
JAARGANG III AFL. 2 FEBRUARI 1948

-,

DE NIEUWE
STEM

ONDER REDACTIE VAN:

N. A. DONKERSLOOT
O. NOORDENBOS - W. PEE

H. J. POS - JAN ROMEIN - J. SUYS
VICTOR E. VAN VRIESLAND

W. F. WERTHEIM
LETTERKUNDIGE ADVISEURS:
VLAAND EREN: MARNIX GIJSEN
ZUID-AFRIKA: JAN GRESHOFF
SECRETARIS: SJOERD LEIKER

VAN LOGHUM SLATERUS' UITGEVERSMIJ N. V.
ARNHEM



DE NIEUWE STEM, Maandblad voor Cultuur en Politiek,
verschijnt zoveel mogelijk de eerste van iedere maand. Men
wordt "erzocht kopy enz. niet te zenden aan de redacteuren
persoonlijk, maar aan het Secretariaat der Redactie:

SJOERD LEIKER, Kinderdijkstraat 91, Amsterdam Z.

Inzendingen worden alleen in behandeling genomen, wanneer
postzegels zijn bijgevoegd en het adres op de kopy zelf is
vermeld. .

Het abonnement loopt van 1 Jan.-81 Dec. en kost f 5.-.
per kwartaal franco per post in het binnenland; voor studenten,
ingeschreven aan een Nederlandse universiteit f 3.75* per
kwartaal; de prijs van afzonderlijke nummers is f 2.15*.
Voor België frs. 340.-

De omvang bedraagt voorlopig 4 vel per aflevering.
Het adres der Administratie is: VAN LOGHilll SLATERUS'
UITGEVERSMAATSCHAPPIJ N.V. ARNHEM.

Anthonie Donker

DE EINDER
Verzamelde Gedichten

Prijs £6.90

"Hoevele van deze gedichten spreken direct en eenvoudig tot wie van poëzie
houdt, welke gevoed wordt door sterke mede-menselijke gevoelens en daarbij
het verlangen naar een groter werkelijkheid niet verliest."

. Nieuw Utrechts Dagblad
Verkrijgbaar in de Boekhandel

VAN LOGHUM SLATERUS N.V. - ARNHEM

INHOUD VAN DIT NUMMER

E. L. Levie . .
Arthur Lehning.

Bertus Aafjes
A. Besnord .
M. Mok, ..
Theun de Vries.
Loek E. Roest Crollius-

van Doorn
Jan Romein

Redactie •
Bonae Litterae:
Johan Andreas Dèr Mouw

Bladz.
Vooruitzichten van de Joodse Staat. 6S
De Engelse arbeidersregering en het Socia-
lisme • • 7S
Gedichten. 84
Gedichten. 88
Gedichten. 90
Twee Russen in Brussel (romanfragment) 92

Gedichten. • • • • • • • • • • .• 106
Schets ener cultuurgeschiedenis van de negen-
tiende eeuw. . 110
In kort bestek. • • . • • • . 127

Verzamelde Werken Deel I en 11 128

-
Ingevolge papiertoewijzing B.P.P. nr. 137 verschijnt deze uit-
gave twaalf maal per jaar en is de omvang van dit nummer
68 bladzijden inclusief omslag, paginaformaat 15'/. x 23'/. e.m.

•



E. L. LEVIE

VOORUITZICHTEN VAN DE JOODSE STAAT

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft het
verdelingsplan voor Palestina aangenomen, ondanks de hevige
oppositie der Mohammedaanse landen. Er zullen dus twee nieuwe,
voorlopig nog naamloze staten gecreëerd worden, een Joodse en
een Arabische. De omringende landen hebben verklaard dezeJoodse
staat te zullen verdelgen en men vraagt zich af, of dit gebied, als
autonoom geheel, levensvatbaarheid heeft, nu de vijandschap van
de gehele Islam van Turkije tot Pakistan is opgewekt en daaren-
boven de Joodse staat gelegen is in de frontlijn, waar de koude
oorlog tussen Rusland en de U.S.A. zich afspeelt.
Voorop gesteld zij, dat onze kennis over deze gevaren bovenal op
vermoedens en slechts zeer weinig op feitenkennis berust. Wij weten
dat er een strijd gaande is tussen de Verenigde Staten en de Sovjet
Unie, maar wij weten niet, waar de frontlijn loopt. Wij zien voorts,
voornamelijk in de kranten, bewijzen van grote tegenstand der
Arabieren, doch de kracht der Arabieren, zoals deze uit hun eenheids-
.front zou gedistilleerd kunnen worden, berust tot nog toe in hoofd-
zaak op hun eigen mededelingen, doch nog niet op werkelijke be-
wijzen (hoewel die over enkele maanden maar al te duidelijk kun-
nen worden).
Beschouwen wij de groep der meest felle tegenstanders van de
Joodse staat wat nader, dan valt op dat niet de gehele Mohamme-
daanse wereld daartoe behoort. Immers tijdens de stemming in de
U.N.O. onthielden zich Joegoslavië met een kleine Islamietische
minderheid en China, in welk rijk meer Mohammedanen wonen
dan in Pakistan. Hoogstens kan men een gesloten front van Arabische
landen aannemen, doch deze eenheid heeft barsten. Bekend
zijn de dy.nastieke tegenstellingen tussen de Koning van Trans-
Jordanië, wiens vader door Ibn Saoed uit Mekka is gejaagd,
terwijl Egypte en Saoedi-Arabië felle concurrenten zijn in de strijd
om de opperheerschappij in het Midden-Oosten. Bovendien hebben
de Maronieten (een belangrijke Christelijke secte in de Libanon)
herhaaldelijk verklaard een Zionistische staat in Palestina te willen
aanvaarden met als bijgedachte, de Joden als tegenwicht tegen de
5



66 VOORUITZICHTEN VAN DE JOODSE STAAT

Islamietische expansie te gebruiken. In Syrië zijn er moeilijkheden
gerezen tussen de centrale overheid en de niet-Mohammedaanse
Droezen, die dicht bij de grenzen van de nieuwe Joodse Staat leven.
De feodale verhoudingen binnen de Arabische staten bergen ten
slotte sociale conflicten in zich. Deze conflicten zijn nu nog niet
acuut en men mag de Arabische tegenstand tegen de Joodse Staat
ten dele verklaren uit de angst der heersende klassen tegen het
mondig worden der lagere klassen onder Joodse invloed. Van
Zionistische zijde is herhaaldelijk, doch tevergeefs getracht de
klassestrijd in deze feodale staten te bevorderen, doch de achter-
lijkheid der fellachen en het ontbreken van een industrieel prole-
tariaat hebben deze pogingen doen falen. Juist het conservatisme
der Arabische massa's maakt hen afkerig van het moderne leven,
dat deJoden brengen en maakt hen gevoelig voor de nationalistische
propaganda van hun leiders, die eerst in een verre toekomst als
hun exploitanten zullen worden onderkend.
De aangegeven inwendige spanningen in het Arabische eenheids-
front zijn op zichzelf niet sterk genoeg om een gemeenschappelijke
aanval op deJoodse Staat te voorkomen. Kenners van de situatie me-
nenechter, dat eenArabische broederstrijd zal ontbranden op het lijk
van de Joodse Staat.
Zou evenwel een oorlog komen, en het heeft er alle schijn van, dan
z,al de werkelijke strijd niet voor April uitbreken, omdat nu nog
te veel Engelse troepen aanwezig zijn, en de afvoer van de sinaas-
appeloogst, waarmee zeer grote Arabische belangen gemoeid zijn,
volledig zijn beslag moet hebben gekregen. Deze afvoer gaat via
door de Joden gecontroleerde havens van Palestina en de stopzet-
ting van de uitvoer van Arabische sinaasappelen zou voor de
Arabische grondbezitters een zeer grote financiele slag betekenen.
De prognose over de afloop van de strijd is onzeker, omdat wij geen
aanwijzing hebben omtrent de houding van de U.S.A. en de
Sovjet-Unie. Wil de merkwaardige overeenstemming van beider
politiek ten aanzien van de verdeling zeggen, dat de belangenstrijd
van beide grote mogendheden elders (niet in Palestina) ligt, of
alleen dat zij ieder uit eigen overwegingen de strijd in Palestina
eerst uit willen vechten op een voor hen, in het bijzonder voor de
U.S.A., gunstiger tijdstip? Ik geloof - voor zover deze overwe-
gingen voor niet-ingewijden ooit duidelijk kunnen zijn - dat het
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laatste waarschijnlijker is.
De stellingname van de Verenigde Staten ten gunste van de Joden
hóudt verband met de komende presidentsverkiezingen, waarbij
de Democraten door de steun aan de verdeling het Joodse kiezers-
corps hebben gewonnen. De grote Amerikaanse oliebe1angen in
Arabië vereisen daarentegen een Amerikaanse buitenlandse politiek,
die de Arabieren niet te zeer van zich vervreemdt. Een uitvloeisel
van deze politiek is het verbod van ~itvoer van wapenen naar het
Midden-Oosten, dat onlangs door president Truman werd uit-
gevaardigd. Deze maatregel treft de Joden het meest, omdat in de
komende strijd hun modernere bewapening zou moeten goedmaken,
wat zij aan mankracht missen; hun bewapening is evenwel nog
niet beter dan die der Arabieren.
De Russen hebben vermoedelijk redenen om de Joden te steunen,
zolang zij met Iran moeilijkheden hebben over de olieconcessies.
Een strijd in Palestina, d.w.z. in de rug der Islamietische wereld,
kan in het Russische spel te pas komen.
Na de presidentsverkiezingen in November 1948 is een verandering
van de houding der Amerikanen mogelijk, hetgeen een reden te
meer is voor de Arabieren om met de werkelijke oorlog nog even
te wachten; de schermutselingen van de laatste weken tellen nog
niet mee en dienen alleen om de kracht der Joden te peilen.
Deze onzekerheid aangaande reële verhouding der krachten is
echter algemeen en kan een verklaring zijn voor het feit, dat de
UNO het probleem, dat door Engeland aangaande Palestina werd
gesteld, steeds uit de weg is gegaan. Engeland n.l. heeft er herhaal-
delijk op gewezen, dat voor het uitvoeren van een verdeling en het
tot stand komen van deze twee staten toch een zekere mate van
overeenstemming tussen Arabieren en Joden nodig is en dat bij
het ontbreken van een overeenstemming een derde instantie de
deling met kracht van wapenen moet doorvoeren. Engeland heeft.
a priori voor een dergelijke taak bedankt en de UNO heeft geen
andere scheidsrechter aangesteld. Vermoedelijk wenst de UNO
deze aangelegenheid door de betrokken partijen zelf te laten op-
lossen door wapengeweld, nu uit het mislukken van ettelijke ver-
zoeningspogingen gebleken is, dat overleg geen kans van slagen heeft
Vandaar ook, dat de UNO zich over de onaanvaardbare grenzen
van deze gebieden geen zorgen heeft gemaakt en men er op rekent
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dat, als resultaat van de komende strijd, op "natuurlijke" wijze zal
blijken, welke grenzen onder invloed van de militaire krachtsin-
spanning van beide partijen tenslotte houdbaar zijn. Is eenmaal een
evenwichtstoestand ingetreden, dan zal het voor de UNO gemakke-
lijker zijn deze nieuwe grenzen (waarbij het zeer wel denkbaar is,
dat hetjoodse gebied aanzienlijk beperkter zal worden van oorspron-
kelijk is aangegeven) te sanctioneren zonder verlies dan prestige.
Zeker is, dat van Joodse zijde de strijd in Palestina met grote hard-
nekkigheid zal worden gestreden en dat steun van de Joden uit de
rest van de wereld niet zal uitblijven. Het gaat in Palestina om de
laatste kans voor de Joden om als aparte groep te blijven bestaan;
een nederlaag in Palestina, hoewel het direct nog geen millioen
mensen betreft, treft psychologisch veel dieper dan de uitroeiïng
van zes millioen Joden door het Hitler-regiem. De strijd tegen de
Arabieren zal bovendien verwoed zijn, omdat in het Joodse volks-
bewustzijn de smaad moet uitgewist worden, dat zes millioen van
zijn zonen en dochters zonder belangrijke Joodse tegenstand door
Hitler werden vernietigd. In Palestina neemt men aan, dat men
het met de Arabieren in het land wel klaar zal spelen, indien de
steun, die zij van de omringende landen ontvangen, niet te groot
zal zijn. In het licht van het voorgaande lijkt de beslissing der pre-
miers der Arabische staten te Caïro om voorlopig hun broeders
in Palestina niet te hulp te komen, zolang geen vreemde mogend-
heid deJoden in Palestina gaat steunen, voor deJoodse zaak gunstig.
Aanleiding tot dit besluit zal wel de overweging zijn, dat men niet
openlijk met de UNO in conflict wil komen. Hoewel de beslissing
van de UNO de werkelijke gang van zaken, n.l. de komende strijd
tegen deJoodse Staat, niet kan voorkomen, heeft hij wel tot resultaat,
dat de inmenging der Arabische landen enigszins beperkt wordt,
en meer mag men van de UNO niet verwachten.
Zoals gezegd, blijft de uitslag van de strijd onzeker. Voor het
verloop van het verdere betoog nemen wij echter aan, dat op de
lange duur de Joden - eventueel door inmenging van de Veilig-
heidsraad - in grote trekken hun positie in Palestina kunnen hand-
haven, en dat Joodse iimmigratie en verdere kolonisatie mogelijk
blijft. In dat geval moet de vraag worden beantwoord, wat de
economische mogelijkheden van deze enigszins bizar gevormde
Joodse Staat zijn, en in het bijzonder, of het land aan dat deel der
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Joden, die wensen te emigreren, een bestaan kan bieden.
Om deze vragen te kunnen beantwoorden, moet eerst in het kort
een overzicht van enkele feiten worden gegeven.
Terwijl Palestina zelf c.a 26.000 KM groot is, wordt het Joodse
gebied ca. 14.000 KM. Meer dan de helft van het land is dus aan
de Joden toegewezen, doch hiervan is 8000 KM woestijnsteppe, de
Negev, die bezuiden de 3 Iste breedtegraad moeilijk of in het geheel
niet te bevloeien is, in verband met het bergachtige karakter van
het terrein. In het Joodse land wonen ca. 500.000 Joden en 350.000
Arabieren (exclusief Jaffa). De laatsten scheppen een geweldig
minderheidsprobleem, waarvan men in Joodse kringen de omvang
eerst thans gaat beseffen. Het Joodse gebied omvat in hoofdzaak
de vlakten (kustvlakte, EmekJizreel en het Noordelijk Jordaandal) ,
terwijl het Arabische gebied zich voornamelijk tot het bergland
beperkt.
De Palestina Commissie van de UNO heeft zich als resultaat van de
verdeling twee autonome staten en de internationale stad Jeru-
zalem gedacht, die op economiséh terrein nauw samenwerken
en die een economische unie aangaan in de geest van de Benelux.
Hoe noodzakelijk die samenwerking moet zijn, blijkt al dadelijk
uit het feit, dat de hoofdspoorlijn Haïfa-Egypte, welke nu eens op
Arabisch, dan weer op Joods gebied loopt, door geen der beide
staten afzonderlijk kan worden geëxploiteerd. Voor vele belangrijke
wegen geldt hetzelfde. Bovendien is de stad J affa, tot de Arabische
staat behorend, alleen bereikbaar over Joods gebied. Uit het voor-
gaande blijkt wel, dat deze staten niet absoluut souverein kunnen
zijn en dat men moet beginnen op niveau van samenwerking en
dus van beperkte souvereiniteit. Er is hier een anologie te vinden
met de landen van de Benelux, die voorzichtig heensturen naar een
tolunie en dan naar een economische unie, die zij na een zorgvuldig
voorbereide overgangsperiode eerst na enkele jaren zullen bereiken.
Voor de Arabische en de Joodse Staat wordt de economische unie
reeds van de aanvang verondersteld. Uit deze unie volgt, dat de
financiele en buitenlandse economische politiek der beide staten
sterk gecoördineerd zal worden, alsof de oorspronkelijke eenheid
in Palestina nog zou bestaan; hierdoor wordt een reeks van ingewik-
kelde problemen opgeroepen, waarvan de draagwijdte niemand
nog duidelijk is.
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Deze beperkte souvereiniteit geldt ook voor het onderling verkeer.
De bewoners van beide staten mogen vrijelijk door beide gebieden en
naar Jeruzalem reizen. Een andere belangrijke bepaling is, dat men
geen Arabische grond mag onteigenen in de Joodse Staat en omge-
keerd geen Joden mag verdrijven uit de Arabische Staat.
Voor het uitvoeren van de economische ontwikkelingsplannen
en van de grote bevloeiïngswerken verwacht de commissie een samen-
werking tussen beide landen, waarbij o.a. voor de bevloeiïng van
het (Joods) zuidelijk woestijngebied, de Negev, velewaterreservoirs
en stuwmeren in het Arabische gebergte van Juda en Samaria zijn
geprojecteerd. Het gehele bevloeiïngsplan, dat al reeds een zekere
vermaardheid bezit en dat in opdracht van de Zionistische Organi-
satie, door een hoofd-ingenieur van de Tennessee Valley Authority
is ontworpen, negeert in analogie met de T.V.A. oude en nieuwe
grenzen. Dit lijkt, gezien de nationale hartstochten in het Midden-
Oosten absurd, maar deze minachting voor grenzen uit technische
overwegingen komt in de mode. Zo zal, volgens het plan MarshalI,
in de Alpen een samenstel ,van waterkrachtcentrales worden ge-
bouwd, waarbij de bestaande nationale grenzen doorbroken worden
omdat de technische uitvoering dezer plannen zulks vereist. Het
verdelingsplan van Palestina heeft dus wel zeer moderne kanten,
doch het plan veronderstelt op de lange duur een mate van samen-
werking, die alleen mogelijk is, wanneer de buren na enige jaren
van openlijke en bedekte strijd elkaars aanwezigheid als een fait
accompli leren aanvaarden en zij daarna in vrede met elkaar leven.
Dan eerst kunnen gemeenschappelijke belangen het winnen van
hetgeen hen nu verdeeld houdt.
Welke voordelen kan de Joodse Staat de Arabische bieden, zodat
samenwerking aantrekkelijk zou worden? Bekijken wij het verdeelde
Palestina, dan blijkt dat binnen de armoede van het geheel, het
Joodse gebied veel rijker bedeeld is, dan het Arabische.
Het Arabi~che bergland is door eeuwenlange verwaarlozing en erosie
onvruchtbaar geworden, Het bevat geen bodemschatten en de
enkele grotere stedén (Nablus, Hebron, Gaza) hebben geen belang-
rijke industrie. De bevolking is achterlijk, terwijl er feodale toe-
standen heersen, die echter door de grote massa nog volkomen
geaccepteerd worden.
Het Joodse gebied omvat het midden en het noordelijk deel van de
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kustvlakte, dat goed geïrrigeerd is en uitstekend bebouwd. Tachtig
procent van de citrusaanplantingen - de voornaamste bron van
inkomsten van Palestina - liggen in het Joodse deel en twintig
procent in het aan de Arabische Staat toegewezen zuidelijk deel
der vlakte. Hierbij moet opgemerkt worden, dat een deel van de
boomgaarden in het Joodse gebied aan Arabieren behoort.
De export van de sinaasappelen werd tot nu toe door één centrale
organisatie verzorgd, "The Palestine Citrus Marketing Board",
waar Joden en Arabieren gelijkelijk in vertegenwoordigd waren in
overeenstemming met de omvang der belangen van beide groepen
in de citrusproductie. Zij werkten in vrede samen, hetgeen steun
geeft aan de opvatting, dat ondanks politieke tegenstellingen econo-
mische samenwerking goed mogelijk is.
De afvoer van de sinaasappelen (dit jaar 1 2 millioen kisten) ge-
schiedt via Jaffa (Arabisch) en Haïfa (Joods). De toegangswegen
tot deze havens liggen evenwel geheel op Joods gebied; hierdoor is
het een groot economisch belang voor de Arabieren om in de
maanden, dat de oogst afgevoerd wordt (December tlm Maart),
in vrede met hun buren te leven, zodat het transport van hun pro-
duct ongestoord kan geschieden.
Palestina heeft slechts weinig bodemschatten. De voornaamste is
de kali uit de Dode Zee, waarvan de winning geheel in Joodse
handen is en waarvan de voornaamste winplaatsen en installaties
in de geprojecteerde Joodse Staat liggen. Het is niet uitgesloten,
dat er in de Negev petroleum zal worden gevonden; vandaar dat
deze woestijn, welke de Joden is toegewezen, van groter belang
kan zijn, dan de beperkte bevloeiingsmogelijkheden doen Ver-
moeden.
De belangrijkste electrische centrales zijn in Haïfa, Tel-Aviv en
aan de Jordaan, in het Joodse land, gelegen.
De industrie van het Joodse land is relatief goed ontwikkeld en
draagt in belangrijke mate bij tot de hogere welvaart der Joden.
Het beperkte verkeer, dat tot nu toe tussen de Joodse en Arabische
economische sferen bestond, had toch een verhoging van het Ara-
bische levenspeil ten gevolge en de welvaart der Arabieren in
Palestina was aanmerkelijk hoger in vergelijking met de andere
landen van het Midden-Oosten. De economie van de nieuwe Ara-
bische staat blijft dus in grote trekken afhankelijk van de Joodse.

\
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Anderzijds zijn de Joden voor het uitvoeren van de grote bevloei-
ingswerken, noodzakelijk voor een grote kolonisatie van landbouwers
geheel afhankelijk van de medewerking der Arabieren, die de
brongebieden van de Jordaan en van andere minder belangrijke
stroompjes en wadis beheersen. Doch zelfs bij een uitvoering van
deze bevloeiingswerken, zal vier vijfde van de in Palestina te kolo-
niseren Joden in de industrie een bestaan moeten vinden. Wil de
nieuwe industrie een gezonde economische grondslag hebben, dan
moeten haar producten in het binnenland en in de omliggende
(Arabische) landen een goede afzet vinden en dan kan een Ara-
bische boycot de Joden gevoelig treffen.
Omgekeerd echter betekent het relatief rijke Joodse land met zijn
voor het Midden-Oosten hoge levensstandaard een uitstekende
markt voor de agrarische producten uit Syrië, Irak en Egypte.
Palestina importeerde uit deze gebieden aanzienlijk meer dan het
er heen exporteerde. Het was dan ook een van de zwaarste grieven
van de Joden tegen de Engelse mandaatregeering, dat zij vol-
komen lijdelijk toestond, dat de Joodse exportproducten door de
Arabieren geboycot werden zonder de nodige tegenmaatregelen
in de vorm van invoerverboden voor producten uit de nabuurstaten
te treffen.
Het is in het bijzonder Syrië, dat nog steeds zeer met het boycot-
zwaard rammelt en op de LT.O. conferentie in Genève het enige
land was, dat zich het recht wilde voorbehouden om in strijd met
geheel de geest van de conferentie in het internationale handels-
verkeer goederen van bepaalde herkomst (lees: van Joden) te
boycotten.
Nu de Joodse Staat binnenkort wat meer vrijheid van handelen
heeft, zou deze boycot echter een tweesnijdend zwaard kunnen
blijken te zijn, omdat als antwoord op het weren van goederen van
Joodse herkomst, de zeer belangrijke Joodse markt voor de Arabische
producten gesloten zou kunnen worden.
Uit het voorgaande blijkt, dat de boycot door het beschikbaar
komen van afweermiddelen op de duur nadelig zal zijn voor de
Arabische economie. De Joodse instanties houden er echter reke-
ning mede, dat in de Arabische staten voorlopig nog nationalis-
tische overwegingen het van de economische zullen winnen.
Men heeft daarom de noodzakelijkheid onder het oog gezien om
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voor de Joodse industrieproducten een ander afzetgebied te moeten
zoeken en de J ewish Agency is reeds begonnen handelsaccoorden
met Zuid-Slavië, Bulgarije en andere Balkanlanden te sluiten om
de Joodse export veilig te stellen.
In verband met de grote Joodse belangen bij het Arabische achter-
land als markt voor de nieuw op te richten industrieën, erkennen
de Zionistische leiders de noodzaak om in goede verstandhouding
met de buren te leven. Sommigen onder hen gaan verder in hun
wens tot toenadering (o.a. Prof. Weizmann) en zouden de Joodse
Staat deel willen zien uitmaken van een Arabische Statenbond,
welke bond later in een economische unie zou moeten overgaan.
Al met al lijkt de Joodse positie op de lange duur vrij sterk, mits
men in staat isde Arabische agressie, die eventueel na het weg~rekken
der Engelse troepen in het midden van I948 zal komen, te weerstaan.
Nemen wij aan, dat deze strijd na enige jaren in grote trekken ten
gunste der Joden zal aflopen en daarna een samenwerking tussen
Arabieren en Joden uitvoerbaar wordt, hoe groot zal dan de op-
name-capaciteit van het land voor nieuwe immigranten zijn? Ook
hier is het niet mogelijk iets met zekerheid te zeggen, hoewel er nauw-
keurige plannen en prognose bestaan. Amerikaanse experts 1) nemen
aan, dat onder ongunstige omstandigheden in de komende IO

jaren ruim 600.000 immigranten opgenomen kunnen worden en
onder gunstige omstandigheden het dubbele van dit aantal. Andere
schattingen gewagen wel erg optimistisch van nog 2 tot 4 millioen
personen 2). Alle autoriteiten menen echter, dat om deze getallen
te bereiken, de industrie in het Joodse gebied zich veel sterker moet
uitbreiden, dan de landbouw.
Waar het Joodse land echter arm is aan grondstoffen, zal de nijver-
heid, gelijk in Zwitserland, geholpen door een grote mate van
intellect en vakmanschap, zich moeten gaan toeleggen op het
fabriceren van speciale producten, waarbij het op technische vaar-
digheid aan komt. Hierdoor kan men nog lange jaren een voor-
sprong op de Arabieren hebben. De immigranten dienen dan ook
zoveel mogelijk technisch goed onderlegd te zijn en aangezien in
de eerste jaren vooral DP's naar de Joodse Staat zullen emigreren,
die vele jaren in kampen geleefd hebben, zonder hun vakbekwaam-

1) Nathan, in Palestine's Economie Future. London 1947
2) W.C. Lowdermilk Palestine, Land of Promise. London, Gollanez 1945
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heid Op peil te kunnen houden, vormt de herscholing van de
nieuwe kolonisten een groot en nijpend vraagstuk.
Nemen wij aan, dat als gemiddelde van deze uiteenlopende cijfers
het Joodse land nog een twee millioen mensen kan opnemen, dan
rijst de vraag of twee millioen Joden naar Palestina willen trekken.
Dit is nog niet zo zeker. Immers van de 10millioenJoden, die na de
Duitse terreur nog in leven zijn (6 millioen kwamen om het leven)
wonen ca 8 millioen in Rusland en de Ver .. Staten. De regering
van de Sovjet-Unie staat in het algemeen geen emigratie toe, zodat
geen Joden uit dit rijk kunnen emigreren; in het andere land is de
drang tot emigratie bij de Joden zelf, ondanks het onmiskenbare
antisemitisme, niet groot. Van de rest van de Joden zal een deel -
naar zeer ruwe schatting meer dan één millioen - naar Palestina
willen trekken.
Voor Nederland lijkt het mij niet gewaagd aan te nemen, dat
slechts een twintig procent van de Joodse bevolking (van ca. 30.000
zielen), zo sterk Joods gevoelt, dat zij zich los kan rukken en naar
de Joodse Staat zal emigreren. Het merendeel der overgeblevenen
(n.l. voor zover zij niet orthodox zijn) zal door gebrek aan innerlijke
weerstand binnen enkele generaties opgaan in de Nederlandse
bevolking; en wat voor Nederland geldt, geldt mutatis mutandis
ook voor de overige Joden, die in de verstrooiing zullen blijven.
Zij lopen echter het gevaar, dat de gelegenheid tot assimilatie
niet lang genoeg aanwezig zal zijn. Hopen wij, dat de Joodse Staat
in Palestina dan de mogelijkheid zal hebben in deze situatie
hulp te bieden.

Naschrift. Scheen bij het schrijven van dit artikel, dat de Engelsen zich uit Palestina
zouden terugtrekken zonder de verdeling te bemoeilijken, langzamerhand blijkt uit
een reeks van in Palestina genomen maatregelen, dat zij duidelijk partij wensen te kiezen
voor de Arabieren en de oprichting van deJ oè>dseStaat zoveel mogelijk willen voorkomen.
Deze politiek is voorzover wij weten door de Londense en niet door de locale autori-
teiten vastgesteld: zij spruit voort uit de Engelse poging om een "derde macht" te vor-
men in de Amerikaans-Russische strijd om de wereldheerschappij. Daarbij prefereren
de Britten de sympathie en hulp der Arabieren boven die der Joden, wier sympathieën
reeds in grote mate uitgaan naar de Verenigde Staten.
Opmerkelijk is in dit verband dat Bevin in zijn laatste grote rede wees op de dertig-
jarige Engels-Arabische vriendschap, die een stabiliserende factor is in het Midden-
Oosten. Tevens releveerde hij de belangrijke economische ontwikkeling, die de laatste
jaren in de Arabische landen heeft plaats gehad.
Over de Engels-Joodse betrekkingen en over de ontwikkeling in Palestina werd drei.
gend gezwegen.
De vooruitzichten voor een welslagen van de verdeling worden hierdoor aanzienlijk
ongunstiger.
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For the right moment you must wait, as Fabius
did most patiently when warring against Han-
nibal, though many censured his delays; but
when the time comes you must strike hard, as
Fabius did, or your waiting will be in vain, and
fruitless.
Motto van de Fabian Societyzestigjaar geleden.

Toen Ernest Bevin zijn eerste rede in het Lagerhuis als Minister
van Buitenlandsche Zaken had geëindigd, waarin hij de buiten-
landsche politiek van de Arbeidersregeering had uiteengezet, zou
een conservatieve afgevaardigde, de ex-minister Oliver Stanley,
hebben opgemerkt: "Wat is Anthony gedurende de verkiezingen
toch dik geworden!" Inzake het buitenlandsche beleid kon de Con-
servatieve Partij dus gerust zijn. De continuïteit van het Foreign
Office was verzekerd. Sindsdien heeft Anthony Eden ook zelf
verklaard, dat zijn Partij geen andere politiek dan die van Bevin zou
hebben gevolgd. 1).
Na de algemeene verkiezingen in Juli 1945was de Labour Party met
393 afgevaardigden in het Lagerhuis (van 640 leden) teruggekeerd.
Voor de eerste maal in de politieke geschiedenis van Engeland was
een arbeidersregeering, steunend op een absolute meerderheid, aan
de macht: in power en niet alleen in office (zooals de minderheids-
regeeringen in 1924-1926 en in 1929-1931). "Ditmaal", schreef
een socialistisch parlementslid, "is er geen alibi". Het verkiezings-
programma van de Arbeiderspartij bevatte o. a. de volgende
punten: wetgeving op het gebied van de sociale verzekering, huis-
vesting, gezondheid en onderwijs; een economische politiek van
full employment, gebaseerd op een welvaartsplan en geleide econo-
mie; nationalisatie van een' aantal belangrijke met name genoemde
industrieën en diensten.
1) Een bespreking van deze politiek moet in het korte bestek van dit artikel achterwege
blijven daar zij een beschouwing op zichzelf zou eischen. Over het internationale
aspect hiervan zie mijn Inleiding tot E. H. Carr: Het Nationalisme in de
Interna tionale poli tiek (Uitgeverij Contact, 1946).



DE ENGELSCHE ARBEIDERS REGEERING

Een wetenschappelijk onderzoek, op grond van een,zeer uitgebreid
feitenmateriaal door twee leden van Nuffield College, Oxford, naar
het karakter en het verloop van de algemeene verkiezingen, 1) toonde
aan dat in alle kiesdistricten de verkiezingspropaganda van Labour
geconcentreerd was op dit programma van sociale verbeteringen.
De opzienbarende en niet verwachte nederlaag van de partij van
- Churchill, die wel overal waar hij verscheen werd toegejuicht,
maar op wien niet werd gestemd, kon worden geïnterpreteerd als
een protest tegen werkloosheid en de geheele sociale politiek van
het tusschenoorlogsche conservatieve bewind. Buitendien stelden
de schrijvers vast, dat bij dit verkiezingsresultaat 2 millioen stem-
men de doorslag hadden gegeven afkomstig van kiezers, die niet tot
de vaste aanhangers van de Arbeiderspartij kunnen worden ge-
rekend. Het is voornamelijk dit fluctueerende "middenblok", dat
ook bij de volgende verkiezingen de beslissende stem'zal uitbrengen.
Wat met zekerheid in ieder geval kan worden gezegd is, dat de
politieke rol van de Liberale Partij is uitgespeeld en dat haar plaats
bij het traditioneele stuivertje verwisselen van de macht door de
Arbeiders Partij is ingenomen.
In de eerste twee jaar van haar bewind heeft de regeering het groot-
ste gedeelte van haar aangekondigde programma gerealiseerd. In
een weergaloos tempo hebben de wetsontwerpen elkaar opgevolgd.
De nationale verzekeringswet, gebaseerd op het beroemde rapport
van Beveridge (November I942), schiep voor de geheele bevolking
een omvangrijk systeem van sociale verzekering voor ziekte, werk-
loosheid, ouderdom enz. Bij de wet op de sociale gezondheidsdienst
werd een medische verzorging voor de geheele bevolking ingesteld.
De Town and Country Planning Act regelde, zonder tot nationalisatie
van het land over te gaan, de aankoop van particuliere grond met
het oog op de stedebouwkundige ontwikkeling en streekplannen,
mede in verband met de controle van vestiging van industrieën.
Deze wet werd aangevuld met een wet voor het bouwen van nieuwe
steden. De na de algemeene staking van 1926 door de Tories aan-
genomen en door de arbeidersklasse zeer gehate wet tegen de vak-
beweging, waarbij het o.a. aan ambtenarenorganisaties verboden
was zich aan te sluiten bij het Nationale Vakverbond, werd her-
roepen. Ondanks het tekort aan arbeidskrachten en materialen is
1) The British General Eleetion by R.B.Me. Callum and Alisa Readman. Oxford, 1946.
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een huisvestingspolitiek gevolgd, die gunstig afsteekt bij wat na
de vorige oorlog is gebeurd. Door de geheele bouwindustrie onder
controle te brengen is ervoor gezorgd, dat de huizenbouw niet een
winstobject werd voor de bouwondernemers, maar in de be-
hoeften van de meerderheid van de bevolking voorziet. Met één
uitzondering 1) zijn ook alle aangekondigde plannen tot nationa-
lisatie reeds doorgevoerd. De Bank van Engeland werd genationali-
seerd, hetgeen overigens niemand een slapeloze nacht heeft bezorgd,
noch de bankiers noch de aandeelhouders, die in ruil voor hun
aandeelen staatsfondsen ontvingen, die hetzelfde dividend afwerpen
als de Bank heeft betaald (12%). Mocht er in 1931 twijfel hebben
bestaan wie er in Engeland regeerde: de Bank van Engeland of de
ministers - sinds geruime tijd was het toch wel de praktijk, dat de
monetaire politiek van de bank in overeenstemming was met die
van het Ministerie van Financiën. Deze praktijk is nu door de wet
verzekerd, terwijl ook een grootere controle op de andere banken
mogelijk is. Ook het anachronistische verschijnsel, dat particuliere
aandeelhouders de directie van de Nationale Bank konden be-
noemen is nu verdwenen. De op zichzelf reeds volkomen van staats-
subsidies afhankelijke burgerluchtvaart werd genationaliseerd,
zooals ook de electriciteitsvoorziening en het verkeerswezen, waar-
door nu het geheele vervoer per spoor, te water en op de weg (met
enkele ui tzonderingen) gecoördineerd word t en devier spoorwegmaat-
schappijen, overigens groote heterogene industrieële complexen 2),
onder één beheer worden gebracht. De sindslang economisch en

1) NI. de nationalisatie van een belangrijke sector van de staal- en ijzerindustrie.
De regeering is hier trouwens reeds bij haar voorbereidende besprekingen op een onver-
zoenlijk verzet gestuit van de betrokkenen. Kort geleden heeft Attlee verklaard, dat met
het oog op de huidige moeilijke omstandigheden de indiening van het desbetreffende
wetsontwerp zal worden uitgesteld. Deze mededeeling heeft in breede kringen en ook bij
vele leden van het Lagerhuis van de Arbeiderspartij groote ongerustheid gewekt. Zij
wezen erop dat in het verkiezings program nationalisatie was gemotiveerd, omdat alleen
langs deze weg de efficiency van de industrie kon worden hersteld. En dat bij de huidige
economische toestand deze argumenten klemmender waren dan ooit. Er waren buiten-
dien ook politieke redenen. Want dit machtige staalcarteI, deze ruggegraat van het
Britsche kapitalisme, vormt een staat in de staat. De discussie is symptomatisch en méér
dan een verschil van meening over het tempo van de nationalisatie. Het gaat in beginsel
om de vraag die steeds duidelijker en luider zal worden gesteld: wat is eigenlijk de be-
doeling van de regeering van Attlee en waar koerst de regeering heen? Wenscht zij uit-
sluitend de huidige economische moeilijkheden op te lossen of een socialistisch program
door te voeren?
2) Hiertoe behoorden o.m. 30.000 huizen; havenwerken; 2600 K.M., kanalen; 100

stoomschepen; 70 hotels! In het geheel zijn er 690.000 personen werkzaam. De totale
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psychologisch onvermijdelijke nationalisatie van de steenkool-indus-
trie heeft een hoofdstuk afgesloten van een stuk klassenstrijd der en-
gelsche arbeidersklasse, die met de grootste verbittering is gevoerd.
De weg is nu vrij voor de zoo noodzakelijke vernieuwing van het
ongecoördineerde en ten deele volkomen verouderde productie-
apparaat van het Engelsche mijnwezen. Niet minder dan 746zelfstan-
dige ondernemingen met een totaal van 700.000 mijnwerkers zijn nu
onder een gecentraliseerd beheer gebracht. Hadden de mijneigena-
ren, inplaats van uitsluitend hun heil te zoeken in lagere loonen en
langere werkuren, aandacht besteed aan de moderniseering van de
productiemethoden en de sociale misstanden dan zou Engeland
vermoedelijk op het ogenblik geen economische crisis kennen.
De nationalisatie van al deze industrieën en diensten is min of

meer volgens hetzelfde schema doorgevoerd: de particuliere onder-
neming maakt plaats voor de Public Board of Corporation, een voor
een speciaal doel in het leven geroepen autonoom concern, waarvan
de bevoegdheid wordt geregeld bij de wet en de regeering al ofniet
een zekere contróle kan blijven uitoefenen b.v. door benoeming
van de leden of anderzins. De "genationaliseerde" industrieën
komen dus niet, als staatsbedrijven onder het bureaucratische
beheer van een ministerie, maar worden geleid als kapitalistische
monopolistische concerns. Het eenige recht dat eventueele aan-
deelhouders behouden is het ontvangen van een vast dividend. Zij
hebben geen zeggingschap meer in het beheer. Dezelfde vorm we1d
indertijd gebruikt toen de Metropolitan Water Board werd ingesteld
(1902) om de watervoorziening van Londen te regelen, en in 1908
toen de haven van Londen onder één beheer werd gebracht in de
London Port Authority. In 1926 riep een conservatieve regeering de
Central Electricity Board in het leven voor de unificatie van de electri-
citeitsvoorziening. Ook de B.B.C. is een dergelijke corporatie,
terwijl in 1933 het geheele verkeer van Londen in de London Pas-
senger Transport Board werd gemonopoliseerd. 1)
waarde bedraagt 1.019.000.000 pond sterling. De aandeelhouders worden schadeloos
gesteld met nieuwe aandeden van dezelfde waarde.
') Eveneens ingesteld door een conservatieve regeering op grond van het eenigszins
gewijzigde wetsontwerp van Herbert Morrisson, dat de tweede arbeidersregeering had
ingediend. Bij de L.P.T.B. werd de Board niet door de regeering aangewezen, maar door,
in de wet genoemde instanties. Vanaf I Januari '948 worden de functies van de L.P.T.B.
overgenomen door de London Transport Executive, in het leven geroepen en ressor-
teerend onder het nieuwe vervoerconcern.
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Het betreft hier voornamelijk industrieën en diensten wier coördi-
natie en unificatie alleen door monopolievorming mogelijk is, maar
waarbij het om redenen van algemeen belang ongewenscht is dat dit
monopolie in handen van particulieren blijft. De economische
voordeelen van deze vorm' van nationalisatie en monopolisatie zijn
aan geen twijfel onderhevig en op ernstig verzet zijn de plannen van
de regeering dan ook eigenlijk niet gestuit. Mocht een conservatief
bewind de huidige regeering opvolgen dan zullen deze nationali-
saties niet weer ongedaan worden gemaakt, zooals trouwens reeds
is verklaard. De continuïteit is dus ook hier verzekerd. De heftigste
debatten in het Lager Huis zijn niet zoozeer gevoerd over de wen-
schelijkheid van deze maatregelen dan wel over details en wijze van
schadeloosstelling. Bij de kolenmijnen bedraagt deze compensatie
een globale som. In andere gevallen werd deze vastgesteld op grond
van de beursnoteering der aandeelen.
Economisch heeft men hier te doen met een speciale phaze in

de ontwikkeling van het monopolistische kapitali~me en tevens met
de logische gevolgen van de alom toenemende staats-interventie
in het economische leven. Het is de overheid, die soms onder-
nemingen tot kartelleering dwingt en niet, zooals de voorstanders
van het laissez-faire zouden wenschen, terwille van de vrije concur-
rentie' monopolievorming tegengaat, en zelf monopolies in het
leven roept. Men kan echter bezwaarlijk zeggen, dat hier de ortho-
doxe profetie van de expropriatie der expropriateurs in vervulling
gaat. Noch het loonsysteem, noch het arbeidsloze inkomen worden
aangetast en indien men deze vorm van monopolistisch kapitalisme
geen kapitalisme wil noemen is dit nog geen argument ze als socialis-
me te bestempelen. Ook van eenige vorm van economische of van
industrieëlc democratie is hier geen sprake. De instelling b.v. van
de National Coal Board is beschouwd als een mijlpaal in de historie
van het socialisme, en ook zonder twijfel in de mijnstreken met
vreugde begroet. Waar komt dit practisch op neer? De leden van
de kolenraad worden benoemd door het Ministerie van Brandstof
en Energie, dat algemeene richtlijnen aangeeft en ook financieele
bevoegdheden bezit. 1) De mijnwerkers zelf zijn in de nationale,

1) Het ministerie heeft o.a. de bevoegdheid gekregen om een bedrag van 15 miIlioen
pond uit de schatkist in de eerstvolgende vijf jaren aan de Coal Board ter beschikking te
stellen voor de moderniseering van het productieapparaat van de mijnen.
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regionale of plaatselijke raden, die de mijnen beheeren niet ver-
tegenwoordigd. Er is in de mijnen niet meer medezeggingschap dan
voorheen en er kan geen twijfel bestaan dat de mijnwerkers zich
onder "nationalisatie", waarvoor zij zoo lang hadden gestreden iets
anders hadden voorgesteld dan uitsluitend een wisseling van directie.
Voor de spoorwegarbeider maakt het geen verschil of hij als loon-
arbeider met een der vier spoorwegmaatschappijen of van nu af aan
met de National Transport Commission te doen heeft. De stakingen,
die reeds in de genationaliseerde kolenmijnen met groote hard-
nekkigheid en verbittering zijn gevoerd en die, zooals vrijwel alle
stakingen van de laatste twee jaar, "onofficieel" waren en niet
minder waren gericht tegen de werkgevers dan tegen de vakver-
eenigingsbureaucratie wijzen er reeds op, dat nationalisatie niet
het laatste woord is in de oude strijd tusschen kapitaal en arbeid.
Er is een ander aspect van deze nationalisatie, die van socialis-

tische zijde tot critiek heeft aanleiding gegeven n.! dat men hier
te doen heeft met geïsoleerde maatregelen, die niet genomen zijn
als onderdeel van een algemeen welvaartsplan. Het in het leven
roepen van machtige autonome monopolistische concerns inplaats
van particuliere ondernemingen is op zichzelf geen stap verder
- eerder wellicht een belemmering, - naar een planhuishouding
waarvan de eerste vereischte natuurlijk is het vaststellen en contro-
leeren van de investeeringen voor het geheele bedrijfsleven. De maat-
regelen, die de regeering tot nu toe genomen heeft om een geleide
economie in het leven te roepen zijn zeer incidenteel en veelal
negatief geweest: controle van toewijzing van grondstoffen, ver-
leenen van vergunningen voor de bouw van nieuwe fabrieken en
het geheele complex van crisismaatregelen, die reeds tijdens de
oorlog waren genomen en die sindsdien met andere zijn aangevuld.
Een tekort aan arbeidskrachten is nog niet het bewijs van een
bewuste politiek yan full employment.
Een regeering die desalniettemin binnen twee jaren tijds zulk een
groot gedeelte van haar verkiezingsprogramma heeft gerealiseerd,
zou, zoo mocht men meenen, zich in de ongedeelde populariteit van
haar kiezers mogen verheugen. De redenen, waarom dit niet het
geval is zijn niet ver te zoeken. Het sociale programma dat met
groote voortvarendheid is uitgevoerd is volkomen overschaduwd
door het complex. der economische moeilijkheden waarvpor het
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land zich na het beëindigen van de oorlog gesteld zag en die nu
langzamerhand te bekend zijn om hier nog eens te worden opgesomd.
De malaise heeft dan ook minder uit te staan met het feit dat de Bank
van Engeland is genationaliseerd dan wel dat men voor twintig
sigaretten de exhorbit ante prijs van 3/6 moet betalen. Na zesjaren
bloed, zweet en tranen en twee jaren na het einde van de oorlog,
die buitendien nog gewonnen is, is er weinig ontspanning in de moei-
lijkheden van het dagelijksche leven. De onophoudelijke aanma-
ningen tot harder werken, gepaard gaande met méér restricties en
méér austerity kan de beste regeering niet populair maken, en het
mag worden betwijfeld of de geschriften waarin statistisch en gra-
fisch aan het groote publiek wordt uiteengezet dat dit ~lles dient
om de handelsbalans in evenwicht te brengen, hierin veelverandering
zullen brengen.
Het behoort nu eenmaal tot het democratische spel, dat de oppositie
de moeilijkheden, die de regeering ondervindt uitbuÏr ook al staat
het voor iedereen vast, dat onder een conservatief bewind de mijn-
werkers zeker niet méér kolen zouden hebben gedolven, de arbeids-
conflict~n zéér veel talrijker geweest zouden zijn en de voedsel-
voorziening nauwelijks een andere had kunnen zijn. Dat de ar-
beidersregeering niet verantwoordelijk gesteld kan worden voor
de economische moeilijkheden, waarin het Britsche Rijk zich op
het oogenblik bevindt, beteekem niet dat in politiek en economisch
opzicht geen andere oplossingen mogelijk geweest zouden zijn.
Was b.v. de Amerikaansche dollarleening onvermijdelijk? Er zijn
socialistische economen, die het ontkennen. Ze zijn van meening
dat de aan de leening verbonden voorwaarden onvereenigbaar
waren met een socialistische opbouwen dat bij het ontbreken van
dollars de buitenlandsche handel in de eerste plaats had moeten
worden opgebouwd met de soft currency landen, terwijl ook de mili-
taire en imperiale verplichtingen belangrijk hadden moeten worden
verminderd.
De politiek ten opzichte van het verslagen Duitschland is kort-
zichtig en noodlottig geweest en het streven der buitenlandsche
politiek is er uitsluitend op gericht geweest de machtsposities van
het Britsche Rijk te handhaven. Op één punt heeft Labour met de
conservatieve politiek gebroken: de Labour regeering heeft het
recht erkend van India om vrij te zijn. Men mag er zeker van zijn,
6
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dat de imperialistische en strijdlustige Churchill het advies van de
Britsche autoriteiten ter plaatse in de wind zou hebben geslagen
en liever de onvermijdelijke massaopstand van India beantwoord
zou hebben met een "politioneele actie" dan deel te hebben aan
wat hij de melancholieke uitverkoop van het Britsche Imperium
noemt. Voor zulk een "politioneele actie", die onoverzienbare
gevolgen zou hebben gehad in geheel Azië, ja in de geheele wereld,
ook in Engeland zelf, heeft Labour terecht bedankt en begrepen,
dat het ook een Britsch belang is om India niet uiteindelijk en
voor goed van Engeland te vervreemden en in de armen te drijven
van een anti-westersch ideologisch imperialisme. Ondanks het
groote tekort aan arbeidskrachten wordt nog een enorm leger op
de been gehouden 1) en met de traditie van alle regeeringen is
gebroken door voor de eerste maal in Engeland de dienstplicht in
vredestijd in te voeren. Ook met een andere buitenlandsche en een
andere economische politiek zouden de moeilijkheden niet uitge-
bleven zijn. Maar geheel nieuwe perspectieven zouden zijn geopend.
Terwijl het Amerikaansch-Russische conflict scherper wordt, de
tegenstelling met Rusland toeneemt en Engeland, en geheel West-
Europa, steeds meer gedreven worden in het Amerikaansche kamp,
neemt ook de bedenkelijkheid toe van een experiment, waarbij een
socialistische opbouw afhankelijk is van het meest kapitalistische
land ter wereld. Of Labour na de volgende verkiezingen aan de
macht zal blijven hangt af van te veel onzekere factoren om hier-
over met vrucht gissingen te doen. Een Britsche historicus en
econoom, voorzitter van de Fabian Society, en de beste kenner
van de geschiedenis van de Engelsche arbeidersbeweging heeft
deze prognosis gesteld:

De Amerikaansche leening met de daaraan verbonden voorwaarden
zal, ach teraf gezien, beschouwd moeten worden als de eerste stap op de
weg van de verovering van Groot-Britannië door het Amerikaansche
kapitalisme. Maar zulk een staat van zaken zou onvereenigbaar blijken
met het aan de macht blijven van een regeering, die tot taak heeft een
socialistische politiek door te voeren, hoe gematigd dit socialisme ook zij.
Een Engeland, dat zich in de klauwen bevindt van het Amerikaansche
kapitalisme vereischt een regeering, die voor haar meesters aanvaardbaar
is en zal binnen afzienbare tijd ook zulk een regeering krijgen. Zulk een

1) Meer dan twee millioen man (incl. arbeidskrachten voor het leger) waren twee jaar
na het einde van den oorlog met] apan aan de productie voor de wederopbouw onttrokken
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regeering zal niet in staat zijn de wezenlijke problemen van het Britsche
economische leven op te lossen, want deze eischen een volledige plan-
huishouding en een drastisch doorzetten van prioriteiten ondanks het
verzet van een op winstbejag gebaseerd vrij initiatief.

Rekening houdend met de mogelijkheid van een Britsche revolutie
of een contra-revolutie is dit zijn oordeel:

Indien de huidige regeering haar democratische politiek niet vastberaden
en competent doorzet en de meest voor de hand liggende verwachtingen
op het gebied van full employment, huisvesting en sociale zekerheid zou
teleurstellen, dan zal een geheel andere situatie ontstaan. De tegen-
woordige, door tolerantie en gematigdheid gekenmerkte stemming,
zal niet voortduren. Ze zal spoedig veranderen. Maar welk karakter
deze stemming onder die omstandigheden zal aannemen en in wiens
belang dit zal zijn waag ik niet te zeggen. 1)

Dit oordeel over de Labour Party in power staat echter vast: de
groote verwachtingen, die de verkiezingsoverwinning van Juli 1945
in èn buiten Engeland had gewekt hebben plaats gemaakt voor
teleurstelling en scepticisme. Men had, terecht of ten onrechte,
gehoopt, dat de ontwikkeling in Engeland een voorbeeld en een
machtige inspiratie zou zijn voor de progressieve krachten in geheel
West-Europa om met de qpbouw van een constructief, democra-
tisch socialisme te beginnen en het voorgoed onmogelijk te maken,
dat na de nachtmerrie van de Hitlerwaanzin nogmaals het spook
op zou doemen van de oude orde. Zijn deze twee jaren van crisis
in Engeland wellicht tevens het symptoom van een crisis van deze
typische Britsche vorm van socialisme, het Fabian socialisme, ook
wel "gas en water socialisme" genoemd, dat eenmaal aan de macht
toch niet zoo hard heeft toegeslagen? Het aan de macht komen
van Labour in Éngeland is een sociale revolutie genoemd. Maar
voor maatschappelijke omwentelingen in groote crisisperioden van
de geschiedenis geldt nog steeds het woord van Saint-Just: een
revolutie, die halverwege blijft staan graaft haar eigen graf. En
Clem Attlee is nu eenmaal geen Saint-Just.

December, 1947

') G.D.H. Cole: The intelligent Man's Guide to the post-war World. London, 1947.
p. 998 en 652.



BERTUS AAFJES

GEDICHTEN 1)

EN HET LAATSTE ANKER

En het laatste anker is verloren,
En de laatste kust is uit het zicht;
En nu ben ik weer opnieuw geboren
Als een luchtbel, als leeg morgenlicht.

Maar mijn. ogen zijn niet meer de mijne,
En mijn mond is niet mijn eigen mond,
En ik zou voorgoed van d'aard verdwijnen,
Als ik u niet om te zingen vond.

Geen ter wereld is zo onbekend
Met wat was, is, wezen zal. Niet een
is de werkelijkheid zozeer ontwend,
En mijn hoofd is leeg, mijn hart is heen.
Sla mij aan, ik ben uw instrument
En nog slechts van u en iedereen.

1) Uit: Het Koningsgraf



GEDICHTEN

OE LAATSTE DINGEN

Er rest mij niets meer dan mijn lied te zmgen
In eenzaamheid, gelijk een blinde vink;
Een lied over de laatste, vreemde dingen,
Waar met mijn ziel ik zingend in verzink.

Een raden soms en soms een bijna weten,
Dat uit mijn diepste wezen opwaarts welt,
Dat wij vergeten worden en vergeten,
Al wat ons op de wereld vergezelt.

Sterven is zijn herinnering verliezen
En ook door anderen vergeten worden,
En eindelijk niet meer weten wat te kiezen,
En zich vervreemd voelen van tijd en orde;
Lang duurt de dood, zij duurt een leven lang,
En wat wij doen wordt onze ondergang.
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JE HART

Lieveling, ik moet je haastig schrijven,
Want straks wordt weer heel mijn wezen zwart,
En dan voel ik niets meer aan den lijve.
Lieveling: hoe is het met je hart?

Kan het nog van pure vreugde springen
Als een jong lam in de voorjaarswei ?
Wordt het bij het zien van mooie dingen
Warm en licht het op en wordt het blij?

Hangt het in je als een schone kroon,
Die vol kaarsen is en lichte luister,
Vol muziek van licht. Zo stil. Zo schoon?
Klopt het als het mijne soms zo snel?
Ach, ik groet je uit mijn vallend duister,
Wees voorzichtig met je hart. Vaarwel.



GEDICHTEN

EEN SERAFIJN

Ik raak langzaam leeg: een serafijn;
'k Word gedachteloos en zonder hart.
'k Weet nu: engelen zijn niets dan schijn,
En niet goed of slecht, niet wit of zwart.

En de hemel is een lege nis
En de Godheid die er binnen troont,
Is het Niet in zijn volmaakt gemis,
Dat niet straft en evenmin beloont.

En het een' ge dat ik nog bezit
Is een ver en vaag herinnerd wezen
Dat er iets geweest moet zijn voor deze
Als een eens verloren lichaamslid ;
Zo voelt soms nog iets een oud soldaat
Van een arm, die lang niet meer bestaat.



A. BESNARD

DE EEUWEN

Elk oogenblik gaat uw gelaat verloren.
Uw oogen komen anders uit den tijd
En uit uw stem kan ik uw voortgaan hooren
Uw glimlach sterft, terwijl gij verder schrijdt.

Wij zeggen levend, wat ons werd bezworen
In elk gebaar, dat door ons henen glijdt
En denkend, wat ons rhythmisch komt bekoren
Een droom van ruimte door zijn eeuwigheid.

En alles zal straks in den tijd verdwijnen,
Want de eeuwen drinkt de wijde sterrennacht
Met alle menschen, die te leven schijnen,
Omdat Gods ziel door hun symbolen dacht
En zij hun wijs bewogen op Zijn lijnen
Terwijl een stille ster hun heimwee wacht.



GEDICHTEN

YAZZ

De trommen zijn geroerd en de oude zonden
Weergalmen weer in ons ontwaakt gemoed.
Verdoemde klanken, die de pijpers zonden
Ontluiken in het purper van ons bloed

Nu stampen duizend voeten op de gronden
Van het heelal, dat hun de harten voedt,
Waaraan hun wezens magisch zijn gebonden
Zooals het graan dat op de velden woedt...
De krijgers zijn hun rhythmen reeds verloren
Maar blijven roepen door de wilde wijs,
Zooals de sterren door de tijden gloren'
En de vervloekten door het paradijs,
Zoo kunt gij dezen nacht hun gillen hooren
Gul als de waanzin, kermend reis op reis.
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M.MOK

HET WATER WAST

Het water wast, de latere geluiden
breken weer open, en ik zie de nacht
naar haar teloor geraakte leven duiden,
dat buiten clken einder op mij wacht.

De wiekslag van een wegzinkende vogel
beschrijft den overgang van deze dag
tot eeuwigheid, de wolken waaien over,
verlorener dan ik ooit wolKen zag.

Zand en verkilling tasten mijn gebeente
met onbekende huiveringen aan.
Alsof de tremor van de zee versteende,
hoor ik haar klankloos in de nacht vergaan.

En nochtans moet ik op de hemel wachten,
waartoe haar eenzaamheid bezweken is,
de nacht ontdekken tussen duizend nachten,
waarin van haar bestaan een teken is.

•



GEDICHTEN

DE ANGSTIGE

De angst heeft mij te diep doorgraven,
ik raak de wetenschap niet kwijt
dat nergens in de eeuwigheid
een toevlucht is, een smalle haven,
waar deze angst wordt doodgeschreid.

Vergeefs heeft zich het hart verwijd
en alle naamlozen omspannen
die uit de wereld zijn verbannen
en zwijgende ten dood geleid.

Nog steeds gevangen in dit leven
onder de sterren en de wind,
zie ik den avond aan en vind
mij op mijzelf teruggedreven.

Misschien weet ergens een geluid
de dode nacht te overschreeuwen.
Mijn oog ziet op den afgrond uit
van zoveel weggezonken eeuwen,
dat ik mij langzaam in voel sneeuwen
achter mijn uitgebluste ruit.
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THEUN DE VRIES

TWEE RUSSEN IN BRUSSEL

(Uit de roman: r848)

Michail Alexandrowitsj Bakoenin lag met de lange, zware benen
ver over de rand van de notenhouten sofa, het hoofd op een stapel
kussens, het lichaam omhuld door een geruite kamerjapon; hij
steunde nu en dan, las een paar bladzijden in het boek, dat hij met
één hand rechtstandig op de borst hield, stak bijwijlen de andere
hand uit naar de thee, die Marja Poloedenskaja hem reikte, dronk
slurpend en blazend, gaf het glas terug, las weer, of verviel in die
"slaap met open ogen", zoals zijn vriendin het placht te noemen:
een langdurig, roerloos in-zichzelf-verzonken-zijn. Alleen zijn
ademhaling en het trillen van zijn snorharen in die minieme lucht-
stroom verrieden, dat hij leefde; zijn baard stak stijf omhoog als
de ruige onderzijde van een bijenzwerm; zijn oogleden knipperden
niet; alles aan hem verstarde.
Marja Poloedenskaja had het in de twee jaar, waarin zij met hem
leefde, niet op deze stemmingen begrepen. Zij was haar afgod voor
enkele weken uit Parijs nagereisd; de gedachte, dat hij "onbeschut
en onverzorgd" in de Belgische hoofdstad omdoolde, was haar
ondragelijk. Het was waar, dat Toergénjefzich daar evenzo bevond
en ongetwijfeld iets voor Misja's welzijn zou doen; en Joachim
Lelewel zat er, professor in de geografie nu aan de Brusselse hoge-
school; Lelewel en nog andere Polen, die hun slavische broeder
natuurlijk met geestdrift hadden ontvangen, afgezien van de vele
politieke emigranten van andere nationaliteit, die er huisden, en
die elkaar overal door de tijd plegen te helpen. Maar het waren
mannen, en van mannen onder elkaar verwachtte Marja Alexe-
jewna Poloedenskaja niet zo bijster veel. Zo was zij Bakoenin
gevolgd - en niet geheel zonder zelfzuchtige redenen. Zij was hem
gaan aanhangen met een naijverige, late hartstocht, waarvan ze
zelf niet had kunnen zeggen, of deze het meest zijn fysieke persoon
dan wel zijn missie gold.
Marja Poloedenskaja was een lange, schrale vrouw van even
veertig. Ze had een regelmatig gezicht, waarin wenkbrauwen,
neuslijn en mond alleen te dun en te scherp waren uitgevallen; ze
droeg het sierloos donkerblonde haar glad en in een lage wrong;
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haar tekort aan behaaglijke lichaams-vormen kon zij, waar zich
haar gezicht en haardos niet of nauwelijks lieten opfleuren met be-
hulp van kanten kapjes en hoofddoekjes, doen vergeten onder wijde,
bonte gewaden, die met geen enkele westerse of russische mode
iets te maken haddenlofschoon er argelozen waren, die ze voor een
onvervalst moscovitische dracht hielden en dus interessant vonden.
Marja Poloedenskaja was in haar jeugd getrouwd geweest met een
officier, die haar het onrecht had aangedaan, in een duel te sneuve-
len; en als haar broer Nikolaj J.:liet,in de voetsporen van Herzen en
Annenkow, Parijswaarts getrokken was, om zich daar te verstrikken
in pijnlijke speelschulden en minneschandalen, zou zij rustig in het
Moskouse Adelskwartier zijn blijven zitten en bijgevolg ook geen
kennis hebben gemaakt met Bakoenin. Nu had zij Nikolaj moeten
verlossen uit de gevangenis van Clichy en de armen van een ge-
vaarlijke Italiaanse, om zelf de gevangene te worden van Bakoenin's
betovering. Marja Poloedenskaja was schrander en zeer belezen;
maar zij had daarnaast één ingewortelde vrouweneigenschap :
zij hield er van haar mannen, of dit nu haar broer of haar vrienden
betrof, tot betittelens toe aan de leiband te houden, orde en regel-
maat te scheppen in de huishouding van hun lijf en ziel, en zich
in 't algemeen op te werpen tot de laatste autoriteit omtrent de
koers, die hun gedragingen en gedachten hadden te volgen. Niet
in 't minst op Bakoenin vierde zij deze eigenschap uit, blijkbaar
uitgaande van de vele intelligente vrouwen eigen opvatting, dat
een man een groot kind met een baard en cynische manieren is,
die in geen enkele fase van zijn leven zonder moeder kan, zonder
zich daarbij af te yragen, hoe het kind erzelf over denkt.
Zij zat, door een klein tafeltje van Bakoenin gescheiden, aan liet
hoofdeinde van de divan en bediende de samowar, die zij met een
goed-Russisch instinct, om iets van het vaderland bij zich te hebben,
uit Moskou had meegenomen en die haar al van pension naar
pension had vergezeld. Ze keek nu en dan naar Bakoenin; hij was
de eerste man, op wie zij hopeloos verliefd was en die haar tot haar
groot èn voelbaar verdriet een deel van haar gewone superioriteit
ontnam, door haar weliswaar enige voordien ongekende emoties,
maar ook vele troebele gevoelens van onzekerheid en onrust in
ruil te geven. - Michail, Misja, mijn wild, vreemd kind ... Wat
mocht hem bezielen, als hij daar zo lag als nu? De namiddag was



94 TWEE RUSSEN IN BRUSSEL

bijna om, het theeceremonieel duurde al minstens een uur op
deze wijze; hij gromde maar, las, wroette in zichzelf daar op die
sofa, zonder een woord het geurende vocht slurpend, dat zij hem
zonder een woord met gezette tussenpozen reikte; zij, tussen de.
bedrijven door bordurend aan een grote shawl, een nieuw stuk
voor haar wuivende originele garderobe ... Ze wa~ aan één kant
nog altijd zielsblij, dat ze hem gered had uit die afschuwelijke
kamer bij madame Cauwenaere en overgebracht naar dit hotelletje,
waar ook Toergenjef logies hield. Zij had Misja's huurschulden
betaald, zijn hemden gerepareerd, zijn jassen en dassen ontvlekt en
opgestreken, nieuw ondergoed voor hem gekocht in plaats van de
afgedragen vodden, waarin hij was blijven rondwandelen. Ze had
hem ten slotte, of beter om te beginnen, bijgevoerd - want hij scheen
voor haar komst hoofdzakelijk van tabak en drank te hebben ge-
leefd en zij vermoedde, dat hij nog vulgairder prikkels had nagejaagd
ook, zodat zij, wat deze zuivering van zijn affaires betrof, in alle
opzichten tevreden kon zijn over zichzelf: er is niets, dat zwervende
manneninstincten zo temt en afstompt als het geregeld leven van
de dag en de nacht. Maar de nooit afwezige onrust, die zij naast
Bakoenin placht te bespeuren, was ook nu niet van de baan; integen-
deel. Er was iets in deze man en zijn temperament, dat erger dan
onberekenbaar moest worden genoemd; een soms duivelse anarchie
in denken en doen, die zij vreesde. Hij werd van binnenuit gedreven
door impulsen, die ook de zoetste regelmaat niet tot sluimering kon
brengen. Zij zuchtte en nam het lege glas van hem aan, zich af-
vragend, wanneer hij nu weer zou oprijzen uit deze lethargie, die,
zij wist het al te goed, geen lethargie was, maar de stilte, waarin
de ondergrondse krachten gevaarlijker in hem werkten en waardoor
hij steeds sterker bleef dan zij.
- Misja, engel - wil je wat eten?"
Het duurde even, voor Bakoenin het geweldige hoofd naar haar
toekeerde en haar opnam met zijn donkere, broeiende en tegelijk
afwezige blik.
- Eten ... ?
Hij aarzelde twee, drie seconden, voor hij lusteloos besloot:
- ... Goed.
Ze stond op en liep naar het dressoir, waar ze de middaglekkernijen
had uitgestald: een appeltaart, ronde ouwellichte gebakjes die met
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dikke room werden genuttigd, ingemaakte vruchten. Terwijl ze
verschillende porties op kleine bordjes voor hem bereidde, werd er
op de deur geklopt. Ze veegde de handen af en ging openmaken.
Natuurlijk was het Toergenjef, elegant, buigend en met zijn inne-
mendste gezelschapslachje om de mond.
-' Aha, Iwan Sergejitsj".
Ze keek vluchtig naar de divan; er kwam geen woord of wenk van
Bakoenin, die er op duidde, dat het bezoek hem aangenaam dan
wel ongelegen was - ... Komt u toch binnen!
Toergenjef sloot de deur achter zich, en kuste haar hand.
- Hab' die Ehre, Marja Alexejewna ... Hij keek haar aan met
een al te opgewekte hoffelijkheid; hij hield niet van dit soort blauw-
kousen, en zij wist het, zo goed als hij kon weten, dat haar sympathie
voor hem uiterst gering was. - Ben ik niet prachtig op tijd voor de
thee?
Hij liep met grote passen naar de divan, waar Bakoenin roerloos
en woordeloos was blijven liggen en boog zich halverwege over
naar zijn vriend.
- Misjoetka! Hoe vaar jij sinds gisteren? Heidaar ...
Marja Poloedenskaja had op dit moment een rechtstreekse hekel
aan Toergenjef. Hij had natuurlijk dank zij zijn gewone opmerkings-
gave al bij de eerste blik in de kamer bemerkt, dat er iets haperde,
en speurde nu met zijn koude, nieuwsgierige natuur naar verwikke-
lingen. - Wat scheelt onze vriend, Marja Alexejewna? Toch niets
ernstigs ?"
Bakoenin richtte zich op, liet het boek los, dat langs zijn benen
naar de vloer viel en nam Toergenjef vanonder laaggetrokken
wenkbrauwen op. .
- Schei toch uit met sentimentaliteiten, Iwan Sergejitsj. Marja
Alexejewna zucht al uren naast mijn sponde, en ook jij slaat een
huilerige toon aan, waar je geen bliksem van meent."
- Misja! zei Marja Poloedenskaja vermanend. Ze was het, wat
Toergenjef betreft, geheel met Bakoenin eens, maar heiliger was
haar toch de goede vorm, waarmee mannen van fatsoen elkaar
verplicht zijn te bejegenen. Toergenjef lachte alleen, en trok een
stoel aan, dicht bij de divan.
- Dit is het beste antwoord, dat je ons kon geven, Misja. Het
bewijst me in elk geval, dat je gezond bent als een vis."
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Bakoenin's ogen schitterden somber.
- Natuurlijk ben ik gezond. Wie twijfelt daar aan?" Hij trok de
lekkernijen, die zijn vriendin voor hem had neergezet, naar zich
toe, vermaalde in enkele forse happen de portie appeltaart, nam
een schep zure room, die hij op de punt van de tong proefde en
propte er een handvol van het luchtige gebak achter aan. Marja
Poloedenskaja staarde hem sprakeloos aan. Zij had deze ommekeer
allerminst verwacht. Toergenjefscheen veel minder verrast dan zij,
en dat ergerde haar weer.
- Ik ben nog nooit zo gezond geweest, zei Bakoenin met volle
mond en woede in zijn ogen. - Weet je, Wanjka, zo gezond, dat
ik muren kon breken en een stier de hersens inslaan."
Hij sloeg zich met de vuisten op de gespierde borst, zodat het dof
dreunde.
- Hier, alles ongeschokt als een vestingmuur ... En toch ... Heilige
Cyrillus en Methodius, wat heeft men op mij tegen?"
De vraag was zo onverhoeds, dat Marja Poloedenskaja, die juist
thee voor de gast wilde inschenken, zich weer verbaasd en gekwetst
en onzeker bij de samowar oprichtte.
- Misja! zei ze langzaam. - Hoe moet ik dat nu weer opvatten?
Bakoenin maakte een verachtelijk gebaar. Iwarr Toergenjef, die
door houding en geknik het vereiste respect had betuigd aan de
spierkracht van zijn vriend, leunde vragend achterover in zijn
stoel.
- Ik begrijp je niet, Misjoetka. Ik geloof niet, dat er iemand is, die
iets op je tegen heeft. Niet waar, Marja Alexejewna ... "
Bakoenin veegde de laatste gebakkruimels in zijn holle hand bijeen
en wipte ze over de vooruitgestoken onderlip.
- Ach wat, jullie begrijpen niets, niets ... En dat heet dan nog wel
mensenkenners, een vrouwen een kunstenaar ... Pah! Maar ik
begrijp hetlJij, Marja, slooftje uit met het naaien van knopen aan
mijn vest en het borduren van shawls en het bakken van appeltaarten ;
je hebt iemand, om er je zorgen aan te spenderen, en je leeft van
de ene dag in de andere alsof er niets beters op de wereld bestaat. ..
en jij, Iwan Sergejitsj, die nog nooit in je godganse leven één be-
slommering hebt gekend en de hele dag verliefde brieven zit te
componeren aan Pauline Gareia" (hij pauzeerde even en grinnikte
boosaardig om het pijnlijke gezicht dat Toergenjef trok), - ja, ik
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weet wel, dat die brieven allemaal de prulIemand ingaan, maar je
schrijft ze dan toch maar en alsje geen liefdesbrieven schrijft, schrijf
je andere sentimentele invallen neer ... Jullie moeten tenminste bij
aljenaïveteithet gevoel hebben, datje ergens voor leeft. Maar ik!"
Hij sprong op van de divan en begon met grote passen lengte en
breedte van de kamer te meten. Iwan Toergenjef zei niets en keek
glimlachend in zijn thee, terwijl hij met precieus gekromde vingers
de suikerklont in het vocht doopte, om ze te laten smelten. - Ja,
jullie hebt iets, dat je gedachten en je hart bezig houdt, terwijl ik
moet wachten, wachten, tot ik het niet meer verdragen kan, dag
in, dag uit wachten!"
Marja Poloedenskaja liep met snelle passen en wapperende omhul-
sels op Bakoenin toe, om hem te troosten of om zelf voor haar ont-
daanheid te worden getroost, dat was niet geheel duidelijk. Maar
hij duwde haar kort en beslist op zij en stampte een keer op de grond.
- Deze door en door verrotte emigratie! barstte hij uit: - Wat
moeten mensen met een ziel hier beginnen! Waarom zitten wij bij
elkaar opgesloten als pestlijders, die elkaar het leven verbitteren
en misgunnen? Het is ongehoord, niet meer menselijk... !" zei hij,
terwijl hij bij het dressoir bleef staan en hartstochtelijk met de vuist
op het hout sloeg. - Ik sterf in deze bedompte atmosfeer van nijd
en bekrompenheid! Begrijpen jullie dat dan ook niet? Ik ben niet
geboren voor dit bestaan! Ik kan geen adem halen en ik wil leven!
Ik moet geduld oefenen, ik voel mij als een jager in het moeras, die
al van middernacht af tot de 'middel in het water staat en op de
ganzen wacht-maar het is alleen maar moeras, stank, en stilstaand
water, er zit geen stuk wild in, alleen insecten, die op mijn bloed
azen en mij opvreten!" Hij greep naar de St:haal met appelgebak,
schoof een groot stuk tussen zijn brede, witte tanden. - Misschien
begrijpen-jullie-nu-wat-mij scheelt!'
Hij kauwde en ademde onderwijl snuivend en moeizaam. Toergen-
jef had de suikerklont met een lichte beweging in de thee laten
vallen en keek nog steeds niet op. Hij schaamde zich een tikje, dat
een Russische barin zich zo liet gaan als Bakoenin, en tegelijk werd
de artiest in hem door het verschijnsel ongemeen geboeid. Marja
Alexejewna had zich van haar korte vernedering manmoedig
hersteld en schudde Bakoenin bij de schouder: de moeder, die het
dwarse driftige kind tot orde roept.

7
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- Misja! Jij raast maar en laat je zonder voorbehoud gaan, en ik
krijg geen gelegenheid iets te zeggen, zelfs niet, om onze gast iets
voor te zetten. Ben je van plan, je aan de eenvoudigste voorschriften
van de hoffelijkheid te storen?"
Bakoenin keek van haar naar Toergenjef, als viel hij van een vreem-
de planeet. Hij bromde iets en stapte op zij.
- 0 ja ... natuurlijk. Vergiffenis... laat 't hem aan niets ontbreken,
Marjoesjka. Hier, Wanjka, dit gebak met zure room is goed... En hij
houdt veel van vruchten, Marja - geef hem vooral van die abriko-
zen!"
Hij keerde naar de divan terug als een acteur, die een zware passa-
ge achter de rug heeft, die niet naar waarde geschat is, raapte het
boek op en ging, gemelijk en ontnuchterd, zitten. Marja Poloedens-
kaja voorzag Toergenjef van gebak en vruchten en schonk hem en
Bakoenin opnieuw thee in. Vervolgens nam ze plaats en raapte
haar borduurwerk op met een gezicht, als was haar kordate af-
leidingsmanoeuvre voorbeeldig geslaagd. Wanneer Toergenjef, die
men nooit vertrouwen kon, nu maar niet met zijn gewone perfide
belangstelling voor gespannen situaties ongedaan maakte, wat zij
met zoveel beleid meende te hebben veroverd.
- Luister eens, Misja, zei de auteur die zich gemakzuchtig in de
stoel strekte, om Bakoenin beter te kunnen waarnemen. - Ik kan
me jouw gevoelens waarachtig wel indenken. Hopelijk kun jij je
dat indenken van mij ... Maar één ding zou ik toch graag van je
willen weten. Je hebt waarachtig niet te klagen over je geestver-
wanten. Nog pas heb je een geweldig succes gehad, de vorige week,
toen we met de Polen de Dekabristen hebben herdacht. Ze juichten
je al toe, toen je opstond, en waren weg van je; je aanvallen op de
autocratie werden met zoveel applaus ontvangen, dat ik een ogen-
blik bang was voor de ruiten en de drinkglazen ... Wat bezielt je?
Wat ontbreekt je, behalve dan datje dezelfde actie niet kunt voeren
in het Vaderland ?"
Marja's gezicht drukte groeiende ongerustheid uit. Daar! Toergen-
jef was dan toch niet van plan, het gesprek in veilige banen te
sturen, nadat haar wildeman een keer uit zijn "wakende slaap"
was gewekt. Maar ze schrok toch, toen ze Bakoenin aankeek. Hij
schoof de onderkaak dreigend naar voren; hij beefde van het hoofd
tot de voeten.
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- Herinner me in godsnaam niet aan deze Brusselse Polen!" zei hij
met een stem, die door plotselinge woede laag en gedempt klonk.
- Daar heb ik gestaan en gesproken, ze hebben mij toegejuicht, ja!
Maar wat zijn dat voor lieden? Communisten, van het soort dat
Marx en zijn kliek zo na aan het hart ligt - een onsympathiek
samenraapsel van lakeien en half-wetenden ... "
Toergenjef hief de hand. Hij schepte er kennelijk behagen in,
Bakoenin door tegenspraak te prikkelen.
- Pardon. Je lijkt me onrechtvaardig worden, Misja. Bij die Polen
zijn de mannen, die de opstand van Krakau in '46 hebben georgani-
seerd, heus geen kwajongens."
Marja Poloedenskaja viel voor het eerst in haar leven Toergenjef
bitter bij:
- Ja, de opstand, waar jij in Parijs zo uitbundig op hebt getoast,
dat 't je je verblijf in Frankrijk kostte. En wat de b~kwaamheid van
die mannen betreft... Iwan Sergejitsj heeft gelijk!"
- Denk aan Lelewel, zei Toergenjef.
Bakoenin keek van zijn verzorgster naar zijn vriend, alsof zij hem
het zwaarste onrecht ter wereld aandeden.
- Chrani Bog! wat overkomt me nu? Is dit een soort samen-
zwering van jullie beiden tegen mij? Geloven jullie me, als ik zeg,
dat ik al lang spijt heb van die rede in Parijs, nu ik weet, dat er
onder de Polen zoveel schuim zit? Lelewel zeg je, Wanjka? Lelewel
is een vent, dat moet iedereen toegeven; maar hij is oud, hij dreigt
een nul in de politiek te worden, hij is gebroken en op... Hoe kan
ik met zulke mensen iets beginnen? Kijk eens naar wat Lelewel
voor intellectuele lijfwacht om zich verzameld heeft: een troep
Joden, die als Polen poseren; die Lubliner bijvoorbeeld; voor mij
geen haar beter dan Marx en Hess, die de goede Duitser uithangen."
Hij zweeg. Ook de twee anderen zwegen. Bakoenin maakte een dof,
gerekt keelgeluid.
- Waarom zeggen jullie niets?"
Toergenjef legde de knieën kruislings over elkaar en wreef toen de
handen traag langs de knie.
- Ik wist niet, Misja, dat je anti-semiet geworden was."
Bakoenin lachte ruwen geërgerd.
- Wie zegt, dat ik anti-semiet ben? Ik laat ieder in zijn waarde.
Maar ik kan niet tegen sommige van deze heerschappen, die een



100 TWEE RUSSEN IN BRUSSEL

air aannemen, als vertegenwoordigen zij, high wide and mighty,
de revolutie. Dat stuit mij tegen de borst. En ik behoud mij als
Russisch edelman de vrijheid voor, daarov~r mijn mening te hebben
en uit te spreken."
- Hetgeen geen mens je betwist, zo lang die mening steek houdt,
zei de auteur. - Maar ik geloof, dat je gevaar loopt, je te vergalop-
peren. Zo simpel als jij kan ik het niet zien ..."
Bakoenin gromde.
- Alle grote dingen zijn eenvoudig, Iwan Sergejitsj. Jij weet net
zo goed als ik, dat wij Slaven de revolutie moeten maken en dragen.
De Fransen zijn moe en hun beschaving is oud en ziek, de Italianen
zijn versplinterd, de Duitsers geborneerd en brutaal met al hun
filosofie en hun knapheid. Is het niet zo? Ontken het niet: je weet
het zo goed als ik... "
- Hoort een in Krakau geboren Jood, die aan een Poolse universi-
teit heeft gestudeerd, en die zijn loopbaan en leven voor de bevrij-
ding van Polen heeft gewaagd, dan niet bij de Slaven?" zei Marja
Poloedenskaja, wier bewondering voor Bakoenin nooit blind was
geweest. - Jij wilt ze dat recht ontnemen, Misja; en je mag dan
in veel opzichten gelijk hebben, ik vrees, dat je je hier vergist ... "
- Juist," zei Toergenjef, die een toenemend behagen begon te
scheppen in het geschil. - En daarbij ... Lubliner is een te beschaafd
en fatsoenlijk man, om hem ten achter te stellen bij, zeggen wij,
een brandewijnpachter in Saratow.
- Die ook meestal een Jood is," viel Bakoenin schamper uit.
Toergenjef negeerde .de interruptie.
- Ik vrees, dat de maatstaf voor politieke en menselijke betrouw-
baarheid ergens anders ligt dan in het ras ... Elk volk heeft zijn
eigenaardigheden, en elk mens. Jij en ik ook, Misja ... Jij spreekt
geringschattend over Marx. Ik heb hem nu een paar maal gehoord
en gezien, nadat Annenkow mij veel van hem had verteld. Wat kan
het mij schelen, dat hij een Jood is? Hij behoort als ik het goed zie,
tot de belangwekkendste - -
Bakoenin sloeg met de vuist op de rand van de divan.
- Bij de Moeder Gods van Kazan! schei uit over Marx en de rest!
Natuurlijk hebben zij kwaliteiten, natuurlijk hebben wij allemaal
onze eigenaardigheden ... Daar spreek ik niet over; dat gewroet in
details maakt me bovendien misselijk. Jullie moeten de dingen
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groot zien, in hun volstrekte, laatste betekenis. Als je dat niet kunt,
begrijp je ook niet wat ik bedoel - en daarom gaat het! Ik beweer,
Marja, en jij kunt dat ook in je oren knopen, Iwan, voor je je ver-
wachtingen en sympathieën helemaal aan het Westen verslingert,
dat de grote gezondmaking moet en zal komen van heel andere
zijde dan men denkt - van de bloedechte onbedorven Slaven!
Dat zijn de mensen, die de idee van de regeneratie als 't ware in
zich hebben, die deze idee lichaam en ziel verlenen, omdat zij
nog niet door de civilisatie gecorrumpeerd zijn ... "
Hij sloeg de handen ineen en keek een paar tellen pathetisch naar
het plafond.
- De Slaven, Wanjka, moeten het doen. Wij zijn Slaven. In ons
gist en bruist nog de oorspronkelijke kracht, die de mensheid voor-
waarts gedreven heeft uit de barbarij; wij hebben een gevoeliger
intelligentie dan een Mof of een Fransoos; en als onze energie los-
komt, zal die van zo'n massale kracht zijn, dat alle Westerse politiek-
makers en professoren in de economie de schrik om het hart slaat ...
Dat wil ik jullie beiden in het hoofd prenten: daarom sta ik er op,
dat de revolutie verwacht wordt uit het oosten; daarom moeten
Polen, Russen, en voor mijn part Tsjechen en Serven de handen
in elkaar slaan, hun provinciale hebbelijkheden verliezen en de
wereld bewijzen, waar de omwenteling werkelijk haar wieg vindt. ..
Wij hebben genoeg kracht in ons, om Frankrijk te veljongen,
Duitsland te vermenselijken, Oostenrijk te straffen voor zijn af-
schuwelijk tyranniseren van kleine volken, Italië te verenigen, en
wie weet, het Kanaal over te steken en het Brittanje van adellijke
duitendieven en machine-zielen tot een merry new England te
maken - Ech ... !"
Hij zuchtte zwaar, wrong de handen als in overmaat van onbruik-

bare kracht ineen en keek uitdagend naar Toergenjef en naar zijn
vriendin.
- Alles goed en wel, Misja," zei Toergenjef met een kalmte, waar-
onder de scepsis duidelijk hoorbaar was. - De Slaven ... dat is een
begrip, dat mij vrijwel niets zegt. Ze hebben zelfs geen gemeen-
schappelijke taal; zet maar eens een Pool en een Kroaat aan één
tafel, en ze zijn elkaar vreemder dan een Brit en een Fransman ... "
- Halt!" riep Bakoenin met dreunende stem. - Halt, Iwan Ser-
gejitsj ... Je vergist je. De Slaven mogen dan ond~riing jn taal en
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geografische gewoonten verschillen ... ook dat erken ik... ze hebben
één ding gemeen; één woord verstaan ze allemaal donders goed,
van de Elbe tot de Oeral en van de Adria tot de Balkan: Zar a btj e
njemtsi!"
- Nieder met den Deutschen! vertaalde Toergenjef met zachte
stem; maar hij sprak de Duitse woorden tegelijk zo koel en vragend
uit, dat het op een bespotting van Bakoenin's gepassioneerde uit-
roep leek. - Wat wil je daar nu mee beweren, Misja? Dat de
Duitsers bijvoorbeeld ergere vijanden zijn van de Slavische volkeren
dan ... de tsaar, de orthodoxe bijgelovigheden, de lijfeigenschap?"
Bakoenin keek hem met grote, felle ogen aan. De rust, waarmee
Toergenjef sprak, scheen hem op zonderlinge wijze te tergen en te
ontnuchteren.
- Natuurlijk niet, zei hij nukkig en balde een vuist. - Ik geloof
waarachtig, Wanjka, datje mij met opzet misverstaat. Ik zeg alleen
dat de Duitsers en de Slaven bijna op alle punten vijandig botsen,
en ik beweer, dat geen overwinning van de democratie onder
Slavische leiding mogelijk is, als de Duitse elementen niet eerst
radicaal teruggedrongen worden ... "
Marja Poloedenskaja had zich graag' weer in het gesprek gemengd;
zij liet het na, omdat zij, hoewel het niet met Bakoenin eens, Toer-
genjef tot geen prijs meer wenste bij te vallen. Zij schonk de thee-
glazen weer vol en schoof lekkernijen aan, kennelijk met de hoop,
de gespannen conversatie in vocht en zoetigheid te verdrinken.
Maar Toergenjef noch Bakoenin hadden meer aandacht voor thee
of gebak. Toergenjefhield, hardnekkig als de dashond die zijn prooi
geroken heeft, de aanval vol. (
- Vergeef me, Michail Alexandrowitsj, als ik in je uitlatingen een
al te persoonlijke trek meen te bespeuren ... "
Hij glimlachte niet zonder boosaardigheid, maar als altijd hield zijn
lachje iets innemends. Harteloze grandseigneur! dacht Marja
Poloedenskaja, vertoornd en machteloos; kon ik hem ééns de waar-
heid zeggen!
Bakoenin richtte zich met de elleboog op.
- Hoe bedoel je dat ... een persoonlijke trek? vroeg hij en zijn stem
was vol geprikkelde achterdocht. Marja Poloedenskaja wenkte
hem te zwijgen; maar hij zag haar niet eens. Ze stond op en wilde
naast hem op de divan gaan zitten, om hem te kalmeren.
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- Misja! praat nu over iets anders! Iwan Sergejitsj ... ziet u dan
niet, dat dit gesprek nergens toe leidt?"
Bakoenin weerde hilar zorg en toenadering met uitgestoken hand
af en zij bleef besluiteloos naast hem staan.
- Nee, nee, Marjoesjka ... Ik zou willen weten, wat Iwan Sergejitsj
met zijn opmerking bedoelt ... Iwan Sergejitsj, doe ~ij het genoegen
en verklaar je nader."
Toergenjef haalde de schouders op.
- Ach kom. Marja Alexejewna heeft gelijk. Het heeft inderdaad
geen zin, zulke gesprekken te voeren. Laten we hiervan afstappen."
Bakoenin's vuist viel op het tafeltje, zodat de samowar op zijn
bronzen voetstuk stond te sidderen.
- Niets daarvan! Iwan Sergejitsj! Wie A zegt, moet B zeggen.
Verschuil je niet. Kom op : wat voor persoonlijke trek zie jij in mijn
oordeel over de revolutie en de mensen, die daar mee te maken
hebben?"
Toergenjef klemde de lippen even op elkaar voor hij antwoordde;
maar hij liet zijn lichte, scherpe blik vast in die van Bakoenin
rusten.
- Speelt de eerzucht jou geen misleidende parten, Misja?" begon
hij. - Is het niet zo, dat Bakoenin de Slaaf eigenlijk het liefst Marx
de Duitser terug zou willen dringen?"
De wijze, waarop hij zijn vraag 5telde, wekte bij Marja Poloedens-
kaja de driftige wens hem in het gezicht te slaan. Ze keerde het hoofd
af en keek naar Bakoenin. Het bloed was hem naar de wangen
gevlogen. Hij nam Toergenjef enkele ogenblikken sprakeloos op;
hij demde haastig en met rukjes. Toen sprong hij weer op, één
vuist diep in de zak van de kamerjas neerduwend ; de andere hield
hij voor de borst gebald.
- En wat nog, als ik eerzuchtig was? Wat .nog, als ik toegaf, dat
ik mijzelf in vergelijking met deze opgeblazen communisten voor
een oprechter vriend van het socialisme en de democratie houd?
Wat nog, als ik eerlijk waarschuw tegen het gevaar van deze dis-
cussiërende Moffen? Steekt daar iets minderwaardigs in? Is het
onjuist? Komt mijn eerzucht of mijn tegenzin in de larie van theo-
remen soms niet voort uit de diepste overtuiging?" Hij lachte
dramatisch en hard. - De Heer zij met ons! Jij, Iwan Sergejitsj,
beschuldigt mij er van, dat ik anderen wil terugdringen ... Maar
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wat is de werkelijke toedracht van zaken? Zie naar de feiten! En
kom tot de slotsom, dat men mij terugdringt! Niet zij zijn het, die
jouw meewarigheid verdienen; je moest inzien, wat men mij aan-
doet, hoe men mij te kort doet!"
Hij schreeuwde nu bijna en zijn stem sloeg over; Marja Poloedens-
kaja trok hem wanhopig aan de mouw. Hij lette er niet op en
besloot, naar Toergenjef gekeerd:
- Ik heb de moed te erkennen, dat ik word vernederd, tot op het
kwetsende af! Wie vraagt men, om overmorgen, bij de herdenking
van de opstand van Krakau, in de Association Démocratique te
spreken? Mij, die de hele affaire als Rus en als slachtoffer va~ de-
zelfde despoot als de Polen begrijp? Mij, die de Polen ken, zoals ik
mijn hand ken?" Hij strekte de brede, behaarde hand geopend voor
zich uit. - Het mocht wat! Marx moet weer op het podium! Marx
en Engels vraagt men, om te spreken over een aangelegenheid van
Russen en Polen! Zie je, Iwan Sergejitsj, hoe de zaken er in werke-
lijkheid voorstaan? De lieden, die jij in bescherming meent te
moeten nemen ... dat zijn zij, die alles voor zich opeisen en zich n'im-
porte ounaar voren dringen, om te laten zien, hoe goed zeallesweten!"
Hij liep naar de binnendeur, rukte die open en bleef weer staan.
Hij lachte als iemand, die gepijnigd wordt.
- Marx en Engels als verheerlijkers van de Poolse revolutie! Wat
een figuur! Bakoenin? Ha, ha, ha! Die is goed genoeg om zich
terwille van de Polen te mogen laten uitwijzen; voor de rest - bek
dicht, onbeschaafde Moscoviet! Zie je, datis het credo van de Mof-
fen. Ik heb geen reden om hen lief te hebben, en ik wil niet zo'n hy-
pocriet zijn, dat ik die liefde voorwend. Ik weet wat ik wil en ik maak
van mijnhart geen moordkuil meer. Ik verfoei het hele zoodje-daar!"
Hij verliet, als door een boze geest gejaagd, de kamer en sloeg
de deur rammelend achter zich dicht.
Toergenjef bleef enkele tellen roerloos zitten, hief toen het ene been
langzaam van het andere en trok de knieën op. Daarop keek hij
naar Marja Poloedenskaja. Zij stond achter het tafeltje met de samo-
war, de glazen en het gebak, bleek en met grote, haatdragende ogen.
- Hm, zei de schrijver; - aan duidelijkheid laat Misja ons ten-
minste niets te wensen over ... ". Hij stond op. - Ik betreur het bij-
zonder, Marja Alexejewna, dat ik ongewild de oorzaak werd van
deze onaangename wending ... "
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Marja Poloendenskaja beheerste zich met alle inspanning.
- Ongewild zegt u, Iwan Sergejitsj? Ik ben er niet zo zeker van,
of u dit niet hebt gewild. Neen, laat u mij uitspreken ... Ik heb
respect voor uw talenten; maar ik vraag mij af, of u wel ooit de
mensen als mensen ziet - of u wel ooit iets voor ze hebt gevoeld -
of u niet iedereen en misschien u zelf er bij niet beschouwt als
proefdieren voor zielkundige waarneming "
- Marja Alexejewna, geloof mij, als ik zeg "
- Bespaar mij uw protest! Ik wil u wel zeggen, dat ik in elk geval
niet geloof aan uw bijzondere achting voor Marx of voor wie van
deze mensen ook; in uw hart stelt u ze heus niet hoger dan Misja .
ik neem zelfs aan, dat u zich als Rus dichter bij Misja voelt staan .
Maar waarom bent u zo bang, dat te laten merken? U bezit mensen-
kennis genoeg, om te weten, dat Misja een grote, onbesuisde jongen
is, die om sympathie vraagt. Hij voelt alles wat hij leeft, door en
door, dieper en heviger dan u het ooit zult kunnen. Bij u blijft alles
hier - (ze legde even de hand op het hoofd) - bij hem gaat het door
het hart. Dat is ook een trek van hem, een trek, die u volkomen
miskent. U kunt nergens warmte voor opbrengen; u bent een be-
schouwer van het leven, van dat van anderen en van uw eigen.
U rekent zich tot de verlichte mensen met verlichte denkbeelden;
ik twijfel aan de waarde van uw denkbeelden niet. Maar u hebt
niet de moed er voor in te staan, als het op daden aankomt; zoals u
ook de moed niet hebt, blindelings voor uw vrienden in te staan,
onder welke omstandigheden dan ook. Dat is een slechte eigenschap
van u, Iwan Sergejitsj. U zult eenzaam zijn, altijd eenzaam. Maar
het moest u misschien toch eens gezegd worden. En nu moet ik u
verzoeken, te gaan. Ik wil alleen zijn; ik ben te geschokt..."
Toergenjef, die bij haar woorden de ogen had neergeslagen, kwam
een pas dichterbij en wilde haar hand nemen. Ze trok die snel terug.
- Neen, Iwan Sergejitsj ... Ik kan uw excuses nu niet aanvaarden.
Het is nodig, dat u meteen gaaL .."
Toergenjef boog, vormelijk en nederig, draaide zich op de hielen
om en verliet het vertrek. Toen hij buiten stond, hoorde hij haar
in tranen uitbarsten. Hij bleef enkele seconden weifelend staan,
zuchtte, sloeg een paar stofjes van zijn revers en begaf zich met
gesloten, somber gezicht naar zijn eigen kamer.
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NAUSIKAA

De wereld is een lichtblauw kleed
zacht plooiend naar een witte ra~d,
een meisjeswereld : vreugde en leed
bepalen zich tot zee en strand,
de bal vliegt rond naar aller hand
beloftevol en wreed ...

... De droom spoelt voor de schipbreuk aan,
de dageraad komt onverwacht;
als vrouw richt zij uit milde waan
zich op in sterke zinnenpracht,
haar oogen lichten naar de nacht:
de liefde te begaan.
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IK

Gij kunt mij niet noemen het uur dat ge mij hebt gekend.
Zie naar de bloemen, de wolken, het water
en weet dat geen woord in uw leven mijn eeuwigheid schendt:
vroeger was ik die ik nu ben en later.

Gij kunt mij niet duiden de plaats waar ge mij hebt ontmoet.
Zie naar uzelf, uw voeten, uw handen
en weet dat g'in iedere vriend mijn aanwezigheid groet,
zelf zijt ge slechts ik en nimmer een ander.

Ik leef in uw verzen, ik ben in' de brug die ge bouwt.
Zie naar uw handschrift, de aarde, de sterren
en weet dat uw liefde zich aan mij houdt,
ik voel u nabij en ik zie u van verre .

... Ook gij kunt mij zeggen wat ik u terecht heb geleerd
want mensch ben ik evenals gij en de menschen;
er is slechts één Ik en één Nu. Wat gij ontbeert
is het weten ... Ik wéét en .gij leeft nog in grenzen.



108

GEDICHTEN

SAMEN

Verlangend wachten onze harten naast elkander
maar raken zelfs niet tot voorwaardelijke binding.
De eenzame ontwijkt onwillig steeds de ander
naar wie zijn handen tasten in onheilige verblinding.

Na het mislukte trachten deelt die drang zich mede
- te hevig om in wijsheid te verzanden -
aan onze lijven, die zich neigen tot de wreede
verteedering van onze mond en handen.

Zoo is de liefde: als het smeulend paarse gloeien
van tulpen in de middagzon, een blindend heete
donkere gloed. En onze snelle handen snoeien
de bloemen tot de grond, _verblind, verbeten ...
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MODERN ZELFPORTRET

Een doek vol felle onheilskleuren :
paars en oranje en een gouden lijn
waarachter rat en slang zich bergen voor de geuren
die stijgen uit de poel van 't rottende venijn.

Een schoonheid met een scheeve schouder,
haar haren kammend voor het groene glas,
waarin het blond tot zeewier is verouderd
en aan de kruin wegsterft als schadelijk gewas.

Haar lenig lichaam van een jonge wilde
toont in de spiegel een enorme buIt,
die met de aangeslibde, ongestilde
smart van verlangen is gevuld.

En aan een koord van raode amaryllen
houdt de beauté, als ongepaste toon
in 't woeste beeld van smart en grillen,
een sneeuwwit schaap met doornenkroon.

lOg _
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SCHETS ENER CULTUURGESCHIEDENIS
VAN DE NEGENTIENDE EEUW

II
Was het eerste deel dezer kleine symfonie in majeur en allegro,
het tweede is in mineur en andante. Ook het thema wisselt.
In plaats van over Expansie moeten we nu over Ontbinding
spreken. Dat wil niet zeggen, dat hier in het geheel niet meer
van krachtsontplooiïng en vooruitgang sprake zou zijn; inte-
gendeel, de Ige eeuw is in beide aspecten door die twee begrip-
pen gekenmerkt. Met ontbinding bedoelen wij hier de ontbinding
ener reeks van vóór- Ige eeuwse tradities, waarvan de Ige eeu\\'. ge-
tuige was niet alleen, maar die zij zelf juist door haar krachtsont-
plooiïng en vooruitgang, zij het veelal haars ondanks heeft ver-
oorzaakt of op z'n minst verhaast. Men kan dit hele proces ge-
symboliseerd zien in de bouwkunst van de Ige eeuw. Zonder aan-
dacht voor de oude monumenten breekt zij deze driftig af, waar
ze haar vaart en haar verkeer in de weg staan en vervangt ze door
zakelijke gebouwen, maar niet in een stijl, die bij haar opgang
past, doch opgetrokken in een ratjetoe van stijlen en stijlelementen,
ontleend aan oudere fazen der westerse, soms zelfs der oosterse be-
schaving. De stijl van de Ige eeuw is die der stijlloosheid. Zij is
een levende, maar zij is ook een lelijke eeuw, zoals ook een pasge-
boren kind (de meisjes mogen het mij vergeven) niet mooi is. Het
was alles zo nieuw.
De oude tradities, die door de Expansie van de Ige eeuw in Ont-
binding raken, waren die van Koning, Kerk en Cultuur. Laten
we het lot nagaan van die drie mach ten, waardoor het leven van de
vóór-1ge eeuwse mens in zo hoge mate was bepaald geweest.
De Ige eeuw was begonnen met een Keizer-usurpator en erger:
parvenu. Als men ziet hoeveel van de traditie uit gezien willekeurige
machthebbers onze eigen tijd gekend heeft en kent, dan kan men
daaraan de afstand meten die de Ige eeuw in dat opzicht heeft
afgelegd. De glansen van het koningschap - schijnglans, toegegeven,
maarglansdantoch,isinde IOojaartussen 1814 en Ig14 verbleekt.
De positie van de Kroon is nergens meer wat zij vóór 1800 nog
overal geweest was met uitzondering van Engeland, waar het Par-
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lement al IOOjaar eerder een positie verworven had, die te verge-
lijken is met wat de volksvertegenwoordiging elders in de Ige eeuw
gaat worden. Zelfs de nieuwe Keizer, de Hohenzollern in Berlijn
sedert 1871, is nog lang geen Habsburg of Romanow en hoe uit-
gehold ook hun macht was, bleek in IgI8. De oude cultuur was voor
een niet gering gedeelte hofcultuur geweest. De Ige eeuw kent nog
slechts hofschandalen. In Frankrijk is de Kroon nog slechts pion
in het politieke spel der revoluties, onverschillig of de drager nu een
Bourbon, een Orleans of een Napoleonide is en het einde is, blijvend
wel, de Republiek. Dat bleef, uiteindelijk, niet zonder invloed op
de andere landen, want indien men in de Ige eeuw nog een toon-
aangevend land kan noemen, dan was het Frankrijk. Maar het
ishet niet in allesmeer en veelminder duidelijk dan in de' I 7e en 18e
eeuw. Het moderne nationalisme stond niet alleen in politicis aan
de hegemonie van één mogendheid in de weg. De natie is ook nu
niet meer de Koning, deze is hoogstens nog het symbool harer een-
heid. Ook het nationalisme is geen statisch begrip meer, het wordt
dynamisch. In het begin van de Ige eeuw, in de romantische po-
litieke filosofie, is de "Volksgeist" de eigenlijke representant der
natie, later wordt het, concreter, de meestal liberale bourgeoisie
en kleine burgerij. Dat ook de arbeider zich drager van de natio-
nale gedachte kan voelen, is voor de Ige eeuw nog een ongewoon
verschijnsel. In de Ige eeuw voelt de arbeider als zijn omstandig-
heden hem al andere belangstelling veroorloven dan die voor zijn
gezin of de kroeg, internationaal, maar een reële factor is dat nooit
geweest. De geschiedenis van IgI4 ligt daar, om dat te bewijzen.
Het vraagstuk van de nationale gedachte in de Ige eeuw is gecom-
pliceerd. Zij zelf behoort ongetwijfeld tot de expansie-verschijn-
selen. Zij wordt niet alleen veel intensiever en virulenter, doordat
steeds bredere lagen der bevolking er in betrokken raken, zij begint
zich ook te verbreiden naar buiten Europa. De ondergang van het
Latijn als omgangstaal der geleerden in de 18e eeuw, zelf vrucht
van het opkomend nationalisme, wordt dan op zijn beurt mede
een factor tot het ontbinden der Europese beschaving in, als men
wil, evenzoveel "beschavingen" als er landen, althans grote landen
zIJn.
Men moet elkaar telkens opnieuw ontdekken, zoals Voltaire in
1726Newton en Locke ontdekte, toen hij in Engeland reisde, zoals
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Adam Smith Quesnay, Coleridge Kant, Mme de Staël in 1807,

Thorbecke in 1820 Duitsland, Hoffmann von Fallersleben twee
jaar later omgekeerd Nederland en de Custine Spanje en Rusland
ontdekken zouden door er te reizen. Later in de eeuw gaat het vooral
door boeken, concerten en internationale congressen, maar wie er
wel eens een meegemaakt heeft, weet dat dit contact, net als de
Kruistochten destijds, eerder de nationale verschillen bewust
maakt dan overbrugt. Met uitzondering van de exacte wetenschap- .
pen, die universeel gebleven zijn, laatste gesaeculariseerde rest
van het Imperium Sacrum.
De Ige eeuw is niet toevallig die van de nationale oorlogen. Het
principe werkt bindend en ontbindend tegelijk sinds 1830 de na-
tionale onafhankelijkheid van Griekenland en België door de
mogendheden erkend is. De Duitse en Italiaanse eenheidsoorlogen
verminderen het aantal staten en staatjes, maar daarna is het aan-
tal weer toegenomen. Zoals het een illusie van de Ige eeuw is ge-
bleken, dat de burgerlijke democratie, republikeins of parlementair
monarchistisch, tenslotte over de hele wereld zou zegevieren, toen
zij zelfs in Rusland, Perzië en Japan gevestigd leek, zo is het ook
een illusie gebleken, dat het nationalisme zou zijn te temmen
door het te bevredigen. Maar illusies zijn nu eenmaal de onwettige
kinderen van de vooruitgang. Doch erger, want fundamenteler
misschien nog dan de splijting van de westerse beschaving is dat
binnen die naties de bron van het gezag troebel wordt. De koning is
als machtsfactor uitgeschakeld, maar klasse staat tegenover klasse,
partij tegenover partij. Er heerst geen eenstemmigheid meer noch
over de meest wenselijke inrichting van de staat noch, sedert de
opkomst van het socialisme over de meest gewenste inrichting van
de maatschappij. Elk historisch precedent is weggevallen en hoe-
zeer dit ook bepaald moge zijn door een groeiproces het blijkt
tevens een proces van ontbinding. ,
Nu de Kerk. Ik begin met een citaat uit een dier vele honderden
uitgegeven briefwisselingen, die onze kennis van de Ige eeuw zo
direct maken: "Alle tradities zijn verbruikt, alle geloven versleten;
daartegenover staat, dat het nieuwe program nog niet klaar is,
d.w.z. dat het nog niet in het bewustzijn der massa is doorgedrongen,
vandaar wat ik noem de ontbinding. Het is het wreedste ogenblik
in het sociale bestaan. Alles vloeit samen om de mensen van goede
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wille wanhopig te maken: prostitutie van het geweten, verwarring
van waarheid en leugen, triomf der middelmatigheid, gesjacher
met beginselen, laagheid der hartstochten, lafheid der zeden, be-
loning van de kruiperij, van de kwakzalverij, van de zonde". In
deze lapidaire, taciteïsche woorden gaf Proudhon 1) op het eind
van zijn leven lucht aan zijn ontgoocheling en met die eerste woor-
den "alle tradities zijn verbruikt, alle geloven versleten" tevens
uiting aan het merkwaardige verschijnsel dat ons nu bezighoudt.
Hij stierf in 1865 hetzelfde jaar waarin de Engelsman Lecky zijn
Bistory of Rationalism publiceerde. Het is niet juist om religio en
ratio als absolute tegenstellingen te zien. De middeleeuwse schola-
stiek is even vroom als monsterachtig rationalistisch en "de enige
woede-aanval die de Heilige Stoel gehad heeft sinds de dagen van
het Jansenisme", zegt Renan 2) "was tegen De Lamennais, toen
die geëxalteerde zei, dat men niet bij de rede, maar bij het geloof
moest beginnen." Dat neemt niet weg, dat in de 1ge eeuw een be-
paald soort rationalisme de bijl heel dicht bij de wortels van het
geloof heeft gebracht. De Kerk, door de al machtiger Staat toch
reeds van een groot deel harer privilegiën en vooral van een groot
deel harer bezittingen beroofd, waarop haar macht voor een even
groot deel had berust; de Kerk toch al gevoelig getroffen door de
geloofsverzaking of zelfs de afval van vele liberalen en socialisten,
heeft door de ontwikkeling van wetenschap en wijsbegeerte in de
Ige eeuw zeer donkere dagen beleefd. De spectaculaire successen
van biologie en chemie, bereikt door de inductieve, empirische en
experimentele methoden, zogen ook de historie en theologie in hun
ban. Van de liberale Tübingers David Friedrich Strausz en Ferd.
Christ. Baur publiceerde de eerste in '35 zijn Leben Jesu, een poging
tot sobere reconstructie der historische werkelijkheid, die niets meer
met Christus te maken had. Een professoraat ontging hem daardoor,
maar zijn boek is tijdelijk meer gelezen dan de BijbeL Baur onder-
zocht de Nieuw-testamentische bijbelboeken op dezelfde manier.
Strausz ging de weg van zovele zijner eeuwgenoten ten einde. In
Der alle und neue Glaube (1872) nam hij afscheid van het Christendom,
dat voor Bruno Bauer "het in Joodse gedaante tot heerschappij
gekomen Stoïcisme" was. Wat zij overhielden was een "kos-

1) geco bij SareI. Les illusions du progrès, p. 378.
2) Souvenirs, p. 281-2.
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misch afhankelijkheidsgevoel" dat zich zonder moeite kon schikken
naar ofwil men, dat als bekroning kon gelden van Darwins evolutie-
leer. Nog verder verwijderden zich de materialisten van de traditie,
al hadden zij dan een eigene. Dat geldt zowel voor het historisch
als voor het z.g. filosofischmaterialisme, hoe verschillend die onder-
ling ook weer mogen zijn. Wilt U namen: dat geldt zowel voor
Marx, wiens Kritik der politischen Oekonomie in het zelfde jaar als
Darwins Origin rif SPfcies verscheen, en voor zijn vriend Engels en
hun steeds talrijker volgelingen, als ook voor Vogt, BÜchner en
onze Moleschott. Büchners Kraft und Stof! (1855) behoort tot de po-
pulairste werken. der eeuw, overtroffen misschien alleen door het
drie jaar eerder verschenen Uncle Tom's Cabin van Beecher-Stowe.
De raakste stoot kwam achteraf gezien misschien echter noch van
de Bijbel-critiek noch van het materialisme, maar van filosofische
zijde: Ludwig Feuerbach. Niet zozeer, omdat hij de zoëven ge-
noemden heeft beïnvloed, als wel omdat hij, voorzover mij bekend,
voor het eerst in zijn Wesen der Religion (1845) het probleem van
het Gods bestaan psychologisch ontleedde. Humanist in de ware zin
des woords zocht hij geen nieuwe argumenten tegen God, maar hij
onthulde het godsbegrip als naar buiten geprojecteerde zelfver-
heerlijking van de mens. Van God sprekend, bedoelde de mens
zichzelf; zijn eerbied voor God gold zijn eigen soort. Nauwelijks
minder gevaarlijk voor het traditionele geloof was het positivisme
van Comte, wiens geloof in de wetenschap hem tot een soort deïfi-
catie daarvan bracht. Hij had de rotsvaste overtuiging dat hij zelf
nog de Godsdienst der Mensheid van de preekstoel in de Notre
Dame zou verkondigen, maar de Jezuïeten, die hij zich als bondge-
noten beloofde, dachten er anders over. Dat alles mag vreemd
klinken, zijn geloof in de wetenschap als leidster van de zoekende
mensheid deelden duizenden. Ook Herbert Spencer, de autoriteit
van de tweede helft der eeuw. In zijn System rif synthetic philosophy,
dat in 1862 begon te verschijnen, werkte hij een levensbeschouwing
uit, die alle Ige eeuwse kenmerken a.h.w. op verkleinde schaal
vertoont. Spencer liet het religieuze in zijn waarde, maar als h~t
Onkenbare. Hij zou geen" Victorian" geweest zijn als hij niet naar
een compromis gestreefd had. Trevelyan 1) somt in de agnostisch-
Engelse manier de uitkomst van die strijd tussen Geloof en Weten-
1) Englisk Social History, 1946, p. 566.
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schap in de Ige eeuw zó op: het materialisme van de man van
wetenschap uit de jaren '70 voelen wij nu als even onbevredigend
als de letterlijke waarheid van de bijbel als onhoudbaar. Beide
zijden zijn bereid tot de erkenning, dat de hele waarheid omtrent
het Heelal noch in het laboratorium is te ontdekken noch door de
Kerk kan worden geraden. Waar zij dan wel te vinden is is moei-
lijker te zeggen. De cultuurhistoricus heeft ook niet tot taak de ge-
hele waarheid te zoeken, zelfs niet om gelijk of ongelijk vast te
stellen. Wat hij wel moet doen, is constateren, dat voor het eerst
in de cultuurgeschiedenis de Ige eeuw een onheelbare breuk tussen
beiden te zien heeft gegeven, die hij, cultuurhistorisch gesproken,
ontbinding moet noemen.
Nog ingewikkelder en verstrengelder liggen Expansie en Ontbin-
ding op het gebied van de cultuur in engere zin: bij wetenschap en
kunst.Van deze beide is de situatie der wetenschap nog het overzich-
telijkst; dank zij haar internationale samenhang. Intussen kan ik
er niettemin toch niet aan denken in dit bestek - en ik zou er trou-
wens ook niet toe in staat zijn in welk bestek ook - om de ontwik-
keling der Ige eeuwse wetenschap te schetsen. Want het funda-
mentele feit is nu juist, dat men sinds de Ige eeuw staat tegenover
een complex van wetenschappen, ieder met haar eigen beginsel,
methode en techniek, die 'men tezamen desgewenst wel de weten-
schap kan noemen, mits men zich maar bewust is van de zuiver
formele zin waarin men dit enkelvoud dan gebruikt. En ook daar
waar er, zoals we straks zullen zien, van een zekere eenheid van
principe van onderzoek nog gesproken kan worden, is de samen-
hang tussen de verschillende wetenschappen toch verbroken, ten-
gevolge van hun aller expansie, die het weldra onmogelijk gaat
maken, dat de geleerde meer dan het gebied van zijn eigen weten-
schap bestrijkt. Hegel kon althans nog de essentie van kennis ver-
garen uit alle wetenschappen van zijn tijd en ze inbouwen in zijn
verbazingwekkend systeem. Maar zijn leerling Marx, hoe univer-
seel ook diens geest geweest moge zijn, kon het toch niet verder
brengen dan het geboeid volgen van de resultaten, die de geweldige
. groei van de wetenschap van zijn dagen bereikte en er, waar nodig,
rekening mee houden. Doch hij is waarschijnlijk de laatste, die ook
dat kon. Dat ook hier, cultuurhistorisch gezien, van een ontbin-
dingsverschijnsel gesproken moet worden, hoezeer dan oàk dit
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rechtstreeks veroorzaakt is door een voorheen ongekende bloei,
springt in het oog, wanneer men de hier geschetste positie van de
Ige eeuwse geleerde vergelijkt met die uit de I7e eeuw: toen was
er voor allen de zelfde grondslag: de in hoofdzaak literaire be-
beschaving der klassieken, overzichtelijk en beperkt, toen nog
voor allen één voertaal: het latijn, toen nog één toegang tot alle
exacte wetenschap: langs de wiskunde.
Het uiteenvallen der wetenschappen en de specialisering binnen
elke wetenschap gedurende de Ige eeuw, die op zichzelf onloochen-
bare feiten zijn, misleide ons echter niet. Indien de opvatting van
cultuurgeschiedenis immers, die ik in de aanvang ontwikkelde en
die leerde dat alle culturele verschijnselen in een bepaalde tijd en
een bepaalde cultuurkring zekere samenhang moeten vertonen,
meer dan een postulaat en fictie is, dan betekent dat dat ook die uit
elkaar groeiende wetenschappen toch ergens nog iets gemeen-
schappelijks moeten hebben. Ik geloof, dat dat inderdaad het geval
is, alleen tussen die overtuiging en het bewijs ligt een hele afstand,
dat zie ik klaar in. Maar niemand zal mij tegenspreken, wanneer
ik zeg, dat dit punt pas uitgemaakt kan worden, als er veel meer
dan tot dusver in de wetenschapgeschiedenis gewerkt zal zijn. We
staan hier nog aan het begin. Twee dingen laten zich intussen
misschien toch al wel constateren, die mijn stelling althans niet
weerspreken. Voor het eerste mogen we weer als voorbeeld Darwin
nemen. Zijn intellectuele stamboom, als ik mij zo uitdrukken mag,
is althans zover onderzocht, dat wij op het volgende kunnen wijzen.
De grote stap in de vergelijkende embryologie deed Baer (1828),
in de geologie was het Lyall, die in 1830 in zijn Principles of Geology,
oudere gedachte van James Hutton uit 1785 opnemend, aantoonde,
dat de krachten, die de aarde indertijd vervormd hadden nog altijd
dezelfde waren als die nu werkten. In '38 kwam de cel-leer van
Schleiden en Schwann, ongeveer terzelfder tijd bracht Johannes
Müller de physiologie zover dat Darwin er op voort kon bouwen,
terwijl tussen de jaren '20 en '60 zowel de paleontologie als de ver-
gelijkende anatomie geweldige voortgang maakten. Noemt men
dan ook nog de namen van zijn grootvader Erasmus Darwin, van
Lamarck en Malthus, dan zijn het er genoeg om te doen zien, dat
Darwins beslissende ontdekking geen op zichzelf staand verschijn-
sel is en meer behoefden wij hier niet aan te tonen. Voor Marx'
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intellectuele stamboom deden wij reeds kort hetzelfde. Een andere
doorsnee, maar die ook samenhang, dit keer een horizontale ver-
toont, maakte b.v. Randall. Hij liet in zijn beschouwing over de
intellectuele revolutie der Ige eeuw zien, hoe in de vijf jaar tussen
1858 e~ '63 de grote structuur van het Ige eeuwse denken in al zijn
voornaamste manifestaties is gefundeerd. 1)
En het tweede punt waarop het hier aankomt is wat Mead zo be-
nadrukt, .dat de 1gc eeuw de onweerstaanbaarheid van haar wc-
tenschappelijke ontwikkeling dankt aan de methode en techniek
van het experimentele en research-onderzoek. Deze dus, dat men
ecn hypothese opstelt ter verklaring van de bekende feiten, maar
bereid is, haar te herzien, zodra een nieuw feit, al was 't er maar
één, in de oude theoric niet past, en dan een nieuwe opstelt en zo
ad infinitum 2). Dit is meer dan een methode overigens, naar mij wil
voorkomen. Dit is ecn levenshouding, deze bijna schroomvallige
eerbied voor het feit, waarvan de Ige eeuw voor hct eerst de con-
sekwenties aangcdurfd heeft. "Alle geloven vcrsleten" had Proudhon
gezegd: we zien nu dat hij één uitzondering had behoren te maken
voor zijn eeuwgenoten op hun best: het geloof in de werkelijkheid
en hun wil om die te begrijpen - uiteindelijk wel op grond van dat
begrip te handelen. Dat die werkelijkheid aldoor ingewikkelder
zou blijken, dat achter ieder opgelost raadsel een nieuw school,
was niet zijn schuld en we kunnen begrijpen, dat hij zich daarvan
geen rekenschap wilde geven, ten einde de moed niet te verliezen
om op die mocizame weg zonder einde stap voor stap verder te
gaan. De Ige ceuw is een lelijke eeuw, heb ik straks gezegd. Nu
zeg ik: het is ook een moedige eeuw.
Een lelijke eeuw - en is ook dat wel vol te houden, als we nu de
camera richten op haar kunst en haar literatuur? Het antwoord op
die vraag is afhankelijk van de richting van onze lens. De Ige eeuw
in dit opzicht is mooi, wanneer men aan de afzonderlijke kunstwer-
ken denkt in hun veelheid; lelijk als men denkt aan de veelheid
der afzonderlijke kunstwerken. Duidelijker n.l. dan in de divergen-
tie der wetenschappen en hun specialisering spreekt hct ontbindings-

1) H. J. Randall, The creative centuries, 1945, eh. 40,.P. 381-4°9.
2) George H. Mead, Movements of thought in the nineteenth century, ed. by M. H. Moore,
19443, in het bizonder eh. XIII. Ik heb aan dit boek zeer veel te danken voor de hier
genoemd evoorbeelden, evenals aan dat vanJ. Th.Merz, A history of European thought in tlle
nineteenth century IV dln., 1896, 19°7-'143•
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karakter der Ige eeuw wanneer men zich in één gedachte-blik de
diversiteit van haar kunst en letteren voor ogen tracht te stellen.
Dat is begrijpelijk. re. omdat het nationale karakter van de uitingen
op kunstgebied veel geaccentueerder is dan op dat der wetenschap
en 2e. omdat er op kunstgebied ook nog een locale differentiatie
optreedt, die bij de wetenschap zo goed als ontbreekt. We kunnen
hier niet ingaan op het merkwaardige probleem, waarom het éne
volk op dit, het andere op een ander gebied der kunst speciale be-
gaafdheid vertoont, want dit is geen specifiek Ige eeuws probleem,
al is het in die eeuw door de nationale versplintering bizonder
acuut. En ook wat de sociale splijting betreft, moeten we hier vol-
staan met te constateren, dat de 'kloof tussen, zeg bijv. de Foisythe-
Saga van Galsworthy en Nexö's Pelle Eroberen onoverbrugbaar is en
dat niet omdat de eerste een Engelsman, de tweede een Deen is,
ook niet omdat het talent van de eerste groter is dan dat van de
tweede, evenmin omdat de eerste een objectiverende maatschappij-
beschrijving, de tweede een introspectieve auto-biografische
roman schreef, maar omdat Galsworthy de vertegenwoordiger is
van de "leisured middle class". Nexö van de arbeidersklasse.
Al deze factoren bij elkaar hebben ook op dit gebied de teloorgang
veroorzaakt. Als men, terwille van de duidelijkheid, mij enige
overdrijving toelaat, was het zó. Vóór de Ige eeuw wist elke kunste-
naar aan welke eisen zijn werk moest,voldoen, zoals trouwens elke
handwerksman: alle genre's hadden hun traditionele vorm én om-
vang. In de Ige eeuw schreef, schilderde of componeerde elke
kunstenaar naar zijn aard, daarbij weliswaar ook aan de wetten
gehoorzamend, maar die hij niet kende. Zoals alle menschelijke ver-
houdingen ondoorzichtig geworden waren door de heerschappij
van het naamloze geld waren ook deze het. Dit normverlies is, naar
mijn oordeel, ook de oorzaak, dat in de literatuur één genre alle
andere gaat overheersen, het genre, dat van het begin af aan geen
norm gebonden was: de roman. De Ige eeuw is die van de roman:
de historische roman en dan denk ik allereerst aan Walter Scott;
de maatschappij-beschrijvende roman: en dan rijzen allereerst
de kolossale figuren van Balzac, Dickens en Tolstoi voor mij op, de
psychologische roman, en dan zijn het in de eerste plaats Dosto-
jewskij en Guy de Maupassant aan wie ik denk. Maar hier ligt, in
die ontbinding, een weelde van expansie zó groot, dat ik het best
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doe, er verder het stilzwijgen toe te doen - een eerbiedig, zeer eer-
biedig zwijgen tegenover die onvergelijkelijk-rijke eeuw.
Nog één ogenblik moet ik in de gang van dit betoog volharden,
dat - ik voel het -te zwaar is eigenlijk om aan te horen, maar waar-
voor de zwaarte van het thema mij moge verontschuldigen. Want
heel dit proces van ontbinding heeft nog één verschijnsel ten ge-
volge gehad, dat dieper ligt en tegelijk omvangrijker is dan de ge-
noemde. Dat is het verschijnsel, dat ik elders dat der vereenzaming
genoemd heb 1). Wie zich in de kringen van kroon, kerk of cultuur
in engere zin bewoog, voelde zich àf nog altijd enigermate aan de
traditionele normen gebonden, hoe broos die dan ook objectief al
geworden zijn àf wel hij leefde toch in een zich vormende nieuwe
traditie, hoe kort van duur die achteraf ook moge zijn gebleken.
In hoeverre nochtans ook zij aan dit proces van vereenzaming
onderhevig waren, heb ik in bedoeld artikel trachten uiteen te
zetten en tijd en lust ontbreken mij, het hier te herhalen. Liever
laat ik op dezelfde kwestie nu een éven ander licht vallen. Voor de
velen, voor de zeer velen immers bracht de Ige eeuw de totale
breuk met de oude bindingen, met de horizontale van de sociale
stand, waarin hij vroeger ingebed was geweest, met de verticale
van de familie, waarin hij eerst kind en kleinkind later vader en
grootvader was geweest, met de ruimtelijke van zijn dorp of bijna
altijd kleine stad, waar hij geboren was, opgroeide, arbeidde, lief-
had, ziek lag en verbleef tot aan zijn dood. De massa-mens ont-
stond, al bleef hij in de 1ge eeuw nog beperkt tot de grote steden,
die echter steeds talrijker werden. Het Nederlandse voorbeeld
ter illustratie: in 1880 leefde 19% van de bevolking in de 3 steden
van meer dan 100.000 inwoners; in 1930: 27 oio in de 7 van zulke
steden. En de overgrote meerderheid van de stadsmensen zijn massa-
mensen, onverschillig hun sociale status, en de massa-mens is een-
zaam in tegenstelling tot de groepsmens. Zijn omgeving werd kleur-
loos en naamloos. Hoe kan het anders in een maatschappij waar de
naamlooze vennootschap de overheersende bedrijfsvorm begon te
worden, ja, die alle sociale betrekkingen meer en meer onder één
noemer bracht: geld. Hoe kon het anders in een maatschappij, die alle
kracht en beweging tot één eenheid herleidde: energie? Weinig
zal de brave Sadi Carnot gedacht hebben, toen hij in 1824 zijn
1) In opdracht van de tijd, 1946, blz. 234-264,
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Réjlexions 1) publiceerde, dat zijn geniale vondst tot het symbool van
heel een maatschappij en heel een eeuw zou worden. En toch is
het zo: toen hij bevond, dat warmte - hij onderzocht de stoom-
machine, omdat het voor de industrie van het grootste belang was
te weten, wat zij nu eigenlijk met de nieuwe vinding kon doen -
alleen in arbeid is om te zetten als zij van een warmer op een kouder
lichaam overgaat en hij dit vergeleek bij water, dat alleen arbeid
verricht als het valt, had hij de nieuwe steeds eendere, exact in
kg.-meters meetbare eenheid ontdekt, die voor de mechanische
wereld werd, wat de geld-eenheid werd voor de economische, de
kleurloze noemer van alle vroeger zo bonte betrekkingen. De
massa-mens wordt op honderderlei wijze het slachtoffer van de
expansie en van de vruchten der ontbinding plukt hij er niet één.
De kunst komt, sociaal gesproken, in de lucht te hangen, en met
haar de kunstenaar. De natuurlijke onderscheidingsdrift ontaardt
bij hem van een zich onderscheiden in tot een zich onderscheiden
uit het geheel; ontaardt, omdat abnormaal doen normaal wordt.
Maar voor de massa-mens was de situatie nog pijnlijker. Hij had
zelfs die uitweg der distinctie niet; hem restte alleen de grauwe
banaliteit van het alledagsleven, want hij kon nog niet als zijn 20ste
eeuwse lotgenoot verdoving zoeken tegen de malaise zijner vereen-
zaming in radio en film en nauwelijks nog in sport.

Ik hoor U, mijne hoorders, oef zuchten. Het wàs te zwaar en niets
ware mij liever geweest, dan dit laatste kwartier te gebruiken voor
de plastische schildering van enkele Ige eeuwse mensentypen.
Maar dit zou willekeur worden en ik zie mij derhalve gedwongen.
tot het laatst toe Uw inspanning te vergen op gevaar af van Uw
aandacht te verliezen. Ik zal mij ook hier tot een schema moeten be-
perken, dat Uw eigen hetzij aanwezige hetzij toekomstige kennis
tot voorstelling zal moeten verbreden, verdiepen, vullen - en daar-
mee wijzigen. In plaats van de feitelijke volheid, die ik hier niet
geven kan, volsta voorlopig de abstracte; zij is onmisbaar. Want
in zekere zin toch raken we nu pas de kern der cultuurgeschiedenis
voorzover ook deze kern, net als die der geschiedenis, de mens zelf
is. We moeten ons nu begeven in een vak, dat, ofschoon te hooi en

1) Réjlexions sur la puissance molrice dufeu el les machines propres à déuelopper ceUe puissance, 1824.
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te gras beoefend, toch, voorzover ik weet, nooit systematisch is
aangepakt en daarom ook nog geen naam heeft. Het is een onder-
deel der sociale psychologie en ik zou het historische sociale psy-
chologie willen noemen, want waar het hier om gaat zijn de men-
selijke reacties op die reeks van Ige eeu\vse verschijnselen. Hoe was
de Ige eeuwse mens of beter, want de Ige eeuw zou zo veelkantig
niet zijn als ze geweest is, als we dit in het enkelvoud konden hou-
den, hoe waren de Ige eeuwse mensen? Zie daar onze probleem-
stelling. In overeenstemming met de beide onderscheiden aspecten
zie ik twee soorten mensen: het type dat met de expansie en dat wat
met de ontbinding correspondeert: zeggen we het expansieve en het
ontbonden type. Het derde type, dat de vereenzaming representeert,
waarover ik zo juist gesproken heb, is evenzeer als onderdeel van
het ontbondene te beschouwen, maar zo belangrijk, 09k in verband
met wat op de Ige eeuw is gevolgd, dat het toch beter als een apart
type gezien kan worden. Terwijl het vierde type, dat ik zou willen
onderscheiden naast of liever tegenover deze drie staat: het is het
type, dat zich tegen de geest der Ige eeuw verzet, het verzetstype.
Vormden deze vier nu ieder voor zich min of meer een gesloten
eenheid, dan ware het geheel nog tamelijk overzichtelijk, doch dat
is het allerminst en willen we ons dus niet té ver van de werkelijkheid
verwijderen, dan zijn we wel gedwongen, onze onderscheidingen
nog wat verder voort te zetten, de genoemde vier typen als hoofd-
typen te klassificeren en binnen die hoofdtypen nog een aantal
typen aan te brengen. Dat zelfs met deze correctie onze indeling
niet als een onmiddellijke weergave van de werkelijkheid is te be-
schouwen, zal U duidelijk zijn. Doch dat kan ook de bedoeling niet
zijn: wat wij zoeken is een schema, waaronder in theorie althans
alle Ige eeuwers ter aanvankelijke ordening zijn te "begrijpen":
niet meer, maar ook niet minder.
In het expansieve hoofdtype zie ik twee ondertypen, totaal ver-
schillend, ja in elk opzicht elkaars antipoden, behalve dan juist
in het expansionisme, dat ze verbindt, met een derde ondertype,
dat in zijn karakter een mengeling van de beide eersten vertoont.
Het eerste ondertype is de romanticus: om de gedachte te bepalen,
maar meer niet, noem ik Byron, die niet alleen in het literaire en
ethische alle grenzen overschrijdt, omdat zijn aard dät nu een-
maal onvermijdelijk meebracht, maar wiens werk juist in het
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overschrijden der grenzen zijn stuwen betekenis vond en die in
zover het dat deed met het ontbonden type nauw verwant is. Even-
zeer weer ter bepaling der gedachte noem ik in het filosofische
Schelling, wiens toen modern ik-besef van een zo expansieve na-
tuur is, dat het zich met al het niet-ik identificeerde. Het tweede
ondertype van het expansieve hoofdtype is de succesvolle zaken-
man uit de latere Ige eeuw, zeggen we bijv.: de oudeJohn D. Rocke-
feller met name. Hij is de zuivere belichaming van die meest typische
tendenz van het kapitalisme: de reproductie op steeds groter
schaal. Het dan moderne industrie-bedrijf vertoont alle expan-
sieve trekken van de Ige eeuw a.h.w. in het klein: horizontaal door
opslokking van kleinere concurrenten, vertikaal door de neiging
tot beheersing van de productie van grondstof tot eindproduct,
ruimtelijk in het algemeen door de neiging zich over de hele wereld
te verbreiden. Als voorbeeld van het mengtype zou ik dan de em-
pire-builders willen aanmerken: een Cecil Rhodes bv. heeft even-
veel van de romanticus als van de zakenman en dat niet naast
elkaar, maar ononderscheidbaar vermengd.
Het tweede hoofdtype, het ontbondene valt, als ik wel zie, ook in
twee ondertypen uiteen, die ook weer, op het eerste gezicht vol-
slagen tegenstellingen lijken, ja, dat ook weer in elk opzicht zijn,
behalve dan juist in dat éne van psychische reactie op de ontbinding
te zijn. Het eerste is wat vulgo de burgerman heet, het tweede is de
bohème. De burgerman ontbonden? Maar is er iets strakkers, werpt
gij tegen, dan juist hij? De tegenstelling, aldus mijn antwoord, is
slechts schijnbaar. Herinnert U, wat wij onder ontbinding in dit
verband verstonden. Het was de teloorgang der traditie. Noemen
wij die verstrakking kleurloosheid, dan wordt het duidelijker, hoe
de burgerman ondanks zijn onbewogenheid, zijn rigide moraal en
zijn zelfbeheersing, product der ontbinding is. Het is immers juist
die wegval van gezag en overlevering, die hem dwingt zijn norm
in zichzelf te zoeken: vandaar zijn kleurloosheid en zijn verwant-
schap met het derde hoofdtype : dat der vereenzaamden. Wilt U
het vóór U zien: beoefent dan een weinig de costuumkunde : het
zal U opvallen, hoe tegen 1840 alle kleur uit de mannenkleding
wijkt. Waar zijn de leverkleurige, de hemelsblauwe, de grasgroene
habijten, waar zijn de kanten lubben en chabots gebleven? Zij
zijn alle tot de éne zwarte geklede jas verkleurd of liever ontkleurd.
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En als de burgerman naar de Beurs gaat met zijn hoge zije, dan
is hij de Ige eeuw zolang zij voor de nakomelingen zal voortleven.
En nu zijn tegenpool: de bohémien. Hij is de ontbinding zonder
om-en-uitweg. Hij wil niet anders zijn en betaalt die onbedwing-
bare behoefte desnoods zo niet met zijn fyzieke dan toch met zijn
morele ondergang. Maar tegelijk is ook hij krampachtig: hij pro-
beert iets van de kleur en fleur te redden, die de voorafgaande faze
onzer beschaving had, en we moeten er hem, geloof ik, dankbaar
voor zijn. Hij wil anti-burgerlijk zijn. Het is geen toeval dat beide
typen: de burgerman - iets anders dan de burger! - en de bohé-
mien gelijktijdig op het toneel verschijnen. Voorzover de bohémien
bewust het leven in zijn volheid wil genieten, onbekommerd om
God en zijn gebod, is hij verwant met ons vierde hoofd type, met
dat van het verzet. Wie Puccini's opera gehoord heeft, weet wat
ik bedoel en weet ook dat die bekoring Ige eeuws en alleen maar
Ige eeuws is. Het is die bekoring die ook voor de mengvorm ver-
antwoordelijk is. Hij treedt laat op, zó laat, dat wij hem nu pas
duidelijk zien, maar het begin er van is er toch reeds in de Ige eeuw
zelf: het is de burgerman, die wars van de leegte waartoe zijn norm-
verlies hem veroordeelde, zijn eeuwige zelfbeheersing moe, in zijn
uiterlijk en omgangsvormen de bohémien gaat naderen, alleen
zorgt daarbij nog wat achter de hand te houden en innerlijk dus
toch onvrij en onecht om zo te zeggen en daarom - maar dat is
een kwestie van persoonlijke smaak - even onsympathiek als de
echte bohémien sympathiek geweest is.
En dan is er, ten 3e, het derde hoofdtype, dat der vereenzaamden.
Ook hier is een verdeling in twee ondertypen mogelijk en nood-
zakelijk, en ook hier zie ik weer op gevaar af van als een slachtoffer
van mijn eigen systematiek te gelden, de beide ondertypen dia-
metraal tegenover elkaar staan en ook hier zie ik weer - ik zou bijna
zeggen tot mijn spijt, - een mengtype, dat weer beide uitersten in
zich bevat. Alleen ligt het onderscheid hier anders. Ik zie hier
allereerst de massa-mens, wiens physionomie ik U zoëven al moest
schetsen als het eindproduct a.h.w. der ontbinding. Dat de Ige
eeuw - in onderscheid met de voorafgaandé - ook die der organi-
satie genoemd kan worden is daarmee niet in strijd. Zich in ver-
enigingen te organiseren is een van de uitwegen uit de vereenzaming
der sociale en morele ongebondenheid. De massa-mens is tevens bij
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uitstek de collectieve mens. Maar daartegenover zie ik juist de
typische individuele mens, die het lot der vereenzaming bewust
aanvaardde en somszelfscultiveerde want ook dat is een weg om het
ondragelijke te dragen. En dan rijst voor mij de figuur op van de
grootste lyrische dichter, die ik in onze letteren ken, van Leopold.
Men behoeft niet lang in zijn Verzen te lezen om te begrijpen wat
ik bedoel.

En zoo na overwonnen doornenpijn
is hij den vruchteloozen twist ontgleden,
heeft elken opgeslagen blik gemeden,
wendde zich af en liet het zijn. 1)

Alles wat ik er hier meer van zou zeggen, zou hem te kort doen.
Hij is zo onuitsprekelijk eenzaam, dat hij misschien slechts door een
ook-eenzame, maar zeker slechts in eenzaamheid ten volle benaderd
kan worden. Het mengtype is hier even onverkwikkelijk als bij de
andere hoofdtypen het geval is. Ik bedoel de half-intellectueel,
zielig product van de Ige eeuw, dat zij voor het eerst kent, slacht-
offer van de expansie der cultuur naar beneden, waarover wij ge-
sproken hebben, de half-intellectueel, die ondanks zijn wat-meer-
weten dan jan-en-alleman, in wezen massa-mens is gebleven, en
tegelijk dóór zijn minder- en te zeker-weten dan de werkelijke
intellectueel, eenzaam is als, ja, eenzamer juist nog dan deze. Hij
vertoont een dubbele verwantschap: heeft iets van de bohémien,
terwijl de reactie op zijn positie hem ook in de buurt van het verzet-
type brengt: Multatuli had dit type, maar bij hem is het bijna on-
herkenbaar door de zeer hoge potentie.
Nog een enkel woord over het vierde en laatste hoofdtype, dat van
het verzet. Het is merkwaardig, maar gezien het karakter der Ige
eeuw niet onbegrijpelijk, dat zij in heel haar geschiedenis begeleid
is door een type, dat op de een of andere wijze in strijd is met wat
het meest als haar geestmoet worden beschouwd. Ook hier tenslotte
vallen, wil het mij voorkomen, evenals bij de drie vorige hoofd-
typen, twee ondertypen en een mengtype te onderscheiden. Het
eerste hoofdtype verzet zich uit reactionnaire of toch conservatieve,
het tweede van revolutionnair-progressieve gezindheid uit. Zijn
de eersten veelal pessimistisch, de tweeden zijn steeds optimistisch.
') Verzamelde Verzen, 1935, blz. 156.
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"Bezwaren tegen de geest der eeuw" hebben niet alleen Da Costa en
het Réveil gehad. Ik denk ook aan een De Lamennais, die het lauwe
rationalisme, voortzetting en aftreksel van het ISe eeuwse, door
nieuw geloof vervangen wil en de Ige eeuw kent meer, kent veel
religieuze revivals. Maar ik denk vooral aan Carlyle en andere
Engelse conservatieven, die uit verontwaardiging over de ont-
menselijking, die het gevolg was vàn het nog onbeteugelde indus-
trialisme, de arbeiders-slachtoffers op hun beste manier in bescher-
ming nemen. Disraeli, om een ander voorbeeld te nemen, is ook
imperialist en behoort als zodanig bij het expansieve mengtype.
Maar we brengen hem toch beter hier onder, wanneer we hem
horen getuigen "dat een mens alleen groot is wanneer hartstocht
de springveer zijner handelingen is, alleen onweerstaanbaar wan-
neer hij tot de verbeelding spreekt" en "dat zelfs de Mormonen
talrijker zijn dan de volgelingen van Bentham, de utilitariër." 1)
Naast en tegelijk tegenover hen staat het revolutionaire verzet
tegen wat Regel al de "Selbstentfremdung des Menschen" ge-
noemd had. Marx is er de meest zichtbare exponent van, maar de
utopische socialisten vóór hem en de radicale democraten naast en
na hem streven tenslotte, zij het met andere middelen naar hetzelfde
doel: om in een betere maatschappij de mensen elkaar en zichzelf
te doen hervinden.
En het mengtype ? Is met de naam van Nietzsche hier niet genoeg
gezegd? Is hij op een bepaalde manier niet het prototype van dat
reactionaire revolutionarisme of revolutionaire reactionisme, dat
wij in onze eeuw in het fascisme massa-karakter hebben zien aan-
nemen, zij het dan dat hij nog even véél cultuur had als zijn verre
volgelingen weinig?

Ik kom tot mijn slotwoord. Dit zij er een van verontschuldiging en
opwekking. Van verontschuldiging omdat ik een eeuw oprecht be-
wonder, die gij hebt leren verachten - "ce stupide dix-neuvième
siècle", nietwaar? Bedenk, dat ik er in geboren ben, er mijn eerste
jaren in doorgebracht en daarom aan gehecht blijf.Wijt het daaraan,
dat ik U een college voorzette, dat eigenlijk het schema werd van
een boek in drie delen: de expansie van de Ige eeuw, de ontbinding
in de Ige eeuwen het dozijn mensentypen, dat daaruit resulteerde.
1) Disraeli, Coningsby, waar Sidonia dit zegt.
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Van opwekking ook. Edmund Burke heeft eens gezegd, dat bescha-
ving is : het contract tussen de grote doden, de levenden en de onge-
borenen. Beschaving veronderstelt in elk geval continuïteit. En
voorwaarde voor die continuïteit is historisch begrip. De geschied-
beoefening, zoals deze zich in de 1ge eeuw ontwikkeld heeft, kwam,
door haar verwetenschappelijking los van haar heden te staan 1)
en werd daardoor, hoe paradoxaal het klinkt, onhistorisch. Onze
generatie is bezig dit proces te herzien, zet gij het voort als het ons
niet meer mogelijk zal zijn, want de taak is zwaar en vergt veel tijd.
Maar zij is die moeite waard. Als het waar is, wat Ortega y Gasset
gezegd heeft, dat wij de geschiedenis in haar volheid van node
hebben, doch niet om er op terug te vallen, maar om er aan te
ontsnappen, dan is het óók waar wat die ander zei, wiens schaduw
in zekere zin de hele Ige eeuw beheerst, omdat hij de testaments-
voltrekker van de Grote Revolutie geweest is, die de fundamenten
van die eeuw heeft gelegd, dan is het óók waar wat Napoleon eens
gezegd moet hebben: "Moge mijn zoon" - ach, de pauvre roi de
Rome - "geschiedenis studeren, want zij is de enige ware filosofie".

April 1947
') Nieuwe stromingen in de geschiedwetenschap in In opdracht van de tijd, 1946, blz. 46-72.
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Regeringsvoorlichting

De moderne democratie is een evenwichtsverhouding tussen
regeerders en geregeerden, tussen regering en volk. De regering
regeert volgens een mandaat van wie haar gekozen hebben, die op
hun beurt van de regering leiding mogen verwachten. Tot deze
leiding behoort ook voorlichting omtrent het beleid der regering.

Nu bestaat er een Regeringsvoorlichtingsdienst die, zou men
zeggen, door de regering is ingesteld om het volk voorlichting te
geven. Taalkundig bezien zou men het woord ook zo kunnen ver-
staan, dat er een dienst is die de regering voorlichting verschaft.
Deze taalkundige mogelijkheid is echter een politieke onmogelijk-
heid. Zij toch zou een dienst onderstellen (door wie of wat geleid ?)
die zich tot taak stelt de regering voor te lichten over het beleid dat
zij moet voeren. Het onmogelijke blijkt echter niet het onbestaan-
bare te zijn. Een voorbeeld uit vele: wanneer een Regeringsvoor-
lichtingsdienst in Batavia de aankomst van minister Neher viert
met de verspreiding van een artikel uit Elseviers' Weekblad, waarin
de regeringspolitiek wordt aangevallen en zwart gemaakt, dan
blijkt de tweede taalkundig mogelijke uitleg, die een politieke
onmogelijkheid is, toch de juiste te zijn.

Blijkbaar bestaat er dan een dienst, die een macht dient, die zich
geroepen voelt de regering voor te lichten (en ook de geregeerden)
over wat haar (die macht) nuttig en nodig lijkt, en die, misleidender-
wijs, zich uitgeeft voor regeringsvoorlichtingsdienst volgens de
eerste taalkundige uitleg. Over het gevaar van zulk een macht in
de staat, die onder het mom van staatsdienst fungeert, maken wij
ons zeer ongerust. De regering verdelge ijlings zulk een dienst en
make er een die geen aanleiding geeft tot dubbelzinnige uitleg.
Minister Beel heeft in zijn verklaring van 13 Januari lof toege-
zwaaid aan het in overheidsdienst werkzame personeel. Wij hopen
dat hij daaronder niet de als regeringsdienst werkende maeht heeft
begrepen, of dat hij een reservatio mentalis heeft gemaakt, omdat
hij van zins is, zoals hij zei, het vraagstuk van de personeelsher-
ziening onder de ogen te zien en al bij voorbaat aan een dienst heeft
gedacht die met zijn voorlichting de regeringsbelangen en niet
anderer belangen dient;
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JOHAN ANDREAS DÈR Mouw, Verzamelde Werken, deel I en 11,1947.

Men moet de firma G. A. van Oorschot dankbaar zijn, dat zij het aan-
dorst een zesdelige uitgaaf van het oeuvre van de wijsgeer-dichter J. A.
Dèr Mouw te ondernemen, waarin, behalve de gedichten die hij tegen
zijn vijftigste jaar onder het pseudoniem "Adwaita" ging schrijven, ook
zijn wijsgerige studies en zijn boek over Hoogvliet's opvatting van taal-
studie zullen worden opgenomen. De uitgaafwordt verzorgd door Victor
E. van Vriesland, zijn leerling en vriend, die dit na Dèr Mouw's dood
in 1919 reeds deed voor het dichtwerk "Brahman" (2 dIn.) en de
"Nagelaten Verzen". De beide smaakvol uitgevoerde delen, die thans
zijn verschenen, geven een herdruk van het eerste; deel III zal, behalve
de "Nagelaten Verzen", belangrijke inedita en ook opstellen over Dèr
Mouw brengen; deel IV "Het Absoluut Idealisme"; deel V" Kritische
Studies over Psychisch Monisme en Nieuw-Hegelianisme"; deel VI het
boek over Hoogvliet en verspreide wijsgerige artikelen. Dat, in afwijking
van de chronologie, in deze uitgaaf eerst de dichter en vervolgens de
wijsgeer aan het woord komt, is wel te verklaren uit de hogere waarde die
niet alleen het publiek maar zeker ook de auteur aan zijn dichtwerk
heeft toegekend. Zijn oudere wijsgerige studies zijn hierdoor enigszins
aan een - overigens onverdiende - vergetelheid ontrukt. Zonder de achter-
grond van Dèr Mouw's wijsgerige kritiek zal men evenwel de gedichten,
die zich hieruit als 't ware hebben ontpopt, niet ten volle kunnen be-
grijpen, en hetzelfde geldt voor deze wijsgerige kritiek zonder de achter-
grond van Dèr Mouw's geschoolde taalgevoeligheid : men denke o. a.
aan zijn protest tegen Bolland's goochelen met woorden.
Aan een samenvattende studie over Dèr Mouw in al zijn veelzijdigheid,

die toch eens geschreven zal moeten worden, zal deze uitgaaf ten grond-
slag dienen. Moge Van Vriesland zich mede tot taak stellen het hiervoor
nodige biografische materiaal zo volledig mogelijk binnen zijn en ons
bereik te brengen. J. S.
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JETTIE OLIVIER

Prijs geb. .f 5.95
Dr Muensterberger, de bekende onderzoeker van primitieve beschavingen,
schrijft in zijn heldere en instructieve inleiding: "Ik ben er van overtuigd, dat
wij deze mensen (de primitieven) door hun gezangen individueel meer bena-
deren; dat wij, door kennis te nemen van hun dichtkunst, ook hun' gedach-
ten en gevoelsleven beter leren kennen; dat wij hieruit gemakkelijk kunnen
opmaken: zij zijn men~en zoals wij, mensen met hun liefde, hun gramschap,
mensen met hun trots en ijdelheid. Zij haten en kunnen door smart ten
onder gaan en dit uiten zij in hun verzen - evenals onze dichters." Wij
worden in deze bundel geconfronteerd met ahemeen menselijke emoties-
maar bovendien met de VTaag, waar de dichtkunst begint. De belangstel-
lende beschouwer vindt hier materiaal, dat hem helpt tot inzicht te komen
over wezen en functie van de dichtkunst.
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Prof. Dr W. A. P. Smit
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Zojuist verschenen:

ANTHONIE DONKER

KARAKTERTREKKEN DER
VADERLANDSE LETTERKUNDE

Geïllustreerd - Tweede druk

Gebonden f 9.40

Enkele oordeelvellingen over de eerste druk:
De methode van Donker brengt een beweeglijk overspringen mee
van het ene tijdperk op het andere, van oud naar nieuw en
terug, soms met enorme enjambementen, maar zijn betoog is
nimmer verward, het is integendeel zo helder als de regendroppel
tegen het venster waarmede hij besluit, en zijn soepele, eenvoudi-
ge en toch niet alledaagse stijl is een genot om te lezen.

F. BordeTcij1c

Dit boek is een goede handleiding om den lezer vertrouwd te
maken met het boeiende verschijnsel, dat literatuur heet, daar,
waar het verband houdt met een welhaast nog boeiender ver-
schijnsel: het leven en de aard van het volk. R. BlijsIra

Anthonie Donker heeft een bijzonder fijn gevoel voor poëzie en
bovendien de gave om zijn oordeel daarover raak en charmant
te formuleren.

Rijk uitgegeven (linnen band, goed papier/), treffend geïllustreerd,
vrucht van uitvoerige studie, getuigend van veel smaak en een
betrouwbaar zintuig voor het typisch Hollandse: zie hier het
kapitale Karaktertrekken der Vaderlandse Letterkunde, waar-
mee Anthonie Donker de vakliteratuur verrijkte. De bouw van
het werk is oorspronkelijk: in plaats van een chronologische in-
dcling koos Donker de systematische, volgens een aantal vaste
kenmerken van de Nederlandse cultuur en letterkunde door de
eeuwen heen: Calvinisme, realisme, vroomheid, vrijheidszin, ge-
voelsterughouding etc. en steeds weer: de beroemde nuchterheid.
Deze nuchterheid, waarvan schrijver zelf geenszins gespeend is,
verhinderde hem niet een verrassend en levendig tableau te ont-
werpen, met veel goede "genrestukjes" in de beschrijving en een
minimum aan academisme in het betoog. S. Vestdijk
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