoonmaak, even volkomen als inzake Insulinde. Het land was naar
de afgrond geleid door ministers, meende hij, die stuk voor stuk ver-
zaakt hadden hun plicht te doen, en de mogelijkheid hen tot verant-
woording te roepen ontbrak zelfs!
En zonder de minste verwachting van een màcht of zelfs een kràcht

tegenover het onrecht, groeide in hem de wanhopige opinie: dat men
beter duizend man onder de wapenen kon hebben dan het recht aan
zijn zijde!
Tenslotte was de herinnering aan de opkomst van het liberale kapi-

talisme ten kàste van het koningschap, voldoende om in het hèrstel
van de monarchie, de heerschappij van de goede vorst, een beteugeling
van de moderne ondernemer te zoeken.
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Bovendien màèst hij zijn ware denkbeelden over de politiek ten
opzichte van Insulinde wel geheel en al verbergen!
En in déze overweging ligt dan het antwoord op de laatste vraag,

die ons rest: waarom publiceerde hij het met politieke oogmerken ge-
schreven memorandum toch in 1870, ondanks het feit dat de actuele
aanleiding voor deze strategie was vervallen?
Het is veel eenvoudiger dan het lijkt, maar dan moet men wéér het

ridicule voor ernst nemen. Men heeft het altijd welwillend-ironiserend
opgevat, als hij zei dat hij Keizer van Insulinde wilde worden. De erf-
opvolging had hij al geregeld en zijn nichtje Sietske Abrahamsz kreeg
een aanstelling tot Kroonprinses van Insulinde met de voorlopige titel
van Hertogin van Sumatra. Dit heeft men nooit ernstig genomen en
men dacht dat het de visioenen van een creatief kunstenaar waren.
De chronologische ordening van zijn brieven zal echter het beeld

van een groeiend, diep-gekoesterd, later teleurgesteld ideaal opleveren:
Insulinde bevrijd van het Hollandse regiem - onder zijn leiding,
door zijn streven!
Doch met dit ideaal loopt men niet te koop. Sinds 1843 nam het

denkbeeld vastere vormen aan en pas na herhaalde hevige slagen hem
toegebracht door zijn publiek zou hij zich neerleggen bij de ervaring,
dat het hem niet gelukt was een beweging met dit doel te ontketenen.
Ik ben er van overtuigd dat het afbreken van zijn openbare optreden
als schrijver, als voorlichter, zélfs zijn sterven, van dit standpunt uit te
verklaren is.
Op deze wijze wordt het evenwel duidelijk, dat hij dat memorandum

kàn schrijven. Hij was wel verplicht de waarheid aangaande zijn opvat-
tingen te zeggen - maar hij achtte zich niet gehouden de héle waar-
heid los te laten. Niemand had iets te maken met zijn ware levensdoel,
dat hij voorbereidde in alle stilte. En daarvoor was één ding beslist
noodzakelijk: Insulinde moest blijven wat het was, zoals het was. "Sit
ut est, aut non sit", schreef hij Busken Huet, Insulinde moet blijven wat
het is. Hij gevoelde de eventuele politieke wending naar het systeem
der particuliere exploitatie van Insulinde werkelijk als een hachelijke
streep door zijn rekening. Maar het is dan ook precies om deze reden,
dat het boekje actueel blééf. Zeker heeft hij hier en daar het memo-,
randum voor de druk bewerkt. Het begin en het slot, alsook enkele
andere passages zijn later ingelast of omgewerkt. Zéker zullen wij dit
nooit weten, want we bezitten van dit werkje alleen een paar verkladde
blaadjes, die hij in December 1867 aan Busken Huet zond. Het ver-
moeden is echter gewettigd, dat hij het slot wijzigde en uitbreidde. Na
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bladzijde 60 van de eerste druk bemerkt men een geleidelijke distan.-
ciëring van het strakke Nederlandse standpunt. In de oorspronkelijke
memorie aan Rochussen schreef hij dat "Z.M. de Koning" recht had op
een beslissing tussen beide stelsels: "Mag men", zo staat er letterlijk
in de verkladde blaadjes, "mag men Z.M. zo aanhoudend in tweestrijd
laten tussen behouden en. . . . verliezen?" In de brochure zelf komt
deze strijkage niet voor. In plaats daarvan citeerde hij zijn boekje van
1862: dat de kwestie van Vrije Arbeid of Kultuurstelsel geen kwestie
is. Want, merkt hij dan op: "boven Vaderland staat Mensheid".

Desondanks vond hij het een "lam stuk". Maar verloochend heeft
hij zijn brochure nooit. En - dit tenslotte even terzijde - als we ons
éven van ons historische ontwikkelingsbegrip zouden kunnen losma-
ken, dan zouden we moeten erkennen, dat er theoretisch niets inge-
bracht kan worden tegen het inzicht van Multatuli anno 1867: dat
dóór de kapitalistische exploitatie van dat land, Insulinde zou worden
losgeweekt van het moederland. Men kan hem wel verwijten: dat hij
aan géne en niet aan déze zijde van het kapitalisme stelling heeft
genomen. Maar dat verwijt is toch eigenlijk niet meer dan de definitie
van de hoogste mogelijkheid, waartoe een rechtschapen intelligentie
reiken kon omstreeks 1870!
In 1876 schreef hij aan Roorda tenslotte deze profetische woorden:
"De revolutie komt toch, ze komt met of zonder mij. De vraag is

maar of ik, door in de zaak gekend en door gesteund te worden, bol-
werken kan dat de waggelende pyramide die vallen moet, geen ver-
keerde kant uitvalt, namelijk in de schoot van Amerikaanse flibustiers
en derg.".

Aantekeningen
1. Voor het overzicht van de sociaal-economische ontwikkeling in het derde
kwart van de negentiende eeuw is gebruik gemaakt van de werken van Romein,
Brugmans, Henriette Roland Holst. In het bijzonder voor de koloniale kwestie
baseer ik mij hier op Colenbrander, Stapel en Stokvis.
2. De volledige titels van de beide boekjes van Multatuli luiden:
"Over vrijen-arbeid in Nederlandsch-Indië en de tegenwoordige Koloniale
Agitatie", Amsterdam, R. C. Meijer, Januari 1862.
"Nog eens: Vrije-arbeid in Nederlandsch-Indië", Delft, J. Waltrnan, 15
December 1870.
3. Voor de gebeurtenissen uit zijn leven raadpleegde ik "Brieven" van Mul-
tatuli, de delen VI, VII en VIII, A'dam 1912. Maar evenzeer de ongepubli-
ceerde brieven en documenten die zich in het Multatuli-Museum (Universi-
teits-Bibliotheek) te Amsterdam bevinden. Verder "Tine", door Dr Julius Pée,
Den Haag 1895; "Briefwisseling tusschen Multatuli en S. E. W. Roorda van
Eysinga" - A'dam 1907; "Brieven" van C. Busken Huet, deel 1.
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PROBLEMEN VAN DE WIJSBEGEERTE DES RECHTS
IN DE U.S.S.R.

De grondproblemen waar de Russische rechtsphilosophen mee wor-
stelen zijn twee in getal. Allereerst is daar de door Engels geponeerde
en door K. Marx onderschreven stelling: na de geslaagde proletarische
(lees: communistische) revolutie sterft de staat af. Het tweede pro-
bleem, dat der rechtszekerheid, hangt samen met het eerste: in hoeverre
is de proletarische staat die gevormd wordt na de revolutie gebonden
aan zijn eigen regels; wat is de functie van het recht in die afstervende
staat; heeft het geen andere taak dan de staatspolitiek zeker te stellen,
of moet het ook zekerheid verschaften aan de individuele burger? Stalin
heeft de beslissende woorden gesproken ten aanzien van her eerste pro-
bleem; het heeft er alle schijn van dat Malenkof de beslissing heeft
genomen ten aanzien van het tweede.
Zijn dit de grondproblemen, de grondslagen liggen van zelfsprekend

in de algemene leer van het historisch-materialisme. Alle sociale ver-
schijnselen (o.m. het recht) worden bepaald door de ~conomische struc-
tuur van de samenleving. Die economische structuur is dus ook ver-
antwoordelijk voor het ontstaan der klassen, die ontstonden zodra de
particuliere eigendom zijn intrede deed; want de bezitters der productie-
middelen vormden de heersende, de niet-bezitters, de geëxploiteerde
klasse. Tegelijk met het optreden der klassen ontstond de staat doordat
de heersende klasse zich een apparaat moest scheppen om de anderen
in bedwang te houden. Dat in bedwang houden geschiedde o.m. door
het afdwingen van gehoorzaamheid aan bepaalde regels; de rechts-
regels. Er was nimmer een staat zonder recht, noch recht zonder een
staat. Recht en staat zijn twee facetten van hetzelfde verschijnsel: klasse-
overheersing. Beide zijn wapenen in de hand van de heersende klasse.
In de loop der tijden hebben verschillende produaieverhoudingen

bestaan en zijn er derhalve verschillende staat-types aan bod geweest.
Slaven en meesters, patriciërs en plebeeërs, feodale heren en horigen,
gildemeesters en gezellen, hebben na en naast elkaar geleefd en toenter-
tijd hun stempel op het staatsbestel gedrukt. Ten tijde van Marx en
Engels vormde de kapitaalkrachtige burger, die zich had losgewerkt uit
feodale verhoudingen de heersende klasse. Daartegenover stond ditmaal
de loonarbeider - de proletariër - als belangrijkste groep. Het pro-
ductiesysteem was kapitalistisch. Zoals steeds de methode der dialectiek
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hanterende kwam de vader van het revolutionaire socialisme tot het
volgende resultaat: de kapitalistische (bourgeois) staat (de these) heeft
als zijn tegendeel de proletarische staat (de antithese). De synthese tus-
sen die twee wordt gevormd door de staat-loze communistische maat-
schappij, waar het adagium: van ieder naar zijn kunnen, aan ieder naar
zijn behoeften, in praktijk zal worden gebracht. De overgang van these
naar antithese is de proletarische revolutie, die van antithese naar syn-
these wordt gevormd door het afsterven van de staat.
Het trucje der "dialectiek" lukte slechts (evenals dat vaak bij Hegel

het geval is) doordat de gehanteerde begrippen: staat, proletariërs,
bourgeois, vaag en simplificerend waren geformuleerd.
"De staat is een bijzondere onderdrukkingsmacht" zegt Engels en

Lenin haalt die uitspraak aan als zijnde "een schitterende en uitermate
diepzinnige definitie". Stellig lag tijdens het leven van de schrijvers van
het Communistisch Manifest de nadruk op het machts- en gewelds-
karakter van de staat. Maar de door Lenin en zijn huidige volgelingen
bewonderde simplificerende definitie houdt geen rekening met het
andere facet der staatsactiviteit: de staat als leiding en hulp gevend
orgaan op sociaal, economisch en cultureel gebied. Daardoor kwam
men later in moeilijkheden met deze omschrijving. Stalin bijvoorbeeld
wijkt wel zeer af van de opvattingen van zijn leermeesters als hij in
1939 zegtdat de taak van de Sovietstaat inhoudt: ,,1) de militaire ver-
dediging van het land tegen aanvallen van buiten, 2) het werk der
staatsorganen op het gebied van economische organisatie en culturele
opvoeding" .
Wat is een proletariër? Noch door Marx, noch door enig mij bekend

soviet auteur wordt een duidelijke definitie van dat begrip gegeven.
Marx beschouwt als zodanig een ieder die in loondienst is en zelf geen
productiemiddelen bezit; anderzijds tendeert hij naar de oorspronke-
lijke betekenis van het woord en zegt hij van het proletariaat dat het
"de klasse der moderne arbeiders" is, "die slechts zo lang leven, als zij
arbeid vinden, en die slechts zo lang arbeid vinden als hun arbeid het
kapitaal vermeerdert". Volgens deze laatste omschrijving is de klasse
van het proletariaat in Nederland uitgestorven, want als iemand hier
geen arbeid meer vindt, gaat hij niet dood, maar ontvangt een werk-
lozenuitkering. Voorrs is het de vraag of een ruim gesalarieerde afde-
lingschef (die in ieder geval niet voldoet aan het vereiste der armoede)
een proletariër is. Doordat het begrip proletariër vaag is, wordt ook de
uitdrukking "dictatuur van het proletariaat" onduidelijk.
Ook het begrip "bourgeois" is niet scherp omlijnd.
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Deze algemene vaagheid en simplificatie waren overigens nood-
zakelijk. Wil men een absoluut geldende leer opstellen, dan ontkomt
men niet aan vage generalisaties. Marx leefde in de 1ge eeuwen ge-
loofde nog in het absolute - wetenschappelijke - gelijk. Omdat
gelijk, d.w.z. de juiste oplossing te vinden gebruikte hij weliswaar een
methode (dedialectische) die de betrekkelijkheid der verschijnselen ver-
disconteerde, maar niettemin was die methode zelf absoluut juist. Een
ander axioma waarin Marx gelooft is: de geschiedenis voltrekt zich
(dialectisch) volgens algemeen geldende onwrikbare wetten. Theorieën
over verleden en toekomst der maatschappij zijn derhalve juist of on-
juist, of, liever nog, vals of echt, en het begrip "waarschijnlijkheid"
accepteren Marx en zijn orthodoxe volgelingen in dit verband nimmer.
Het geloof vervulde deze wens: het bezitten van een theorie die een
sterk wapen in de politieke strijd zou zijn. Terughoudenden, uitzon-
deringzoekers, relativisten, hebben met hun wankelmoedigheden nooit
een concreter succes dan een twijfelachtige persoonlijke voldoening
kunnen oogsten. Marx en Engels streden in hun tijd tegen maatschap-
pelijke misstanden die hen raakten. In dat licht bezien is het ook ge-
makkelijker te begrijpen waarom zij betrekkelijk weinig aandacht be-
steedden aan hetgeen er ná de proletarische revolutie zou gebeuren:
Met de kerk in de bemel kwam het wel goed; zij hadden te maken met
de strijdende kerk op aarde, hic et nunc.

Hoe dat ook zij, tijdens de periode liggende tussen de proletarische
revolutie en het bereiken van het einddoel, de zuivere communistische
maatschappij, heerst de dictatuur van het proletariaat. Een dictatuur ten
aanzien van de klassevijanden, niet ten aanzien van de proletariërs,
want binnen deze laatste groep heerst een door de communistische partij
geleide democratie, zo verzekeren onder meer de juristen Golunskii en
Strogovich.
Tijdens en door de heerschappij van het proletariaat sterft de staat

af. Waarom dat zo is heeft Engels verklaard in de volgende woorden,
die als basis gelden voor elke discussie over het dogma van de afster-
vende staat en die vele Marxistische theoretici pijnlijke ogenblikken
hebben bezorgd: "Het proletariaat maakt zich meester van de staats-
macht en maakt de productiemiddelen direct tot staatseigendom. Maar
daarmee heft het zich zelf als proletariaat, daarmee heft het alle klasse-
verschillen en klassetegenstellingen op, en daarmee ook de staat als
staat. Doordat hij (de staat) eindelijk werkelijk vertegenwoordiger van
de gehele maatschappij wordt, maakt hij zich zelf overlxxlig. Zodra er
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geen maatschappelijke klasse meer in onderdrukking gehouden behoeft
te worden, zodra met de klassenheerschappij en de strijd om het indi-
viduele bestaan, die op de tot dusver bestaande anarchi in de productie
berustte, ook de daaruit voortVloeiende botsingen en buitensporigheden
zijn opgeruimd, valt er niets meer te onderdrukken, wat een bijzondere
onderdrukkingsmacht, een staat, nodig zou maken. De eerste daàd,
waarbij de staat werkelijk als vertegenwoordiger van de gehele maat-
schappij optreedt - de inbezitneming van de productiemiddelen in
naam van de maatschappij - is tegelijk zijn laatste zelfstandige han-
deling als staat. Het ingrijpen van een staatsmacht in de maatschap-
pelijke verhoudingen wordt op het ene gebied na het andere overbodig
en de staat slaapt dan vanzelf in. In plaats van de regering over personen
komt het beheer over zaken en de leiding over produaieprocessen. De
staat wordt niet "afgeschaft", hij sterft af".
Maar wanneer en onder welke voorwaarden? De beantwoording van

deze vragen bepaalt de reële inhoud van de afstervingstheorie. Zij
schijnen mij door Engels duidelijk beantwoord: zodra de productie-
middelen in handen van het proletariaat zijn gevallen.
Lenin zag wel in dat de zaak niet zo eenvoudig was. Hij interpre-

teerde Engels' woorden en vond als resultaat dat het afsterven direct
na de revolutie begint, maar dat het ogenblik waarop dat proces vol-
eindigd zal zijn niet is te bepalen.
Toen het proces van narionalisatie en collectivisering was beëindigd

en de staat zijn bestaan op steeds meer gebieden direa deed gevoelen,
achtte Stalin het noodzakelijk de theorie over het inslapen van de staat
opnieuw te formuleren. In 1930 zei hij tegen het Centraal Comité van
de Communistische partij, dat de partij nog steeds de these van het
afsterven van de staat aanhing, maar dat de partij er tegelijk naar
streefde de dictatuur van het proletariaat te versterken. Hij erkende dat
dit een contradictie was, maar, zei hij, "het is een levende, vitale contra-
dictie, die de Marxistische dialectiek geheel weergeeft". Later werkte hij
deze gedachte uit en motiveerde de paradox: het afsterven van de staat
vindt plaats in de vorm van het versterken van de staat, door te wijzen
op de omsingeling van Rusland door kapitalistische staten, die een
dwangapparaat van leger en politieke politie noodzakelijk maakt, zo-
lang niet de voornaamste mogendheden een proletarisch-socialistische
staatsvorm hebben. Hoe sterker dus de staat, des te meer kans is er dat
de phase van het zuivere communisme spoedig zal zijn bereikt. Engels
ging bij zijn beschouwingen uit van de hypothese dat het socialisme
in alle - of de meeste - landen had ovenvonnen, zo zegt Stalin. Zelf
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als de eindphase is bereikt zal de staat nog bestaan zolang de kapitalis-
tische omsingeling niet is verbroken. Waar Stalin (zoals hierboven op
blz. 2 is besproken) het begrip "staat" heeft uitgebreid en het behalve
in de hier gebezigde ook nog in andere zin gebruikt, komt men licht tot
de conclusie dat de huidige bolsjewiki de idee van het inslapen van de
staat geheel hebben laten varen.

Het op de achtergrond schuiven van de afstervingstheorie verried een
stabiliserende tendentie. Gezien de hechte band, die in het Marxisme
tussen staat en recht wordt gelegd, is het logisch dat ook de opvattingen
omtrent het recht een ontwikkeling van labiel naar stabiel vertonen.
Opvallender, maar samenhangend met het voorgaande, is het feit dat
de algemene neiging tot stabiliseren zich ook manifesteert in de ont-
wikkeling der opvattingen omtrent de verhouding van recht en politiek
en de daarmee nauw verbonden rechtszekerheid. "Recht is de wil van
de heersende klasse" staat in het Communistisch Manifest. Welnu die
wil is politieke wil. De binding van politiek en recht is niet direct, inter-
medium is de staat. De vraag rijst nu: in hoeverre is het recht iets anders
dan geformuleerde staatspolitiek, in hoeverre heeft het recht een onaf-
hankelijk bestaan, in hoeverre heerst rechtzekerheid?
Deze vraag wordt door de Soviet-juristen die op het ogenblik promi-

nent zijn niet duidelijk beantwoord.
De man, die het vroeger - in de late twintiger jaren - voor het

zeggen had op juridisch gebied, Eugenii Bronislavovich Pashukanis had
die vraag wel duidelijk beantwoord, namelijk in het kader van een
theorie die tot het resultaat leidde dat, evenals de staat, het rechr tijdens
de proletarische dictatuur afstierf. Die theorie had een buitensporig,
buiten-juridisch succes. Een succes, hetwelk begrijpelijker wordt wan-
neer men bedenkt dat de gemiddelde man het einde van de Nieuwe
Economische Politiek waarnam (een politiek, die tussen 1922 en 1927
een gedeeltelijk en tijdelijk herstel van de vrije economie invoerde) en
zag dat het eerste vijfjaren-plan een succes werd. Begin 1930 werd
bovendien van officiële zijde verkondigd dar mans het socialisme voor-
goed had overwonnen. Het enthousiasme was alom groOt.Men meende
dat de communistische phase nu niet lang meer op zich zou laten wach
ten en dat staat en recht spoedig zouden afsterven. Presidenten van
provinciale gerechtshoven sloten hun hof, studenten in de rechten
"zwaaiden om", plaatselijke soviets ontbonden zichzelf. Eind 1930
kwam de reactie. Stalin gaf zijn reeds gememoreerde paradox; de be-
weging ten gunste van de "afsterving" der plaatselijke Sovietswerd van
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bovenaf verbcxlen. Pashukanis werd opeens van alle kanten becritiseerd,
bekende fouten, en wijzigde zijn theorieën. Hij bleef nog tot 1937
gehandhaafd in zijn vele functies. In dat jaar werd hij gezuiverd en
maakte Vishinsky duidelijk, dat hij nooit anders dan een schurkachtige
verrader was geweest, die een nihilistische houding tegenover het
Sovietrecht had gepropageerd om het weerstandsvermogen van de pro-
letarische staat te verminderen.
Vóór de ommekeer echter had Pashukanis, doorredenerend in de

geest van zijn thans verworpen theorieën omtrent de aard van het recht,
er op gewezen dat de bourgeoisie het recht gebruikt als een reactionair
wapen, als een middel om de politieke ontwikkeling tegen te houden.
De bourgeoisie wenst bestaande toestanden te stabiliseren en gebruikt
daarvoor het recht als rem. Het recht krijgt daardoor en daarvoor een
zeer zelfstandige functie, los van de politiek. De proletariërs hebben
belang bij een versnelling der politieke ontwikkeling opdat de phase
van het zuivere communisme zo snel mogelijk worde bereikt. In de
proletarische staat heerst voortdurend verandering, zodat daar geen
plaats is voor een stabiliserend en remmend recht, maar wel voor een
stuwende dynamische poliriek. Derhalve "is in de proletarische staat
het recht voor negen en negentig procent politiek" en heeft vrijwel
geen zelfstandig bestaan.
"Recht is een maatregel der politiek ... , recht is politiek" heeft Lenin

geschreven. Vishinsky doelde niet op de Vader van de bolsjewistische
staat toen hij schreef over "provocateurs die de zaak zo verdraaiden dat
zij het recht reduceerden tot politiek", maar op Pashukanis en diens
volgelingen, die hei valselijk hadden doen voorkomen dat zij Lenin
volgden. Vishinsky valt wederom heftig uit tegen Pashukanis' opvat-
tingen. Zijn theorieën zouden er toe leiden dat de Soviet burgers geen
rechten bezitten, dat zij rechteloos en afhankelijk van de wendingen der
politiek zouden zijn, terwijl toch de grondwet der U.S.S.R. de rechten
van de burgers uitdrukkelijk garandeert (maar er bestaat geen proce-
dure door middel van welke een Soviet burger eerbiediging van zijn
door die grondwet gegarandeerde rechten kan afdwingen). Vishinky
pleit voor een krachtige handhaving van de rechtsregels.
Voor zijn sterke nadruk op het zekerheids element in het recht werd

Vishinsky becritiseerd en beschuldigd van "normativisme". Hij be-
kende dat hij zich aan overdrijving had schuldig gemaakt, maar hand-
haafde niettemin het grootste deel van zijn opvattingen, die wel een
duidelijke verwerping van Pashukanis' leer bevatten, maar die voor het
probleem der verhouding van politiek en recht geen houvast biedende
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oplossing inhielden. Want wat houden die Soviet-rechtsregels voor wier
handhaving Vishinsky pleit, zèlf in omtrent de verhouding van politiek
en recht? Het probleem wordt door Vishinsky slechts verschoven.
Illustrerend is bijvoorbeeld artikel 54 van het strafwetboek, hetwelk
inhoudt dat de rechter moet oordelen volgens twee maatstaven: ten
eerste volgens de regels die zijn neergelegd in het wetboek en ten
tweede volgens zijn "socialistisch rechtsbewustzijn" - een wankel be-
grip, dat stellig mede bepaald wordt door het politieke belang van het
Russische volk. Voorts wordt (in theorie en praktijk) steeds het belang-
rijke onderscheid gemaakt tussen "contra revolutionaire" en niet poli-
tieke gevallen. Waar echter de grens ligt tussen beide groepen is geheel
onzeker. Voor de eerste categorie geldt Lenin's uitspraak: "Het recht
mag de terreur niet verdrijven; dat te beloven zou zelfmisleiding of mis-
leiding zijn". Het begrip "contra revolutionaire activiteit", en derhalve
het terrein waarop de politieke politie alle macht in handen heeft, is
zeer rekbaar.
Het zou evenwel onjuist zijn uit het voorgaande te concluderen dat

in de Soviet Unie het element, hetwelk de klassieke liberale theorieën
essentieel achten voor het recht: voorspelbaarheid van de reacties van
het juridische apparaat op het bijzondere geval, geheel is verdwenen.
Dat is stellig niet het geval. Maar de Soviet leiders achtten hetgeen zij
dynamisch noemen toch belangrijker dan de burgerlijke zekerheid.
Ik schreef "achtten" - met twee T's. Want sedert kort heeft de be-

weging ten gunste van de rechtszekerheid een nieuw - en voor de
theorie misschien wel beslissend - élan gekregen door het optreden
van Malenkof, die een artikel in de Prawda inspireerde waarin sterk
de nadruk werd gelegd op de rechtszekerheid. De aankondiging van
een - nog te ontwerpen - nieuw strafwetboek door Malenkof ver-
dient in dit verband aandacht. Belangrijker nog was hetgeen de minister
van justitie op 16 April j.l. verklaarde, namelijk dat in het vervolg in
de U.S.S.R. niemand meer gearresteerd kan worden zonder rechterlijk
bevel, of bevel van het openbaar ministerie. Niemand, dus ook de dader
van een politiek misdrijf niet. Dat betekent een essentiële beperking
van Lenin's terreur. De practische waarde van dit voor de rechtszeker-
heid zo belangrijke beginsel wordt vanzelfsprekend bepaald door de
uitwerking er van.

De rechtsphilosophische uitwerking kan nog wel enige tijd vergen,
gezien de werkmethode die de auteurs op dit gebied eigen is: Enerzijds
zijn hun geschriften van een ongebreidelde uitgebreidheid n.l. waar het
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betreft het herhalen van de officiële partij doctrine; allen zingen eerst
de steeds eendere, in scheldwoorden en critiekloze loftuitingen vervatte
Marx-Engels-lenin-Stalin litanie volgens de juridische versie, eerst
daarna komen zij tot beschouwingen, die min of meer nieuw zijn en die
volgens hen de juiste interpretatie van bovengenoemde leermeesters be-
vatten; men "bewijst" stellingen door aanhalingen; handig gerang~
schikte citaten vervangen heldere redeneringen en originele ideeën.
Anderzijds heersen een op het eerste gezicht verwonderlijke terug-
houdendheid en beknoptheid op essentiële punten. De voornaamste
oorzaak van die beknoptheid ligt in het gevaar waaraan een RussiSch
t?eoreticus zich blootsteld wanneer hij nieuw gebied exploreert. Achter-
af (soms jaren later) kan blijken dat overal booby-traps lagen wier ont-
ploffingen van de vermetele geen spoor achterlieten. Stoutmoedige on-
derzoekers bepalen zich er toe voorzichtig en terloops een bepaalde
questie aan te snijden, om vervolgens schichtig de officiële reacties af te
wachten. Komen die, en zijn zij gunstig, dan volgt een kleine uitwer-
king aan de hand van genoemde reacties, enz. enz. Stijl en peil der ver-
handelingen staan onder de invloed van deze remmende methode.
Dit wat betreft de methode gevolgd door de Soviet rechtsphilo-

sophen.
Wat betreft de inhoud van hun leer kan men, resumerende, opmer-

ken dat de wijsbegeerte des rechts van de U.S.S.R. twee belangrijke
punten kende waardoor hij zich onderscheidde van alle "Westers-
Kapitalistische" theorieën, namelijk het afsterven van de staat en het
erkennen van de onder bepaalde voorwaarden bestaande principiële
rechtsonzekerheid, en dat die verschilpunten door het optreden van
resp. Stalin en Malenkof zijn komen te vervallen.
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Guatemala-Praag
Sinds tien jaar bestond er in Guatemala een bewind à la Mexico dat

althans de ergste armoede van de boeren daar een weinig probeerde te
verlichten door de beschikbaarstelling van gronden, ten algemenen
nutte van de grondbezitters onteigend; een vorm van welvaartsbevor-
dering waarmee de wereld vertrouwd is, sinds de Franse Revolutie er
een 150 jaar geleden, heel wat minder wettig, een begin mee maakte.
Een groot deel van die onteigende, meest onbebouwde grond be-

hoorde aan de United Fruit Compagny, de Frutere, gelijk ze ginds
genoemd wordt, een Noordamerikaanse maatschappij in 1899 opge-
richt, die in Guatemala bananen kweekt; en men behoeft geen kenner
van het moderne imperialisme te zijn, om de rest te raden ....
Inderdaad, zo is 't gegaan. De obligate beschuldiging van commu-

nisme lag voor de hand. "Vrijheidshelden" die Guatemala uit de "greep
van Moskou" wilden bevrijden waren te vinden, en waar deze niet voor
konden zorgen, daar zorgden vliegtuigen van "onbekende herkomst"
voor. De oude regering moest wijken, eerst ten halve, toen in haar ge-
heel; een nieuwe kwam, die, zoals dat ook te doen gebruikelijk is,
naar beide kanten alle moois belooft, doch intussen maar vast duizend
communisten of wat zij daarvoor wil laten doorgaan heeft gearres-
teerd. Hun fysionomie - om beleefd te blijven - hebben de kranten
verspreid. Er is geen Lavater voor nodig om er hun karakter uit te
lezen en elke leek kan dan ook zonder vrees voor vergissing het lot
dier gevangenen voorspellen.
Ook de "bijkomstigheden" zijn niet nieuw. Een beroep van de oude

regering op de V.N. om de tegen het land gepleegde agressie te keren,
is onontvankelijk verklaard onder druk van de Verenigde Staten. En
dat alles zowel terwille van de waan dat drie millioenen ongewapende
en niet-communistische Guatemalanen een communistisch gevaar zou-
den vormen, als terwille van de winsten ener fruit-maatschappij, die
n.b. kortgeleden nog door datzelfde Washington, dat de heren uit
Boston nu bij hun reactionnaire revolutie geholpen heeft, beschuldigd
werd van overtreding der anti-trustwetten. En nu blijkt Costa Rica
aan de beurt te komen ....
Een gekleurde voorstelling? Maar dan van dezelfde tint die ook

bladen, die zeker niet anti-Amerikaans genoemd kunnen worden. er
aan geven. In de N.R.Crt. van 1 Juli of zelfs in Het Parool van de
6de, om maar een paar voorbeelden te noemen, is met wat andere
woorden hetzelfde gezegd.
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Dat geeft te denken. . .. Waar is zo'n omzetting van buiten -af
van een regering toch in de jongste tijd nog eens meer gebeurd? Was
het niet in Praag, nu zes jaar geleden? Met dit verschil dan nog altijd,
dat het daar althans niet ten bate van een particuliere maatschappij
ging. De deining toen was desondanks heel wat groter. En dezelfde
bladen die toen in alle toonaarden protesteerden, bepalen zich nu op
z'n best tot een weergave van de feiten.
Vanwaar dat verschil? Zou het misschien zijn, omdat de niet-

communisten, onbewust, toch eigenlijk, het communisme metend a'an
zijn ideaal, daarvan in wezen het goede en niet het kwade verwachtten,
zoals ook de niet-Christen, onbewust, het Christendom metend aan zijn
ideaal, teleurgesteld is als ook wat zich Christen noemt tenslotte maar
een mens blijkt?
Het is de vriendelijke veronderstelling. Naast haar staat de on-

vriendelijke, maar daarom nog niet verwerpelijke dat, met de wereld-
macht, ook de perfidie van Londen naar Washington verhuisd is.

Voorlichting I of het spook van het communisme
Op een mooie avond heeft prof. Romme te Amsterdam een open-

luchtrede uitgesproken. Zijn onderwerp was de politieke deining, ge-
volg van de politieke ontvangst van het bisschoppelijk mandement in
buitenkerkelijk, waarmee Romme bedoelt: niet-rooms Nederland. Hij
vond het bedroevend, dat het mandement zo slecht verstaan was, want
hoofdzaak was toch de herderlijke drang om te komen tot de bouw van
een christelijke maatschappij, waaronder dan wel zal moeten worden
verstaan een Rooms Nederland. En wat was nu het gevolg van dit
slechte verstaan volgens Romme? Dat de aandacht was afgeleid van
de grote dingen waarom het in Nederland gaat. En dat is een zo groot
mogelijke eendracht tegen de primaire vijand en zijn dreiging: het
communisme, anders gezegd, dat is de bouw van een christelijke maat-
schappij met meer liefde en sociale rechtvaardigheid! Zo stond het
in het verslag van de katholieke Volkskrant en van de liberale N.R.C.
Maar in het verslag van Het Parool, het P.v.d.A.-se dagblad, hebben
we tevergeefs gezocht naar deze uitspraak. We nemen niet aan dat
Het Parool dit zo genant zou vinden voor de communisten. Maar welke
bijzondere redenen het blad heeft gehad voor deze weglating, daarnaar
mag men raden.

Voorlichting II
Is het nu een toevallige weglating van de Paroolse verslaggever?

Terwijl twee andere kranten, een katholieke en een liberale, zo nadruk-
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kelijk deze passage uit Romme's rede vermelden? Wij herinneren ons
wel meer curieuze weglatingen in de voorlichting van Het Parool.
Toen de N.R.C. destijds op de eerste pagina een uitvoerig verslag gaf
van de magistraal genoemde rede van de socialistische Belgische sena-
tor prof. Rolin, een volkenrechtkundige van internationale bekend-
heid, tegen het E.D.G.-verdrag, hebben wij tevergeefs gezocht naar een
verslag hiervan in Het Parool. Terwijl liberale bladen als de N.R.C. en
het Handelsblad zakelijke en scherpe commentaar leveren op de rol die
de Verenigde Staten hebben gespeeld in de geslaagde onverwerping
van de regering in Guatemala, hebben de lezers van Het Parool daar-
over maar een flauw verslag opgediend gekregen, voor de socialistische
arbeiderslezers blijkbaar voldoende. De Tour de France en andere
evenementen nemen ook zoveel ruimte in beslag. Een krant richt zich
naar zijn lezers, zegt men, maar de lezers moeten zich noodgedwongen
wel naar hun krant richten. Socialistische arbeiders zouden overigens
meer kunnen opsteken omtrent het wereldgebeuren uit de liberale
dan uit de socialistische pers. Zo is de situatie in Nederland.
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DR H. OLDEWEL T, Geen Onver-
draagzaamheid maar evenmin Ver-
draagzaamheid. N.V. Noord-Hol-
landse Virgo Mij, Amsterdam, 1954.
In dit beknopte boek worden, langs

introspectieve weg gewonnen, resul-
taten vastgelegd die een verbinding
tot stand brengen tussen individu en
gemeenschap, waarin ondanks de
gereserveerde schriftuur iets van een
evangelie doorklinkt voor zover indi-
viduele vervulling met het gemeen-
schapsleven in harmonie wordt ge-
dacht. Het is een introspectie, die,
uitgaande van een sterk, alles door-
dringend besef omtrent de ontoerei-
kendheid van. woorden en begrippen
om het eigen wezen te peilen, dit
principieel ook tegenover de mede-
mens laat gelden; ja, in de pogingen
tot bewuste zelf-bepaling ismen eigen-
lijk, naar Schr's formule, zijn eigen
"eerste medemens". Zo worden ik
en medemens op één lijn gesteld, in
de broederschap van een onbereik-
baarheid die niet slechts wederzijds is
maar ook het eigen wezen betreft; zo
worden ook barrières geslecht die de
toegang tot de medemens versperren
en 't de mens, die "van nature er toe
bestemd is om gemeenschapswezen te
zijn", eerst mogelijk maken zichzelf te
vervullen. Men zou de hier beoefende
introspectie transitief kunnen noemen,
daar zij niet uitmondt in mystisch
schouwen, maar de wegen van indivi-
du naar gemeenschap vrijmaakt, in
denken en handelen beide.
Het is dan ook veel meer dan een

pleidooi voor verdraagzaamheid, dat
hier geboden wordt, en de gekozen
titel is erop bedacht dit buiten twijfel
te stellen. Weliswaar is het niet zo dat
de verdraagzaamheid nooit een theo-
retische fundering heeft gevonden, die
er iets beters van maakt dan "onver-

draagzaamheid op nonactief". Maar
nieuw is niettemin Schr.'s bestrijding
van de onverdraagzaamheid als een
gevolg van de omzetting van. het
waardevolst-eigene, dat slechts indivi-
dueel-geldig is, in de fictie van een al-
gemeen-geldige waarheid, waarop het
eigen "zekerheidsgevoel" wordt over-
gedragen, maar die dan slechts ,,ge-
meenschappelijk slagveld", strijdperk
van acute of latente onverdraagzaam-
heid kan zijn, zolang niet het kramp-
achtig zelfbedrog, dat bij deze omzet-
ting voorzit, is doorzien en overwon-
nen. En de krampvrije communicatie,
die dan hiervoor in de plaats komt,
vertoont een surplus dat met "ver-
draagzaamheid" zeker niet adaequaat
is weergegeven.
Wat tegen Schr. kan worden aan-

gevoerd is misschien vooral, dat "ge-
meenschap" bij hem te zeer inter-
menselijk contact van enkelingen, te
weinig de formidabele realiteit van
de georganiseerde maatschappij is,
welke laatste in de gemeenschappe-
lijke dwang een kenmerk heeft dat
ook bij eliminering van zelfbedrog
onelimineerbaar blijft. En hieraan
verbindt zich de vraag of de onver-
draagzaamheid in haar gevaarlijkste
vorm niet in déze wederzijdse onont-
koombaarheid, die voor elkaars over-
heersing beducht doet zijn, gewor-
teld is. Wij zijn hier in een sfeer, waar
de ontoereikendheid van woorden en
begrippen om verantwoording af te
leggen, door de introspectie aan het
licht gebracht, veel minder steekhou-
dend is, zodat de tegenstelling tussen
fictief denken en critische werkelijk-
heidszin dan ook een andere gedaante
en inhoud moet krijgen om de bevrij-
ding te realiseren waar 't Schr. om te
doen is.
Oorspronkelijk denkwerk, waar-
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van dit boek een zo overtuigend blijk
is, brengt in zijn subjectieve gebon-
denheid onvermijdelijk zijn beper-
king met zich die kritiek uitlokt, maar
het kan ook tegen veel stootjes zon-

der aan bruikbaarheid in te boeten;
integendeel. En wij verheugen ons
over elke convergerende weg die in-
derdaad naar vrijheid en vrede wijst.

J. S.

EX LIBRIS
HENRIËTTE 1. T. DE BEAUFORT, Cor-
ne/is van Vollenhoven 1874-1933,
Tjeenk Willink, Haarlem 1954, 215
blz.
Op blz. 121 van haar boek geeft

de schrijfster met haar eigen woorden
weer, hoe een biografie behoorde te
wezen naar het oordeel van Van Vol-
lenhoven, die zelf lange tijd het plan
met zich heeft rondgedragen, er een
te schrijven van Huigh de Groot.
"Somde een levensbeschrijving slechts
met droge precisie feiten op en was ze
niet tegelijk naar taal en uitbeelding
een kunstzinnig onthaal, gaf ze niet de
innerlijke mens, in zijn minder wor-
den of in zijn groei, de hele mens, in
zijn doen en laten, tot in het verbor-
gen leven van zijn wezen, was een
biografie niet bij machte dàt te laten
zien, dan kon hij wrevelig de schou-
ders ophalen:' Waarop dan zonder
bronvermelding, maar blijkens de
aanhalingstekens in Van Vollenho-
vens eigen woorden volgt: "het boek
noemt alles maar het zegt immers
niets".
Beantwoordt dit boek aan dat ide-

aal? Het noemt zeker niet alles. Wij
zouden er zelfs niets op tegen hebben
gehad als er meer feiten in vermeld
geweest waren, desnoods "met droge
precisie", of beter nog: niet droog,
maar dry, zoals Huizinga eens gezegd
heeft. Het blijft ook nog wel eens
onzeker in welk jaar een bepaald feit
valt. Het is met de feiten in het boek
een beetje als met de "verantwoor-
ding" voorin. Daar worden een groot

aantal narrlen genoemd van mensen
die de schrijfster bedankt, maar voor
welke hulp in welke gevallen blijkt
niet. Niet anders ook is het met de
talrijke citaten uit Van Vollenhovens
correspondentie. De vindplaatsen
worden in voetnoten vermeld, maar
bijna steeds zonder de naam van de-
geen aan wie de brief was gericht. Dat
zal wel opzet uit te waarderen motie-
ven zijn, maar dat neemt niet weg,
dat het geciteerde nu soms moeilijk te
beoordelen valt, omdat het toch wel
verschil uitmaakt tot wie een bepaalde
uitspraak gericht is. Er zijn, overdre-
ven gezegd, in ons ieder immers even-
veel personen als er personen zijn
waarmee wij in betrekking staan.
Mijn bezwaar is dus eerder te weinig
dan te veel precisie.
Anderzijds, om op het ideaal terug

te komen, het boek zegt zeker niet
"niets". Het is "naar taal en uitbeel-
ding" wel een "kunstzinnig onthaal"
geworden en de schrijfster heeft er
ongetwijfeld met ernst naar gestreefd
om de "innerlijke mens" te geven "in
zijn minder worden of in zijn groei"
- de vreemde volgorde blijve voor
haar rekening. En dàt streven is zelfs
niet zonder succes gebleven. We zien
wel degelijk een mens, een mens ook
die omstreeks de eeuwwisseling vol-
groeid was, en niet in 1850 of 1950,
een sympathiek mens ook, die het
zichzelf even moeilijk gemaakt heeft
als hij het gemakkelijk probeerde te
maken voor anderen, een mens wiens
grote eerzucht hem alleen al daarom
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te vergeven is, omdat hij haar op gro-
te doeleinden gericht heeft, een eerlijk
vechter met zichzelf en zijn taken of
misschien moet men zelfs zeggen,
tegen zichzelf en zijn taken.

Dit "misschien" omvat mijn ver-
dere bezwaren tégen, die mijn waar-
dering vóór dit werk niet kunnen op-
heffen. Aan de laatste eis, in het ide-
aal gesteld, dat een biographie "de
hele mens. . .. tot in het verborgen
leven van zijn wezen" moet beschrij-
ven, voldoet, ik laat daar: met of zon-
der opzet, het boek m.i. niet. In de
eerste plaats is Van Vollen hoven toch
een geleerde geweest. Met alle erken-
ning echter voor het pogen van de
schrijfster ons zijn levenswerk zowel
wat het internationaal als wat het
adatrecht betreft, duidelijk te maken,
kan ik toch niet zeggen, dat zij daar-
in geslaagd is. De waarde van zijn in-
tellectuele prestatie op beide gebieden
blijft onbepaald. Het debat met
Struijcken wordt vetmeld (blz. 87),
meer niet. Het is bij de schrijfster zelfs
blijkbaar niet opgekomen, te vragen
wie van beiden er nu "gelijk" had.
Evenmin verdiept zij zich in de vraag,
in hoeverre Van Vollenhovens streven
om het adatrecht te conserveren, nu
niet wetenschappelijk, maar politiek
gezien op langer zicht ten voordele
van de Indonesiërs was. Wat zou hij
er van gezegd hebben als het Ro.
meinse recht nooit in Nederland had
mogen worden ingevoerd, omdat het
oud-vaderlands recht zo bekoorlijk
was? En men kan toch bezwaarlijk
ontkennen, dat een beantwoording
van beide vragen gelegenheid zou
hebben geboden zijn gedachte-wereld,
haar richting en mogelijkheden die-
per te peilen.

Ook het "verborgen leven van zijn
wezen" blijft min of meer verborgen.
Mogelijk wilde de schrijfster dit
niet onthullen. Mogelijk lieten de

bronnen geen dieper doordringen toe.
Maar dan nàg zou de lezer gebaat ge-
weest zijn met vaststelling van de
grenzen, waarbuiten zij kon noch
wilde gaan. Nu blijven er open vra-
gen: vanwaar zijn ongetrouwde staat,
waardoor instorting aan het einde van
zijn eerste professoraatsjaar, waarom
zijn zwakte tegenover zijn Utrechtse
tegenstanders in een strijd, waarin hij
toch wist, dat zij slechts het verleden
verdedigden, hij op de een of andere
wijze de toekomst voor zich had, een
strijd bovendien, waarin hij reeds
daardoor toch allesbehalve alleen
stond? En laatste, beslissende vraag:
indien dan al Van Vollen hoven de
grote man was, waarvoor de schrijf-
ster - met vele anderen - hem
houdt, waarin bestond dan zijn groot-
heid? Ook met behulp van deze le-
vensbeschrijving is die vraag niet te
beantwoorden.

Wil men mijn bezwaren in één
begrip samengevat zien, wij zouden
zeggen: de schrijfster is in de fout
vervallen van zo menig biograaf, dat
zij niet de moed heeft kunnen op-
brengen, critisch tegenover haar on-
derwerp te staan. Bewondering, ook
gerechtvaardigde bewondering, sluit
critiek niet uit, maar in. Paradoxaal
toegespitst: ik moet eerst weten wat
iemand niet kon, om te begrijpen wat
hij wel heeft gekund. Levenskunst
immers is dat allercurieuste tovermid-
del, dat ons in staat stelt, een pluste-
ken te zetten bij onze tekortkomingen,
en roem verwerft hij zich, die uit het
tijdelijke dier tekortkomingen iets
blijvends weet te bouwen.

Maar moge deze beschrijving dan
al niet de definitieve zijn, waarop de
beschrevene misschien recht had, dat
neemt niet weg dat men ook dank-
baar kan zijn voor iets voorlopigs;
méér: dat we daarvoor dankbaar zijn.

J. R.

447



EX LIBRIS

DR J. G. MAK, De geboorte der mo-
derne beschaving, Van Loghem Sla-
terus, Arnhem, 1954.
De lezers van de N.R.C. zullen

zich de artikelen herinneren, die
onder bovenstaande titel in dit blad
verschenen zijn. Er zullen er onder
zijn geweest, die het jammer vonden,
dat deze erudiete en welgeschreven
stukken tot het kortstondig bestaan
van een krantenartikel waren veroor-
deeld. Deze lezers kunnen ze nu ge-
bundeld en in samenhang lezen. Meer
dan in de verbrokkelde vorm van
wekelijkse bijdragen in een Zater-
dagavondblad zullen zij nu tot het
inzicht voeren, dat hier een knappe
poging is gedaan om een schets te
geven van de 12de eeuw in Europa
als het begin van die ommekeer in
Europa, waarmee een nieuwe levens-
stijl werd ingeluid. Of het mogelijk
is in de vorm die de krant de auteur
oplegde, nl. telkens in drie bladzijden
een aspect te behandelen, ook al kon
daaraan wel eens een vervolg worden
aangeknoopt, zou men van mening
kunnen verschillen. Zoals het gedaan
is, is het knap gedaan. Men zou het

zelfs als een voordeel kunnen zien,
dat er mogelijkheid geboden werd,
talrijke aspecten te behandelen, zodat
het boek inderdaad rijk van inhoud
is geworden. Soms moet men betwij-
felen of het ontijdig afbreken van een
onderwerp, dat juist om een verder-
gaande beschouwing vroeg, dit wel
tot zijn recht heeft doen komen, als
bijv. het hoofdstuk "Kerk en Wereld".
Overigens heeft dr Mak kans gezien
over het grondthema van zijn boek-
de botsing en mengeling van Chris-
tendom en cultuur, de strijd tussen
geloof en rede, de spanning tussen
kerkgeloof en humanisme - uitzich-
ten te openen op latere tijden. Hij is
soms van latere of huidige opvattin-
gen en controversen uitgegaan om
hun basis in de 12de eeuw aan te
tonen. Het is al met al een boek ge-
worden, waarin een lezer met histo-
rische belangstelling voor eigen tijd
- de echte historische belangstelling
- geboeid en met vrucht zal lezen.
Geen zware lectuur, maar helder en
van de hand van een bekwaam en
belezen auteur.

O. N.
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