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VREDESBEWEGING 'DE DERDE WEG'

I. Zeer velen laten zich uit moeheid en angst zonder tegenstand inscha-
kelen in de huidige politieke machtsstrijd. Men aanvaardt als een onont-
koombaar noodlot de steeds slechter wordende internationale verhou-
dingen: de tegenstelling Oost-West schijnt onoplosbaar geworden.
Er is in Nederland een niet grote groep, die zich geheel stelt aan de kant
van het 'Oosten'.
Er is een grote groep, die zich geheel stelt aan de kant van 'het Westen'.
Alle grote politieke partijen zijn vastgelopen in het ene ofhet andere blok.
2. Er zijn ook mensen in Nederland, die zich niet willen neerleggen bij
de feitelijke toestand die met zich meebrengt een inschakeling bij het
West-blok.
Zij willen zich aan de consequenties van deze inschakeling niet willoos
uitleveren.
Zij willen zich ook niet laten inschakelen in het Oost-blok, niet uit over-
wegingen van behoudzucht, maar om redenen van principiële aard.
Zij wensen naar beide zijden volledig hun onafhankelijkheid te bewaren
en werpen elke verdenking, dat dit niet het geval zou zijn, ver van zich.
Zij wijzen daarom zowel het door Amerika beheerste Atlantische Pact
als de door Rusland beheerste Kominform af, ongeacht het karakterver-
schil tussen beide organisaties, en zien de 'Derde Weg' als de weg, die
uit het doodlopende slop van deze tweeledige afhankelijkheid náár de
vrede leidt.
Uit dit standpunt vloeit voort, dat zij daarbij de Verenigde Naties in hun
oorspronkelijke opzet wensen hersteld te zien, als voorwaarde voor verde-
re organisatorische ombouwen de amerikanisering van deze organisatie
verwerpen.
3. Nu Nederland door een eenzijdige voorlichting in pers, film en radio
hoe langer hoe meer door de algemene angst en nervositeit wordt aange-
getast; nu zeer vele Nederlanders door Russenhaat zijn bevangen;
nu men in een moe fatalisme zich nauwelijks meer verzet tegen de ge-
volgen van een oorlogsvoorbereiding en eventueel van een oorlogvoering;
;1<1 is het nodig, dat zij, die zich niet kritiekloos willen neerleggen bij de
omstandigheden, die zich ook niet kritiekloos willen laten activeren voor
de uitvoering van Amerika's eisen, samen zich beraden op de vraag:
Wat kunnen wij doen om het Nederlandse volk tot een zakelijker en
zuiverder inzicht te doen komen en mede daardoor tot een andere, een
sterkere weerbaarheid?
4. De beweging 'De Derde Weg' wil allen bijeenbrengen, die het vonnis
van twee-deling, dat bezig is zich aan de wereld te voltrekken, niet willen



VREDESBEWEGING 'DE DERDE WEG'

aanvaarden op grond van hun stellige overtuiging, dat deze tweedeling
niets anders dan een derde wereldoorlog ten gevolge kan hebben;
het feit, dat zij bewezen achten, dat een oorlog geen problemen oplost,
doch ze slechts verplaatst;
de overtuiging, dat deze oorlog kan en moet voorkomen worden;
de overtuiging, dat de mens, als hij waarlijk mens wil zijn, de plicht
heeft de onderhavige problemen onbevangen, zonder vooringenomen-
heid, tegemoet te treden.
Slechts onderling beraad van velen, niet belemmerd door gevestigde be-
langen van materiële of ideologische aard, en gestuwd door de wil tot
vernieuwing, kan een uitweg uit de impasse bieden en de weg naar een
blijvende vrede banen.
5. Als mogelijkheden om het Nederlandse volk te doordringen van de
noodzakelijkheid van 'De Derde Weg' noemen wij:
[a] Heldere en zakelijke voorlichting over de wereldsituatie. Er moet

tegengif geboden worden tegen de algemeen-gepropageerde visie.
Zakelijke en zuivere voorlichting moet gegeven worden in de eerste
plaats over kwesties van wereldpolitieke betekenis als de Duitse her-
bewapening, het nieuwe China, het spel met Franco-Spanje, de Kore-
aanse kwestie.

[b] Geregeld zal er de nadruk op moeten worden gelegd, dat in de lmidi-
ge situatie met de strijd voor de vrede nauw verbonden is de strijd
voor een diepgaande structuurverandering der maatschappij. Wij
achten ons niet gebonden aan het traditionele respect voor de be-
staande maatschappelijke toestanden en verhoudingen en voor de
ideologieën, waarin zij hun rechtvaardiging vinden. Deze strijd, in
daad en woord, is het beste antwoord dat wij kunnen geven op de
sympathie van een deel van het volk voor het politiek systeem van
Sowjet-Rusland. Ook is het nodig dit accent te leggen ten opzichte
van allen, die de vragen van Brood en Gerechtigheid menen te moe-
ten achterstellen bij de vraag naar wapens 'ter verdediging van de
Vrijheid'.

[c] Zonder als groep principieel stelling te nemen in de kwestie van het
'anti-militarisme' [radicaal pacifisme] zijn wij ervan overtuigd, dat
het problematische en demonische van het huidige totalitaire mili-
taire geweld ons allen blijvend behoort te verontrusten-. Het geweten
van het Nederlandse volk mag niet worden verdoofd door de syste-
matisch aangewakkerde oorlogspsychose. Het fatalisme moet worden
doorbroken. Welke consequenties voor het individu hieruit zullen
voortkomen, zal men aan het individuele geweten moeten overlaten.
Belangrijk is reeds, dat b.v. voor de fasciseringstendentie van het
militarisme wordt gewaarschuwd. Verder stellen wij nadrukkelijk
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VREDESBEWEGING 'DE DERDE WEG'

vast, dat in geen geval in naam van de Derde Weg-idee militaire
machtsvorming mag worden bepleit.

[d] Het Nederlandse volk zal door ons steeds worden geconfronteerd met
de constructieve pogingen, die worden aangewend om enige orde in
de internationale chaos te brengen. Te noemen zijn hier onder andere:
De activiteit van Pandit Nehru en anderen, als bemiddelende factor
in de wereldpolitiek,
het streven van de Quakers, voornamelijk in Amerika en Engeland,
naar verzoening tussen Oost en West,
de werkzaamheid van hen die in de geest van de 'Derde Weg' naar
wereldfederatie streven.
Daarnaast dienen wij ons volk bewust te maken van de mogelijk-
heden, die er voor de Grote Twee bestaan om in samenwerking met
de andere grote mogendheden een bijdrage tot de vrede te leveren.
Door voorlichting via een documentair orgaan, pamfletten, lezingen
en grote bijeenkomsten, door actie in de politieke partijen, voor zover
men daarvan lid is, zullen wij de stem van de 'Derde Weg' in Neder-
land moeten laten horen.

6. Nodig is, dat wij zakelijk en snel, ons steeds de situatie waarin ons
volk verkeert voor ogen houdend, tot het inzicht komen, waarin wij het
met elkaar eens zijn en welk geluid wij, als een gezamenlijk geluid, te-
midden van ons volk kunnen doen horen en waar mogelijk ook buiten de
grenzen van ons land. Op belangrijke punten zal een radicaal en eens-
gezind geluid mogelijk blijken, dat de ban der tweedeling verbreken kan.
Het is een moeilijke weg, maar het is de enige die nog begaanbaar is
voor wie de mens-onwaardige horigheid aan het noodlot willen door-
breken.
De Vredesbeweging 'De Derde Weg' roept allen op, hun inzicht en wil
tot dit doel te verenigen.

J. C. van Ande1
}'Ievrouw O. van Ande1-Ripke
Dr. M. G. J. Beets
D. van llentveld
Anna Blaman
Ds. J . .I. lluskes Jr.
Ir. Chr. G. Cramer
Prof. Dr. N. A. Donkersloot
Mary DresseIhuys
Dr. G . .I. Geers
Ds. N. van GeIder
Mr. H. Giltay
Dr. C. P. Gunning
Prof. Dr. G. J. I-Ieering

3

Mr. A. H. Heering
Dr. P. Hendrix
C. Houwaard
Ds. .I. ll~ Th. Hugenholtz
Dr. W.J.jong
Ds. K. H. Kroon
H. J. Lankhorst
Dr. P. j. Meertens
E. E. Meursing
F. W. Michels
Prof. Dr. K. H. Miskatte
Dr. H. j. MispeIblom lleyer
Mevr. L. M. Mispelblom Beyer-v.d.Bergh
v. Eysinga



VREDESBEWEGING 'DE DERDE WEG'

Prof. Dr. G. Mannoury
Mr. Dr. W. H. Nagel
Ds. J. A. van Nieuwenhuyzen
Ds. L. Nieuwpoort
Dr. O. Noordenbos
Prof"Dr. H. Oldewelt
Prof. Dr. H. J. Pos
Prof. Dr. J. Presser
H. M. van Randwijk
J. W. E. Riemens
Mevr. Dr. Henriëtte Roland Holst
Prof. Dr.J. M. Romein

Mevrouw Dr. A. Romein-Verschoor
Tom Rot
Ir. P. Schut
Ds. Kr. Strijd
Dr. J. Suys
Mr. Jan den Tex
A. Viruly
Ds. H. A. Visser
Victor E. van Vriesland
Prof. Dr. W. F. Wertheim
Sam de Wolff
A. van Zutphen

Wassenaar, December 1951

Adhaesiebetuigingen worden gaarne verwacht bij het secretariaat van de Vredesbewe-
ging 'De Derde Weg', Mejuffrouw A. M. Schilt meyer, Schouwweg 18a. Wassenaar.
Zij, die de Vredesbeweging 'De Derde Weg' geldelijk willen steunen, kunnen hun bij-
dragen overschrijven op postgiro no 334530 Rotterdamsche Bank N.V. Wassenaar t.n.v.
Mej. A. M. Schiltmeyer voor Vredesbeweging 'De Derde Weg'.
Wie dit stuk een bredere bekendheid wil geven en het verspreiden, kan de verlangde
exemplaren bestellen bij het secretariaat à f 1.- per 20 ex.

Helpt mee dit stuk onder het Nederlandse volk te brengen.
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Willy J. Elsm'an
HET BATALJON

Ballade

Ze stappen
een hagel van schoenen
een veld van benen
een muur van harten

ze trappen
de wegen achter zich weg

Ze stappen vijfhonderd
de helmen waaronder
de ogen de monden
De armen de handen
de ransels
een lied

Vijfhonderd maal twintig in jaren
vijfhonderd maal vader en moeder
vijfhonderd maal vrouw oflief
of kind
De wegen de zomen de pleinen
De mond de ogen wijzen
naar 't einde en thuis

Maar ziet

Onder 't stappen
een hagel van schoenen
een veld van benen
een vaandel van monden en ogen

verzakken hun voeten in de aarde
de schenen de knieën de dijen vergaan
De vijfhonderd soldaten blijven gaan:
een helling onder de aarde
als water doorwaad

De vijfhonderd soldaten blijven op maat
De romp zinkt de ransel
het hoofd de helm de piek van 't geweer:
de aarde is effen
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Ze stappen daaronder
per formatie van honderd
de ogen bewust
de helmen recht
tot
Halt

Boven hun hoofden staan vijfhonderd kruisen geplant
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HET APPÈL
Johnson.
Yes, sir.

Waar zijt gij?
Hier, sir.

Waar is dat?
In coördinaten vijfvijfen zeventig, drie acht en veertig, sir:
vijf voet onder d'aarde,
gestrekt oost zuid oost.

Wie was het die daar de
taak voor u koos?
Uzelf, kolonel.

Uw opdracht?
De vijand te doden; tot uw bevel!

Flügelmann.
Jawohl.

Waar zijt gij?
Hier, herr oberst.

Waar is, om de duivel, dat hier?
In coördinaten vijf zeven v~jf,drie negen vier:
het eerste graflinks,
langs de zuidelijke muur.

Wat was u geboden?
U zei me de vijand te doden.

Johnson.
Zijt gij het, sergeant?

Ei, Flügelmann.
Jawohl, luitenant.

Schrik niet: wij moeten u storen,
het is onze plicht:
alle graven worden hier gelicht.
Wij liften elkeen naar het dorp van weleer.
Doch weet van tevoren:
't is niet om de eer,
het gaat om de plaats.
Voor obersten- en kolonellenplezier
vallen er weldra andere hier.

7



GLORIE DER VADERS

Gij,
die op de slagvelden kruipend sterft,
gedenkt hen op 't laatst,
die niet waard zijn uw lijken te bergen:
vader en moeder.
Al die vaders en moeders uit de straat,
die bleven en in stoeten gaan,
uw eretekens dragen, om uw pensioenen gaan.
Gij sterft verlaten.
Van de dag dat men u baarde.
Vader die zijn handpalm op uw haarken lei,
klein ventje-mijn,
dat hij liet wandelen 's zondags in de straat.
Moeder die uw hemdekens stikte per dozijn.
Gij waart in stilte hun wordend heldje reeds.
Men voedde u, gij werd gekleed
voor 't uitgesteld vertrek.
Uw vaders pijp was rook
van glorie voor de zoon,
die op het sein van de trompet
te grabbel werd gegooid
aan de uitgelaten pret.
Teelt voort, patriotten.
Perst de buit uit uw balgen,
moustaches, kale hoofden,
gilets met gouden brelokken
waar de zonen in te bengelen hangen!

Gedenkt hen,
gij die kruipend sterft.
Ligt neer zoals voor 't laatst
verlaten stakkers liggen gaan.
Bergt het hoofd in uw helm.
Gij sterft zoals 't altijd zal moeten zijn:
glorie der vaders,

mest voor de akkers aan de Rijn.
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W. F. Wertheim

INTELLIGENTIE VERSCHILLEN
IN HET LICHT DER SOCIOLOGIE 1

Is de mens product van de natuur of van de cultuur? Heeft hij zijn
eigenschappen te danken aan een aangeboren aanleg of aan de omgeving
waarin hij is opgegroeid? Deze vraag heeft door de eeuwen heen de ge-
leerden beziggehouden, en doet dit nog steeds. De wijze, waarop men de
vraag stelt, verandert in de loop der tijden. Niemand zal vandaag nog
ontkennen, dat zowel aanleg als milieu invloed uitoefenen op de mense-
lijke persoonlijkheid. Niemand zal ook in twijfel trekken dat aanleg en
milieu steeds onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn, dat een aanleg
zich steeds manifesteert in een bepaald milieu, en dat het milieu invloed
heeft op de erfelijke structuur van de populatie. Toch is de strijd niet
uitgewoed. Hij is alleen verplaatst, en wel vooral naar het statistisch ter-
rein. Men twist tegenwoordig hoofdzakelijk over de mate waarin erfelijke
aanleg en die waarin uiterlijke levensomstandigheden bijdragen tot de
menselijke persoonlijkheid. En met name wordt de strijd gevoerd op een
terrein, waar men zich verbeeldt de menselijke eigènschappen in exacte
cijfers te kunnen meten: op het terrein der intelligentie.
Wie zou verwachten dat de moderne wetenschap op de vraag naar de
respectieve betekenis van aanleg en milieu voor het menselijk intellect een
duidelijk antwoord geeft, komt bedrogen uit. Veeleer is het zo, dat aan-
hangers van de omstreden theorieën elk op hun wijze de moderne weten-
schap te hulp roepen. Zowel de aanhangers van de aanlegtheorie als die
van de milieutheorie weten uit de moderne wetenschappen argumenten
te putten voor hun betoog.
Uit een oogpunt van sociologie der wetenschap is het interessant op te
merken, hoe sterk hier de samenhang is tussen de wetenschappelijke
theorie, die een individuele onderzoeker aanhangt, en zijn wereldbe-
schouwing. Kort geleden toonde Pastore 2 aan, hoezeer de interpretatie
van onderzoekingsresultaten op ons terrein der intelligentiemetingen
parallel loopt met de politieke levenshouding van de betrokken weten-
schapsman. Een onderzoek naar het verband tussen wetenschappelijk
standpunt en politieke overtuiging bij vier en twintig geleerden van naam,
waarvan de helft door Pastore wordt ingedeeld bij de aanhangers van de

1 Dit opstel verschijnt ongeveer gelijktijdig in enigszins uitgebreider vorm in het Tijd-
schrift' Psychologische Achtergronden'.
2 Nicholas Pastore 'The Nature-Nurture-controversy', New Vork, King's Crown Press, 1949.
Zie in het bijzonder de conclusie op p. 181/2.
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milieu theorie, de andere helft bij die van de aanlegtheorie, toonde de
correlatie tussen wetenschappelijke kijk op het probleem en ideologie
overduidelijk aan. Pastore is dan ook van mening, dat de ideologie, welke
een wetenschapsman aanhangt, soms onbewust van invloed is op de for-
mulering van de hypothesen, de methoden van verificatie, de conclusies
die uit een onderzoek worden getrokken en de vaststelling van de maat-
schappelijke betekenis van deze conclusies.
Ook in Nederland woedt de strijd tussen de twee richtingen nog hevig 1.
Maar terwijl in verschillende andere landen - ook in de Verenigde Staten
- de milieu theorie onder de geleerden sterk prevaleert, vindt men in
Nederland een groep schrijvers, die met grote zelfverzekerdheid het aan-
legstandpunt verdedigt. Toen de Medische Faculteitsvereniging van de
Rijksuniversiteit te Groningen in 1950 een reeks lezingen over het onder-
werp 'Het intellect in de samenleving' organiseerde, kwamen enkel en
alleen voorstanders van de aanlegtheorie aan het woord 2. Zij zaten
hoog te paard en trachtten de indruk te wekken, alsof de discussie over de
onderlinge verhouding tussen aanleg en milieu wetenschappelijk een uit-
gemaakte zaak was, en het alleen maar aan onkunde van regeerders en
publiek te wijten was, dat men hun stellingen nog niet in practijk bracht.
Zij meenden onomstotelijk te hebben aangetoond, dat de verschillende
sociale lagen van het Nederlandse volk qua intellectuele begaafdheid sterk
uiteenlopen. Hun standpunt was, dat een bevolkings- en onderwijs-
politiek, die niet van dit onaantastbare feit uitgaat, maar gebaseerd wordt
op de idee van principiële gelijkheid van mens en mens, onwetenschap-
pelijk is, en daarom als schadelijk voor de mensheid dient te worden ver-
worpen.
Men krijgt uit de gepubliceerde reeks Groningse lezingen geen ogenblik
de indruk dat deze eugenetici - zo noemt men degenen die vooral oog

1 Verg!. bv. W. F. Wertheim, Het rassenprobleem. De ondergang van een mythe, Den Haag,
Uitg. Mij. Albani. 1949; idem 'Aanleg en milieu', lezing gehouden bij de oprichting
van de afdeling Amsterdam van het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers,
opgenomen in Wetenschap en Samenleving, 3de Jg., no. 9, blzz. 129-136 [September
1949]; Ph. M. van der Heyden, 'Aanleg en milieu als sociaal-psychologisch probleem'
[hieronder aan te halen als 'Aanleg en milieu .. .' I], Psychologische Achtergronden, 3dejg.
no. 14, blz. 192 vvo [April 1951]. Nadat ik dit opstel reeds had geschreven, verscheen
een vervolg op V.d. Heijdcn's artikel in de 4dejg., no. 15/16, blz. 37 VVo[October 1951]
[aan te halen als 'Aanleg en milieu .. .', lI]. Hct aanlegstandpunt kan men voorts o.a.
verdedigd vinden in geschriften vanJ. Luning Prak en P. J. Waardenburg; inDe Nieuwe
Stem verscheen van de hand van F. L. Polak 'Het nivcau der Nederlandse natie', 4dejg.,
no. I, blz. 30 e.v. [Januari 1949]. Critiek op dcstatistische redencringen van de aanhangers
der aanlegtheoric kan men vinden bij H. Freudenthal, 'De dwang der denkgcwoonten',
Wetenschap en Samenleving, 4de jg., no. 12 [Dcc. 1950] en 5de jg., no. 1 [Jan. 1951].
2 De seric lezingen is gepubliceerd in een speciaal nummer van Het Gemenebest, lodejg.,
nos. 11/12 [Juli/Augustus 1950].

10



INTELLIGENTIEVERSCHILLEN IN HET LICHT DER SOCIOLOGIE

hebben voor verbetering van de erfelijke qualiteit van de bevolking -
beseffen, dat het hier gaat om een der kernproblemen van de sociologie
en de sociale psychologie, om een vraagstuk waarover een uitgebreide
vakliteratuur bestaat, die de deugdelijkheid van hun complex van stel-
lingen, zacht gesproken, uiterst twijfelachtig maakt.
De voorstelling, die Professor Sirks wekt in zijn kort geleden gehouden
Groningse rede I, dat de opvattingen der eugenetici langzamerhand veld
zouden winnen tegenover de door de principiële gelijkheidsideologie be-
nevelde aanhangers der milieutheorie, zet de zaken op zijn kop. Integen-
deel brengen de onderzoekingen van sociologen en sociaal-psychologen
steeds meer aan het licht, in hoe sterke mate allerlei menselijke verschillen,
die men tot dusver aan een verschil in erfelijke aanleg toeschreef, onder
invloed staan van culturele en sociaal-economische factoren . .l'vfenkan
dan ook slechts met een licht geërgerd schouderophalen r~ageren, wan-
neer men deze hoogleraar, die blijkbaar zelfs van het bestaan van deze
sociologische litteratuur niet op de hoogte is, laat staan aan een goede
vraagstelling over ons probleem toe is, degenen die een ander standpunt
huldigen dan hij, ziet betichten van 'een zedelijke misdaad' 2. Alleen
potsierlijk is het, wanneer even verderop dezelfde hoogleraar, die zoëven
had afgegeven op het gezag 'dat vaak ten onrechte aan zijn ambt is ver-
bonden', de, allerlei takken van wetenschap vertegenwoordigende, ge-
leerden van naam die hebben medegewerkt aan het bekende Unesco
Statement on Race 3, als niet-deskundig doodverft, en blijkbaar denkt
dat wij hem op zijn gezag zullen geloven. Voorlopig zullen wij in ieder
geval moeten afwachten of de nieuwe door de Unesco ingestelde com-
missie van 'ditmaal deskundigen' - om de terminologie van Dl' Sirks over
te nemen - tot resultaten zal komen, die van het oorspronkelijke State-
ment zo ver afwijken als de Groningse Rector blijkbaar hoopt en ver-
wacht.
Welke argumenten en welk materiaal weet de socioloog te stellen tegen-
over de schijnbare eenvoud van het betoog der eugenetici?

1 Prof. Dr M. J. Sirks, Verantwoordelijkheid op grond van erfelijke aanleg, Groningen/Djakar-
ta, J. B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V., 1951, blz. 11: 'Er schijnt een kentering
plaats te vinden in die zin, dat ook de wetenschappelijke psycholoog, socioloog, crimino-
loog begint toe te geven, dat de erfelijkheid een ingrijpende rol speelt in het menselijke
geestesleven. '
2 Sirks, op. cit., blz. 17: 'Het ligt helaas in de geest van de tegenwoordige tijd, vertroebeld
door sentimentsoverwegingen en econOipisch eigenbelang, het bestaan van verschil in
geestelijke aanleg tussen de bevolkingen der wereld te ontkennen of althans als onbelang-
rijk te beschouwen. Wanneer een hoogleraar, met al het gezag dat vaak ten onrechte aan
zijn ambt is verbonden, voor Volksuniversiteiten en in semi-populaire geschriften deze
ontkennmg propageert, dan begaat hij daarmee met alleen een wetenschappelijke fout,
maar een zedelijke misdaad.'
3 Opgenomen in deze aflevering, blz. 19 e.v.
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Laten wij trachten allereerst de punten vast te stellen, waarover verschil
van mening bestaat. Er bestaat geen verschil van mening over, dat indi-
viduen zich onderling onderscheiden in erfelijke eigenschappen; er be-
staat evenmin geschil over, dat tot deze erfelijke eigenschappen, waar-
door individuen zich van elkaar onderscheiden, ook eigenschappen van
geestelijke aard moeten worden gerekend, zoals muzikaliteit, gepredispo-
neerdheid tot bepaalde vormen van krankzinnigheid, enz.; er bestaat ten
slotte geen onzekerheid over, dat tot deze erfelijke eigenschappen, waar-
door individuen zich van elkaar onderscheiden, ook elementen behoren
van hetgeen men, bij alle verschil in definitie, onder intelligentie ver-
staat, noch dat bij iedere wijze van intelligentiemeting deze eigenschap-
pen, waardoor individuen zich qua aanleg van elkaar onderscheiden, een
zekere invloed zullen hebben op het resultaat van de meting.
''\lat nu de aanhangers der aanlegtheorie, en onder hen met name de
eugenetici dikwijls doen, is de stelling omkeren en er in hun redeneringen
van uitgaan, dat wanneer twee individuen een significant verschil in in-
telligentiequotient of op andere wijze in cijfers uitgedrukte capaciteit
vertonen, dit een bewijs is voor een verschil in erfelijke aanleg. Zij verge-
noegen zich gewoonlijk met aan te tonen - wat niemand betwijfelt! - dàt
er verband bestaat tussen erfelijke aanleg en intelligentie, en verbazen
zich dan dat men niet met hen onmiddellijk de sprong maakt naar con-
clusies over verschil in intelligentie tussen beroepsgroepen en standen,
tussen volkeren en rassen. 'Volstrekt bewijzend' noemt Dl' Sirks de twee-
lingonderzoekingen van Von Verschuer en Lehtovaara, waarbij bleek
dat het gemiddeld puntenverschil in I.Q. bij ééneiïge tweelingen signi-
ficant kleiner is dan bij tweeëiïge tweelingen 1. Volstrekt bewijzend
waarvoor? Toch alleen, dat bij vrijwel gelijk milieu verschil in de erfe-
lijke aanleg zich noodzakelijk weerspiegelt in het I.Q. Alsof iemand dáár
nog aan twijfelde! Het probleem begint pas daar, waar er geen zekerheid
bestaat van een overwegende gelijkheid in milieu-invloeden. En hier zet-
ten de aanhangers van de milieutheorie juist pas in met hun critiek. Zij
ontkennen, dat door het vaststellen van een invloed van de erfelijke aan-
leg op de verstandelijke capaciteiten ook maar iets is komen vast te staan
omtrent de mate, waarin aanleg, en die waarin culturele factoren, dus
milieu-invloeden, op het testresultaat inwerken. En zij weigeren om a
priori de milieu-invloeden, die op deze resultaten inwerken, te beperken
tot enkele voor hem, die de test toedient, gemakkelijk controleerbare fac-
toren als algemene ontwikkeling of schoolopleiding, maar wensen de vol-
ledige culturele omgeving, vanaf de geboorte van de zuigeling en mis-
schien zelfs daarvoor, met inbegrip van de moedervoeding en de kinder-
voeding, als milieu aangemerkt te zien. Ook voor een bioloog moet dit
1 In het speciale nummer van Het Gemenebest, genoemd in noot 2, blz. 10.
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begrijpelijk zijn. De aanhangers der milieutheorie staan dan ook uiterst critisch
tegenover elke poging, uit een verschil in I.Q. enigerlei conclusie te trekken ten aan-
;;;ien van de respectieve erfelijke aanleg, wanneer er een aantoonbaar verschil in
milieu is.
Hiermee kan tevens duidelijk zijn, waarom de argumenten en proeven,
waarop met name de eugenetici een beroep plegen te doen, hun tegen-
standers niet overtuigen. In die argumenten en in de interpretatie der ge-
nomen proeven wordt namelijk telkens weer opnieuw als bewezen aange-
nomen, wat nog te bewijzen is: dat namelijk de milieu-invloed op het in-
telligentiepeil zeer beperkt is.
Een aantal voorbeelden:
1. Van eugenetische zijde doet men gaarne een beroep op een uitspraak
van de Amerikaanse psychologe Barbara Burks \ dat bij door haar ge-
nomen proeven het intelligentiepeil slechts voor 17 % bleek te correleren
met de huiselijke omgeving. Hierop wordt dan voortgebouwd in deze zin,
dat 'bewezen' zou zijn, dat slechts ten hoogste 20 % van het intelligentie-
peil voor rekening zou komen van het milieu 2.

U heeft niets bewezen, antwoorden hun tegenstanders. De onderzoe-
kingen van Barbara Burks hadden betrekking op een vergelijking tussen
pleegkinderen en eigen kinderen, in gezinnen die overwegend blank,
niet-joods, Engels-sprekend, en van Angelsaksische of Noord-Europese
origine waren. Aangenomen, dat de correlatie van 17 % juist is vastge-
steld, dan blijkt daaruit niet meer, dan dat de onderzochte verschillen in
huiselijke omgeving, binnen dit betrekkelijk gelijkmatig Amerikaans
milieu van de twintigste eeuw, slechts in vrij geringe mate correleren met
verschillen in intelligentiepeil. Er is niets mee gezegd over de betekenis
van die culturele invloeden, welke gemeenschappelijk zijn aan al deze huise-
lijke milieus, en nog minder over de betekenis van milieuverschillen tus-
sen, zegge, blanken en negers in de U .S.A. of tussen Amerikanen en
Aziaten, of tussen Amerikanen in het milieu van 1935 en dat van 1835 of
2035. Bij G. Murphy c.s. 3 vind ik hierover het volgende: 'Neither Burks,
Freeman, Leahy, nor anyone else seems ever to have implied that home
environment is a measure of all environment: indeed, Burks explicitly

1 VgI. b.v. F. L. Polak, 'Het niveau der Nederlandse Natie', De Nieuwe Stem, 4de jg.,
no. I, blz. 38 (Januari 1949].
2 VgI. Ph. M. van der Heijden, 'Aanleg en milieu .. .', I, blz. 203: 'De communis-opinio
onder de Engelse en Amerikaanse psychologen is, dat ten hoogste 20 % der prestaties
bij intelligentietests op rekening geschreven kunnen worden van milieufactoren.' Over
deze communis-opinio zou overigens nog heel waf te zeggen zijn, zoals in het vervolg
zal blijken.
3 G. Murphy, L. B. Murphy and Th. M. Newcomb, Experimental Social Psychology, An
Interpretation of Research upon the Socialization of the Individual, rev. ed., New
Vork, Harper & Brothers, 1937, p. 43.
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states that in a community with widely varying schools the measure of
the home environment alone would be misleading. Clearly, ifBurks' data
are correct, the influence of varianee in total environment is therefore
greater than 17 per cent. Indeed, in many communities it must be enorm-
ously greater.' Interessant is ook de rechtstreekse conclusie, die de uiterst
voorzichtige eugeneticus Jean Sutter trekt uit de onderzoekingen van de-
zelfde Barbara Burks: ' .. .la part du milieu et de l'hérédité, dans l'établis-
sement de la valeur du Q.l., semble être à peu près égale SUl' Ie plan des
varia tions qu'ils peuvent présenter d'une famille à l'autre.' 1 Hij leidt uit
de onderzoekingen van Burks dus allerminst af, zoals eugenetici zo vaak
doen, dat het intelligentiepeil voor 80 % bepaald wordt door verschil in
aanleg! En hierbij gaat het dan nog slechts om de betrekkelijk geringe
differentiatie naar milieu, zoals deze bij de onderzoekingen door Bar!Jara
Burks aanwezig was. Ook al mocht Sir Cyril Burt dus gelijk hebben, wan-
neer hij zegt dat 'de meeste psychologen in Engeland en Amerika het eens
[zijn] met Barbara Burks' 2, dan is daarmede allerminst gezegd, dat zij
uit haar onderzoekingen dezelfde vèrgaande conclusies afleiden, die Burt
en andere eugenetici er uit gelieven te trekken.
2. Wij meten de erfelijke aanleg, aldus vele eugenetici, want wij zijn erin
geslaagd milieu-vrije tests op te stellen, die de aangeboren intelligentie
en de verdere aanlegstructuur kunnen meten. Nog in zijn allerlaatste
publicatie spreekt Van der Heijden van 'schriftelijke tests, die vrijwel on-
afhankelijk zijn van milieufactoren' 3. Dat is juist wat zou moeten wor-
den aangetoond, aldus weer hun tegenstanders. Zij nemen niet voet-
stoots aan, dat er zoiets statisch als aangeboren intelligentie of een aange-
boren aanlegstructuur bestaat, laat staan dat men met de huidige hulp-
middelen in staat zou zijn deze te meten. Al heeft U nog zoveel ij bekende
milieufactoren uit Uw test uitgeschakeld, zo zeggen zij, dan heeft U nog
geen enkele zekerheid, dat niet de huiselijke of maatschappelijke om-
geving, vanaf de geboorte van het kind en misschien al daarvoor, toch
van invloed is op de uiteindelijke intelligentie en de uiteindelijke capaci-
teiten. Dat U bepaalde, U bekende, milieu-invloeden heeft weten uit te
schakelen, maakt de test nog allerminst 'milieu-vrij'. Professor Good-
enough gaf nog kort geleden aan deze principiële twijfel op een zeer kern-
achtige wijze uitdrukking: 'The search for a culture-free test, whether of
intelligence, artistic ability, personal-social characteristics, or any other

1 Jean Sutter, L'eugénique, Problèmes - méthodes - résultats, Travaux de I'Institut NatÎonal
d'Etudes Démographiques, t. lI, 1950, p. 185. Ook overigens bevat dit werk vele in-
teressante gegevens en door hun gematigdheid en redelijkheid opvallende beschou-
wingen.
2 Aangehaald door Polak, l.c., blz. 38.
3 Ph. M. van der Heijden, 'Aanleg en milieu .. .', lI, blz. 60.
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measurable trait is iIIusory, and ... the naive assumption th at the mere
freedom from verbal requirements renders a test equally suitable for all
groups is no longer tenable.' 1

3. De eugenetici doen een beroep op ervaringen met pleegkinderen.
Statistisch is vastgesteld, ' ... dat pleegkinderen in gunstige omgeving bij
de eigen kinderen van het gezin in intelligentiequotiënt vrij ver achter-
blijven, daartegenover in families waar het intelligentiepeil als milieu-
factor vrijwel geen rol speelt, juist beter kunnen zijn dan de eigen kin-
deren' 2. Ook de zoëven vermelde proeven van Barbara Burks hadden op
pleegkinderen betrekking.
Alweer: wàt wilt ge bewijzen? Dat erfelijke aanleg zich weerspiegelt in
het intelligentiepeil, zoals dit door tests gemeten wordt? Dit wordt door
niemand ontkend. Maar met deze experimenten is allerminst bewezen,
dat milieu-invloeden voor de testresultaten van geen of weinig belang zijn.
Ten eerste staat allerminst vast, dat binnen hetzelfde huisgezin het 'mi-
lieu' voor pleegkinderen gelijk is aan dat voor eigen kinderen. Ook al
doen de pleegouders nog zo hun best, het is zeer goed mogelijk, dat de
pleegkinderen het verschil aanvoelen en in hun ontwikkeling geremd
worden. Maar belangrijker nog: van een gelijkheid der milieu-invloeden
zou men alleen - en zelfs dan nog maar betrekkelijk - kunnen spreken,
wanneer de kinderen direct na hun geboorte naar de nieuwe omgeving
worden overgebracht. Anders moet men altijd rekening houden met de
mogelijkheid, dat de verschillen tussen 'eigen' kinderen en pleegkinderen
voor een deel mede toe te schrijven zijn aan uiteenlopende levenserva-
ringen gedurende de eerste levensjaren of zelfs levensmaanden.
4. Zie naar de correlatie tussen I.Q. en beroepsgroepen, aldus de aan-
hangers der milieutheorie. Zij hebben aangetoond, dat er geweldige ver-
schillen bestaan tussen het gemiddeld I.Q. van kinderen met vaders uit
'lagere' en die met vaders uit 'hogere' beroepsgroepen. Onder deze schrij-
vers ontmoet men wel eens de mening, dat zij de milieu-invloeden kunnen
uitschakelen door kinderen van overeenkomstige schoolopleiding met el-
kaar te vergelijken. Dezelfde verschillen doen zich trouwens voor bij
onderzoekingen naar de werktuigelijke begaafdheid en het vermogen tot
het verrichten van fijnere precisie-arbeid. Aan deze onderzoekingen wordt
in het bijzonder door Dl' Van der Heijden grote waarde gehecht, omdat
hierbij het 'denken in woorden' is geëlimineerd, terwijl zijns inziens door
deze tests evenmin op enige technische bekwaamheid of ontwikkeling een

1 Aangehaald door Qtto Klineberg, Race and Psychology, Paris, Unesco 1951, p. 14. In-
teressant is, dat Mrs. Goodenough hiermee terugkwam op haar bij vroegere onder-
zoekingen ingenomen standpunt.
2 Sirks, in de Rede vermeId in noot I, blz. 1 I.
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beroep wordt gedaan 1. 'De cijfers spreken voor zichzelf', aldus Dr Sirks,
en even verder: 'Ieder die cijfers lezen en objectief beoordelen kan, zal
niet anders kunnen doen dan de conclusies der eugenetici onderschrij-
ven' 2.
De aanhangers der milieutheorie raken allerminst onder de indruk van
dit cijfermateriaal. Want zij hadden de eugenetici van te voren kunnen
voorspellen, dat er een zeer groot verschil in I.Q. tussen de kinderen van
vaders, behorende tot verschillende beroepsgroepen, voor den dag zou
komen. Immers, hun huiselijk milieu, met inbegrip van woningtoestan-
den, belangstellingssfeer, huiselijke gesprekken en opvoedingsmethoden
zullen zeer grote verschillen vertonen. Er is a priori geen enkele reden, de
geconstateerde I.Q.-verschillen op rekening van verschil in aanleg te
schrijven. Evenmin kunnen de environmentalists a priori als vaststaand
accepteren, dat werktuigelijke begaafdheid los staat van de huiselijke om-
geving. Zij zijn niet overtuigd, dat geschiktheid tot fijner precisiewerk
niet zou kunnen worden aangekweekt door gunstige huiselijke omstandig-
heden en een meer zorgvuldige opvoeding. Zoals in een 'hoger' milieu
een zorgvuldiger uitspraak van de taal, en derhalve een betere spierbe-
heersing wordt aangekweekt, is het zeer aannemelijk, dat het huiselijk
milieu ook overigens grotere zorgvuldigheid en nauwkeurigheid in spier-
gebruik kan bevorderen. De eugeneticus meent, door bepaalde milieu-
invloeden te hebben uitgeschakeld, de test milieu-vrij te hebben gemaakt.
Zij antwoorden: Die milieuvrijheid van Uw test is juist wat te bewijzen
valt. In wezen gaat ge uit van een stelling - die van 'gelijkheid van ont-
wikkelingskansen' voor kinderen uit uiteenlopende beroepsgroepen - die
juist te bewijzen valt.
5. Al kon het zich in vroeger tijd voordoen, dat veel begaafdheid bij de
lagere milieus onontdekt en onontwikkeld bleef, thans is, aldus de erfelijk-
heidsapostelen, de kans daarop veel kleiner, nu de moderne democratie
de poorten opent voor ieder talent. Terman spreekt, met instemming van
Dr Sirks, in verband met proeven, die in Amerika zijn genomen, van 'een
staat, die alles doet om de gelijkheid in opvoedingsmogelijkheden voor
kinderen van alle klassen en standen te bevorderen' 3. Dr Van der Heij-
den schrijft in zijn boekje Psychotechniek: 'De meest-capabel en verdwenen
geleidelijk uit de beroepsgroepen, waar een subnormale aanleg geen be-
zwaar was' 4, Wie in de lagere beroepsgroepen is blijven hangen, zo zou
1 In deze zin o.a. Van der Heijden in het genoemde nummer van Het Gemenebest, blz.
367 vv; zie ook zijn artikel 'Aanleg en milieu .. .', I, blz. 208.
2 Sirks in het speciale nummer van Het Gemenebest, blz. 348.
3 Sirks, ibidem.
4 Ph. M. van der Heijden, Mens en Maatschappij als arbeidsveld der psychotechniek, verschenen
als no. Ivan de monografieënreeks Psychotechniek, Groningen/Djakarta, J. B. Walters'
Uitgeversmaatschappij N.V., 1947, blz. 53.
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dus de conclusie moeten luiden, moet dit in het algemeen wijten aan
mindere begaafdheid.
Alweer is het antwoord der tegenstanders hierop: U baseert Uw stelling
op hetgeen nog te bewijzen valt. Hoe kunt U vaststellen, dat in onze
huidige maatschappelijke structuur de kansen voor allen gelijk zijn, dat
werkelijke begaafdheid wel tot zijn recht komt? Over die gelijkheid van
kansen zou in verband met huiselijk milieu, economische mogelijkheden
en woningtoestanden nog heel wat te zeggen zijn. En de uitspraak, dat
'werkelijke begaafdheid' tot zijn recht komt, gaat er van uit, dat de in-
telligentietests niet een resultaat, maar 'begaafdheid' meten. Quod erat
demonstrandurn.
6. Maar, aldus onze eugenetici, onze bezorgdheid over de toekomst van
het intelligentiepeil in West-Europa in verband met het verschil in
vruchtbaarheid tussen hogere en lagere klassen blijkt gerechtvaardigd. De
daling van het intelligentiepeil in Nederland en elders neemt bedenkelijke
vormen aan. Zij beroepen zich op schattingen van Burt en CatteIl, die
een daling van respectievelijk 11/2 à 2 % en van 3 % per generatie zouden
hebben 'berekend'. Daarbij wordt er speciaal altijd voor gezorgd, Sir
Cyril Burt als een 'zeer gematigde Engelse onderzoeker' te betitelen,
waarmee wellicht bedoeld wordt, dat hij niet zover doorholt als zijn leer-
ling Cattell! 1 :Men beroept zich verder op een onderzoek van Professor
K. V. Müller, die in Duitsland een catastrofale daling tussen 1932 en
1937 zou hebben geconstateerd 2.

Alweer voelen de tegenstanders zich allerminst overtuigd. Burt en Cattell
hebben geen daling in intelligentiepeil geconstateerd, maar voorspeld, uit-
gaande van hun vooropgezette mening over verband tussen erfelijke aan-
leg en I.Q. En nu is het interessant, dat een kort geleden in Schotland
ondernomen poging om de juistheid van Burt's voorspelling te bewijzen
juist het omgekeerde resultaat heeft opgeleverd! 3 Men heeft aan Schotse
kinderen in 1947 dezelfde test voorgelegd, die reeds in 1932 was toege-
past. Het resultaat was niet de voorspelde daling, maar een gemiddelde
stijging van het I.Q. met bijna één punt. Burt heeft zich gehaast, te ver-
klaren om welke redenen zijn voorspelling hier niet in vervulling was ge-
gaan. De voor de hand liggende verklaring - dat de Schotse kinderen in
de loop der jaren meer test-minded zijn geworden, dus beter voorbereid op

1 Vgl. o.a. Polak in zijn in noot 1 (blz. 10) genoemde artikel, blz. 35, en Van der Heijden
in het speciale nummer van Het Gemenebest, blz. 375.
2 Vgl. Van der Heijden in het speciale nummer van Het Gemenebest, blz. 376; voorts
P. J. Waardenburg, 'De kwalitatieve aspecten van het bevolkingsvraagstuk', Socialisme
en Democratie, December 1950; Van der Heijden in zijn artikel 'Aanleg en milieu ... ',
I, blz. 208.

8 Vgl. hierover Cyril Burt, 'The Trend of National Intelligenee', British ]ournal of Socio-
logy, vol. I, no. 2, pp. 154ff. [June 1950].
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het beantwoorden der vragen, noemt hij slechts terloops als mogelijk-
heid. Het argument zou, door de waarde die het zou toekennen aan cul-
turele factoren, te gemakkelijk tegen zijn gehele theorie kunnen worden
gericht! In alle ernst poogt Burt echter de verklaring te zoeken in het
reeds eerder door hem en anderen gebezigde magische begrip 'biological
equilibrium', waarmee een geheimzinnige kracht schijnt te worden be-
doeld, die zou maken dat het door differentiële vruchtbaarheid verbroken
genetisch evenwicht telkens weer wordt hersteld. De voor de hand lig-
gende vraag, of er niet aan de theoretische vooropstellingen van de euge-
netici het een en ander ontbreekt, schijnt niet bij hem op te komen.
Want hier zijn de meest vèrstrekkende conclusies ten aanzien van de aan-
leg der kinderen getrokken uit de resultaten van een in 1946 (!) verricht
vergelijkend onderzoek van kinderen, die tussen 1932 en 1937 zijn ge-
boren. Ieder zinnig mens zou zeggen: deze onderzoekingen bewijzen
niets. Elke achteruitgang kan gemakkelijk worden verklaard uit de zeer
ongunstige milieu-omstandigheden, waaronder de in 1937 in Duitsland
geboren kinderen zijn opgegroeid, ook in vergelijking met die welke vijf
jaar eerder waren geboren. Maar Professor Müller komt blijkbaar niet op
het idee van deze voor de hand liggende mogelijkheid en meent met deze
resultaten een catastrofale achteruitgang in aanleg binnen een verloop
van zegge en schrijve vijf jaren te kunnen bewijzen! En de Nederlandse
eugenetici beroepen zich critiekloos op deze uiterste dwaasheid!

Wat de aanhangers der milieutheorie dus ontkennen, is de logische houd-
baarheid en de statistische deugdelijkheid van de bewijsvoering der
eugenetici. Er bestaat geen verschil van mening over de feiten, maar wel
over hun interpretatie: de environmentalists zijn van oordeel, dat de aan-
hangers der aanlegtheorie bij deze interpretatie telkens weer uitgaan van
vooropstellingen, die onderstellen wat juist nog bewezen moet worden.
Maar, zo zal men mij vragen: ook als Uw betoogjuist is; als de eugenetici
hun stelling niet in stricte zin hebben 'bewezen' - hebben zij dan niet al-
thans de evidentie van hun opvatting in hun credit? Is niet de alom waar-
neembare ongelijkheid in prestatie tussen vertegenwoordigers van uit-
eenlopende 'standen' of 'klassen' het beste pleidooi voor hun stellingen?
En moet men de poging, om de waarde van hun argumentatie op logische
gronden te ontzenuwen, niet als futiele muggenzifterij kenschetsen? Op
deze vragen zal ik pogen in een volgend nummer antwoord te geven.

[wordt vervolgd]

1 Nog veel gekker is het gesteld met het betoog van Professor MüIler, waarover' ook
Prof. Freudenthal reeds het nodige heeft gezegd.
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DE VERKLARING VAN DE UNESCO OVER
RASSENPROBLEMEN 1

Op 18 Juli 1950 werd door de Unesco een Verklaring door deskundigen betreffende rassenpro-
blemen gepubliceerd. Aan deze publicatie was een lange voorbereiding voorafgegaan. De
vierde algemene conferentie van de Unesco, in 1949 te Parijs gehouden, droeg in een
resolutie de Directeur-Generaal, Dr Jaime Torres Bodet, op, 1°. wetenschappelijke ge-
gevens te verzamelen betreffende rassenproblemen; 2°. de verzamelde gegevens in zo
breed mogelijke kring te verspreiden; 3°. een voorlichtingscampagne voor te bereiden,
gebaseerd op deze gegevens. Dr Torres Bodet droeg de eerste taak over aan nu wijlen
Dr Arthur Ramos, hoofd van de afdeling sociale wetenschappen van zijn staf. Deze
nodigde in October 1949 een tiental deskundigen op het gebied in kwestie uit, om van 12
tot en met 14 December d.o.v. naar Parijs te komen, teneinde een verklaring te ontwer-
pen, die zou samenvatten, wat wetenschappelijk vastslaat aangaande rassenproblemen.
Deze bijeenkomst koos een socioloog, Professor Franklin Frazier, tot voorzitter, en Pro-
fessor Ashley Montagu, een anatoom, tot rapporteur. Men werd het eens over een ont-
werp, dat daarop aan een klein aantal personen werd toegestuurd, die niet voor de bij-
eenkomst waren uitgenodigd. Nadat ook hun mening in het ontwerp verwerkt was, werd
dit aan een grotere groep geleerden gezonden. Professor Montagu nam daarop hun op-
merkingen en het ontwerp nog eens door met Dr Angel, de opvolger van Dr Ramos, en
met Professor Julian Huxley. Het resultaat was de tekst, zoals die wereldkundig werd ge-
maakt. De geleerden, die aan de opstelling hadden meegewerkt, waren voornamelijk des-
kundigen op het gebied van de genetica, de physische anthropologie en de sociologie. Ook
enkele vertegenwoordigers van de psychologie, de biologie, de sociale anthropologie en nog
andere wetenschappen droegen met hun kennis aan de totstandkoming van de tekst bij.
De verklaring ondervond weinig oprechte belangstelling, maar wel veel critiek 2. De
tekst werd gepubliceerd in drie UNO-periodieken, en in de loop van 1950 overgenomen
door niet meer dan vier of vijf tijdschriften - in de gehele wereld! 1951 bracht meer
publiciteit, maar de enige poging de verklaring geheel en al aan zijn bedoeling te doen
beantwoorden door een breed publiek van zijn betekenis op de hoogte te brengen, deed
Professor Montagu in zijn bijna een jaar geleden verschenen boek Statement on Race".
Andere geleerden, aanhangers van de klassieke opvatting van de met schedel-indexen
werkende anthropologie, soms verstoord dat hun medewerking bij de opstelling niet ge-
vraagd was, richtten hun critiek tegen de verklaring, of soms in hun haast zelfs tegen de
vereenvoudigde samenvatting ervan, die de dagbladen gepubliceerd hadden. De gelijk-

1 In verband met het artikel van W. F. Wertheim wordt hier het door de Unesco gepubli-
ceerde Statement over rassenproblemen in nauwkeurige vertaling afgedrukt. Opneming
wil geenszins zeggen, dat de redactie van mening is, dat hiermee het laatste woord in deze
kwestie is gezegd.
2 In Nederland meende Prof. Dr V. J. KonÎngsberger op de ledenvergadering van het
Provinciaal Utrechts Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, dat de Unesco in de
fout was vervallen de wetenschap, z.i. niet meer dan een spel, te betrekken in een oordeel
van zedelijke strekking. Verder achtte hij de bewijsvoering van de verklaring uiterst ten-
dentieus en elke objectiviteit missend. Prof. Dr M. J. Sirks voelde zich zelfs gerechtigd in
zijn Groningse rectoraatsrede van September j.l. te stellen, dat de opstellers geen des-
kundigen op het betreffende gebied zijn.
3 New York, Henry Schuman, 1951. xi + 172 pp. In dit boek is aan ieder punt van de
verklaring een afzonderlijk hoofdstuk gewijd. Men zie de in hoofdzaak waarderende be-
sprekingen in American Journalof Sociology 16 [1951], pp. 580-581, en American Anthro-
pologist 53 [1951], pp. 563-564.
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heid van de 'rassen', en de menselijke drang tot samenwerking moesten het vooral ont-
gelden, waarbij men zich soms zelfs niet ontzag onjuist te citeren. Andere critici maakten
vooral bezwaar tegen het voorstel om de term 'ras' te vervangen door 'ethnische groep',
wat naar hun mening weinig minder dan belachelijk was'.
Om de gerezen bezwaren, vrijwel uitsluitend komende van vertegenwoordigers van de
natuurwetenschappen, nogmaals onder ogen te zien, heeft de Unesco in Juni van het af-
gelopen jaar een bespreking van physische anthropologen en genetici georganiseerd".
De toen geformuleerde voorstellen tot wijziging van de verklaring zijn aan een aantal
geleerden ter beoordeling toegezonden, en zullen waarschijnlijk eveneens behandeld
worden op een tweede door de Unesco te organiseren bijeenkomst, ditmaal van sociale
anthropologen en sociologen.
Om ccn bijdrage te leveren voor de eerste bespreking heeft het Nederlands Genootschap
voor Anthropologie in samenwerking met het Unesco-centrum Nederland in Januari
van het vorig jaar een enquête over de verklaring betreffende rassenproblemen gehou-
den. Tot onze spijt kunnen wij om verschillende redenen de daarbij rondgezonden ver-
taling hier niet overnemen'.
Wij menen, dat de hier volgende vertaling de eerste complete gedrukte publicatie in het
Nederlands is. Aan De Groene Amsterdammer komt echter de cer toe, zijn vijf en zeventig-
jarige traditie om belangrijke documenten onder de ogen van zijn lezers te brengen ge-
trouw, reeds op 5 Augustus 1950 een samenvatting van de verklaring met enkele uit-
treksels te hebben opgenomen.
De Unesco heeft het niet bij het opstellen van verklaringen gelaten. Een conferentie be-
sprak de mogelijkheden om musea in te schakelen bij de bestrijding van rassen-vooroor-
delen. Verder wordt ter uitvoering van het tweede en derde punt van de in 1949 aan
Dr Torres Bodet gegeven opdraeht momenteel in het Engels en het Frans een serie
brochures The Race Q!,estion in lvlodenl Science uitgegeven. Deze boekjes, deels geschreven
door geleerden, die hebben meegewerkt aan de totstandkoming van de tekst van de ver-
klaring, deels door anderen, resumeren op heldere en voor een ieder begrijpelijke wijze
het bewijsmateriaal voor de verklaring'.
Moge de Unesco gunstige resultaten boeken met zijn pogingen onderling wanbegrip
onder de mensen uit de weg te ruimen!

, Vgl. de discussie in het Engelse tijdschrift Man, A Monthly Record of Anthropological Science
50 [1950], Oct.; 51 [1951]'Jan., April enJuni.
2 Vgl. International Social Science Bulletin 3 [1951], pp. 658-659.
3 Het Bestuur van het Genootschap gaf er namelijk de voorkeur aan, dat wij een nieuwe
vertaling zouden publiceren, liever dan een revisie van de zijne. Deze revisie was o.i. no-
dig, omdat de vertaling wel de sporen droeg door kundige physische anthropologen te
zijn opgesteld, maar wat betreft de terminologie van de sociale wetenschappen en het
Engels niet altijd geheel nauwkeurig was. Enkele voorbeelden van dit laatste: bij her-
haling wordt 'generally' vertaald, alsof er stond 'universally', met 'algemeen'. De juiste
vertaling van 'it is gene rally recognized' is: 'in het algemeen wordt erkend'. Verschillen-
de personen zijn bij hun beantwoording van de enquête van het Genootschap voor An-
thropologie door deze onjuiste vertaling van 'generally' op een dwaalspoor gebracht.
Verder vindt men 'is geboren' voor 'is bom'; 'onafhankelijk zijn' voor 'have been inde-
pendent'; 'onwillekeurig' voor 'arbitrarily'; 'op gezaghebbende wijze' voor 'in a formal
manner' (i.pl.v. 'puntsgewijze']; enz. Behah'e deze betrekkelijke kleinigheden, die toch
groot misverstand kunnen veroorzaken, bleek herhaaldelijk misverstaan van de Engelse
constructie (zo b.v. in punt 3 en punt 12].
• Tot heden verschenen de deeltjes Race and Gulture door Michel Leiris, The Roots of
Prejudice door Arnold M. Rose, Race and Psychology door Otto Klineberg, Racial Myths
door Juan Comas, en Race and Biology door L. G. Dunn.

20



DE VERKLARING VAN DE UNESCO OVER RASSENPROBLEMEN

1.Wetenschappelijke onderzoekers zijn in het algemeen tot de erkenning
gekomen, dat de mensheid een eenheid is: dat alle mensen tot dezelfde
soort, Homo sapiens, behoren. Verder zijn wetenschappelijke onderzoekers
het er in het algemeen over eens, dat alle mensen waarschijnlijk aan
dezelfde gemeenschappelijke stam ontsproten zijn, en dat de bestaande
verschillen tussen verschillende groepen van het mensdom het gevolg
zijn van de differentiërende werking van evolutiefactoren, zoals isolatie,
het vlotten en de toevallige fixatie van de stoffelijke deeltjes, die de erfe-
lijkheid beheersen [genen], veranderingen in de structuur van deze
deeltjes, kruising en natuurlijke selectie. Op deze manier zijn groepen
ontstaan van onderling verschillende stabiliteit en graad van differenti-
atie, welke groepen voor verschillende doeleinden op verschillende ma-
nieren ingedeeld zijn.

2. Van biologisch standpunt uit bezien bestaat de soort Homo sapie/lS uit
een aantal populaties, waarvan elk van de anderen verschilt in de fre-
quentie van één of meer genen. Dergelijke genen, die verantwoordelijk
zijn voor de erfelijke verschillen tussen de mensen, zijn altijd gering in
aantal in vergelijking tot de gehele genetische constitutie van de mens
en tot het enorme aantal genen, dat aan alle mensen gemeenschappelijk
is, onafhankelijk van de populatie waartoe zij behoren. Dit betekent, dat
de trekken van gelijkheid onder de mensen veel groter in aantal zijn dan
de onderlinge verschillen.

3. Daarom kan van biologisch standpunt uitgaande een ras gedefinieerd
worden als één van de groep populaties, die samen de soort Homo sapiens
vormen. Deze populaties kunnen zich met elkaar vermengen, maar
tengevolge van de isolerende barrières, die hen in het verleden min of
meer van elkaar gescheiden hielden, vertonen ze zekere physieke ver-
schillen als gevolg van hun enigszins van elkaar verschillende biologische
geschiedenis. Deze verschillen in biologische geschiedenis zijn als het
ware variaties op een gemeenschappelijk thema.

4. Kort gezegd duidt de term ras een groep of een populatie aan, die ge-
kenmerkt wordt door een aantal gevallen van opeenhoping, wat betreft
frequentie en verdeling, van deeltjes, die de erfelijkheid beheersen [genen]
en van lichamelijke kenmerken, welke gevallen van concentratie in de
loop des tijds verschijnen, variëren, en vaak weer verdwijnen ten gevol-
ge van aardrijkskundig eniof cultureel isolement. Iedere groep stelt zich
. de wisselende manifestatie van deze trekken in verschillende populaties
op verschillende manier voor. Deze voorstellingen berusten grotendeels
op vooronderstellingen, zodat iedere groep de neiging heeft de variabili-
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teit, die zich in een bepaalde groep voordoet, willekeurig te misduiden als
een fundamenteel verschil, dat haar van alle andere groepen afzondert.

5. Dit zijn de wetenschappelijke feiten. Wanneer de meeste mensen
echter de term 'ras' gebruiken, doen ze dat ongelukkigerwijs niet in de
boven omschreven zin. Voor de meeste mensen is een ras elke groep men-
sen, die zij verkie,:en te beschrijven als een ras. Zo is menige godsdien-
stige, aardrijkskundige, linguistische of culturele groep door dergelijk on-
nauwkeurig woordgebruik 'ras' genoemd, terwijl het duidelijk is, dat de
Amerikanen geen ras zijn, noch de Engelsen, noch de Fransen, noch
enige andere natie. Katholieken, Protestanten, Mohammedanen en Jo-
den vormen geen rassen, evenmin kunnen groepen, die Engels of enige
andere taal spreken, op grond daarvan als een ras gedefinieerd worden;
mensen, die in Ijsland, Engeland of India wonen, vormen geen rassen,
evenmin kunnen mensen, die wat hun cultuur betreft Turks, Chinees of
wat ook zijn, op grond daarvan als een ras beschouwd worden.

6. Nationale, godsdienstige, aardrijkskundige, linguistische en culturele
groepen vallen niet noodzakelijkerwijs samen met raciale groepen, en de
culturele kenmerken van dergelijke groepen hebben geen bewezen gene-
tisch verband met raciale kenmerken. Omdat geregeld ernstige fouten
van deze aard begaan worden, wanneer de term 'ras' gebruikt wordt in
de taal van alledag, zou het beter zijn om bij het spreken over menselijke
rassen de term 'ras' geheel en al achterwege te laten en te spreken van
ethnische groepen.

7. Wat heeft de wetenschappelijke onderzoeker nu te zeggen aangaande
de menselijke groepen, die tegenwoordig te herkennen zijn? Menselijke
rassen kunnen door verschillende anthropologen verschillend ingedeeld
worden, en zijn dat inderdaad ook, maar tegenwoordig zijn de meeste
anthropologen het er over eens om het grootste deel van de hedendaagse
mensheid als volgt in drie hoofdafdelingen te classificeren: de Mongo-
loïde:hoofdafdeling, de Negroïde hoofdafdeling en de Caucasoïde hoofd-
afdeling. De biologische processen, die de indelel' hier als het ware be-
vroren heeft, zijn dynamisch, niet statisch. Deze afdelingen waren in
het verleden niet dezelfde als ze in het heden zijn, en er is geen reden
te geloven, dat ze ook in de toekomst niet zullen veranderen.

8. -Er zijn binnen deze afdelingen vele ondergroepen of ethnische groe-
pen beschreven. Er bestaat in het algemeen geen overeenstemming aan-
gaande hun aantal, en in ieder geval zijn de meeste ethnische groepen
door de anthropologen nog niet bestudeerd of beschreven.
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g. Welke indeling de anthropoloog ook van de mensheid maakt, nooit
betrekt hij er verstandelijke kenmerken in. In het algemeen wordt nu
erkend, dat intelligentietests als zodanig ons niet in staat stellen om met
zekerheid te onderscheiden, wat het gevolg is van aanleg en wat van
milieu-invloeden, opvoeding en onderwijs. Waar het mogelijk was reke-
ning te houden met verschil in door het milieu bepaalde kansen, hebben
de tests steeds wezenlijke gelijksoortigheid in verstandelijke kenmerken
onder alle menselijke groepen aangetoond. Kortom, wanneer het cul-
tureel milieu hen in gelijke mate kans geeft om hun aanleg te verwezen-
lijken, dan bereiken de leden van iedere ethnische groep gemiddeld on-
geveer hetzelfde resultaat. De wetenschappelijke onderzoekingen van de
laatste jaren ondersteunen volledig het gezegde van Kung Foetze [551-
479 vóór onze jaartelling] 'De aard der mensen is gelijk, het zijn hun ge-
woonten, die hen ver uiteen drijven'.

10. Het wetenschappelijk materiaal, waarover we tegenwoordig de be-
schikking hebben, rechtvaardigt niet de gevolgtrekking, dat overgeërfde
genetische verschillen een zeer belangrijke factor vormen in het teweeg
brengen van de verschillen tussen de culturen en culturele verworven-
heden van verschillende volken of groepen. Het beschikbare materiaal
wijst er echter wel op, dat de culturele geschiedenis die iedere groep heeft
meegemaakt, de belangrijkste factor is ter verklaring van de genoemde
verschillen. De trek, die boven alle andere de doorslag heeft gegeven in
de ontwikkeling van 's mensen geesteskenmerken, is zijn vermogen tot
leren en tot aanpassing. Dit is een trek, die aan alle mensen eigen is. Het
is in feite een kenmerk van de soort Homo sapiens.

I I. Ten aanzien van het temperament bestaat er geen afdoend bewijs-
materiaal, dat er aangeboren verschillen bestaan tussen de menselijke
groepen. Er is wél bewijsmateriaal, dat eventueel bestaande verschillen
van die aard tussen groepen in het geheel niet opwegen tegen de indivi-
duele verschillen en tegen de verschillen, die hun oorsprong vinden in
milieu-factoren.

12. Wat persoonlijkheid en karakter betreft, die kunnen als niet rasge-
bonden beschouwd worden. In iedere menselijke groep is een rijke ver-
scheidenheid aan typen van persoonlijkheid en karakter te vinden en er
bestaat geen reden om te geloven, dat enige menselijke groep in dit op-
zicht rijker is dan welke andere ook.

13. Wat rassenmenging aangaat, wijzen de gegevens er zonder enige twij-
fel op, dat deze plaats heeft gehad van de vroegste tijden af aan. In feite
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heeft een van de voornaamste processen van vorming, en van uitsterving
of absorptie van een ras plaats door middel van kruising tussen rassen of
ethnische groepen. Bovendien is er geen overtuigend bewijs aangevoerd,
dat rassenmenging als zodanig slechte, gevolgen in biologisch opzicht op-
levert. Beweringen, dat menselijke mengbloeden veelvuldig ongewenste
trekken vertonen, zowel physiek als psychisch - lichamelijke disharmo-
nie en geestelijke degeneratie -, worden niet door de feiten bevestigd.
Daarom bestaat er geen biologische rechtvaardiging voor het verbieden
van huwelijken tussen personen behorend tot verschillende ethnische
groepen.

14. Men dient ras als biologisch feit van 'ras' als mythe te onderscheiden.
In de maatschappelijke practijk is 'ras' niet zozeer een biologisch ver-
schijnsel als wel een sociale mythe. De rasmythe heeft een enorme
schade aangericht aan mens en maatschappij. In de jaren, die pas kort
achter ons liggen, heeft deze mythe een zwar~ tol aan mensenlevens ge-
heven en onmetelijk leed veroorzaakt. Nog steeds verhindert hij de nor-
male ontwikkeling van millioenen mensen en berooft hij de beschaving
van de doeltreffende medewerking van productieve denkers. De biolo-
gische verschillen tussen ethnische groepen behoren geen rol te spelen
bij sociale aanvaarding en maatschappelijke strijd. Zowel vanuit biolo-
gisch als vanuit sociaal oopgunt is de eenheid van het mensdom datgene,
waar het om gaat. Dit te erkennen en daarnaar te handelen is de eerste
vereiste gesteld aan de moderne mens. Het betekent niets anders dan
aanvaarding van wat een groot bioloog in 1875 heeft geschreven: 'Naar-
mate de mensch in beschaving vooruitgaat en kleine stammen zich tot
grooter maatschappijen vereenigen, zal de meest eenvoudige rede elk in-
dividu doen gevoelen, dat hij zijn sociale instincten en medegevoel be-
hoort uit te breiden tot al de leden van dezelfde natie, al zijn zij hem ook
persoonlijk onbekend. Dit punt eens bereikt zijnde, bestaat er nog slechts
een kunstmatige slagboom tegen het uitbreiden van zijn medegevoel tot
alle menschen, van welke natie of ras zij ook zijn.' Dit zijn de woorden
van Charles Darwin in De afstamming van den menseh. 1
En inderdaad toont de gehele menselijke geschiedenis, ,dat een geest van
samenwerking niet alleen overeenkomstig 's mensen natuur is, maar ook
dat hij dieper geworteld is dan welke egoïstische neiging ook. Wanneer
dit niet zo was, dan zouden we niet de toename in integratie en organi-

1 De Engelse tekst citeert hier de tweede herziene en vermeerderde Engelse uitgave,
pp. 187-188. Wij ontlenen ons citaat aan de derde Nederlandse druk van De afstamming
van dm mensch m de seksueele teeltkeus, vertaald door Dr. H. Hartog Heys van Zouteveen,
Arnhem-Nijmegen, Gebr. E. en M. Cohen, 1884, dl. I, blz. 169.
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satie van de menselijke gemeenschappen waarnemen, die de eeuwen [en
millenia] duidelijk te zien geven.

15. Wij moeten nu nagaan, welke consequenties deze uitspraken hebben
voor het probleem van de menselijke gelijkheid. Met de meeste nadruk
dient vastgesteld te worden, dat gelijkheid als ethisch principe in geen
enkel opzicht afhankelijk is van de bewering, dat alle mensen gelijk in
begaafdheid zouden zijn. Het is duidelijk, dat er grote verschillen in be-
gaafdheid bestaan onder de individuen binnen elke ethnische groep.
Desondanks worden vaak de kenmerken, waarin menselijke groepen van
elkaar verschillen, overdreven en als grondslag gebruikt om de gelding
van de gelijkheid in ethische zin in twijfel te trekken. Hierom hebben wij
gemeend, dat het de moeite waard is om puntsgewijze uiteen te zetten,
wat tegenwoordig wetenschappelijk vaststaat betreffende verschillen
tussen individuen en tussen groepen.

[a] Wanneer het om rassen gaat, dan zijn de enige kenmerken, waarvan
anthropolog~ op zinvolle wijze gebruik kunnen maken als grond-
slag voor classificatie van lichamelijke en physiologische aard.

[b] Onze huidige kennis levert geen bewijs van de stelling, dat de mense-
lijke groepen verschillen in hun aangeboren psychische eigenschap-
pen, noch ten aanzien van intelligentie noch van temperament. De
wetenschappelijke gegevens tonen aan, dat de omvang van de ver-
standelijke vermogens in alle ethnische groepen vrijwel gelijk is.

[c] Historische en sociologische onderzoekingen geven steun aan de op-
vatting, dat genetische verschillen niet van belang zijn bij de wording
van de sociale en culturele verschillen tussen verschillende groepen
van de homo sapiens, en dat de sociale en culturele veranderingen binnen
verschillende groepen in hoofdzaak onafhankelijk waren van ver-
anderingen in aangeboren constitutie. Er hebben enorme sociale ver-
anderingen plaats gehad, die op geen enkele wijze verband hielden
met veranderingen in rastype.

[dJ Er is geen bewijsmateriaal, dat rassenmenging als zodanig van bio-
logisch standpunt gezien slechte gevolgen teweegbrengt. De maat-
schappelijke gevolgen van rassenmenging, hetzij ten goede hetzij ten
ten kwade, kunnen worden teruggebracht op maatschappelijke fac-
toren.

[e] Alle normale mensen kunnen leren deelnemen aan een gemeen-
schapsleven, kunnen de aard leren verstaan van onderling hulpbe-
toon en wederkerigheid, en respect leren voor maatschappelijke ver-
plichtingen en overeenkomsten. De biologische verschillen, die be-
staan tussen leden van verschillende ethnische groepen, staan niet
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in enige betrekking tot problemen van maatschappelijke en poli-
tieke organisatie, van zedelijk leven en verkeer tussen de mensen.

Tenslotte geven biologische onderzoekingen steun aan de ethos van uni-'
versele broederschap; want de mens wordt geboren met drang tot samen-
werking, en zowel mensen als volken worden ziek, tenzij deze drang be-
vredigd wordt. De mens wordt geboren als een gemeenschapswezen, dat
zijn volledige ontplooiing slechts kan bereiken in wisselwerking met zijn
medemensen. Ontkenning hoe ook van deze maatschappelijke binding
van mens en mensheid, brengt letterlijk ont-binding met zich mee. In
deze betekenis is ieder mens zijns broeders hoeder. Want ieder mens is
een stuk van het continent, een deel van het vasteland, omdat hij betrok-
ken is in de mensheid '.

De oorspronkelijke verklaring werd ontworpen in het Unesco Huis te
Parijs door de volgende deskundigen:

Professor Ernest BEAGLEHOLE,Nieuw-Zeeland.
Professor J uan COMAS,Mexico.
Professor L. A. COSTAPINTO,Brazilië.
Professor Franklin FRAZIER, Verenigde Staten.
Professor Morris GINSBERG,Groot-Brittannië.
Dl' Humayun KABIR, India.
Professor Claude LEVI-STRAUSS,Frankrijk.
Professor Ashley MONTAGU,Verenigde Staten [Rapporteur].

De tekst werd herzien door Professor Ashley Montagu aan de hand van
critische opmerkingen voorgelegd door de hoogleraren Hadley Cantril,
E. G. Conklin, Gunnar Dahlberg, Theodosius Dobzhansky, L.C. Dunn,
DonaId Hagel', Julian S. Huxley, Otto Klineberg, Wilbert Moore, H. J.
Muller, Gunnar Myrdal, Joseph Needham.2
Vertaling James S. Holmes en A. van Mar/e.

1 Deze laatste woorden zijn ontleend aan Meditation XVII van John Donne's Devotions
upon Emergent Occasions, die ook Hemingway tot zijn bekende titel inspireerde. 'Who
casts not up his Eye to the Sunne when it rises? but who takes his Eye from a Cornetwhen
that breakes out? Who bends not his eare to any beil, which upon any occasion rings? but
who can remove it from that beil, which is passing a peece of himselfe out of this world? No
man is an I/and, intire of it selfe; every man is a peece of the Continent, a part of the
maine; if a Clod be washed away by the Sea~ Europe is the lesse, as weil as if a Promontorie
were, as weil as if a Mannor of thy friends or of thine owne were; any mans death
deminishes me, because I am involved in Mankinde; And therefore never send to know for
whom the beil tolls; it tolls for thee.' [Tekst ontleend aanJohn Donne, Complete Poetry and
Selected Prose, ed. John Hayward, London, Nonesuch Press, '929, p. 538].
2 In de vertaling is de Engelse tekst gevolgd, die voorkomt in het door de Unesco uitge-
geven International Social Science Builetin 2 [1950], pp. 39'-394.



Albert Helman

VOLTAGE
In de jonge morgen braken wij op. Welgemoed, omdat wij met

vr~j grote zekerheid wisten dat dit de laatste étappe was. Misschien dat
wij Janus en zijn mensen al vroeg in de namiddag zouden bereiken, mis-
schien pas later, maar hoe dan ook, wij zouden eindelijk te zien krijgen
wat zij in al die weken hadden uitgevoerd. En onderweg hadden wij al
menigmaal tegen elkaar gezegd, dat dat beslist zou meevallen, want
Janus had een naam op te houden, en dat hij zijn mannetje kon staan,
had hij al bij menige gelegenheid bewezen.
Zo'n ochtendwandeling door de savanna belooft echter altijd meer dan
de werkelijkheid biedt. In de fijne nevel die over alles hangt, is het op-
komende zonlicht nog een aanvallig gespeel van goudrode kleurenvegen
rondom een verdoezelde vermiljoene bal; koesterende spatels die door de
frisheid roeren van een onbegonnen dag. Het hoge gras is nat en blinkt
van ontelbare dauwdroppen. Verlokkend is dat feestelijke vergezicht.
Maar al lopend beginnen je broekspijpen of je kniekousen of wat je mag
aangetrokken hebben omje benen, kletsnat te worden van al die vochtig-
heid aan de blad- en stengelranden ; de halmen zwiepen je zwaarder dan
anders tegemoet, en nattigheid begint je in de al warmer wordende dag
in het gezicht te prikkelen als bij een fijne lauwe motregen. Het gaan
wordt op die manier vermoeiend, en je komt bedrogen uit. Savanna-
morgens zijn alom een uur of acht broeierig, niet om te harden. De klam-
heid gaat meteen over in bezweet-zijn, en tegen dat de zon alle nevels
heeft opgeslorpt, loopt de transpiratie je tappelings langs het gezicht en
kijkt alweer een ieder uit naar een palmen-groepje dat beschutting biedt,
om er een poosje uit te blazen.
Dan gaat het weer verder, nu in de schroeiende hitte; het gewone liedje
van in de tropen te moeten sjouwen. Het middageten smaakt je niet,
schaduw of geen schaduw, zo bek-afbenje, met maar één verlangen: een
beetje te kunnen slapen. En pas dan op! Geef je toe aan die middagloom-
heid, en maak je van het klassieke uurtje er twee of drie, zoals je zo vre-
selijk graag zou willen, dan is de dag meteen om en eigenlijk verpest, ook
al traclltje in de avond er nog iets van in te halen. Het is in de avond dat
je zo makkelijk verkeerd gaat en met kilometers om je heen smijt in de
wildernis, alsof het nauwelijks moeite kost. Om daags daarop te ont-
dekken dat je nutteloos werk gedaan hebt, omwegen gegaan bent, en
beter had kunnen blijven waar je gisteren was toen de avond viel.
Niettemin maakt het een onderscheid, wanneer je weet dat aan de sa-
vanna, of ze nu mooi is oflelijk, weldra een eind komt na al die langdurige
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marsen, en de boszone weer begint, waar Janus bezig moet zijn, als hij
tenminste geen onverwachte tegenslag heeft gehad. En wat dan nog? Hij
was er de man niet naar, om zich zo licht uit het veld te laten slaan.
Gauw genoeg legden we zo onze morgen-étappe af; wel puffend en hij-
gend, maar toch besloten wij na het eten van het dagelijkse dutje af te
zien, hoe prettig het ook mocht zijn in dat beetje koelte dat de troep
heesters, met wat hogere bomen daartussen, ons gaf. Het dichter worden
van al die hier en daar verspreide bosjes, hun vaker voorkomen dan eerst,
ja, heel die tevoren onmerkbare, maar nu toch wel duidelijke verandering
in de vegetatie wees er op, dat het bosland niet ver meer kon zijn. En deze
wetenschap gaf ons nieuwe kracht. Eenmaal bij het kampement van de
aanleg gekomen, zouden wij onze schade ruimschoots inhalen, en als alles
klopte, ons zelfs kunnen verheugen in het genot van electrisch licht, radio-
muziek en de berichten over het wereldnieuws; telefonades met de Cen-
trale en wat al niet meer. Dan was plotseling de afstand tot de bewoonde
wereld niet zo groot meer.
Electriciteit in de wildernis! Beseft de mensheid eigenlijk wel wat dat be-
tekent? Het aanschijn der aarde verandert erdoor; culturen die duizend
en meer jaren uiteenliggen, worden met bliksemsnelheid bijeengebracht,
een nieuwe vonk slaat op uit dat contact: de welvaart van een tot dusver
onontgonnen, onbewoonbare landstreek. vVanneer de aanleg eenmaal
tot over de savanna gevorderd zou zijn en de witte paardekrachten van
het station in de bovenlanden tot hier zouden zijn 0vergebracht langs de
aluminium lijnen die Janus bezig was van mast tot mast te spannen, dan
zouden hier fabrieken verrijzen, grootse ondernemingen, gigantische
smelterijen misschien, en juist zoals je die stroom uit de kabels transfor-
meert in nuttige energie, juist zo wordt dan de wildernis getransformeerd
in welvaart en beschaving. 0, er zit idealisme genoeg in ons nuchter vak.
Als je er maar gevoel voor hebt en even je gedachten laat dóórwerken.
Maar voordat men zover is, voordat de wereld deze dingen als vanzelf-
sprekendheden aanvaardt, wat een werk er verzet moet worden, welk
verbruik aan menselijke energie daarvoor nodig is, dat beseft geen buiten-
staander! Ze bewonderen het resultaat, maar wat weten ze afvan de ar-
beid? Lieden als Janus, die er al de nodige jaren in Afrika en Australië op
hadden zitten voordat ze hierheen kwamen, old-timers die zo'n karweitje
van het begin af meemaakten, die zouden er het een en ander van kVn-
nen vertellen, waar de leek misschien paf van zou staan. Verrassingen en
teleurstellingen, naast een enkele meevaller. Ofschoon, het hele leven is
zo; dit is geen monopolie van de electrotechniek. .
Om op mijn verhaal terug te komen, tegen een uur of vier hadden we de
bosrand bereikt en moesten nu nog zoeken naar de uitgang van het tracé,
dat al een hele tijd terug was opengekapt om de masten te kunnen plaat-
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sen en de leidingen vrij te kunnen ophangen. Ook dat was niet meege-
vallen op al die plekken waar het woud hoog stond en soms kanjers van
knapen juist op de rechte lijn stonden, -die we zo zorgeloos op kantoor
getrokken hadden over de topografische kaart. Leve de kaarten! Al zijn
ze nog zo goed, ze geven bij ons alles aan behalve de woudreuzen. Daar
mag je naar raden en je mag ze tegenkomen bij wijze van verrassing,
maar neem van mij aan, dat zo'n tracé van een tien meters breedte open-
slaan door een tropenbos geen kleinigheid is, zelfs niet met behulp van de
zwaarste machines.
Ik was er al eens geweest, destijds, tegen het einde van dat eerste karwei,
en kende de plaats dus enigszins. Daarom vond ik het tracé-begin binnen
een halfuur. Janus was trouwens zo slim geweest daar een lange stok met
een witte wimpel eraan te laten neerzetten, bij wijze van herkennings-
teken. Hij was altijd vindingrijk genoeg, zowel in kleinigheden als soms
in grotere technische oplossingen. In alle opzichten een bruikbare kerel
voor dit soort werk, een ingenieur onder duizenden, al moest je er vooral
niet aan beginnen hem ergens aan een bureau neer te zetten. Man van de
practijk was hij, man van de wildernis en van de toughjob. Een pionier.
Toen we eenmaal zover waren, steeg de spanning. Hoever zou hij ge-
komen zijn? Ofschoon geregeld zijn rapporten - niet meer dan liaastig
neergekrabbelde kattebelletjes - naar de stad werden doorgestuurd, had-
dt'n we de laatste veertien dagen eigenlijk niets meer van hem gehoord,
maar alleen zelf kunnen uitrekenen dat hij - tegenslag niet meegeteld -
zo ongeveer tot vlakbij de savanna moest zijn gevorderd. Het was daarom
dat de Directie ons er op afgestuurd had, om eens poolshoogte te nemen
en het laatste lijngedeelte te inspecteren tot het punt waar nog geen con-
_trole mogelijk was. Ook zo'n Directie wordt niet zuinig opgejut door
geldschieters en banken. Buitenstaanders zijn steeds ongeduldig.
Maar mij verwonderde het niet, dat wij toch nog een kilometer of vier
over die rechte bosweg met een lichte golving, zoals het terrein verliep,
hadden te gaan, voordat wij in de verte de eerste mast, al driekwart vol-
tooid naar het scheen, tegen het wigje lucht tussen de hoge bomen ont-
dekten. Aan weerszijden stond het oerwoud, maagdelijk bos, waarvan
geen sterveling veel afwist en waar alleen maar ongedierte huist, in deze
streken interessant genoeg, maar toch tenslotte een verschrikking. Een
der werklui was hier al eens door een jaguar 's nachts in zijn slaap be-
snuffeld, werd er wakker van en had van schrik natuurlijk met zijn arm
het ondier van zich afgeslagen. Het gevolg: een jaap over die arm, voor-
dat het beest de donkerte in sprong; een jaap van twintig centimeter,
waar hij aan bezweken zou zijn, als Janus er niet dadelijk bij geweest was
en de jaguar dejaguar gelaten had. Die heeft hij, meen ik, wel een dag of
drie, vier later onder schot gekregen en natuurlijk neergelegd. Of het
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dezelfde was? vVemoeten het terwille der rechtvaardigheid toch maar zo
aannemen.
En dan de vogelspinnen en de slangen. Herhaaldelijk is het voorgekomen
dat ons werkvolk gebeten of gestoken is, wel niet met dodelijke afloop,
maar met hindernis genoeg voor het werk en voor Janus, die bij zulke
incidenten plotseling over doktersbekwaamheden moest kunnen beschik-
ken en daarenboven aan elk oponthoud de ziekte gezien had. Zelf onder-
vond hij, geloof ik, nooit last van dit soort dingen, wat verwonderlijk ge-
noeg is, want zelfswij kwamen op die paar eerste kilometers door het bos,
juist bij een plek waar al enige stapels T- en L-stukken lagen, een kanjer
van een slang tegen, waarvoor de arbeider die vooropging met zoveel
schrik opzijsprong, dat wij er allemaal nerveus om lachten. Maar toen ik
wilde trachten het monster te bereiken, dat een pols dik was, om het met
een schot afte maken, hielden de kerels mij terug, en toonden ze zich voor
mijn plan nog angstiger dan voor de slang zelf, die zich intussen met
akelig gekronke1 voortspoedde om in het struikgewas te ontkomen.
Ik wist dat er in het land slangen bestonden, waarvoor ze een magische
verering, vermengd met een even onredelijke vrees koesterden, en ik
vroeg ernaar. Was dit er zo-een? Als altijd bij zulke dingen draaide het
werkvolk er omheen en bleven ze tenslotte het antwoord schuldig. Hoe
meer men vraagt, hoe zwijgzamer het volk hier wordt, wanneer men zich
op dit gebied begeeft. Tenzij je hun volle vertrouwen geniet, wat voor-
zover ik weet, met geen enkele blanke het geval is, al verbeelden sommige
oudgedienden het zich nóg zo. Die maken ze maar wat wijs.
Hoe dan ook, zo'n bos is een onherbergzaam oord, en ik benijdde Janus
allerminst zijn taak om maandenlang in deze omgeving draagmasten te
moeten opstellen en transmissielijnen daaraan op te hangen, te ploeteren
en te sjouwen in de eenzaamheid en 's nachts te moeten slapen in een
kampement, dat van week tot week dieper het bos in verplaatst werd, al
naar het werk vorderde. Totdat hij zo langzamerhand zich er weer uit
werkte, wat nu nog maar een kwestie van een week, of hoogstens twee,
kon zijn.
Hij kwam ons tegemoet toen wij dichterb~i gekomen waren en men ons
van de hoogte af kon zien, waar het troepje stond te knoeien. Hartelijk
kon men zijn begroeting niet noemen, maar wel goedgemeend. Van na-
ture was Janus een stroeve kerel, en het onafgebroken buitenleven ont-
neemt een mens vanzelfsprekend zijn laatste salonmanieren. Maar ik ken-
de hem lang genoeg om te weten dat achter zijn ruwe en onverschillige
wijze van doen een zekere goedaardigheid en misschien zelfs wel zacht-
heid verborgen zat. Het oordeel van de arbeiders over hem was, na de
eerste tijd dat ze onder hem gewerkt hadden en waarin ze altijd over hem
jeremieerden, tenslotte onverdeeld gunstig. De grote rosverbrande hand
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die hij mij toestak, klemde om de mijne als een engelse sleutel om een
onschuldig moertje, maar bars genoeg klonk wat hij ter begroeting zei:
- 'Zo, hebben jullie in de stad weer haast?'
- 'Ik heb tabak voor je meegebracht, Janus,' begon ik maar. 'Of heb je
nog genoeg?'
- 'De jenever is op, al dagen,' antwoordde hij.
- 'Heb ik ook meegebracht. 't Is op een oortje na gevild hier, merk ik,' zei
ik, de draagmast monsterend en daarna met een veelbetekenende blik
naar de voltooide, een eindweegs daarachter, waar ook al een vijftal man-
nen bezig waren de isolatoren aan te brengen.
- 'Alsof een mens niets beters te doen had,' gromde Janus alleen maar.
Het was zijn wijze van zelfvoldaanheid. Met de cijfers in zijnjournaal zou
hij je kunnen aantonen dat hij een record-breker was, maar hij kwam die
dag niet verder dan het maken van opmerkingen als: 'En maar schroeven
jongens. En maar schroeven!' Of: 'En te bedenken datje er nooit genoeg
van krijgt, almaar kilometers transmissie aan te leggen.'
- 'Je moest een jeep hier hebben. Waarom heb je eigenlijk geen jeep?'
vroeg ik. 'Je zou het net kunnen maken tussen de masten en die bomen-
wand hierlangs. Dan kon je tenminste nu en dan bij de jongens op de
Centrale zijn, voor wat gezelligheid.'
Hij haalde de schouders op en lachte laatdunkend met zijn dikke, sproe-
tige kop onder de tropenhelm. 'Jawel. En de rotzooi hier de rotzooi laten?
Man, je kent het buitenwerk nog niet. Het is weer een echte kantoor-
opmerking. Overigens zijn jullie daarginds degenen, die mij die jeep zou-
den moeten geven.'
- 'Dat is waar. Zullen we nu maar doorlopen?'
De avond begon te vallen. In enkele minuten zou het donker zijn, en uit
het bos om ons heen begon al de zware stilte op ons aan te dringen, die de
voorbode is van al die zonderlinge en huiveringwekkende nachtgeluiden,
waardoor kamperen in zulk een omgeving altijd iets naargeestigs heeft.
Het is alsof dat gewirwar van bomen en struiken en klimplanten, zodra
de zon voorgoed verdwenen is, plotseling herademt, een klamme, zie-
kelijke adem begint uit te stoten. Je krijgt opeens behoefte aan menselijke
warmte.
Onwillekeurig bleef ons troepje dicht bijeen lopen, en we haalden de an-
deren in, die met het monteren van de isolatoren bezig geweest waren.
Janus maakte lange dagen; had toch ook blijkbaar behoefte om zo gauw
mogelijk het bos uit te zijn, maar dan voorgoed.
- 'Is het nog ver naar het kampement?' vroeg ik hem.
- 'Daar! Zie je dat lichtje niet?' antwoordde hij en wees voor zich uit, het
tracé langs. Ik vroeg maar niet verder. In het donker dat nu al nachtelijk
was, viel de afstand niet te schatten. Maar na verschillende draagmasten
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te zijn voorbijgelopen, bereikten we er een, waaraan een tiental meters
boven de grond een electrische gloeilamp hing te stralen.
- 'Die draagbare transformators zijn toch maar gemakkelijk,' merkte ik
op, meer om mijn teleurstelling te verbergen, dat er van het kampement
nog niets te bespeuren viel.
Janus bromde alleen maar: 'Luxe.' Op schier afkeurende toon.
Er bleek vlak bij de mast een zijpaadje opengekapt, slechts een paar me-
ter breed, zodat we nu helemaal door het nachtbos waren ingesloten, je
kon wel zeggen verzwolgen, en ik haakte voor alle veiligheid mijn zak-
lantaren van mijn gordel los. Toen ik echter zijn heldere stralenbundel
over het pad liet"schijnen, keerde een van Janus' arbeiders zich naar mij
om en zei: 'Niet doen, meneer.'
- 'Hoe weet je dan of er niet godweetwat op de weg ligt,' verklaarde ik.
- 'Dat licht lokt de dingen juist aan, meneer.'
- 'Het gaat ze om de dingen,' bromde Janus achter mij. 'Het bos zit altijd
vol dingen, begrijp je.'
Ik volstond met de sceptische opmerking: 'Alsof electriciteit ook geen
ding is', maar gebruikte de lamp niet meer. Het was ook niet nodig. On-
verwacllts opende zich het struikgewas naar een helder-verlichte, open
plaats, waar een paar tenten stonden, bleekwit in de nacht, en een paar
open, uit dunne stammen en gevlochten palmbladeren samengestelde
huisjes, met een soort veranda aan de voorzijde, zodat zij hun lokkende
verlichting genereus naar buiten verspreidden. Pas op een tiental meters
afstand van dit alles doe~de de donkere boswand weer op ..
We hadden de plaats nog niet goed en wel betreden, of radio-muziek be-
gon ons even plotseling als het licht tegen te schallen, de hemel mag we-
ten met hoeveel decibels sterkte, maar het klonk oorverdovend na de
stilte die ons eerst omringd had. Dit was dus het kampement van Janus ...
- 'Hebben ze je bijtijds gemeld dat we gasten hebben, Krelis?' riep hij in
de richting van een der open hutten, terwijl hij de middelste binnen-
stapte, zonder mij te laten voorgaan.
De aangesprokene kwam te voorschijn draven; een forse neger in een
kort broekje met een borstrok die zijn gespierde armen en zijn stevige nek
geheel bloot liet.
- 'Alles is klaar, chef. Dadelijk.'
- 'Dus over een half uur. Als we gewassen zijn,' riep Janus over zijn
schouders terug, zonder omkijken. En weg was Krelis weer.
De hut waarin wij ons bevonden, was een soort van gemeenschapshuis
voor Janus en de twee voorlieden, zoals ik later vernam. Bescheiden wa-
ren deze beide inlanders bij de arbeiders gebleven, evenals de mijne, nu
de 'chef' - aldus noemden ze Janus - een collega uit de stad op bezoek
had.
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Tegen de achterwand van de hut met zijn opvouwbare tafel, een paar
klapstoeltjes en een luie ligstoel, stond een lage, glanzend-witte kast. En
ik kon mijn ogen pas geloven toen Janus er recht op af stevende, hem
opentrok en in de verlichting daarbinnen flessen en schaaltjes stonden te
glinsteren onder het aluminium-beslag. Terwijl hij zich met een fles in de
hand omkeerde, riep ik onwillekeurig uit: 'Verdraaid, je hebt een ijskast!
Dat is ook een verrassing.' .
- 'Alleen maar whisky heb ik nog,' antwoordde Janus verontschuldigend.
'Wil je ze puur of met water?' Precies zoals het in de stad had kunnen
klinken.
Om hem niet te laten wachten, dronk ik hem meteen toe, en begon daar-
na pas mijn laarzen los te peuteren.
- 'Je spullen zijn in de tent,' zei hij. 'Ik zalje ons badhuis wijzen.'
Alles stond er gereed toen ik in het dakloze afschutsel kwam, waar ook al
een kale gloeilamp hing te branden; een tobbe water, schone handdoe-
ken, en op een kist uitgestald een keur v~n mannelijke toilet-artikelen.
Neen, Janus liet het zich aan niets ontbreken, hoe ver hij ook van de be-
woonde wereld zat. En onderwijl raasde de radio-muziek maar tegen de
boswand ergens dichtbij aan, en wrikte zich door die donkere warwinkel
van planten, tot wie weet hoe ver.
Toen ik lekker opgefrist in mijn pyama weer naar het gemeenschapshuisje
terugkeerde, was Janus er niet meer, en terwijl ik mijzelf bediende uit de
fles die hij nadrukkelijk had laten staan op de inmiddels gedekte tafel,
bedacht ik, dat in dit comfortabel van de nood een deugd maken, zeker
het hele geheim lag van Janus' bruikbaarheid en zijn succes als pionier.
Gauw genoeg zou ik leren inzien hoezeer ik mij vergist had.
Hee11ang zat ik daar alleen te wachten, half-soezend na de vermoeiende
dag. Buiten, in de andere hutten klonk stemmen-rumoer, nu en dan over-
schald door de radio-muziek, - de ene rumba na de andere, uitgekwaakt
tegen het stellig dodelijk verschrikte ongedierte dieper in het oerwoud.
De typische geur van rottende planten en van oude humus was hier ver-
mengd met appetijtelijke etenslucht, die mijn eensklaps opgekomen hon-
ger aanwakkerde. Wat was Krelis van plan, dat het zo lang duurde voor-
dat hij zijn maal opdiende? En waar bleef collega Janus toch?
Juist wilde ik opstaan en naar buiten gaan om naar hem om te kijken,
toen er twee schoten knalden, Krelis aan kwam lopen en mij toeriep:
'Ay, meneer! Ze hebben heml'
- 'Ze hebben wàt?' vroeg ik.
Maar hij sloeg zijn hand op zijn mond, alsof hij zich versproken had,
draaide zich op zijn blote hielen om en verdween weer.
Ik volgde hem langzaam, in de richting van de gemeenschapshut der
arbeiders. Een aantal mannen, negers en creolen, met een enkele indiaan
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daartussen, hing er rond of zat op lage kisten, sommigen van hen ken-
nelijk al gebaad en luchtig omgekleed, enkelen nog in hun werkplurDe.
- 'Heeft meneer ook zo'n honger?' vroeg iemand van mijn eigen mensen.
- 'Wacht een beetje,' vermaande echter een van de arbeiders van Janus,
op een manier alsofzijn baas sprak. Verering uit zich bij de meesten aller-
eerst in navolging, komt me voor. Buiten ston9-er een ander in het licht-
schijnsel op de rumba-maat te dansen, helemaal in zijn dooie enigheid en
onvermoeid.
Bij het teruggaan liep ik juist Janus tegen het lijf. Blootshoofds was hij,
met zijn geweer nog in de hand. Achter hem aan verschenen nog twee
mannen, die zeulden met een groot, donker beest.
- 'Nu ga ik eerst maar baaien,' zei Janus langs zijn neus weg, terwijl hij
het geweer tegen de hut zette en mij verbaasd achterliet.
- 'Het is die grote,' vertelde een van de twee sjouwers tegen de enkele
arbeiders die kwamen aangewandeld. 'Datjlashlight van de chef draagt
net zover als een geweer.'
Ze sleepten de bosbuffèl, zo groot als een flink kalf, tot naar de helderste
lichtplek buiten, en begonnen hem met verwonderlijke snelheid te ont-
weien. Van ergens achter klonk de stem van Krelis door alle muzieken
heen: '"'Vacht even, ik kom zooo!'
Gelaten ging ik weer naar de gedekte tafel en schonk mij nog eens~in,
sufte weer weg, totdat ik van dichtbij het bars geroep van Janus hoorde:
'Of je goddorie nog niet klaar bent met je eten, Krelis!'
Het rumoer van de mannen was gedempt, de radio-muziek overgegaan
tot iets heel anders, symphonie-achtig, hoewel nog luid. Iets zoevends, als
van waaiend bos, ruiste daar overheen. Janus, in een of ander kort-
mouwig baadje en shorts kwam naar binnen en liet zich neerploffen op
het ongemakkelijkste stoeltje.
- 'Je zult wel moe zijn,' begroette ik hem.
- 'Ik ben blij dat ik die bosbuffel tot vandaag bewaard heb. Gasten zijn
gasten. Al een tijdlang wisten we dat hij in de buurt zat.'
- 'Had je niet kunnen wachten tot morgen? Dan zijn we er immers ook
nog.'
Op zijn gewone barse manier antwoordde hij: 'Zeker onder werktijd?
Het is hier geen kantóór, denk dat niet. We hebben geen tijd overdag"~1
- 'Je kunt je haast ook overdrijven,' suste ik hem. Maar hij reageerde niet
meer, sloot zijn ogen en wachtte op zijn beurt gela ten de komst van Krelis af.
Het liep al tegen halftien, toen het buffelvlees, goed klaargemaakt,~op
tafel kwam en in geen kleine stukken van ons bord verdween. De conver-
satie stokte bij zo'n hongerig en geweldig eten. J anus haalde ijskoud bier
tevoorschijn en dit vervolmaakte alles.
- 'Koffie?'
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Voor hij nog dit woord geuit had, was daar KreIis al met koffiepot en
kopjes.
- 'Heilige Ampère, wil je nu ook nog een sigaar?'
Zonder zelfs mijn knikken afte wachten, diepte hij een kistje uit de koffer
op, die bij de ijskast stond. We rookten zwijgend.
- 'Van het stadsnieuws weet je alles al,' begon ik aarzelend.
Janus antwoordde met schouderophalen.
- 'Er is op kantoor sprake van de bouw van een tweede centrale, hogerop,'
probeerde ik weer na een poos. 'Honderdduizend P.K.'
- 'Wat een kantoorvermogen,' gromde hij bij wijze van peroratie.
Onmogelijk gang in het gesprek te brengen. Zodat ik, nadat mijn sigaar
was opgerookt, maar opperde: ' 't Is bedtijd, niet?'
- 'Precies de goeie tijd.'
Hij had een tent voor zich alleen, en daar was ook een brits voor mij
klaargemaakt. Tussen de zijne en de mijne stond alweer een radio-ont-
vanger, niet zo'n simpel amateursding, maar zo-een die practisch elk
station van enige betekenis wel opvangt. Buiten, viel het mij nu op, terwijl
ik op mijn rug lag, was het stil geworden. Akelig stil. Want uit het ruisen
dat er eerst geweest was in het oerbos, had zich een veel verder, fijner
schrijnen losgemaakt, een huilgeluid uit duizendvoudig, onbepaalbaar
fluiten, sjirpen, gillen in elkaar geweven, pijnlijk van nabijheid voor het
bewustzijn, en toch in de ruimte ver-verwijderd; nu misschien toch dich-
terbij. Alsof het ongedierte, opgejaagd eerst door de radio-muziek, weer
dichterbij kwam, straks het kampement besnuffelen zou, zoals die ene
keer de jaguar.
- 'Ik snap niet, dat die bosbuffel niet opgeschrikt is door de radio-muziek,'
dacht ik luidop. 'Wie jaagt er met zo'n hels kabaal vlak bij, en dat nog
's nachts.'
Van de brits van Janus, die daar met zijn hoofd nog op zijn onderarm ge-
steund lag, alsof hij wat nadacht voordat hij ging slapen, klonk het, juist
gelijk een zin uit Brehm of uit Buffon: 'De bosbuffel ismuzikaal van aard.'
Hij zei het zonder grinniken; maar als om alle kwelling der geluiden van
het bos weer uit te bannen, greep hij naar de knopjes van zijn radio, die
fluisterzacht met vier, vijf tonen, telkens weer herhaald, het teken gaf van
een bepaald station.
- 'Daar zijn we weer,' sprak Janus voor zich uit. 'Daar komt ze... '
- 'lei radio Alger. Bonsoir chers auditeurs.. .'
- 'Het heeft geen missen. Half elf op mijn horloge,' ging hij voort.
Een mooie, warme vrouwenstem gaf nieuwsberichten, fluisterzacht nog
steeds, maar vlak bij onze britsen.
- 'Niets bizonders,' zei ik na een paar minuten, toen het résumé ten einde
was.
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- 'Stil, stil even,' bromdejanus. Nog steeds half overeind gesteund, lag hij
te luisteren met gesloten ogen, zijn gezicht verstild, je zou haast zeggen:
in verrukking.
Ieder heeft daarboven in zijn kop zijn eigen soort kanariepietje zitten,
dacht ik. Laat hem maar begaan. Maar toen eindelijk de stem was opge-
houden, een soort strijkjesachtige muziek begon en Janus snel het appa-
raat weer buiten werking stelde, kon mijn eigen duiveltje niet nalaten
hem plagerig te zeggen: 'Vond je heus die stem zo mooi ?'
Hij gaf geen antwoord eerst. Toen, met het duiken van zijn vrije arm
onder de brits: 'Neem je ook een nightcap?'
De veldfles die hij gegrepen had stak hij mij toe en rolde daarbij meteen
op zijn buik. Zo dronk hij op zijn beurt al klokkend wat een lange teug
moet zijn geweest. Daarop stak hij de veldfles weer onder zijn brits en
bleef zo nog een poos vooroverliggen. Opeens begon hij: 'Die stem her-
innert me aan iemand. Ofliever, het is niet herinneren. Zij is het zelf, het
kan geen ander zijn. En Algiers is geen onwaarschijnlijke plaats voor
iemand die je in Abidjan, aan de Cate d'Ivoire hebt leren kennen. Je
kunt je tegenwoordig zo ver niet verstoppen, of er is nog een mogelijkheid
van ontdekking. Een kwestie van voltage of je verloren dingen, verloren
mensen bedoel ik, nog ooit terugvindt. .. '
- 'Je zou erheen kunnen schrijven,' opperde ik omdat hij zweeg. 'Radio
Alger komt zeker terecht.'
De eerlijke deelneming die er in mijn woorden lag, moet hem getroffen
hebben, want hij ging voort: 'Ik zei verliezen, maar ik bedoelde toch ver-
stoppen ... Ik ben degene die weggegaan is, die zich onvindbaar gemaakt
heeft. Niet zij, 0 neen, dat was haar aard niet. En nu denkt ze - áls ze
tenminste nog aan me denkt, maar dat zal wel - dat ik bang was. Bang
omdat ze getrouwd was, met alle complicaties daarvan. En toch was het
niet zo. Ik was wel bang, en ik zou nu wéér bang zijn. Maar dàt was het
niet. Dáárvoor behoef je niet tot in deze uithoek van de wereld weg te
kruipen, midden in dit rare continent, ergens in een oerwoud. Zóveel
isolatie, dat de vonk onmogelijk meer kan overslaan bij zóveel overspan-
ning, snap je, dat het dáárom is? Kwestie van voltage. En op een goeie
keer hoor ik zo-maar die stem, terwijl ik aan dit apparaat aan het knut-
selen ben. En van toen afkan ik het niet meer laten. Je zult het niet ge-
loven, maar ik ben tegelijkertijd bang, dat ik plotseling op een keer haar
stem niet meer te horen krijg. Elke avond bang. En wat dan? Wat dan
nog?'
- 'Iedereen is weleens ergens bang voor,' trachtte ik hem te troosten toen
hij weer zweeg. 'Maar je noodlot kun je niet ontlopen. Nergens.'
Hij scheen even na te denken, voordat hij verder ging: 'Je zegt het. Nood-
lot was het. Een ander zou in mijn plaats geredeneerd hebben: Goed dan,
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dit is de vrouw die voor mij geschapen is en die zegt dat ze mij toebehoort.
Ik neem waar mijn hart aan hangt. Hij zou vandaag getrouwd zijn en
een gezin bezitten, een huis met kinderen en een plaats waar hij altijd
weer naar toe zou trekken, hoe ver of hij ook zou gaan. Dat is het geluk,
beweert een ieder en ik wil het ze best nabeweren. Maar ik redeneer niet
en heb trouwens niets, volstrekt niets te beweren. Want er is ook zoiets als
noodlot, een tevéél, een plotselinge overbelasting, net zoals wanneer de
hliksem inslaat op je prachtige transmissielijn. Dan gebeuren er onge-
lukken wanneer je isolatie niet in orde is en je aarding prutserig. Er is een
grens aan de hoogspanning die ieder net verdragen kan, al naar het mate-
riaal waaruit je gemaakt bent. Kwestie van voltage, zei ik toch .. .'
Ik wist niet meer wat in te brengen toen hij alweer ophield. En alsof hij
eensklaps tot zichzelve kwam - zijn alledaagse zelf dan - bromdè hij: 'Maf
je al? En ik lig maar te lullen als een oud wijf. Ajuu dan!' Hij knipte het
licht uit en ik hoorde hem zich omkeren op zijn brits. .
-Zijn spreken had mij onze omgeving, alles daarbuiten even doen ver-
geten. Maar nu was de nacht hier ook opeens, en daarmee de oerwoud-
beklemming ; onderdrukt gejammer en het plotseling oploeien van een
dier. Krekelgesjirp, of een mens mag weten wat anders. En vlakbij het
reeds diepere, tragere ademhalen van Janus. Een zegen voor hem, dat
vermoeienis de kerel met zijn gezonde slaap zo gauw zijn leed liet ver-
geten. J anus, met wel een heel eigenaardig kanariepietje in zijn hoofd. Ik
kon hem moeilijk om méér bizonderheden vragen, tot alles mij hegrijpe-
lijk zou zijn. Je bent oud genoeg om ieder zijn eigen geheimen te gunnen.

In de morgen was hij degene die mij wekte. Er was gekwetter van vogels
hui ten en al enkele stemmen van de árbeiders, die elkaar plaagden in de
nog onbegonnen dag.
- 'Met zonsopgang is het de beste tijd om op te schieten', zei Janus ver-
ontschuldigend. Hij was al bijna klaar om te vertrekken.
De werkelijke aanblik van het kampement, nu bij daglicht, was heel wat
vriendelijker dan 's nachts. Het scheen als met een koestering geheel en
al opgenomen in het woud, en stond daar zo vertrouwenwekkend met
zijn eigen matte kleuren tegen de benevelde boswand aan gekropen,
wachtend op het jonge licht. Je woonde er in een put van plantengeuren,
- zo heel anders dan op de doorwaaide savanna; fantastischer en ver-
warrend. Of kwam die indruk door de flarden gesprek met Janus, die mij
nog in het hoofd waren blijven hangen?
Hij stond te ontbijten toen ik mij bij hem voegde, en zwijgzamer nog dan
anders, ging hij mij voor, het vochtige bospad over, waarlangs de arbei-
ders reeds eerder vertrokken waren. Ik zou de paar laatste mijlen van de
voltooide lijn inspecteren; bij de eerste draagmast die we tegenkwamen
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stonden een paar mensen al te wachten met de kisten meetinstrumen~en.
De eerste steekproeven verliepen goed; Janus had zijn mannetjes uit-
stekend afgericht, ze reageerden op een enkel woord. En wat zijn eig~n
werk betreft, geen vuiltje aan de lucht.
Langs het tracé waren alweer distels begonnen hun bloesemknopjes op te
steken, die er pompeus uitzagen, vol dauw. Als vreemde ijzeren bomen
stonden de grijze masten apart en grimmig tegenover de woudreuzen,
kaal en onbewogen hun metaal, de trossen isolatoren als vreemde vruch-
ten aan hun dorre takken, ook al bedauwd, evenals de lijnen, - mat-
glanzende lianen die ze van top tot top verbonden. Overal, tot in onze
modernste techniek, blijven wij navolgers van de oervormen der natuur.
We waren nog maar kort bezig geweest, verlieten juist de ene draagrnast
waar we onze metingen verricht hadden, om naar een van de volgende
te gaan, terwijl de arbeiders met de kisten achter ons aan sjouwden, toen
Janus opeens bleef staan, zich naar de grond boog en naar iets wees met
een uitgestoten: 'Verhip!' dat meer klonk als een pijnkreet dan als een
exclamatie van verbazing. Mijn eerste gedachte was dan ook, dat iets hem
gestoken of een slang hem gebeten had. Met een paar grote stappen
haalde ik hem in, en zag wat hem daar voorovergebogen'vasthield.
Op de grond, onder de lijnenboog, lagen twee vogels met uitgespreide
vleugels naast elkaar. Dood en schraal-verstijfd.
- 'Zie je dat?' vroeg J anus onnozel en nog steeds in dezelfde houding, de
armen hulpeloos voor zich uit hangend. Zijn handen alsof ze aanstalten
maakten de twee beestjes op te rapen, maar nog aarzelden. En hij her-
haalde dringender: 'Zie je dat?'
- 'Ze zijn tegen een van de lijnen opgevlogen,' veronderstelde ik onna-
denkend.
Janus hurkte neer en tilde voorzichtig een van de vleugels op, die dadelijk
afbrak.
- 'Neen, verkoold,' zei hij. 'Ze hebben contact gemaakt met het hoog-
spanningsnet: Dat is het juist.'
- 'Maar hoe kàn dat?' Onwillekeurig hurkte ik naast hem. De arbeiders
hadden ons ingehaald, kwamen er nieuwsgierig bij staan. 'Twee bos-
duiven,' zei een van hen. 'Ze zijn niet goed meer,' merkte een ander op.
'Jammer.' Teleurgesteld liepen ze door.
Janus scheen hun aanwezigheid niet te bemerken. Alleen de mijne.
'Kijk,' ging hij voort, en wees naar hun zwarte snavels die tegen elkaar
lagen. Hij haalde zijn potlood uit zijn khak.ihemd en stiet met de punt
daarvan voorzichtig tegen de beide snaveleinden. Ze verschoven beiden
en zaten tegen elkaar gekleefd. De kopjes lieten los van de zwartbruine
verenromp; het was een zielig gezicht. Aaneengekit tot in de dood ...
- 'Begrijp je het nu?' vroeg hij met iets ongekend zachts in zijn stem.
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Ik begon te vermoeden, nu ook geboeid, zoals iemand die de ontknoping
van een drama in de gaten krijgt. Maar hij liet mijn fantasie geen kans,
begon zelf te verklaren: 'Ieder van de twee vogels vloog naar de lijn, om
vlak bij elkaar te gaan zitten. Ze staken de koppen reeds uit naar elkaar,
al flirtend, al lonkend. Misschien om elkaar wat toe te stoppen of iets te
fluisteren in hun vogeltaal. Onwetend dat ze beiden terechtkwamen in
de corona van onze zeventig kilovolt. Man, wij zijn goden, zieje dat niet!
Goden van vogels, die ze electrocuteren als ze te dicht bij elkander komen
op ons domein, zoals wij op onze beurt de vogeltjes zijn van andere go-
den! Op het moment dat hun vochtige snavels elkander raakten, had je
de stroom. Eén kus, en verbrand zijn ze neergevallen, de arme min-
naars ... '
Zijn zware massa zwikte overeind. 'Kom, we gaan verder,' zei hij op zijn
gewone manier, terwijl hij de lijfjes uit elkaar schopte. 'We zijn hier voor
de techniek en niet voor de natuur, die we naar de verdommenis helpen.'
Ik dacht aan het kanariepietje in zijn hoofd, dat misschien ook zo ver-
koold was, en het gekke beeld liet me niet meer los. Janus leerde ik wel
van een heel merkwaardige z~jdekennen. Niemand bij onze maatschap-
pij, die ereen flauw vermoeden van scheen te hebben, hoe hij werkelijk was.
Zonder andere dan strikt zakelijke opmerkingen sch~rrelden wij de hele
morgen door. Alleen de werklui maakten afen toe gekheid. Maar Janus
bleef in zichzelf verzonken; efficient, doch' ontoegankelijk.
De lijn bleek onberispelijk aangelegd, de energieverliezen waren beneden
het berekende gemiddelde, zodat onze telefonades met de Centrale een
hoogst bevredigend verloop hadden. Ze konden mij minder boeien dan
het geval van Janus, dat nu voor mij inderdaad 'een geval' geworden was.
Deze man die na zijn werk 's nachts nog doodrustig op bosbuffels ging
jagen, vertederde zich overdag over een paar verkoolde vogels; bij dag
een gesloten, ruwe gast, lag hij in de eenzaamheid van zijn tent laat nog
verdwaasd naar een verre vrouwestem te luisteren. Er klopte iets niet bij
J anus, de anachoreet, de epicurist in de wildernis, de vluchteling voor wat
eigenlijk?
Hij vertelde het mij in de namiddagpauze, nadat wij onze lunch gebruikt
hadden en het heetste van de dag aan allen recht gaf op een uur siësta.
Aan de schaduwkant van de kampementsruimte had hij twee hangmatten
laten binden, en terwijl wij daarin lagen te rusten, vatte hij onbewust de
draad van mijn gedachten op, of mogelijk vervolgde hij slechts de zijne,
toen hij opmerkte: 'Wel toevallig, dat die vogels net met elkaar in aan-
raking kwamen, toen de lijn onder stroom stond. Dat is nou precies wat
ik onder noodlot versta.'
- 'Ik ook,' zei ik. 'Maar ga voort.'
Wc lagen beiden voor elkanders blikken beschut door de hangmatrand.
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Boven ons alleen de blauwe lucht, waarin enkele wolken dreven, en de
vele boomkruinen die als dichtgeweven kantwerk ertegen afstaken. Een
gesprek onder deze omstandigheden heeft meer het karakter van een
tweevoudige alleenspraak, maar wordt gaande gehouden door een soort
van radio-uitzending der onuitgesproken gedachten. Mijnentwege mag
men dat ook telepathie noemen, - weet ik veel. Maar onder zulke om-
standigheden scherpt je aandacht zich tot heel zorgvuldig luisteren, en je
verstaat, of liever begrijpt meer dan anders. Je krijgt inzicht.
- 'Daarom zei ik ook, dat het een kwestie van voltage is,' ging Janus na
een poos voort. 'Er zijn spanningen die bepaalde organismen niet kunnen
verdragen, zonder dat ze er aan ten gronde gaan. Als ze dàt nu maar be-
greep ... '
En weer na enig zwijgen, waarin ik dacht dat hij misschien opnieuw, als
gisternacht, was ingeslapen [en eerlijk gezegd vond ik dat jammer] ver-
volgde hij zijn monoloog: 'Het merkwaardige is, dat het óók door een
zoen gekomen is. En welk een zoen! Er zijn vrouwen die je kussen alsof
het een handdruk of een gewone vriendelijkheid is. Alles wordt gedegra-
deerd en waardeloos gemaakt. Weet je eigenlijk wat de biologische oor-
sprong, de physieke betekenis van het kussen is? Ik heb me laten ver-
tellen, hoe het een wederzijdse infectie bedoelt te zijn. Evenzeer als een
wederzijdse overbrenging van geaccumuleerde gevoelens. De slijmvliezen
passen zich aan elkanders bacteriën aan, de microflora van het ene orga-
nisme wordt op het andere overgebracht opdat bij een intiemer, nog
dieper gelegen contact, geen ongelukken zullen gebeuren, geen biologi-
sche kortsluiting in de sfeer waarin de bevruchting onder optimale condi-
ties moet kunnen plaatsvinden. De natuur zorgt prima voor zichzelf en
heeft de mens met zijn overgevoelige huiden en vliezen het zoenen ge-
leerd. Denk niet te licht over de materialistische kant van deze dingen. Ze
hebben een diepe betekenis, die heel ongemerkt overgaat naar het do-
mein van de geest. Om nog maar te zwijgen van de functie van ons reuk-
orgaan daarbij.'
- 'Het is een hele filosofievan de kus, dieje daar ontwikkelt,' mijmerde ik
hardop, toen hij weer ophield en zijn gedachten geluidloos voortspon.
'Een positivistische theorie ... maar ik mis daarin nog jouw kwestie van
voltage.'
Ik trachtte zo nuchter mogelijk te reageren, om hem nog verder uit zijn
tent te lokken. En het lukte, want de uitzending kwam weer op uit haar

fading en werd waarneembaar.
- 'Ze had een mond, die je van het eerste ogenblik af uitnodigde, dwàng
om te zoenen. Een mond verbonden met haar stem, die je gehoord hebt.
Precies behorend bij die stem, zo vol en warm, zo bloemachtig en wel-
riekend. En toch heb ik het"wekenlang nagelaten, opzettelijk, omdat het ~
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me niet om een flirt begonnen was, maar ik eerst zekerheid wilde hebben.
Zekerheid dat ze even wanhopig, evenzeer tot in de grond van haar we-
zen op me verliefd was, als ik op haar. Dan pas zou de zoen waarnaar ik
verlangde, waar ik dag en nacht aan denken moest als aan de bevrediging
van al mijn begeerten, inderdaad de betekenis hebben die ik er zelf aan
hechtte. En ik kon er eerst niet zeker van zijn, want ze stond in Abidjan
bij de hele blanke kolonie bekend als een ontzaglijke flirt, zo-een die risjes
mannen aan haar zegekar gekoppeld had, zonder dat één van hen, haar
echtgenoot incluis, kon zeggen dat hij haar werkelijk hàd. En moest ik de
zóveelste zijn? Daar had ik nou net geen zin in; is mijn aard niet; dan ga
je liever naar de eerste de beste, en legt zo-mogelijk na afloop de pegels of
het cadeautje op tafel. Als liefde of verliefdheid de positieve pool is, dan is
zelfrespect de negatieve, geloof je ook niet? Ik bedwong mijzelf dus, en
vraag me nàg af, waar ik toen al die energie vandaan gehaald heb. Het
heeft niet mogen baten. En of ik al tegen mezelf zei: Ze heeft toch haar
huishouden en haar twee poppen van kindertjes waarmee ze gelukkig
schijnt, en de stoet van komende en gaande aanbidders die dat alles com-
pleteren, - het hielp geen bliksem. Deze dingen zijn sterker dan jezelf. Je
raakt in de corona van het spanningsnet, je eigen condensor-effect speelt
mee om zo te zeggen, enje wordt de speelbal, het slachtoffer van krachten
die groter zijn dan jezelf.'
Nu was hij toch overeind gekomen in het vuur van zijn eindelijk bewoor-
de gevoelens. Maar ik zag dat hij zijn hoofd had afgewend, alsof hij tegen
de verstilde oerwoudwand aan sprak, die àlle geheimen in zijn eigen
ondoordringbaarheid opnam en geen echo teruggaf. Beelden die nooit
meer afwezig geweest moeten zijn uit zijn diepste bewustzijn, kregen nu
vorm en gestalte op het eenvormig-groene warrelscherm dat ons omring-
de en in een maagdelijke afgeslotenheid, ver van de buitenwereld ge-
vangen hield.
Arme kerel, dacht ik, maar verroerde me niet, om niet dit vluchtige,
nauwelijks voor mij bedoelde contact, dit zeker niet op mij gerichte con-
tact ontijdig te verbreken.
_ 'Het begon van mijn kant met toe te geven aan het geflirt,' hernam
Janus, nu bijna mompelend. 'Ik ben een slecht danser. Wat kun je dan
anders doen, als je een aardige vrouw tegenkomt? En in die oorden zijn
ze nog zeldzamer dan hier in de negorij van de stad, bij al die aange-
toddelde werksters uit onze provincieplaatsjes, die voor het salaris van
hun stupide mannen de dame komen uithangen. Dáár zijn het tenminste
françaises, die weten wat conversatie is. Je hoeft zelf niets te zeggen, en
ze houden je alleraangenaamst bezig. Ook de lelijkerds en het soort dat al
op jaren is. Daar niet van. Maar zij viel dadelijk op, stak boven alle an-
deren uit, door een charme, een zekere apartheid, die je gerust ook mooi
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kan noemen. Stellig, een zeldzaam knappe vrouw, in alle opzichten,
figuurtje, haren, de weelderige van brunettes, ogen, mond ... Vooral de
stem, de mond, haar ernstig kijken als je 't niet verwachtte, en haar glim-
lach plotseling, terwijl je daar nog minder op verdacht was. Een bloem
die openging, haar mond ... '
Hij maakte een vaag gebaar, een koestering met zijn grote hand; een on-
geduldig, neen gelaten opzijschuiven van de ruimte en de afstand, van
de tijd die hem al scheidde van dit beeld. De tijd ... Alsofer tijd verloren
gaat bij de transmissie van die wisselstroom die liefde heet. Het hele leven
is tenslotte één moment voor ons bewustzijn; één moment waarin het
niet-zijn opgaat in het zijn, en aanstonds weer terugzinkt in het niet-zijn.
- 'Ongemerkt wordt belangstelling verliefdheid en verliefdheid liefde, als
zoiets bestaat,' vervolgde Janus zijn alleenspraak. Hij dook weer achter-
over in zijn hangmat, lag opnieuw onzichtbaar, en werd weer alleen de
radio-emissie, enkel opgevangen door de antenne van mijzelf, - of wel-
licht ook nog door een ander ... In Algiers? '
- 'Ongemerkt ... dat is te zeggen, je verandert tot iets onherkenbaars voor
degene die je altijd was. Je brengt een durf op, een ernst, een wil die je
voordien nooit mogelijk waande, die nadien ook nooit meer mogelijk is,
vermoed ik. Op een avond, broeierige avond aan de Ivoorkust, op die
stomme weg nabij de zee, heb ik me uitgesproken, plotseling, een lang
gesprek, het kwam ineens zo over me, we liepen naast elkaar te wandelen,
ze hield mij aan mijn bovenarm vast, omdat ik haar te vlug liep, en toen
bij die aanraking, opeens, moest het eruit. Ik had haar nog niet anders
aangeraakt dan door een handdruk, als ik kwam en ging. De rest was tot
dusver alleen maar conversatie en geflirt geweest. Maar nu, ik bleef op-
eens staan, ging geen stap meer verder, flapte het eruit, wat mij die hele
tijd beroerde. En ze liet mijn bovenarm niet los, bleef dicht bij mij, vlak
tegenover mij. Ze vluchtte niet. Haar ogen bleven kijken, kwamen
dichterbij, al dichter. Iets electrisch, kleine schokjes trokken om haar
mond. De stem, die stem van gisteravond en van elke avond hier in het
bos, kwam uit die lieve mond tevoorschij n: 'Moi aussi je t' aime... infini-
ment.' Dat zei ze. En toen niets meer, omdat haar mond de mijne raakte
en alles voortaan onherroepelijk was. Gebeurd; voorgoed.'
Zijn zwijgen bleef ditmaal vervolgloos. Definitief, alsof hiermee al wat
hem hoog zat, was gezegd. Hij keek op zijn horloge en gromde weer ge-
woon: 'We moeten gaan. Geslapen heb ik niet.'
Gedroomd, dacht ik. De mooiste soort van droom: die der verbleekte
werkelijkheid. Vermooid door vruchteloos verlangen, maar ontdaan van
al wat nog aantastbaar is. En onder het werken in de reeds wat koelere
na'middag overwoog ik, of hij wellicht laf was, dan wel tragisch in de
steek gelaten door een vrouw die minder opbracht dan haar partner en
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geen grote consequenties hechtte aan een kus gegeven ergens midden op
een weg. Een frase, 'moi au~si'. Hoe makkelijk zeggen wij niet 'ook' en
zetten wij het teken 'is gelijk' voor waarden uit twee werelden die even-
zeer verschillen als de mikrokosmos van de makrokosmos of als zwak-
stroom van de hoge, dodelijke spanning in het ranke net daar boven ons.
Bij alle analogie toch onverantwoord ... kwestie van voltage, zoals Janus
had gezegd, met honderdvóudig recht van spreken.
- 'Morgenvroeg vertrek je zeker weer,' vroeg hij aan het einde van de
dag. 'Je hebt het allemaal gezien. Ze kunnen nu weer rustig op kantoor
hun nota's schrijven.'
- 'Ja, dat was ik ook van plan,' zei ik, begrijpend dat hij na de onbedoel-
de en voor hem stellig ongewenste intimiteit der laatste vierentwintig uur
mij liever kwijt wou zijn. Mijn verse wetenschap kon hem slechts hin-
deren. En dan, wanneer hij straks om half elf weer luisteren zou naar
Radio Algiers, hoe kon hij het verdragen dat ik aan de andere kant van
het belichaamd apparaat mee lag te luisteren, nu ik bijna alles wist?
Dat dit hem wurmde en mijn vermoeden juist was, bleek wel,' toen hij
mij na het avondeten, dat hij aanstonds, zonder nog in het bad geweest
te zijn, liet opdienen, haast schamper, langs zijn neus weg mededeelde,
dat hij wat ging jagen en misschien pas tegen middernacht terug zou ko-
men. 'Morgenvroeg is het voor jou een hele ruk,' besloot hij. 'Wacht dus
niet op mij.'
Maar ik had zelf mijn plan ook klaar, teneinde hem van deze dwaas-
heid af te brengen.
- 'In de tent vind ik het vrij benauwd,' verklaarde ik. 'Mij is het liever
in een hangmat, hier, bij de ingang van de hut of ergens anders onder
open dak te slapen. Overigens zou ik in jouw plaats die jachtpartij maar
uitstellen. Het ziet naar regen uit.'
Hij knikte. 'Net zoals je wilt. Ik kan ook blijven.'
- 'Luister,' zei ik, 'voordat ik het morgen soms vergeet. Het lijkt mij
veiliger op alle masten toch een bordje aan te brengen met een doodskop
en daaronder iets van 'Afblijven. Levensgevaarlijk' ofwat dergelijks. Net
als in beschaafde streken. Wel komt misschien geen sterveling straks het
tracé nog langs, en àls er iemand komt, is het een half-wilde die niet lezen
kan. Maar toch, zo'n doodskop spreekt een internationale taal. Wat
dunkt je, zal ik het de directie maar niet voorstellen ?'
- 'Je houdt het noodlot toch niet tegen,' was zijn antwoord. 'Of misschien
voor mensen wel? Nou, vraag voor mijn part maar.'
Hij trok zijn laarzen uit, ging baden. En ik maakte dadelijk van de ge-
legenheid gebruik mijn hangmat op te zoeken, uit te rusten en te veinzen
dat ik sliep, hoewel het onmogelijk was zo vroeg, met al die uitgekrijste
radio-muziek weer tierend door het kampement. Totdat dit klokslag tien
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uur ophield. J anus was nog langs gekomen, opgefrist, en zei alleen maar:
'Bind je hangmat hoger. Er zijn jaguars hier in de buurt, en nu ik van-
avond niet meer op jacht ben gegaan, heeft minstens één een etmaal
langer te leven. Dien hem liever niet tot galgemaal.'
Hij had zijn nuchtere zelf weer kennelijk hervonden, maar ik wist: niet
langer dan tot half elf. Daarom vermeed ik iedere verdere gemeenzaam-
heid nadat ik aan zijn raad gevolg had gegeven. Misschien was deze alleen
bedoeld als schuchtere poging om mij toch nog in de tent te laten slapen,
ingeval hij mijn bedoelingen doorzien had. Maar daar trapte ik niet in,
en alles bleef als afgesproken .
.Weer was het stil en alles schijnbaar slapend om mij heen. Behalve in het
bos en in de tent van Janus dan. Een mensen hart is ook een soort van
oerwoud; nimmer slaapt het helemaal; wel droomt het somtijds, ook
terwijl het waakt.
Dezelfde uit vele ruis- en tril- en sisgeluiden saamgestelde stilte, vol be-
tovering van een onkennelijk leven, ver van ons en toch hoezeer nabij,
omhing het kampement. Het buitenlicht, dat heel de nacht bleef branden,
verspreidde een gouden zachtheid over de in die stilte reeds vervreemde
bodem, het nu zwart geboomte op de achtergrond, de donkerbruine
hutwand vlakbij.
Noem het onbescheiden, maar ik keek op mijn horloge ofhet half elf was.
En daarna trachtte ik scherp te luisteren of ik iets kon horen uit de tent
van Janus, dertig passen verder. Opgelost was ook dat, wat er fluisteren
moest, in het algemene zwijgen, in de vele fluisteringen van dat zwijgen.
Even dacht ik iets te horen van een franse vrouwenstem, oneindig melo-
dieus, ontroerend teder. Maar het kan ook net zo goed verbeelding zijn
geweest, want weldra sliep ik in. Inspectiedagen zijn vermoeiend in de
tropen, en vooral voor iemand met een tamelijk zittend leven aan een
stadsbureau.
In de jonge morgen braken wij weer op. Niet welgemoed ditmaal, maar
met de lichte gemelijkheid van lieden die een kleine taak volbrachten en
weer heengaan naar de alledaagse sleur. Collega Janus begeleidde ons tot
de laatste draagmast die werd opgezet, terwijl de juist voltooide alweer
werd volgehangen met zijn porceleinen ornamenten, net een grote dwaze
kerstboom, een kubistische, temidden van de echte bomen, die nog leef-
den, zijn gelijken in reusachtigheid, maar niet als hij belachelijk als je 't
goed beschouwde. Zoals alle mensenwerk wel respectabel is, maar iets
belachelijks krijgt zodraje vergelijken gaat met wat volkomen spilziek de
natuur rondom ons schept.
- 'Je doet ze maar de groeten ginds,' zei Janus ruw bij het afscheid, 'en
vertel ze maar, dat ze voor mijn part. .. Nou, verzin maar wat.'
- 'Je amuseert je,' antwoordde ik, zo onverschillig mogelijk.
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Aan het eind van het tracé ontving ons de savanna, gloeiend al van zon.
Een hele overgang wanneer je uit het koelere bos komt. En opeens scheen
daar ook weer de volle nuchterheid te zijn van een heel andere wereld
dan die waarin Janus werkte. En waarin hij, naar ik later merkte, zichzelf
heeft vastgewerkt.
Intussen is dit al wat ik uit eigen wetenschap van Janus kan vertellen, die,
wat of hij verder ook gedaan heeft, een bekwame vent was in zijn vak.
Met de rest, waar ik bij tussenpozen achter kwam vanwege mijn positie
bij de Hoofddirectie ofuit anderen hoofde, kan ik kort zijn.
Nauwelijks was de l~jn tot halfweegs de savanna doorgetrokken - en be-
hoorlijk afgebouwd, dat moet ik zeggen - of er kwam een korte brief van
Janus naar de stad, met zijn ontslag. Hij vroeg niet, nam. Omstandig-
heden, schreef hij, noopten hem om omgaand te vertrekken. En of wij
maar dadelijk voor vervanging wilden zorgen. Tropenkolder noemden
. het de bazen, omdat onze maatschappij nu eenmaal de tactiek heeft,
niemand vast te houden die niet héél graag wil, contract of geen con-
tract. Dat is soms zuur, als het om een geschikte kerel gaat. Maar ik dacht
er het mijne van, en sloot privé een kattebelletje in bij het antwoord der
directie: ' 't Is in orde Janus. Heb je al een plane geboekt?'
Hij reageerde ook op deze vriendelijkheid niet meer, liet niemand weten
welke dag hij in de stad kwam, en verliet het land geen halve etmaal
later. Spoorloos en geluidloos.
Wel kreeg ik een maand of wat daarna een kaart van hem, zo'n dood-
gewone bruine prentkaart met een stom gebouw daarop, dat volgens
onderschrift het stadhuis van Algiers was. Veelbelovend. Niettemin stond
op de achterkant alleen zijn naam, geen andere, niet de een of andere
lieve naam met vrouwelijke hand geschreven. Ook geen groet zelfs; en-
kel: 'Jo' En nog geen week daarna kwam het nieuwe nummer van 'De
Ingenieur', waarin zijn doodsbericht, met géén bizonderheden, niets.
Je kunt nu nog wel blijven piekeren of hij lafwas, dan wel moedig, wijs
of dom. Maar van de doden niets dan goeds, en van het leven ... nou ja,
ieder heeft zo zijn tragiek en in zijn bovenkamer zijn kanariepietje. Wees
er zuinig op en laat er niemand iets van merken, wat je ook verder uit-
spookt.
In het laatste jaarverslag der maatschappij staat, hoe dan ook, heel
zakelijk vermeld: 'De 70 kV-transmissielijn, die tot op heden goed vol-
doet, werd aangelegd door die-en-die alsook door ir. C. Janus.' Tussen
haakjes - zo zijn wij - is daaraan nog beleefdelijk toegevoegd: 'inmiddels
overleden'. Heel correct. Ons hoofdkantoor behoudt zijn eigen, wat be-
perkte kijk op wereldoude kwesties van voltage.
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HET GROTE LEVEN

Het grote leven is een zee, die in haar schoot
geheimen bergt van teugelloze lust en luim
van vreugden, spattend hoog in vlagen vluchtig schuim
en van onstuimigheid, omhelzend tot de dood.

Wie het verwint, keert in triomf de haven in,
al hangen want en zeil in flarden aan de mast
en blijft hij aan de wal een ongedurig gast,
bezeten van de roes in zijn herinnering.

Alleen het schip, dat thuis blijft, krijgt geen averij
en houdt voor ieder oog de ongeschonden schijn,
maar het verrot allengs beneê de waterlijn
en maakt tenleste aan de kade tàch slagzij.

DE ERFTANTE

Als in een glazen stuiter opgesloten
drijft in de kleine kom haar dommelige vis,
zijn schilf'rend goud, van ouderdom verschoten,
glimt in het water, dat vuil-groen van algen is.

Zijn lippen hangen neer in diep verachten
en spuien nu en dan alleen maar bellen lucht,
de ogen puilen ledig van gedachten
en schrikken van -geen schim of schaduw of gerucht.

Gelijk haar vis zo doezelt in haar serre,
omringd van gelend palmengroen en varenkruid,
de schijnbaar kinds geworden douairière
en staart verwezen naar iets nog onzichtbaars uit.

Om beurten komen trouw de erven kijken
met honing op de tong en hebzucht in het hart
en merken niet, dat zij niet wil bezwijken
en hen met opzet aldoor onderling verwart.



VERZEN

BIDPRENTJE

Bidt voor de ziel van Mr Zaliger,
hij was waarachtig niet inhaliger
en leefde heus niet veel schandaliger
dan menigeen van ons.

Met heiligheid en huw'lijkstrouw,
behalve van zijn eigen vrouw,
nam hij het nimmer practisch nauw
als menigeen van ons.

Hij bleef een vreemde voor zijn kinderen
en eiste net als van zijn minderen,
dat zij hem enkel maar niet hinderden,
- als menigeen van ons.

Stoer baande hij zijn carrière
met elleboog en derrière,
maar sprak steeds minzaam van 'confrère'
- als menigeen van ons.

Met kerk en clerus stond hij goed
als ieder, die 'zijn plichten doet'
en kruimels strooit van overvloed,
- als menigeen van ons.

Bidt voor zijn ziel, nu hij gestorven is,
zijn weduwe met kroost geborgen is,
zijn goede naam weer onbedorven is
als die van u en ons.

\
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PROMETHEIA

Hoe vaak had zij niet naar zijn dood verlangd
om van zijn tyrannie bevrijd te leven
en niet meer door zijn wellust aangerand
aan wat zijn recht was te zijn prijsgegeven,
zijn dood door een noodlottig ongeval
als in de kranten daag'lijks viel te lezen,
tot schrikkend zij haar ziel God aanbeval
en bad, dat Hij haar denken zou genezen.

0, Recht en Plicht, zij hadden zijn gezicht,
zijn stenen ogen zonder tederheid;
alleen uit angst voor hen was zij gezwicht,
het hart vol machteloze opstandigheid.

En tóch, hij had haar aanzien, vaste grond
en het geluk van kinderen geschonken;
waarom dan hunk'ren naar wat niet bestond:
een in elkaar met lijf en ziel verzonken
verzaligd drinken en gedronken zijn?
Blijft er wel ooit een liefde onbeschadigd?
Er komt bezinksel in de beste wijn
en niemand in dit leven wordt verzadigd.

Wie kan voorzien, hoe, wat eens is geweest,
tot in zijn tegendeel zal gaan verworden?
Misschien veranderde zij zelf het meest
en werd pas rijp, toen hij alreeds verdorde.

Nu is hij dood. Zolang zijn handen trilden
en bleek als krabben kropen op zijn borst,
leek het of hij nog naar haar grijpen wilde,
alsof hij niet alleen te sterven dorst.
Maar 't reut'len ebde weg, zijn stenen ogen
braken en werden grauwen dof als as;
het nachtlicht vloeide uit in regenbogen,
omdat haar starre blik beslagen was.



VERZEN

Ineengestort ligt nu de laatste brug,
die hen alleen maar voor de wereld bond
als oevers, ontoegank'lijk steil en stug,
waar niets dan misverstand nog voedsel vond.
Nu kan hij niet meer als een satyr hijgen
naar haar in walging afgewende mond
en haar met al de straffen Gods bedreigen
als toen haar lijf weerspannig hem weerstond.

Zij schermt het kaarslicht af, tot in haar merg
verkild en als een kind zo klein en bang
voor 't schaduwbeeld op het gebold behang:
zijn spits profiel gedrochtelijk vergroot
als van een reus die doorgroeit in de dood.

Wat had zij ooit gemeen met deze man,
zo vreemd verheerlijkt en van drift ontdaan,
dat zij hem nauw'lijks meer herkennen kan?
Heeft zij met hèm een huw' lijk ondergaan?
Was het een droom? Een droom kan werk'lijk wezen.
Hij was te blind om in haar hart te lezen,
hij, die haar als een zielloos ding bezat,
een meubelstuk of oud-blauw porcelein,
dat enkel maar had duur en mooi te zijn
en dat hij kocht, betastte en vergat.
Toen zij uit drang naar liefde en verzet
zich eind'lijk willig aan een ander gaf,
had hij geëist de allerzwaarste straf:
licham'lijk eerherstel in 't zelfde bed.

Had zij die ander werk'lijk liefgehad?
Zijn zinn'lijkheden hadden niets geschonden,
maar als een onder puin bedolven schat
in haar een onvermoede vrouw gevonden,
een vrouw, die zonder vrees of schaamte deed
wat zij als slecht aan anderen verweet.

Bewust had hij haar niet als vrouw verstoten,
zij moest dag in dag uit vernederd zijn
door zijn vergiffenis en door de pijn,
dat hij zijn onschuld met haar schuld vergrootte.
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Eerst in zijn ziekte, toen hij als een kind
alleen nog hààr in zijn nabijheid duldde,
had zij gedacht: 'Hij heeft mij tàch bemind.
Dat was wat mij met bitterheid vervulde.'
Ach, wie zal waarheid van verbeelding schiften,
het onbedoelde van opzett'lijkheid,
wanneer hij slechts van eigen droom en drift en
eisen halsstarrig het goed recht bepleit?

De nacht hoort zij als water ruisend stromen
rondom het eiland van haar eenzaamheid,
en weet, dat zij, gekluisterd, nooit ontkomen
zal aan de gier van wroegend zelfverwijt.



M. Mok

SLAPEN

Haar hoofd slaapt aan mijn schouder. Het is nacht.
Ik hoor het stuwen van haar ademhaling,
een golfbeweging die de wereld draagt.
Ik zie de vliezen van de vensterruiten,
waartegen het gewicht der duisternis
staat opgehoogd. Het is een angstig heil
dat mij in deze kamer blijft gespaard.

Zij heeft zich in haar slaap te loor begeven
en komt eerst met de morgen aan het licht
als een verwonderde, met nieuwe ogen.

Dat ik haar nog hoor leven, is geluk.
Wanneer ik opsta, volgt dit slapen mij
als verre wind, totdat de avond daalt.

DIE ANGSTEN

Die angsten van haar wezen,
die rode golven pijn,
waarin zij wentelt,
niet te genezen.

Ik voel het kreunen in mij dringen,
dat aan haar lijf ontwelt,
ik zie de wereld huiveren en wringen,
waardoor haar adem snelt.

Ik leef haar nachten na tot op de gronden,
waar sterren zijn verteerd tot gloeiend puin.
Ik houd mijn handen op haar wonden
die nimmermeer te dichten zijn.
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ANDRÉ GIDE'S EVANGELISCH AMORALISME

Door te pretenderen dat de mens heeft te gehoorzamen aan zijn diepste
natuur, ten einde te komen tot een maximum van zuiver en autonoom
leven, heeft Gide zich in de rij van auteurs gevoegd, die terwille van deze
zuiverheid en integriteit zich telkens weer opnieuw tegen de geest van het
traditionele denken hebben verzet. Tot in de hedendaagse existentialis-
tische literatuur toe heeft het 'anti-farizeïsme' steeds nieuwe aspecten ver-
toond en een steeds openhartiger en agressiever accent verkregen.
Niet zozeer in de waardering van het instinctieve en van de désir als de
productieve krachten van een vrije en onbelemmerde ontplooiing ligt het
nieuwe en het karakteristieke van een auteur als Gide, want bij talloze
onmiddellijke voorgangers en tijdgenoten kan men gelijksoortige tenden-
ties waarnemen, maar wel in de intelligente en zeer persoonlijke wijze,
waarop het zoeken naar het meest authef\tieke in zichzelf tot het einde toe
is gestreden en in zijn ceuvre vorm en gestalte heeft gekregen.
Het fundamentele conflict, waarop, naar wij menen, de gehele Gideaanse
problematiek is terug te voeren, en dat bij hem zulk een pijnlijk-scherp
accent heeft verkregen, ligt in de onoverbrugbare tegenstelling tussen
zijn abnormale, tegen-natuurlijke sensualiteit en zijn protestants-Calvi-
nistische opvoeding, waardoor het probleem der zinnelijkheid een kwestie
werd van een rigoureus gewetensonderzoek.
Reeds vroegtijdig werd de jonge Gide zich bewust van zijn precociteit en
drang naar erotiek. 'Je ne puis dire si quelqu'un m'enseigna ou comment
je découvris Ie plaisir; mais, aussi loin que ma mémoire remonte en ar-
rière, il est là.' De zinnelijke verzoekingen hebben hem in den beginne
tot wanhopig wordens toe gekweld en de Cahiers d' André Walter [189 IJ
zijn de eerste bevrijdende bekentenissen geweest van innerlijke spannin-
gen, toen de nauwlijks achttien-jarige Gide in ascetische zelftucht zijn
morele onrust trachtte te bezweren. 'Je voudrais à vingt et un ans, à l'äge
ou la passion se déchaîne, la dompter par un labeur forcené et grisant. Je
voudrais, tandis que les autres courent les plaisirs, les fêtes et les dé-
bauches faciles, goûter les voluptés farouches de la vie monastique. Je
voudrais une cellule nue: coucher SUl'une planche, un oreiller de crin
sous la tête; auprès, un prie-Dieu, simpIe, énorme; sur Ie support la Bible
toujours ouverte ... l\1anger quand j'aurais faim ... Et quand la chair
exaspérée regimberait à cette gêne dans un sursaut de désirs, - alol's, la
discipline fouaillant Ie corps et qui se taira bien sous la douleur!
Maar berouw, zondegevoel, kastijding en onthouding bleken niet bij
machte de zinnelijke opstandigheid te onderdrukken. Om de instincten te
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bevrijden uit hun ban wordt het critisch onderzoek ingezet tegen de geest,
die hen gevangen houdt. Met' de in I8g7 verschenen Nourritures terrestres
[I 8g7] heeft Gide de eerste triomf bevochten op overgeleverde waarheden
en zich bevrijd van de oud-testamentische discipline. Voor het eerst bij
zijn vertrek naar Afrika, laat Gide de bijbel thuis; de strenge en onver-
zoenlijke God heeft zijn bezwerende macht over Gide verloren; in deze
tijd van convalescentie smaakt Gide, met enige 'morele' steun van
Oscar Wilde, de aardse spijzen zonder gedachte aan zonde en berouw.
Maar meer dan een glorificatie van de 'désir' en de instincten, zoals ze
aanvankelijk vrijwel algemeen zijn opgevat, zijn de Nourritures terrestres
een apologie van de bevrijding, van de 'dénuement' zoals Gide het in zijn
voorrede van I927 heeft verklaard, een volkomen losmaking dus van
iedere geestelijke en morele gebondenheid, waardoor een directe ge-
meenschap mogelijk werd met de fundamentele krachten van het leven.
In L' Immoraliste [I go I] maakte de hoofdpersoon, de archeoloog Michel
zich langzamerhand los van de overgeleverde historische denkmethoden
, ... tous les faits de l'histoire m'apparaissaient comme les pièces d'un
musée, ou mieux les plantes d'un herbier, dont la sécheresse définitive
m'aidftt à oublier qu'un jour, riches de sèves, elles avaient vécu sous Ie
solei!. A présent, si je pouvais me plaire encore dans l'histoire, c'était en
l'imaginant au présent ... Mon érudition qui s'éveillait à chaque pas,
m'encombrait, empêchant ma joie. Je ne pouvais voir un théatre grec,
un tempie, sans aussitot Ie reconstruire abstraitement.' In deze roman,
die vier jaar later verschijnt dan de Nourritures terrestres en die dikwijls
geïnterpreteerd is als de glorificatie van de ongebondenheid, heeft Gide
evenwel, blijkbaar geremd door menselijke motieven, dit tot het uiterst
doorgevoerde egoïsme niet in zijn allerlaatste consequenties durven aan-
vaarden. 'Je me suis délivré,' zegt Michel, ,c'est possible; mais qu'importe ?
je souffre de cette liberté sans emploi.' En gelijk voor Michel de verwor-
ven vrijheid een dubieuse kwestie is geworden, daar ze de dood betekende
van de opofferende zachtmoedige Marceline, zo geraakt in La Porte
Eiroite [IgOg] Alisse in angstige twijfel over de doelmatigheid van haar
offer, wanneer zij ter wille van haar geloof afziet van aards geluk.
Ondanks de heilzaamheid en de virtuele kracht der instincten, waarin
Gide gelooft, aarzelt hij ze uit humanitaire en sociale overwegingen te
proclameren tot de enige directieven van de menselijke daad. Is ook niet
Saul, de door zijn demon gekwelde mens, ten ondergang gedoemd door
zijn fatale zinnelijkheid, zijn liefde voor de jonge knapen, die hem maakte
tot een paria? Gide voelt zich vol twijfel en onzekerheid; onrust en on-
vred~ vertroebelen zijn geest; h~jzoekt naar een oplossing, een harmonie.
In dez.ejaren ontdekt hij Dostoievski en ongeveer gelijktijdig Nietzsche,
Blake en Browning. Blake spreekt van een huwelijk tussen hemel en hel;
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Dostoievski, in tegenstelling met Nietzsche, leert hem de abdicatie, het
afstand doen van zichzelf in een sfeer van Pascaliaanse gelukzaligheid, de
toestand, die Gide aanduidt als een 'résignation totale et douce', die
welke vorst Mysjkin in De Idioot beleeft in de ogenblikken, dat hij door
zijn aanvallen van epilepsie wordt bedreigd. Het beleven van een soort
wederopstanding, dat wat Christus noemde de 'seconde naissance' beant-
woordde geheel en al aan Gide's mystieke aanleg; voor hem betekent deze
vlucht uit het tijdelijke de opheffing van de menselijke begrenzing, een
religieus avontuur, dat hem in onmiddellijk contact brengt met de cos-
mische werkelijkheid. Gide herkent zijn eigen geval in Dostoievski's strijd
tegen de abstracte waarheden van het intellectualistisch denken; de pre-
tentie de cosmos te kunnen ordenen naar stelsels en wetmatigheden maakt
de mens tot een arrogant en eigendunkelijk individu. In de losmaking uit
deze begrenzing vindt de mens de gelukzaligheid, niet in een tot in het
hiernamaals verschoven toekomst, maar, in het heden. '\Vant,' zegt het
bijbels woord, 'degene die zijn leven wil behouden, die zal het verliezen,
maar wie zijn leven geeft, hij zal het waarlijk levend maken.' [Luc. 17,33],
Deze gedachte van een daadwerkelijk, onmiddellijk beleven van het on-
doorgrondelijk levensmysterie vindt naderhand bij Gide een nadrukke- l

lijke, meer lyrische bevestiging in zijn merkwaardig geschrift Numquid et
tul [1926] 1 een geloofsbelijdenis van het moment, waar, gelijk voor-
heen de zinnelijke mens in de Nourritures terrestres zich bevrijdde van de
moraal om het sexuele avontuur te beleven in zijn directheid en in de
hoogste intensiteit, de religieus-gestemde mens zich losmaakt van de tra-
ditionele dogmatiek en aldus verlost en geheel onbevangen, communi-
ceert met het goddelijke. Deze 'nieuwe geboorte', waarbij wij onwille-
keurig worden herinnerd aan termen als fideisme en quietisme, is een
belevenis in een extatische vreugde. 'Oh! naÎtre de nouveau. Oublier ce
que les autres hommes ont écrit, ont peint, ont pensé - et ce que l'on a
pensé soi-même. NaÎtre à neuf.' In dit verband citeert Gide de woorden
van Paulus: 'étant autrefois sans lois, je vivais' [Rom. 7, 9] om te duiden
op de staat van- 'onschuld', die de wet voorafgaat. 'Oh! parvenir à cet
état de seconde innocence, à ce. ravissement pur et riant.'
Men kan zich voorstellen, welk een belangstelling Gide toonde voor de
'acte gratuit', de daad, die, zoals hij ze definieerde in Prométhée mal en-
chaÎné [I8gg] door niets is gemotiveerd, 'l'acte désintéressé, né de soi;
l'acte aussi sans but, donc sans maître; l'acte libre; l'acte autochtone'.
Het is mogelijk, dat Gide, indachtig het voorbeeld van Kirilov uit de
Daemonen, voor de consequenties van een' Alles is geoorloofd' is terugge-
deinsd, want hij heeft het thema nooit anders dan humoristisch ofironisch
behandeld, zoals in het langzamerhand klassiek geworden voorbeeld van
1 Naar Joh. VII, 3: Nurnquid et tu, Galilaeus? [Zijt gij ook uit Galilea?]

54



ANDRÉ GIDE'S EVANGELISCH AMORALISME

Lafcadio uit de Caves du Vatican [1914], die de oude Amédée Fleurissoire
uit de rijdende trein werpt. Maar een dergelijke gedachtedaad, afgezien
van het feit, dat er steeds wel, zoals ook in het geval van Lafcadio, enige
gedetermineerdheid valt te ontdekken, had voor Gide dezelfde magische
aantrekkingskracht als de religieuse ferveur en de artistieke schepping. In
Numquid et tul had hij in casu de beide laatste reeds op een dieper verband
gewezen. 'L'artiste chrétien n'est pas celui qui peint des saints et des
anges, non plus que des sujets édifiants; mais qui met en pratique les
paroles du Christ - et je m'étonne qu'on n'aitjamais cherché à dégager
la vérité esthétique de l'Evangile.'
Gide's verlangen naar elementair leven, zijn hang naar mystiek, zijn ver-
klaarbaar uit eenzelfde dorst naar het kennen, niet het begrijpen, van de
diepste levensbron, naar een werkelijkheid achter de verschijnselen, die
buiten de algemeen schetsmatige formules en begrippen ligt en welke hij
in zijn jeugd reeds aanvoelde als 'une seconde réalité'. Gehoorzamen aan
de zuivere instinctieve drang van de menselijke natuur, aan dat 'wat ons
verteert' geeft aan het leven de uitgebreidste en diepste betekenis.
'Vreugde', dit woord van bijbelse origine, is het gevoel, dat het zinnelijk,
artistiek en religieus avontuur begeleidt. De mens houdt op de cosmos
naar zijn ideeën richting en zin te geven; hij voelt zich één met haar,
zonder een poging te doen haar bedoelingen te ontraadselen. Het beleven
van die realiteit, die bij Gide ongeveer de betekenis had van een religieuse
ervaring, gaat gepaard met de strijd tegen het traditionele rationalisme,
teneinde de mens in een toestand van altijd voorhanden zijnde disponi-
biliteit te houden. Deze passieve bereidheid sluit in de weigering van de
keus, die bindend is en de mens in zijn mogelijkheden beperkt. Het is de
typerende houding van de non-conformist, die geen conclusies aanvaardt,
die de begeerte verkiest boven het bezit, de honger boven de bevrediging.
De overgeleverde gedachte, historie en traditie, domineerden het instinct;
het critisch en opstandig denken was nodig om het instinct vrij te maken
en te bevestigen. Zolang de rede tracht het irrationele te rechtvaardigen,
is er sprake van een geweten, een moraal. Men streeft naar een zedelijke
verantwoording en maakt van zijn probleem een publieke zaak. Zo is
Corydon [1924], dat door Gide zelfin zijn JournaZ als één van zijn belang-
rijkste werken wordt beschouwd, de rechtvaardiging van de homosexuali-
teit. Op historische, biologische en sociologische gronden verdedigt Gide
deze reeds door de Grieken getolereerde zinnelijkheid, die door de be-
krompenheid van de heersende moraal tot een ziekelijke en aanstoot-
wekkende neiging is gedegradeerd. Op dit pleidooi, waarvan men althans
de openhartige bezieling kan waarderen, volgde nauwelijks enige be-
hoorlijke critiek; het werd doodgezwegen en Gide heeft, mede door zijn
bekentenissen, in Si Zegrain ne meurt [1926] lange tijd zijn maatschappe-
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lijke en morele eenzaamheid op p~jnlijke wijze moeten ervaren. In zijn
posthume bekentenis Et hUllc mallet ill te, gevolgd door zijn Journal intime
[geschr. in 1947, gepubliceerd in 1951] heeft Gide met een hier en daar
schrijnende oprechtheid openbaar gemaakt, hoe door zijn homosexuele
aanleg het huwelijk voor hem en zijn vrouw, Madeleine Rondeaux, een
aaneenschakeling van morele martelingen is geweest, vooral sinds zij in
een vlaag van moedeloosheid en vertwijfeling zijn persoonlijke correspon-
dentie aan haar, waar hij ten zeerste aan hechtte, had verbrand.
Na al deze jaren van experimentaties en bespiegelingen maakt Gide zich
tot de apostel van de regenererende krachten, die de nieuwe mens dienen
te vormen. Zij liggen in de menselijke natuur en niet daarbuiten in de
vorm van transcenderende waarheden, deze kwekers van onnatuurlijke,
kunstmatige wezens, die onbewust van hun waarden, in zichzelf besloten
blijven; minder uit bescheidenheid, dan wel uit angst, lafheid of zwak-
heid onderwerpt het individu zich aan de regel. In een serie satirische
werken, 'soties' geheten, in La Symphollie pastorale [1919], in de trilogie
L' Ecole des femmes [1929], Robert [1929], Geneviève [1936] en in Les Faux-moll-
Ilayeurs [1926] hekelt Gide de hypocrisie, die de oorspronkelijke drang ver-
stikt en het leven doet eindigen in een echec. De 'pauvre pasteur' uit de
SympllOllie pastorale camoufleert zijn 'ferveur', de liefde voor de blinde
Gertrude, door onbewust zijn verboden gevoelens te rechtvaardigen door
het citeren van bijbeltexten. Zelfs de puber en de adolescens zijn valse
munters, dragers van maskers en onecht in hun bewegingen. Alleen de
bastaard, hij 'wiens wezen het product is van een onbezonnen daad', een
'crochet dans la droite ligne' , zoals Bernard Profitendieu uit de Faux-
MOllnayeurs of Lafcadio uit de Caves du Vaticall, durft te gehoorzamen aan
zijn demon en te breken met zijn omgeving; dan wordt hij de ontdekker
van het meest waardevolle in zichzelf, van de hoogste 'deugd'.
In zijn laatste werk Thésée [1946] schijnt Gide, na veel strijd en onzeker-
heid, gekomen te zijn tot een meer bezonken en standvastig levensinzicht,
door aan Theseus de voorkeur te geven boven Oedipus, de tot het kwade
en de ondergang gedoemde mens, die gelooft in Gods hulp om verlost te
worden van zijn oorspronkelijke bezoedeling [souillure première].
Theseus is de aardse mens, 'l'enfant de cette terre', die zonder geloof in
de goddelijke genade eigen leven in eigen handen neemt, die langzamer-
hand zich zijn persoonlijke waarde bewust wordend, de voldoening des
levens vindt in het volbrengen van de op zich genomen taak, n.l. de
stichting van Athene, zonder zich door allerlei bijkomstigheden als het
erotisch avontuur met Ariadne te laten afbrengen van het eens gestelde
doel. Hij heeft vertrouwen in de boodschap, welke hij zijn nakomelingen
nalaat bij zijn dood, deze laatste wens, waarin men een mild en wijs ge-
worden Gide herkent. 'Si je compare à celui d'Oedipe mon destin, je suis
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content: je l'ai rempli. Derrière moi, je laisse la cité d'Athènes. Plus en-
core que ma femme et mon fils,je l'ai chérie.J'ai fait ma ville. Après moi,
saura l'habiter immortellement ma pensée. C'est consentant que j'ap-
proche la mort solitaire. J'ai goûté des biens de la terre. Il m'est doux de
penser qu'après moi, grace à moi, les hommes se reconnaÎtront plus
heureux, meilleurs et plus libres. Pour Ie bien de l'humanité future, j'ai
fait mon ceuvre. J'ai vécu.'
Gide voelde zich te zeer geïnteresseerd bij de geestelijke vernieuwing van
een jeugdige elite om niet te trachten haar ontvankelijk te maken voor
zijn ethiek. Om door haar verstaan te worden verkoos hij boven de klare
luide volzin het fluisterend omzichtig uitgesproken woord, begrijpelijk en
veelbetekenend voor de goede verstaander. Met een verbijsterend raffine-
ment dient deze 'empoisonneur public' z~jngiftige artsenijen toe, met een
diabolisch genoegen ziet hij toe welke effecten zijn injecties sorteren. Men
kent de suggestieve, pathetische toon van Le Retour de ['El?lant prodigue
[Igi2], deze curieuze parodie op de welbekende parabel, waar de toon
de grens nadert van de insinuatie, die onrust en spanning wekt in het
jeugdig ontvankelijk gemoed. ''''elk een stil-honende spot met deze zwak-
ke, onzelfstandige jongeling, die zich weer onderwerpt aan de regels van
het ouderlijk huis. 'Rien n'est plus fatiguant que de réaliser sa dissem-
blance. Ce voyage à la fin m'a lassé.' Gide als verkondiger der nieuwe
gevaarlijke leuzen verbergt zich achter het masker zoals Descartes, die als
devies had gekozen 'Larvatus prodeo, C'est sous un masque que j'avance.'
Als Nietzsche werpt Gide zich op tot een 'Verderbel' der Jugend'. 'In-
quiéter c'est mon role', twijfel wekken in de mens omtrent zichzelf en zijn
verworven zekerheden met als positieve zijde het meest eigene en waarde-
volle in hem bewust te maken. Strijden tegen de verstarring, tegen het
overgeleverde systematisch denken betekent wording, groei, evolutie.
Nooit heeft Gide zich aangetrokken gevoeld tot het philosophisch denken,
tot wat hij noemde de 'systèmes clos', de gesloten systemen, die de mens
afsluiten van het werkelijke leven. Want leven is ervaren, dat zich niet
laat vangen in rationalistisch gedachte constructies. Bovendien elke op-
lossing werpt weer een vraag op, suggereert tot tegenspraak en twijfel.
Groei bij Gide betekent een nimmer eindigende dialectiek: 'supprimer Ie
dialogue en soi, c'est arrêter sa vie,'
In dit verband is het merkwaardig te wijzen op de waarde, die Gide
hecht aan de beïnvloeding, niet in de zin van imitatie en epigonisme,
maar in die van snellere bewustwording, van geestelijke verrijking, op de
wijze, waarop Goethe in Rome uitriep: 'Nun bin ich endlich geboren'.
Als door een openbaring krijgt het woord dan zijn suggestieve en doel-
treffende betekenis. 'Elle [cette parole] est descendue en moi si avant que
je ne la distingue plus de moi-même. Désormaisje ne suis plus comme sije
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ne l'avais pas connue - sa puissance vient de ceci qu'elle n'a fait que me
révéler quelque partie de moi encore inconnue à moi-même; elle n'a été
pour moi qu' une explication - oui, qu'une explication de moi-même.'
De waarde van de beïnvloeding ligt ook hier in haar bevrijdende wer-
king, in de gedachte van de losmaking uit het traditionele denken, uit de
gebondenheid van het milieu en het gezin, waarbij niet zozeer, zoals men
kon verwachten Stendhal's 'Je hais la familie' hem voor de geest heeft ge-
staan als wel het bijbelse voorbeeld van de totaal van wereldse banden
verloste godsdienstige mens. 'J'ai beau lire et relire l'Evangile,' schrijft
Gide in zijn Journal, 'je ne vois pas une seule parole du Christ dont se
puisse fortifier, et même autoriser la familie, Ie mariage. J'en trouve au
contraire qui Ie nient. Oh avènement de cet 'état nomade', toute mon
ame te souh?-ite! Enfin Ie Christ n'a-t-il pas affirmé plusieurs fois que
quiconque n'abandonnerait pas tout pour Ie suivre, n'entrerait pas dans
Ie royaume de Dieu; et précisément il faut comprendre qu'on ne peut
suivre Ie Christ qu'en abandonnant tout ce qu'on a.' Voor sommige na-
turen zijn die invloeden het sterkst en het vruchtbaarst, welke hen wek-
ken tot reactie en protest. Onvrede en opstandigheid zetten aan tot de
vlucht en het veelbelovende avontuur. In tegenstelling tot Barrès procla-
meert Gide de 'dépaysement', de 'déracinement', het overbrengen van de
menselijke plant in een voor hem vruchtbaarder bodem dan waarin hij is
ontkiemd. De reis b.v. verschaft de mens de vreugde geen bindingen
meer te voelen met zijn milieu; in de eigen vertrouwde omgeving luistert
men naar banale, aangeleerde vormen, in de vreemde tegenover nieuwe
onverwachte situaties worden sluimerende kwaliteiten tot leven gewekt.
Maar niet de zwakken, alleen de sterken vertrekken en werpen zich in
het avontuur. 'Peut-être pourrait-on mesurer la valeur d'un homme au
degré de dépaysement [physique ou intellectuell qu'il est capable de
maÎtriser. - Oui, dépaysement; ce qui exige de l'homme une gymnas-
tique d'adaptation, un rétablissement sur du neuf: voilà l'éducation que
réclame l'homme fort, - dangereuse il est vrai, éprouvante; c'est une lutte
contre l'étranger; mais il n'y a d'éducation que dès que l'instruction mo-
difie - Quant aux faibles: enracinez! enracinez!'
Evenmin als het te beoordelen valt in welke mate Gide bepaalde invloe-
den heeft ondergaan, is het mogelijk na te gaan, welke werking hij op
vele van zijn tijdgenoten heeft uitgeoefend. Men kan in deze gevoeglijk
spreken van een ondefinieerbare en gestadige wisselwerking tussen de
geesten, die na Nietzsche en Bergson in de eerste helft van deze eeuw op
de een of andere wijze hun protest tegen de rede hebben uitgesproken. In
het bijzonder door zijn mondeling contact schijnt Gide, vooral in de voor-
malige kringen der 'Nouvelle Revue française' zijn vrienden te hebben
aangezet tot moeizame en constante arbeid om zichzelf te ontdekken en
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te vormen. 'L'attraction qu'il exerce,' zegt zijn discipel Roger Martin du
Gard in de Hommage à Gide, 'c'est ce persuasif, ce capiteux encouragement
qu'il nous donne à persévérer résolument, gaîment, dans notre être, et à
exiger de nous Ie plus particulier, Ie plus authentique, Ie meilleur.'
Nog moeilijker intussen zal het zijn te voorspellen of en in welke mate
Gide's reuvre de volgende generatie zal beïnvloeden, een invloed, waar-
van hij zelf blijkbaar de grootste verwachtingen koesterde. Maar bij Gide
vindt men niet onmiddellijke zekerheden; daarvoor biedt zijn persoon
bij eerste kennismaking een te vaag en verwarrend beeld, waaruit pas na
een langduriger contact, de trekken zich scherper en omlijnder beginnen
af te tekenen, 'j'écris pour être relu', heeft hij eens gezegd. Met moeite
onderscheidt men aanvankelijk ironie en ernst, terughoudendheid en mo-
rele moed; men vraagt zich af of deze opstandige met zijn pathetische
taal vroom is of ongelovig, een spotter, een scepticus of een poseur. Van
'weldenkende' zijde heeft men met klem op zijn gevaarlijke tendentie ge-
wezen, waarschuwingen, die Gide trouwens zeer welgevallig waren, om-
dat ze hem overtuigden van de juistheid zijner bedoelingen, maar het
staat te bezien of momenteel, nu men minder ontsteld staat tegenover een
op drift geraakte en zelfbewuste jeugd, zijn revolutionnaire ethiek niet haar
scherpe kanten grotendeels zal hebben verloren. Bovendien valt er na de
laatste wereldoorlog een kentering te onderscheiden tegen zijn gezag,
niet alleen bij de communisten, die zich ergerden aan zijn critiek op de
U.S.S.R., maar in vooruitstrevende literaire kringen, waar de levens-
ervaripgen van de welgestelde, materieel-onafhankelijke Gide in een
periode van vrede en maatschappelijke welvaart, teveel als egoïstische
divertissementen worden uitgelegd. De mens, die op tragische wijze door
de historische ontwikkeling van zijn zekerheden wordt losgeslagen, isvan
andere zorgen vervuld dan een Gide, die op eigen initiatief en met
vreugde zijn verleden heeft vaarwel gezegd. Zo liet zich onlangs Sartre
in de Nouvelles littéraires enigszins schamper uit over Gide: 'Il n'a eu SUl'

moi aucune influence. Les Nourritures terrestres m'agacèrent. Nous étions de
jeunes universitaires, préoccupés d'une vie à construire, et nous la vou-
lions aventureuse. La morale de Nathanaël, morale de grand bourgeois,
ayant mis de coté les problèmes politiques et soeiaux, les problèmes
vitaux qui nous absorbaient, ne pouvait nous suffire.. .' Het verwijt is
feitelijk alleen toepasselijk op de jonge Gide. Vóór en na de laatste
wereldoorlog had hij althans politieke en sociale belangstelling genoeg
om zich ongerust te maken over de toekomst van deze wereld. Zijn reizen
naar Rusland en de Congo en de reacties daarop zijn er de welsprekende
bewijzen van. Maar toch moet men Gide voornamelijk zien als degene, die
sinds zijn eerste contact met het symbolisme, de mens heeft trachten te
bevrijden uit de ban van abstracte waarheden en traditionele denk-
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vormen, die hem van de diepste levenswaarheden verwijderd houden;
daardoor kon hij een ogenblik door de surrealisten geestdriftig als een
der hunnen begroet worden en zou men hem in zekere zin als een voor-
bereider van het existentialisme kunnen beschouwen.
Minder begrensd en daardoor waarschijnlijk ook minder effectief en
blijvend ligt zijn geestelijke activiteit in de verkondiging van zedelijke
moed en eerlijkheid tegenover zichzelf, van strijd tegen de verstarring, de
vervalsing en de leugen. In zijn rede, Souvenirs littéraires et problèmes ac-
tueis, die hij in 1946 te Beyroeth en Brussel uitsprak, legt de dan 77-jarige
Gide namens de mensheid getuigenis af van de les, die wij ons na 'het
recente wereldgebeuren ter harte behoorden te nemen: 'Parmi lesjeunes
gens, il en est quelques-uns qui maintiennent intacte leur intégrité mo-
rale et intellectuelle et protestent contre tout mot d'ordre totalitaire et
toute entreprise qui prétende inc1iner, subordonner, assujettir la pensée,
réduire l'ame', woorden van protest en oproep tot geestelijke waakzaam-
heid, welke hij herhaalde naar aanleiding van de Nobelprijs, die hem het
volgende jaar ten deel viel. 'Ik was nog erg jong, toen ik schreef: 'Wij
leven om te vertegenwoordigen'. Als ik werkelijk iets heb vertegenwoor-
digd, dan geloof ik, dat het de geest van het vrije onderzoek is, van onaf-
hankelijkheid en zelfs van insubordinatie, van protest uit naam van wat
het hart en de rede zich weigeren te bekennen. Ik geloof onvoorwaar-
delijk, dat deze geest van vrij onderzoek de oorsprong van onze cultuur
is.' Het vrije onderzoek had deze 'justificateur' nodig om de instinctieve
impulsen in zich te rechtvaardigen tegenover hen die de 'vertu' ervan
wensten te ontkennen. Hij hoefde niet zichzelf te verantwoorden en
critisch te staan tegenover de bestaande cultuur, als hij zich daarvan
volkomen had losgemaakt. Schrijft hij niet in zijn voorwoord van Corydon,
als om al te scherpe critiek te ontgaan: 'je ne crois nullement que Ie
dernier mot de la sagesse soit de s'abandonner à la nature et de laisser
libre cours aux instincts. Mais je crois qu'avant de chercher à les
réduire et domestiquer, il importe les bien comprendre - cal' nombre
des disharmonies dont nous avons à souffrir ne sont qu'apparentes et
dues uniquement à des erreurs d'interprétation.' In Gide is het dualisme
van de instinctieve levenswil en rationele bezinning, als in ieder mens,
steeds voelbaar geweest en hebben ze strijd gevoerd om tot harmonie te
geraken. Gide heeft, geleid door zijn menselijkheid en sociaal verant-
woordelijkheidsgevoel, de cosmische krachten in de m~ns tot op zekere
hoogte vrij willen laten, maar niet geheel, om niet door hen overwonnen
te worden. Dank zij de lucide artisticiteit hebben we aan het ongewoon
sterke conflict van deze innerlijke tegenstrijdigheid een onvergelijkelijk
en klassiek reuvre te danken, beheerst en sober in zijn vorm en bewogen
door zijn superieure intelligentie en gevoeligheid.
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Herstel.
In het Septembernummer van het vorige jaar, op blz. 540, bespraken
wij in Kort Bestek de actie, die was gevoerd tegen de redactie van het
Franse dagblad Le Monde, een van de weinige overgebleven non-con-
formistische bladen van West-Europa. Die actie scheen toen uit te mon-
den in een verwijdering van de onafhankelijke figuur Beuve-Méry uit de
leiding van de krant. In dat verband spraken wij de verwachting uit, dat
ook de Monde zou worden een 'Monde ou l'on s'ennuie'.
Achteraf blijken wij de wereld te zwart te hebben gezien; wij willen
thans onze fout herstellen. Beuve-l'vIéry heeft de strijd gewonn-en en is
weer in zijn functie hersteld. En wat verder nog hersteld moet worden ...
is een drukfout, die ons vorig Kort Bestek zwarter maakte dan wij be-
doeld hadden. Wij vroegen, wat de redenen waren van de actie tegen de
hoofdredacteur. Wij schreven: 'Waren dan de talrijke lezers van het blad
ontevreden? Als wij het Parool moeten geloven, ging het om iets anders'.
En in het vervolg zetten wij uiteen, dat de werkelijke bezwaren kwamen
uit de kringen, die Le Monde financieren, en voorts uit die van de Quai
d'Orsay.
De zetter nu heeft van die passage gemaakt: 'Als wij het Parool moeten
geloven, ging het om niets anders', en daarmee een onbedoelde en onver-
diende blaam geworpen op de Franse krantenlezers. Althans in de ogen
van hen, die het Parool plegen te geloven - maar die vinden het misschien
weer geen blaam! Het feit is namelijk, dat het juist deze Monde-lezers
zijn geweest, die met een grootscheepse actie, door het stichten in ver-
scheidene grote steden van lezerscomité's waarin tal van bekende figuren
zitting hadden, hebben bereikt dat de aandeelhouders tenslotte Beuve-
Méry met meer dan 75% van de stemmen hebben gehandhaafd.
Dit blijk van gezond verstand èn organisatievermogen onder de lezers is
. voor de redactie van een maandblad, dat er ook naar streeft onafhanke-
lijk en non-confomistisch te zijn, een moedgevend verschijnsel. Het
sterkt haar in de overtuiging, dat zij de bekwaamheid van de Nederland-
sc lezers tot een zelfstandig oordeel toch niet overschat... en dat het
conformistische denken in West-Europa alweer over zijn hoogtepunt heen
is.
En dit is cen hoopgevend tcken voor een herstel van een gezond en levens-
krachtig West-Europa.
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Witte pakken, zwarte toga's, blauwe boezeroenen

'De man in een wit pak' is een film, die bijblijft - omdat achter de dolle
scènes een gezond brok sociale filosofie schuil gaat. De man, die een on-
verslijtbaar, onbesmeurbaar pak uitvindt en hiermee denkt aan de
mensheid een grote dienst te bewijzen, staat eenzaam in de wereld.
Allen, die gevestigde belangen hebben, verzetten zich tegen het in toe-
passing brengen van zijn vinding: de arbeiders en het wasvrouwtje even-
goed als de textielmagnaten, die bang zijn dat er voor hen straks niets
meer te doen valt. CrooUs de vreugde, als het witte pak na enkele dagen
zijn bijzondere eigenschappen verliest en de uitvinder in zijn hemd staat.
De uitvinder gaat, aan het eind van de film, als eenling eigenzinnig zijn
weg. De textielmagnaat is toch een beetje ongerust - la vérité est en
marche. Maar voor de geniale enkeling hoeft hij niet bang te zijn. Voor
mannen in witte pakken is in onze maatschappij geen plaats. De geleer-
den, die zich aan haar hebben aangepast, dragen zwarte toga's als teken
van hun waardigheid.
Pas wanneer de mannen in witte pakken en zwarte toga's en de mannen
in blauwe boezeroenen elkaar vinden in een gezamenlijke strijd voor een
nieuwe maatschappij - een maatschappij waarin niemand bang hoeft te
zijn voor werkeloosheid als gevolg van arbeidbesparende uitvindingen
daar elke stap naar de vooruitgang wordt geïntegreerd in een harmonisch
welvaartsplan - pas dan zal de textielmagnaat op zijn tellen moeten
passen!

Rasdiscriminatie

Neen, het gaat niet over Zuid-Afrika of de Zuidelijke Staten van de V.S.
Evenmin over voor Surinamers beledigende opmerkingen van een Am-
sterdams politierechter, of over anti-semitische verhaaltjes in Katholieke
schoolboekjes.
Wij willen het hebben over discriminatie tegenover Indische Nederlan-
ders, toegepast door enkele met Nederland bevriende mogendheden.
Het ene geval betreft Australië en Nieuw-Zeeland. Bij de behandeling
van de begroting voor Sociale Zaken werd door enkele Kamerleden aan
de Minister gevraagd, of hij de regeringen van die landen niet kon ver-
zoeken, Indische Nederlanders op dezelfde voet als andere Nederlanders
als immigranten toe te laten. Al eerder was geïnformeerd naar de Austra-
lische belangstelling voor Joodse grootouders van immigranten in spe.
Het antwoord van de Minister kwam er op neer, dat hij er heus niets aan
doen kon. Daarom wordt nog steeds bij de uitreiking van aanmeldings-
formulieren voor emigratie tot Indische Nederlanders gezegd :'J illlie
komen daar niet voor in aanmerking.'
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Het tweede geval gaat over Amerika. In dit land wordt een deel van onze
luchtmacht opgeleid voor de omgang met straaljagers [U weet wel, I
straaljager = 2 orkesten). We moeten immers gereed zijn om een oorlog
te kunnen voeren ter verdediging van de menselijke waardigheid en ter
beveiliging van onze westerse beschaving. Regelmatig gaan dus groepen
militairen naar de overzijde van de Oceaan. Enige weken geleden is weer
een groep vertrokken. Enkele jongelui moesten, naar wij vernamen, hoe-
wel reeds aangewezen, toch achterblijven. De reden? Onze bondgenoten
maakten bezwaar tegen hun 'Indisch bloed'.
De westerse beschaving is, ondanks zijn eerbied voor de menselijke waar-
digheid ['respect... for all without distinction as to race, sex, language, or reli-
gion', zegt het UNO-charter], allesbehalve kleurenblind!

Rasdiscriminatie IJ

Het bovenstaande was al geschreven, toen in de pers berichten ver-
schenen over discriminatie tegen Indische Nederlanders, niet door bond-
genoten, in wier houding een Nederlands Minister van Sociale Zaken
geen verandering kan brengen, maar door een instantie, voor het beleid
waarvan deze bewindsman direct verantwoordelijk is. Het Rijksarbeids-
bureau, op zoek naar personeel voor de Rotterdamse olieraffinaderij,
stelde geen prijs op 'Indonesische typen'.
Het is dus niet alleen het buitenland, dat blaam treft. In dit geval
kàn en móét de Minister iets doen.
Gelijke kansen bij gelijke bekwaamheid voor alle Nederlanders, zon-
der onderscheid naar afstamming of afkomst!



EX LKBRKS
DR. G. j. KRUIJER, 'Suriname en zijn buur-
landen. Lichtplekken in het oerwoud van Guya-
na', Terra-reeks, Uitg. j. A. Boom en Zn,
Meppel, 1951
Naast de beschrijvingen van Van Traa en
Buiskool en de dissertaties van Van Lier
en Ismael is Kruijer's overzieht van de
maatschappelijke problemen van Surina-
me zeker zijn plaats in de boekenkast
waard. Men herkent in de grote aandacht
voor de uiterlijke kentekenen van het land-
schap, voor migratie- en urbanisatiepro-
blemen en voor de economische aspecten
en perspectieven de hand van de geoefen-
de sociaal-geograaf. Nuttig en belangrijk
is ook, dat het boek van Kruijer, anders
dan vroegere werken over Suriname, dit
land behandelt in het kader van het Ca-
raïbisch gebied, en met name herhaalde-
lijk vergelijkingen maakt tussen de drie
Guyana's. Of de conclusies, die de schrij-
ver trekt uit deze vergelijking, altijd ver-
antwoord zijn, betwijfel ik. Met name ben
ik niet overtuigd, op grond van de door
de schrijver zelf gegeven schets van de
toestanden in Brits Guyana, dat er reden is
dit land aan Suriname ten voorbeeld te
stellen.
Er is geen twijfel aan, dat het westers kapi-
taal de rijkdommen van Brits Guyana veel
in tensiever heeft geëxploi teerd dan die
van het Nederlandse gedeelte. Maar of
dit voor de bewoners van het land een
voordeel was? De Hindostanen in Brits
Guyana zijn er veel slechter aan toe dan
die in Suriname, en de Britse planters heb-
ben, om hen aan de plantages te binden,
hun maatschappelijke vooruitgang op al-
lerlei wijzen belemmerd.
Zolang de economische exploitatie van
laagontwikkelde gebieden zich beperkt tot
het winnen van grondstoffen en het ver-
bouwen van exportgewassen, blijft het

voor het welvaartspeil van de bevolking
weinig verschil màken of het gebied door
het kapitaal wordt verwaarloosd of... af-
geroomd. Daarom zweven welvaarts-
plannen voor zulke landen, waarbij een
beroep wordt gedaan op buitenlands ka-
pitaal, gewoonlijk in de lucht; als dit ka-
pitaal het gebied aantrekkelijk vindt, is
het gewoonlijk niet om de projecten van
een welvaartsplan te helpen verwezen-
lijken.
Het hoofdstuk 'Rasaanleg en milieu als
vormende krachten' is niet het sterkste van
Kruijer's boek. De schrijver gaat uit van
een verouderde theorie van Steinmetz
over het volkskarakter, dat ten dele aan
erfelijke aanleg zou moeten worden toe-
geschreven. Maar hij laat deze theorie in
zijn verder betoog in wezen weer los waar
hij terecht opmerkt, dat het groepsgedrag
in sterke mate beïnvloed wordt door het
opvoedingspatroon. Eigenlijk vormen de-
ze beschouwingen slechts een, niet geheel
gelukkige, aanloop tot een belangrijk en
overtuigend betoog, waarom men het ver-
schil in economische weerbaarheid tussen
javanen en Hindostanen in Suriname niet
aan verschil in aanleg mag toeschrijven.
Ik zou de argumenten van Kruijer nog
willen aanvullen met een verwijzing naar
de voorsprong die de Hindostanen ont-
leenden aan het feit dat zij hun immi-
gratie enige tientallen jaren eerder begon-
nen dan de javanen ... en met een ver-
wijzing naar de door schrijver zelf ge-
schetste toestanden in Brits Guyana! Het
blijkt, dat de Hindostanen het daar, als
gevolg van de ongunstige economische
voorwaarden door de grote macht van de
plantagebezitters, in het algemeen niet
verder gebracht hebben dan de Javanen
in Suriname.

W.F.W.
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