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TER INLEIDING
Op meerdere gebieden is een parallel te trekken tussen de
Verenigde Staten en Nederland. Er zijn talrijke Amerikanen
van Nederlandse afkomst, en hoewel in de loop der geschiedenis de typisch-Hollandse karaktertrekken vervaagd zijn, de
Hollander is meestal wel in den Amerikaan van Xederlandse
oorsprong te herkennen. Een ander punt van overeenkomst
is, dat geen van beide landen Internationale ambities heeft:
Amerika omdat het zo groot, Nederland omdat het zo klein
is. Beide landen hebben de vrede lief en willen zich—als zij
met rust gelaten worden—wijden aan de oplossing van het
probleem: hoe met hun bestaande hulpbronnen de meest
gunstige resultaten te bereiken voor de welvaart, de bestaanszekerheid en het geluk der gehele bevolking.
Dit zijn geen abstracties, doch concrete doelstellingen, waarmede het wel en wee der gehele gemeenschap ten nauwste
verbonden is. Het zijn door en doOr menselijke idealen en zij
worden daarom in dit boek bezien tegen de achtergrond van
het alledaagse doen en laten der Amerikanen. De wijze
waarop in de Verenigde Staten deze drie grote doelstellingen
worden nagestreefd, is van de practische (o.m. van de economische, planologische en psychologische) kant bekeken.
Het spreekt vanzelf dat men over een land van zo ontzag-

like afmetingen en mogelijkheden als Amerika, niet in een
boek uitgepraat kan raken. lb heb daarom getracht, mij niet
in details te verdiepen en daarbj toch Been belangrjhe
te verliezen
zonderheden weg te laten die, zonder de grote
of het boek te dik te maken, konden worden vermeld.
Amerika is het land van het bedrukte papier. Boeken, tjdschriften, rapporten op elk gebied—men vindt ze er in overvloedige hoeveelheden en van bijzondere kwaliteit. Waar dit
de situatie kan verduidelijken, aarzelde ik niet uit deze bergen
op
papier te putten en de mensen waarover het gaat, of die
een bepaald gebied iets belangrijks te zeggen hebben, zelf aan
het woord te laten. Hierdoor kan een beter beeld gevormd
worden van mensen en toestanden in Amerika dan door paraf rasering. De opname in dit boek van een aantal redevoeringen
en andere uitingen van President Roosevelt—die hier voor
het eerst in Nederlandse vertaling verschijnen—behoeft toelichting noch verdediging.
Als dit werk er toe bijdraagt, het algemene begrip in ons
land voor het grote continent en yolk der V erenigde Staten
te verhelderen, zal ik mij gelukkig prijzen.
In deze hoop wordt het boek den lezer aangeboden, gedachtig
aan het oude spreekwoord: „Wie zich aan een ander spiegelt,
spiegelt zich zacht!"
Zomer, 1939.

EERSTE BOEK

HET ANDERE AMERIKA
ENKELE ASPECTEN DER AMERIKAANSE SAMENLEVING

De tijd zal komen, dat de Verenigde Staten
hun leiding aan de gang van taken in de
wereld zullen opleggen, het lot van het
menselijk ras bepalen en de machtigste
exponent van de Westerse beschaving zullen
worden. Naar mijn gevoelen is onze toekomst
afhankelijk van die der Verenigde Staten
Odette Keun

MERIKA IS GEEN VERAF GELEGEN LAND
meer. De Nieuw Amsterdam brengt ons in een week van
Rotterdam naar New-York. De Yankee Clipper is op 1 Juni
1939 begonnen met een geregelde luchtpostdienst EuropaVerenigde Staten; een passagiersdienst over de Atlantische
Oceaan volgde. Wij lezen al van een dagelijkse verbinding
per vliegtuig in de naaste toekomst.
Raymond Gram Swing vertelt elke Zaterdagavond vanuit
New-York per radio—even duidelijk alsof hij in onze huiskamer zat—wat er in Amerika in de afgelopen week voor
belangrijks gebeurd is.
Te oordelen naar het vele Hollands, dat men op de uitzichttorens van Radio City en Empire State Building hoort
spreken, beschouwen talrijke Nederlanders een tochtje naar
New-York en omgeving als een heel wat eenvoudiger onderneming dan hun grootouders een reisje naar Bern en omstreken vonden.
Overdag maken wij het bezoek van het Engelse koningspaar
aan Washington mede, wat het horen betreft, en zien nog
dezelfde avond de draadloos overgeseinde foto's ervan in de
kraut. Een paar etmalen later zitten we naar de betreffende
rolprent to kijken; dank zij de transatlantische vliegdienst zelfs
nog eerder dan in vele plaatsen in de Verenigde Staten zelf.
De tijd is niet ver meer dat wij voor zulke gebeurtenissen de
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hulp van de bioscoop niet eens meer nodig zullen hebben,
maar thuis, door middel van de televisie in natuurlijke stereoscopische beelden, veel geriefelijker het gebeuren ter plaatse
zullen kunnen zien en horen dan de mensen, die, de onbarmhartige hitte van Washington en New-York trotserend, aan de
kant van de weg geschaard staan. Als het zover is, rijden dergelijke optochten waarschijnlijk door lege straten, omdat men
thuis veel beter kan kijken en luisteren. Er zal echter nog heel
wat water door de Hudson moeten vloeien, alvorens de NewYorkers de genoegens van flauwvallen en zich hese kelen
schreeuwen zullen opgeven. Met de bewoners van Washington
is het anders gesteld: deze hebben aan onnodige (ooze lieden
beweren zelf s, aan nodige) moeite een broertje dood!
Zolang wij de geneugten van de televisie moeten ontberen,
gaan wij naar de bioscoop en kijken, onder het roken van
Amerikaanse sigaretten, uit een Amerikaanse automaat gehaald, naar het Amerikaanse film-journaal, gevolgd door een
Amerikaanse film, die ons in pittige beelden en met een brilj ante dialoog het Amerikaanse leven leert kennen. Na of loop
gaan we naar een Nederlandse imitatie van de Amerikaanse
cafeteria en eten een worstebroodje, dat (onder de naam van
„hot-dog") even inheems is in New-York als in .. Den Bosch.
En als de bioscoop ons niet trekt, dan staat er een lange reeks
boeken—ook vertaalde—van Amerikaanse auteurs klaar, om
ons het leven van den Amerikaansen „kleinen man, met zijn
confectiepakkie an" of van de leden der „60 families" die de
overige 130 millioen Amerikanen regeren (of regeerden?)
voor de geest te toveren. Namen als Upton Sinclair, Sinclair
Lewis, Ludwig Lewisohn, Theodore Dreiser, Edna Ferber, om
er enkele te noemen, hebben in ons land een even bekende
klank als in Amerika zelf.
Maar meer dan al deze communicatiemiddelen tezamen, heeft
de ontwikkeling der internationale politiek de Verenigde
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Staten nader tot ons gebracht. Een voorbeeld uit talrijke:
De New pork Times, de Christian Science Monitor, (een der
beste bladen van de wereld, ondanks zijn eigenaardige naam)
liggen ons beter dan veel van wat tegenwoordig in Europa,
als krant vermomd, wordt uitgegeven. Deze bladen houden
een traditie hoog die ook in ons land nog niet geheel-verloren
is gegaan. Vele Amerikaanse dagbladen mogen soms wel iets
directer schrijven dan de Nederlandse couranten; het is eigenlijk toch dezelfde toon die zij laten horen.
Wanneer wij dan ook een wereldkaart zouden ontwerpen, die
niet op geografische, maar op geestelijke afstanden berustte,
dan zouden de Verenigde Staten daarop heel dicht bij, sommige Europese landen, daarentegen heel ver van Nederland
getekend worden. Het is alleen jammer, dat die her-groepering
tot zulk een kaart beperkt moet blijven!
Voor ons Nederlanders komt er in de verhouding AmerikaEuropa nog. iets bijzonders bij. Is de grootste President der
Verenigde Staten—zijn naam zegt het ons reeds—niet rechtstreeks van Nederlandse afkomst en hebben wij door de stichting van de stad Nieuw-Amsterdam niet de grondslag gelegd
van het machtigste rijk ter wereld? Wat ik hier een tikje
badinerend neerschrijf, heeft wel degelijk een diepere zin. Niet
voor niets heeft het woord „Hollander" in Amerika een bijna
magische kracht en opent het als bij toverslag zelfs deuren
die voor anderen gesloten blijven. De in Amerika wonende
Hollanders behoren tot de meest geachte delen der bevolking
en staan in de openbare mening zeer goed aangeschreven,
hetgeen wel te danken zal zijn aan de degelijke hoedanigheden
van de Nederlandse pioniers.
En toch, ondanks deze verwantschap en het veelvuldig en
intensief zakelijk en geestelijk verkeer, blijkt het meerderwaardigheidscomplex, dat ons met de paplepel is ingegoten
en later door een deel van de pers nog werd versterkt, bij
velen een taai bestaan te leiden.
-
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Dat er voor dit complex geen enkele reden is; dat Amerika
noch door halve-garen bewoond, noch door gangsters bestuurd
wordt; dat noch Al Capone, noch de filmsterren de maatstaven zijn, waarmede de Amerikaanse samenleving moet
worden gemeten; kortom, dat het beeld, door verkeerde voorlichting over Amerika en de Amerikanen gevormd, een verwrongen beeld is—dit aan to tonen is het doel van mijn boek.

* * *
De Verenigde Staten zijn bijna even groot als geheel Europa,
met inbegrip van Rusland. Zij beslaan een gebied van bijna
twee honderd dertig maal de oppervlakte van Nederland. De
afstand San-Francisco—New-York is gelijk aan tweemaal de
afstand Amsterdam—Moskou, hetgeen overeenkomt met die
van Amsterdam naar Omsk, diep in Siberia
Naar onze maatstaf is Amerika dus geen land, maar veeleer
een continent. Een continent, bestaande uit acht en veertig
staten van zeer verschillende grootte en bewoond door ruim
honderddertig millioen mensen. Mensen van vlees en bloed;
geen cijfers in statistieken in dikke, droge boeken, maar individuen, allen met hun vreugden en zorgen, hun meningen
en vooroordelen, hun hebbelijkheden en onhebbelijkheden.
„De" Amerikaan bestaat evenmin als „de" Europeaan, „de"
Fransman of „de" Nederlander. Mr. Johnson uit NieuwEngeland verschilt even veel en even weinig van zijn landgenoot Mr. Johnson uit Louisiana als meneer Jansen uit
Groningen van zijn naamgenoot uit Limburg of—zo kunnen
we doorgaan tot in het oneindige. Wanneer men, zoals vele
auteurs gemakshalve doen, alle Amerikanen, met alle gewesten van Amerika en alle Amerikaanse instellingen op een
hoop gooit, en dan over die volkomen kunstmatige massa gaat
schrijven, dan maakt men een nog groter fout dan de
schrijvers, die een dergelijke een-pot-nat-methode in hun
boeken over Europese landen en volken toepassen. Dit zijn
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de vlijtige beoefenaars van wat Anatole Leroy-Beaulieu eens
„la theorie du bloc" noemde, die hij als „tegelijk immoreel
en onwetenschappelijk" bestempelde. Wij behoeven nauwelijks
verder te gaan dan eigen land, waar de verschillen tussen
streken, groepen en mensen vaak ontstellend groot zijn en hun
saamhorigheidsgevoel op veel gebieden van het leven ontstellend klein is, om te beseffen, hoe verkeerd het is te generaliseren.
Keren wij terug uit de Europese wildernis naar de Amerikaanse „jungle", welks bewoners hun Europese erfenis nog
lang niet hebben afgeschud en hun oorspronkelijke aard, meer
dan goed is voor Amerika, hebben behouden. Hoe kan het ook
anders in een land, waar bijna veertig millioen mensen Europese ouders hebben, van welk aantal er veertien millioen zelf
in Europa geboren zijn? De geschiedenis der oudere geslachten
leert, dat ook zij nog gebukt gaan onder de last van hun Europese afkomst. De gespletenheid van het Amerikaanse yolk
naar ras, godsdienst en groep is zó groot dat b.v. Andre Siegfried er de helft van zijn boek over Amerika aan wijdt.
Groter betekenis dan de Staten, hebben de Streken van de
Verenigde Staten. Om enkele voorname gewesten te noemen:
de oudste streek van het Noord-Westen („New-England"),
trots op Angelsaksische afkomst; New-York, geen stad, maar
een wereld en ondanks alle critiek het cultuurcentrum van
Amerika; het Midden-Westen van de boeren, zwaar wegend
in de politieke machtsstrijd; de Katoenstaten van het Zuiden,
waar Negers en arme blanken elkaar het leven zuur maken;
de schone dreven van Amerika's Oostkust, waar 66k alles
zo mooi niet is als het lijkt.
Deze enorme gebieden kunnen weer verdeeld worden in
talloze stukken; van gebieden zo groot als Frankrijk of Engeland tot . . . de hofstede van een Boer of het huis van een
stadsbewoner. Een dergelijke onderverdeling is eveneens door
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te voeren in de religieuze, ethnologische en sociale klassen, die
alle belangrijke factoren zijn in Amerika, maar bij het bestuderen waarvan men nooit de honderddertig millioen afzonderlijke Amerikanen mag vergeten, wier leven, evenals dat
van alle mensen wordt bewogen door de vier primaire
krachten: honger, lief de, ijdelheid en wat Sumner en Keller
„Ghost-fear" noemen, hetgeen inhoudt „alle motieven die
draaien om het bovennatuurlijke".
Dank zij de voortreffelijke werken van Amerikaanse sociologen, die in de laatste jaren verschenen, kunnen wij ons
een goed inzicht vormen in de individuele en groepsgedragingen van de leden van het Amerikaanse gemenebest. Wij
leren zodoende, dat de mythe van de gelijkvormigheid naar
geest en lichaam van de Amerikanen, in het land der fabels
thuis hoort. De conventies mogen een remmende werking op
het doen en laten der mensen hebben; zij zijn in Amerika niet
bij machte gebleken om de beschrijving van groepen, machten
en mensen tegen te houden, al blijft ook hier nog wel wat te
wensen over.
Door de vrijmoedigheid, waarmede „the American scene"
wordt beschreven, biedt de lezing der Amerikaanse maatschappijbeschrijvingen een dubbel voordeel aan hen, die de
krachten, waardoor mens en tijd worden gestuwd, beter willen
leren verstaan. Allereerst geven zij ons een helder beeld van
de meer verborgen aspecten der Amerikaanse samenleving;
dieper en breder dan dit door persoonlijke waarneming te
bereiken is. Vervolgens worden ons dingen onthuld, die in
Europa—tengevolge van de hier heersende taboes—een gesloten boek zouden blijven, ware het niet dat door de overeenkomst van de machten, die zowel hier als ginds werkzaam
zijn, de Amerikaanse maatschappijbeschrijvingen ons helpen,
de toestanden in eigen land te leren kennen en begrijpen.

* * *
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Omvang en kracht der instellingen, die in Amerika hoge
scheidingsmuren tussen de mensen hebben opgeworpen en
instandhouden, zullen wij in de volgende hoofdstukken leren
kennen. Maar tegenover deze ontbindende elementen bestaan
er in de Amerikaanse samenleving twee bindmiddelen, die
ervoor zorgen dat Amerika niet ten prooi valt aan het wilde
sectarisme, dat de Europese landen teistert en uiteen doet vallen, n.l. de uitgestrektheid van het land en de taaleenheid.
Wanneer men in Europa een luchtreis van enige betekenis
onderneemt, passeert men vele landen, die door willekeurige
grenzen van elkaar gescheiden zijn. Uit de lucht wordt men
van die grenzen niets gewaar; maar op de begane grond
vormen zij, zowel geestelijk als zakelijk, onoverkomelijke barrieres. Niet aldus in Amerika. Daar gaat men van New-York
naar San-Francisco over minstens tien Amerikaanse Staten,
wier grenzen niet veel meer betekenis hebben dan die van de
Zwitserse kantons. De tegenstellingen van sommige dezer
Zwitserse Staatj es, berustend op wezenlijke ethnologische en
taalverschillen, zijn zelfs groter dan die tussen veel Amerikaanse staten, waarvan de bevolking immers grotendeels uit
mensen bestaat, wier wieg—als zij er tenminste een gehad
hebben—in Europa stond; of wier ouders of grootouders daar
vandaan kwamen.
Naast de geografische eenheid is er de taaleenheid, die het
Amerikaanse yolk samenbindt; een bindmiddel van zó grote
betekenis, dat ik daaraan een apart hoofdstuk heb gewijd.
De reeds vermelde verschillen tussen de gewesten onderling
worden vervaagd en gedeeltelijk opgeheven door deze gemeenschappelijke taal.
Als een factor van groot belang in de geringe betekenis dezer
staatsgrenzen komt daarbij het feit, dat ze grotendeels kunstmatige topografische lijnen zijn, die dwars over berg en dal
in rechte lijnen van honderden kilometers lang zijn getrokken,
zonder het allerminste verband met mens en bodem. Dat deze
2
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grenzen tussen de Amerikaanse Staten weinig enthousiasme
wekken, blijkt uit het gemak waarmede zij in rapporten en
regeringsmaatregelen, zo al niet genegeerd, dan toch niet als
onoverkomelijke obstakels worden beschouwd. Dit komt o.a.
in de practijk tot uiting door de vorming van de „Tennessee
Valley Authority", het met uitgebreide bevoegdheden toegeruste ordenings-orgaan, welks gebied zich uitstrekt over gedeelten van zeven staten, en ook door de regeringsvoorstellen
voor de vorming van zeven andere soortgelijke „Planning
Regions", die in 1938 door President Roosevelt bij het Congres
ingediend werden.
Vergelijk daarmee de opschudding, die dergelijke regeringsvoorstellen in sommige landen van Europa inzake de vorming
van „echte" gewesten, met verwaarlozing der bestaande
provinciale grenzen, zouden veroorzaken!
De territoriale eenheid van Amerika is een niet hoog genoeg
te schatten voordeel en zal steeds groter en bevredigender
resultaten voor mensen en gemeenschap hebben. Dit behoeft
in 't geheel niet te leiden tot een minder gewenste centralisatie; integendeel. Naarmate men de ondergeschikte betekenis
van staatsgrenzen meer gaat inzien, zal dit vergezeld gaan van
een groeiend begrip voor de noodzaak van het regionaal behandelen van problemen, die een regionaal karakter hebben.
In geen land ter wereld—Frankrijk het klassieke land van de
„geographie regionale", niet uitgezonderd—viert deze wetenschap zulke grote practische triomfen als in de Verenigde
Staten.
De moed, waarmede nieuwe begrippen worden ingevoerd in
het practische leven van staat en Volk ook dus de bier vermelde opvattingen omtrent de gewesten der Verenigde
Staten---schrijf ik toe aan de enorme ruimte van het Amerikaanse grondgebied, hetgeen ook de snelle vorderingen op het
gebied van de ruimtelijke ordening helpt verklaren. Men kan
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zich in de Amerikaanse republiek de weelde van ruim denken
en ruim handelen veroorloven op gebieden die met de ruimte
te maken hebben; men staat niet, zoals bij ons, bij de minste
beweging op zijn buurman's tenen te trappen.
Ik meen in die grote uitgestrektheid ook een hoofdfactor te
moeten zien van de werkelijk grootse ontwikkeling der sociologische wetenschap, waarover in dit boek nog herhaalde
malen sprake zal zijn.
Het wetenschappelijke leven is in Amerika ruimtelijk niet zo
gebonden als in Europa. Wat in San-Francisco wordt uitgedacht, werkt bevruchtend op soortgelijk werk in New-York.
Wat op een universiteit „uitgedokterd" is, heeft zijn nut voor
geheel Amerika. Dank zij de gemeenschappelijke taal is de
wisselwerking groot; de mensen wonen ver van elkaar; men
zit elkander niet voortdurend in de wielen en de taboes zijn,
—althans op het gebied der maatschappij-beschrijving— niet
•
onaantastbaar.
Deze ruimte heeft ook een bepalende invloed op de vorming
van het „Amerikaanse temperament"; een temperament dat
ondanks alle felle tegenstellingen, ten slotte de Amerikanen
kenschetst en de oorzaak is hoe weinig vele veramerikaniseerde Europeanen zich in hun moederland thuisvoelen, wanneer
zij, na een leven van zware arbeid, hun koetj es op het droge
hebben en zich voorstellen de levensavond op hun geboortegrond te gaan slijten. Ik heb meerdere Hollanders ontmoet die
met dit doel de boot naar het vaderland hadden genomen,
maar na enige tijd weer de terugreis naar „the States" onder
namen, omdat zij aan het geestelijk klimaat van ons land niet
meer konden wennen.

* * *
Er zijn verschillende legenden in omloop over Amerika, die
ondanks alle voorlichting een taai leven leiden. Ik noem daarvan de jeugd van Amerika, het tempo van het Amerikaanse
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leven, de democratie van Amerika en de klassenloosheid van
Amerika.

De jeugd van Amerika. Politiek gesproken moge die term niet
onjuist zijn, als men denkt aan de slechts anderhalve eeuw
bestaande Amerikaanse Republiek. Het Amerikaanse yolk is
echter even oud als de Europese volken, waarvan het afstamt.
En dit geldt niet alleen voor de oude pioniersgeslachten, die
uit Nederland, Engeland, Frankrijk en Duitsland naar Amerika
overstaken om zich van de, ook in vroeger eeuwen in Europa
heersende, onverdraagzaamheid en vervolgingswaanzin to bevrijden. Maar het geldt evenzeer voor de tientallen millioenen,
die eerst sedert de tweede helft van de 19e eeuw de Nieuwe
Wereld bevolken. Zij allen dragen de lasten en lusten van
hun Europese afkomst, al moge Amerika dan ook zijn eigen
ingredienten aan het oude mengsel toegevoegd hebben. Het
beschavingsproces volgt in Amerika dezelfde lijnen als aan
deze zijde van de oceaan en wordt gevoed door dezelfde
elementen.
De Amerikanen kunnen dan ook in die jeugd-fictie geen verontschuldiging vinden voor dezelfde tekortkomingen, die wij
in Europa—eveneens bij wijze van een uitvlucht—aan onze
„ouderdom" wij ten.
Het spreekt wel vanzelf, dat de ontginning van Amerika de
pioniers voor opgaven gesteld heeft die stellig belangrijke
eigenschappen aan hun karakter hebben toegevoegd. Energie,
volharding, snelle aanpassing aan veranderde omstandigheden, vindingrijkheid—ziedaar enkele eigenschappen die het
Amerikaanse yolk sieren. Zeker zijn deze trekken nog in het
Amerikaanse yolk aanwezig; doch niet zonder zorg zien sommige Amerikanen het ogenblik naderen, dat ook hun yolk in
het „doormodderen" (het „muddling through" van de Britten)
zijn heil zal gaan zoeken.

20

Ieugd en tempo

plegen samen te gaan. En waar de jeugd van
het Amerikaanse yolk een fictie is, is het niet te verwonderen,
dat er van het „Amerikaanse tempo" in de Nieuwe Wereld
weinig te bespeuren valt. Een Amerikaan, die vele jaren in
Europa had gewerkt en wien ik hierover sprak, zei: „the
Americans are slow-going people" (Amerikanen zijn langzame
lui). Dit komt tot uiting in de drang naar bestaanszekerheid,
die men tegenwoordig overal in Amerika kan waarnemen;
een volkomen begrijpelijke drang, maar toch een teken van
verlangzaming en verzwakking van de pioniersgeest. Het verlangen naar „security": vastigheid van prijzen der producten,
lonen en salarissen, winst en rente, arbeid en belegging, is een
verlangen naar stabiliteit en niet naar beweging, niet naar
rusteloze vooruitgang.
Wat geldt voor het leven van een natie, geldt ook voor de
groepen en individuen waaruit die natie bestaat. Natuurlijk
kan ook bier slechts op een tendens worden gewezen. Er zijn
nog heel wat „hardlopende" Amerikanen, maar mijn persoonlijke indruk is dat het algemeen levenstempo, zowel in als
buiten het bedrijfsleven, uitgesproken „slow" is; opmerkelijk
langzaam zelfs voor iemand die, zoals de schrijver, TsjechoSlowakije voor 1938 aan het werk heeft gezien.

De democratie in Amerika. Woorden regeren de mensen
en de volken. In dit woordenspel speelt de lettercombinatie
d-e-m-o-c-r-a-t-i-e een belangrijke rol. Wanneer er mede
bedoeld wordt, dat van tijd tot tijd een groot deel van volwassen Amerika het stemrecht uitoefent, dan is ook Amerika,
evenals sommige Europese landen, een democratie. Maar
wanneer met dit woord wordt bedoeld, dat de Verenigde
Staten door het volk—v66r het yolk worden bestuurd, dan
was er, zeker tot voor zes jaren, in Amerika geen democratie;
evenmin als die tot op de huidige dag in Europa te vinden is,
misschien met uitzondering van Scandinavia. Wat bijvoor21

beeld Engeland betreft, werd in een recente artikelenreeks in
de „Nieuwe Rotterdamse Courant" bewezen, dat dezelfde
plutocratie die Charles Dickens zo veelvuldig en meesterlijk
critiseerde, nog steeds springlevend is. De boeken van Dickens
zijn vergeeld en vergeten; maar de Engelse plutocratic heerst
nog oppermachtig. De reden hiervan is dezelfde als overal
elders. De politieke leiders kennen de geringe belangstelling
van het merendeel der mensen voor concrete dingen en bespelen het instrument van de publieke opinie op zulk een
meesterlijke wijze, dat het alleen maar te betreuren is, dat zij
die gaven niet gebruiken voor betere doeleinden! Om bij
Dickens te blijven: wat zijn de verkiezingen in Europa en
Amerika anders dan herhalingen tot in den treure van
Dicken's „Verkiezingen te Eatanswill", in zijn onsterfelijk
bock The Pickwick Papers?
Politieke tegenstellingen bestaan, ook in Amerika, grotendeels
niet uit verschillen in opvattingen omtrent concrete punten,
doch slechts uit frazes, die met grote bekwaamheid door de
leiders der politieke organisaties worden gebruikt om een
redelijke politieke ordening tegen te gaan. Wat is bijvoorbeeld
de indeling der politieke partijen in Democraten en Republikeinen anders dan een semantische „farce"?
Teveel wordt echter de politick als maatstaf voor de eigenschappen van het Amerikaanse yolk gebruikt. Met die maatstaf gemeten komen weinig volken er goed af!
Handel en wandel der Amerikanen in hun particuliere leven
wijken niet belangrijk af van die van mensen in andere delen
der wereld. Het is echter de Amerikaanse openhartigheid
waaraan ik het volgende hoofdstuk wijd, die de oorzaak is
van de zo veelvuldige verkeerde opvattingen in Europa omtrent Amerika en de Amerikanen. De meedogenloze tentoonspreiding van de gebreken der Amerikaanse democratic speelt
in ons meerderwaardigheidscomplex een belangrijke rol . .
om de eenvoudige teden dat wat daarginds een onderwerp
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van openbare bespiegeling is, bier in de doofpot gaat, waardoor de wel-ontdekte feiten over Amerika in het voile licht
komen, de niet-blootgelegde Europese daarentegen in duisternis gehuld blijven. Het verschil zit dus niet in de feiten, maar
eenvoudig in de wijze waarop ze bezien (of niet bezien)
worden.
Dit neemt niet weg, dat ook Amerika het zijne bijdraagt om
de democratie in discrediet te brengen en de anti-democraten
steun te geven, juist door de niet-toepassing der democratische
beginselen.
Odette Keun betoogt, dat het enige verschil tussen de Amerikaanse en Europese politieke corruptie bestaat uit het feit,
dat de Europese volken de corruptie wel verdragen, maar niet
bewonderen, terwijl de Amerikaanse natie de corruptie niet
alleen verdraagt, maar ook bewondert. Daar ben ik het niet
mee eens. Een belangrijk deel van de energie en de aandacht
van President Roosevelt en zijn helpers is al jarenlang gewijd
aan de zuivering van het staatsapparaat. Veel van zijn redevoeringen behandelen de politieke misstanden, in bewoordingen, vergeleken waarmede mijn eigen woorden over dit
thema welwillende lofuitingen genoemd kunnen worden. Vele
ingrijpende maatregelen werden genomen om het ambtenaren corps los te maken van politieke invloeden. Ik weet wel,
dat van tijd tot tijd, in kranten en tijdschriften, aan de Roosevelt-administratie verweten wordt, dat zij bepaalde werken in
bepaalde gedeelten van het land om politieke redenen laat
uitvoeren; ik weet ook dat Amerika niet door engelen in
mensengedaante wordt bestuurd. Maar ik weet eveneens dat
zelfs de felste-fatsoenlijke tegenstanders van Roosevelt moeten
toegeven dat in de korte spanne tijds van zijn bewind, gezien
de bijna bovenmenselijke opgaven, grote dingen bereikt zijn in
het reinigen van de Amerikaanse politieke Augiasstal. Ik heb
al eens een Europeaan Koren zeggen: „Wanneer President
Roosevelt van een derde ambtsperiode afziet, moesten wij
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proberen hem naar Europa te krijgen, om een soortgelijke
opruiming in het oude werelddeel op touw te zetten!"
De woorden democraat en republikein zijn inhoudsloze termen
geworden. De Amerikaanse politieke partijen, die deze woorden in hun banier voeren, steunen niet op concrete beginselen,
doch op abstracte begrippen en gelegenheidsleuzen. De stem
der Amerikanen wordt niet bepaald door opvattingen omtrent
het staats- en maatschappijbestel, doch door sympathie voor
en antipathie tegen personen; welke gevoelens al even onredelijk plegen te zijn als de leuzen waarmede die personen
door de partij-organisaties worden aangeprezen of afgekeurd.
Hoewel Amerika onze religieus-politieke partijen niet kent,
speelt de godsdienst toch ook daar een grote rol en bepaalt,
evenals hier, de stem van zeer veel mensen; louter en alleen
vanwege een diepe loyaliteit tegenover de Kerk en zonder
enig verband met de realiteit.
Niet alleen bepaalt de godsdienst het stemmen voor een candidaat, maar eveneens het stemmen daartegen. Zo werd de
strijd tegen de candidatuur van Al Smith voor het Presidentschap der Verenigde Staten in 1928, voornamelijk gevoerd op
grond van het feit, dat Smith Katholiek was en men inmenging
vreesde van de zijde van het Vaticaan in het Amerikaanse
staatsbestuur en daarmede in het maatschappelijk bestel. De
macht der vooroordelen en hun altijd onredelijke grondslag
leren wij wel zeer goed kennen door een redevoering van
Franklin Roosevelt ten gunste van de candidatuur-Smith gehouden. Hij vertelt daarin o.a.:
„ . Even nadat ik in Georgia was aangekomen, kreeg ik bezoek van een ouden vriend van mij, een landbouwer, die
tegen mij zei: ,Mr. Roosevelt, ik ben ongerust. Een hele hoop
buren van me—we zijn bij ons allemaal democraten—zeggen,
dat ze niet voor Gouverneur Smith kunnen stemmen. Ze
vertellen me, die buren, en ze hebben me strooibiljetten laten
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zien, waar op stond, dat als Gouverneur Smith President van
de Verenigde Staten wordt, alle Protestantse huwelijken in
onze buurt onwettig verklaard zullen worden en dan zullen
de kinderen onwettig zijn.' Ja, U kunt wel lachen, maar zij
lachten niet. Zij dachten, dat het waar was en het waren
eerlijke, fatsoenlijke burgers. Ze hadden niet de nodige opvoeding en het contact met anderen, om beter te weten. Ik zou
voort kunnen gaan en U duizend zulke verhalen vertellen.
„Het gebeurde in New-York, dicht bij mijn huis. Een jonge
Ier was candidaat, ik geloof voor gemeente-secretaris; een
jongen, geboren en getogen in Duchess County. Hij ging de
buurt of om de mensen voor zich te winnen; en zo kwam hij
ook bij een boer met het verzoek hem te helpen. De boer zei
tegen dien jongen Ier: ,Ja, ik zal je met plezier steunen bij
die verkiezing. Ik ken je al lang; je bent een geschikte vent
en je zult een goede invloed hebben op de gemeente'. De
jonge man in kwestie zei toen tegen den boer: ,Ik vind het
heel prettig, dat U mij steunt, maar ik hoop, dat U het mij
niet kwalijk neemt, als ik zeg dat ik wel een beetje verbaasd
ben, want ik dacht dat U tegen de Katholieken was'. De boer
stond op, legde zijn hand op de schouder van den jongen man
en zei: ,Beste jongen, je bent verkeerd ingelicht. Ik heb niets
tegen Ierse Katholieken. 1k ben alleen maar tegen de Roomse
Katholieken!' "
Dit verhaal geeft een beter beeld van de gesteldheid van
menselijke tegenstellingen dan een lang betoog.
Oprechtheid gebiedt te zeggen, dat dergelijke ware verhalen,
—en van erger inhoud—Qok bij ons verteld kunnen worden.
Wanneer wij bijvoorbeeld denken aan de aard en omvang van
de boosaardige verzinsels die in woord en geschrift verspreid
worden over mensen en groepen, wier politieke overtuiging
niet gebonden is aan religieuze organisaties, dan zal de lust
tot critiek op Amerikaanse politieke misstanden ons wel vergaan. Het oude versje „Als alle mensen. . . ." moge afgezaagd
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klinken; het heeft ook op dit gebied nog niets van zijn geldigheid verloren!
Terugkerend tot onze Amerikaanse democraten en republikeinen, moet worden vastgesteld dat van hun oorspronkelijke
ideologische grondvesten, berustend op de opvattingen van
Thomas Jefferson, Washington's staatssecretaris en later
President van de Republiek, wat de democratische beginselen
betreft en die van Alexander Hamilton, Secretaris van
Financien onder Washington, wat de republikeinse principes
aangaat, niet veel is overgebleven.
Jefferson geloofde in de bekwaamheid van den ,gewonen'
burger om zichzelf to besturen; daarop berustte zijn opvatting
van het staatsbestel. Hij was een groot voorstander van zelfbestuur en wilde de Federale Regering slechts belast zien met
het beheer van buitenlandse aangelegenheden, en die zaken
welke uiteraard niet door de afzonderlijke staatsbesturen konden worden behandeld. De zekerstelling van de vrijheid van
handel, vrijheid van opvoeding en vrijheid van de mensen
zelf, waren in zijn stelsel het doel der overheid. Met een
profetische geest in de toekomst schouwend, voorzag hij de
mogelijkheid van opeenhoping van productiemiddelen en rijkdom in de handen van enkelen, tegen de gevolgen waarvan hij
de gemeenschap wilde beschermen. Amerikaans zoon van de
Franse Revolutie, was hem de vrijheid een heilig doel. Niet
alleen de politieke vrijheid; maar een dusdanige opbouw van
de natie dat die vrijheid ook in komende tijden gewaarborgd
zou blijven. In de verstedelijking van het land zag hij daarvoor een groot gevaar. Hiervan zei hij: „Ik beschouw grote
steden als verderfelijk voor de moraal, de gezondheid en de
vrijheden der mensen". De denkbeelden van Agar in Amerika,
en van Verwey in Nederland, die het heil der mensen zien
in de afschaffing van het grootgrondbezit en een massale
nederzetting van kleine landbouwers op het platteland, komen
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hiermee overeen. Goedkoop land was de basis van Jefferson's
politieke leer; den kleinen grondeigenaar achtte hij het meest
waardevolle deel van de Staat; luxeartikelen mochten niet in
het land zelf worden gemaakt, doch ingevoerd, in ruil voor
het overschot van de bodemproductie. Matig, verstandig en
rechtschapen, ieder man zijn eigen grond en huis bezittend,
verzekerd van bestaan, kleding en huisvesting ruim voldoende
voor een waardig leven voor zichzelf en de zijnen, met een
prachtig continent, dat in zijn oneindige rijkdom hem een
hoge levensstandaard zou kunnen verschaffen—aldus zou het
Amerikaanse yolk zich gelukkig en waardig in de loop der
komende eeuwen kunnen ontplooien. Dat was Jefferson's opvatting, gemeenlijk genoemd „de Amerikaanse droom".
Die droom is nooit werkelijkheid geworden. Maar vergeten
is ze niet, meent Odette Keun:
„ .. De hoogste en belangrijkste betekenis van deze Droom
was, dat hij de idealen, de hartewensen en de verwachtingen
van het yolk vertolkte. Hij kreeg vat op de Amerikaanse verbeelding en drong door tot het merg van de natie. Soms was
hij mat als de mist, en dan weer gloorde hij op tot een gloeiend
vuur. Door alles heen bleef hij de wezenlijke basis van het
Amerikaanse republikanisme.
Amerika zal ophouden Amerika to zijn, wanneer die droom
vernietigd wordt".
Tegenover Jefferson en zijn opvattingen van regeren c166r en
voor het yolk, staat Alexander Hamilton, met zijn overtuiging
dat de ,gewone' man niet capabel is voor die taak.
„Hamilton's diepe overtuiging was dat de Verenigde Staten
nooit tot macht en grootheid zouden komen, tenzij er een concentratie van rijkdom in handen van een betrekkelijk kleine
groep van bezittende en begaafde aristocraten kwam". schrijft
Woodward.
De anti-democratische uitspraken van Hamilton klinken ons
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zeer modern in de oren en zouden de minnaars van de dictatuur deugd doen, als zij er kennis van namen. Het verwonderlijke is niet Hamilton's minachting voor het yolk, maar wel,
dat op zijn denkbeelden een politieke partij gegrondvest werd
die Amerika tientallen van jaren heeft beheerst en voor zijn
machtshandhaving door middel van de stembus een beroep
had te doen op het zo verachte yolk . en nog wel met succes! Hieruit blijkt wel zeer duidelijk de volkomen onredelijke
mentaliteit, die de wijze van stemmen van de meeste kiezers
bepaalt. Dit is ook de oorzaak, dat b.v. de socialistische partij
van Norman Thomas in Amerika nooit voet aan de grond
heeft kunnen krijgen. De inhoud die men aan de lettercombinatie „socialisme" heeft toegekend, houdt geen enkel verband
met het sociaal-economisch stelsel, waarvan dit woord oorspronkelijk de aanduiding is.
Het gevolg hiervan was zelfs, „dat respectabele lieden, uit
angst geidentificeerd te worden met politiek-radicale organisaties, zich verplicht voelden te strijden tegen humanitaire
maatregelen die onder ,vreemde' namen werden aangediend",
zegt Arnold in zijn Folklore of Capitalism.
Daarentegen heeft men in geestelijk beter-gesitueerde kringen
Thomas en zijn groep steeds met een zekere welwillendheid
bezien. Diens denkbeelden zijn redelijk, vindt men, doch missen politieke „pushing power"; zij gaan den gewonen mens
„boven zijn pet", en van een zakelijk voorstel tot organisatie
van een „planned society" gaat zo helemaal geen emotionele
werking uit! Vandaar, dat Thomas en zijn socialisme veel
meer vat op professoren en andere „highbrows" hebben gehad, dan op de mensen waar het in de politiek op aan komt:
de massa. De uitslag der verkiezingen in 1936 zijn in dit
verband belangwekkend:
28.000.000
Roosevelt (democraat) bijna
16.500.000
Landon (republikein)
Father Coughlin's partij (anti-semitisch, anti28

Roosevelt en anti een aantal andere mensen en
groepen, waar wel stemwinst mee te behalen is)
900.000
Thomas (socialist)
187.000
Browder (communist)
80.000
De verkiezingsuitgaven der Democraten beliepen 3,5 millioen
dollar; die der Republikeinen 7 millioen dollar.
De ideologische tegenstellingen tussen de Democraten en de
Republikeinen zijn al lang verdwenen; maar de beginselen
waaruit zij geboren werden, bestaan nog steeds. Zij hebben
echter de scheidingslijnen der politieke groepering overschreden en tegenwoordig kan men in Senaat en Kamer van Afgevaardigden bij de Republikeinen overtuigde aanhangers van
Jefferson's beginselen, en bij de Democraten vrienden van
Hamilton's anti-democratische principes aantreffen.
Het is deze chaos, die de politieke sfeer zo mistig maakt. Een
schrijver zegt dan ook: „Steeds zwaarder drukt de last van de
onzuivere partij-indeling op de politieke ontwikkeling van
ons land. Steeds minder toont ons politiek bestel, aan deze
partij-indeling geketend, zich in staat, politieke vorm te geven
aan de veranderingen in de volksovertuiging en aan de snelle
sociaal-economische ontwikkeling van onze dagen."
Dit zijn echter niet de woorden van een verontrust Amerikaans schrijver . . . maar van een verontrust Nederlander:
Wiardi Beckman. Zij slaan niet op de politiek in de Verenigde
Staten, doch op die in ons eigen land. Men ziet: op dit punt
zou men eerder van het eendere, dan van het andere Amerika
kunnen spreken!
Europese schrijvers hebben Amerika als een klassenloze
samenleving aangeduid. Ik vrees dat wij hier met een wensdroom te maken hebben. In Amerika zelf heb ik deze bewering
nooit vernomen. Integendeel: de scherpe klassenindeling der
Amerikaanse samenleving is een onderwerp, waarover de
sociologen in de Verenigde Staten niet uitgepraat raken en die
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zij met een berg van voorbeelden bewijzen. Enkele uiterlijkheden—zoals het nogal spoedig aanspreken bij de voornaam
—kunnen mij niet verleiden, of te wijken van mijn opvatting
omtrent de klasselijnen die de Amerikaanse samenleving
doorsnijden. Ik zie de vormelijkheid in de omgang als een
uiting hiervan. Vele bezoekers zijn met mij getroffen door de
angstvallige etiquette, die in hogere sociale „strata" in acht
wordt genomen; een etiquette, die den Hollander, komend
uit een oud land, waar toch de goede omgangsvormen niet
onbekend zijn, overdreven voorkomt. Veel van de Amerikaanse plichtplegingen kan ik niet anders zien dan als middel
tot handhaving van de groeps-solidariteit en het op-eenafstand-houden van niet tot de groep behorenden. Deze zienswijze vindt steun bij verscheiden Amerikaanse sociologen.
Terwijl men dus aan de gedragingen der mensen, ook in
Amerika, gemakkelijk de groep en de sociale status waartoe
zij behoren, kan herkennen en deze gedragingen, al naar de
klasse, ten zeerste verschillen, zo is er toch een algemeen
verbreide trek, die gelukkig geen halt houdt bij de kunstmatige scheidingen welke de mensen in stand plegen te houden; n.l. de gastvrijheid. De Amerikaanse gastvrijheid is een
eigenschap, waar zelfs de meest kwaadschrijvende auteurs over
de Verenigde Staten niets dan goeds van weten te vertellen.
En al ben ik het met de meeste van hun uitspraken grondig
oneens, in dit geval kan ik met genoegen in hun koor meezingen. Beter dan een breedvoerig betoog zijn een tweetal
persoonlijke ervaringen geschikt om een beeld te geven van de
vriendelijkheid, de gastvrijheid en de hulpvaardigheid, die
het Amerikaanse yolk sieren. Ik kies deze twee voorbeelden
uit een rijke persoonlijke ervaring op dit gebied, daar zij de
hartelijke gastvrijheid van twee totaal verschillende strata der
Amerikaanse samenleving goed belichten.
Het eerste is het geval van den bus-chauffeur in Chicago!
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Eens op een dag stapte ik in Chicago op een bus, die de halve
stad in de lengte doorkruist en door verschillende wijkenvoert.
In het begin was de bus vol, maar na een poosje minderde het
aantal passagiers en kwam ik in gesprek met den chauffeur,
die mij veel wetenswaardigs vertelde omtrent de buurten
waar wij doorheen kwamen en hun bevolking. Hij bleek een
scherp opmerker te zijn en als ik ooit eens iets te zeggen krijg
over de bezetting van een leerstoel voor sociale psychologie
aan de Universiteit te Chicago, maakt hij een goede kans. Het
toeval wilde—volgens Spinoza is er geen toeval—dat het
de laatste rit van de dag was voor Mr. O'Connell: als goed
Chicago'er, Ier en Katholiek. Hij vroeg mij welke plannen
ik had voor die avond en toen ik hem zeide dat ik niets
speciaals van zins was, nodigde hij mij uit, met hem mee
naar huis te gaan. Wel wetend, dat in Amerika een dergelijke uitnodiging echt gemeend is, accepteerde ik graag en
maakte dus kennis met de vrouw en de twee kinderen van
Mr. O'Connell. Ik kreeg hierdoor een beter beeld van het
'even der mensen dan wanneer ik mij in de bibliotheek van
de wereldberoemde sociologische faculteit der (voor nog veel
andere zaken wereldberoemde) Universiteit van Chicago had
gezet— hetgeen ik later intussen toch nog heb gedaan. Ik
merkte bij dat bezoek opnieuw, dat klassen wel degelijk in
Amerika bestaan, doch dat hun grenzen vager zijn dan bij
ons en de overgang van de ene naar de andere klasse veel
gemakkelijker plaats vindt. Mijn bus-chauffeur in kwestie
was de zoon van een groten boer uit Illinois, die er erg bij
hem op aandrong, weer naar de boerderij te komen. Behalve
van Chicago—waar nog veel meer gebeurt dan de misdaden
en schietpartijen waarover de Europese pers zoveel te vertellen heeft—gaf Mr. O'Connell mij een uitmuntende beschrijving van de extensieve landbouw in het Midden-westen en de
psychische structuur van dit, in de politiek zo zwaar wegende,
deel van Amerika. Dit wat betreft de gastvrijheid in Chicago!
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Het andere geval speelt in New-York. Men is in Amerika gek
op lunches ter ere van bezoekers, waarbij echter de naam van
den gevierden gast een belangrijker rol speelt dan zijn verdiensten. Het betrof hier een bijeenkomst ter ere van een
Europees stedebouwer, die zijn leven gewijd heeft aan het
bestendigen van misverstanden betreffende de organisatie van
het ruimtelijk bestel der samenleving. Inderdaad een werkzaamheid die verscheiden ere-lunches verdient! Maar volgens
een der gastvrouwen—in Amerika spelen de dames bij dit
soort gelegenheden een voorname rol—had de man „such a
nice voice"; en overwegend dat het in deze wereld meer op de
toon dan op de inhoud van het gezegde aankomt, werd met
deze mededeling alle wantrouwen bij mogelijke twijfelaars
aan de kwaliteiten van den geeerden gast, als bij toverslag
opgeheven. Het gaat hier echter niet om de lunch, maar om
de gevolgen ervan. Ik kwam namelijk naast een oude dame te
zitten, aan wie ik vertelde, hoe verrukt ik was over de Amerikaanse parkwegen en de voortreffelijke hoedanigheden van
veel Amerikaanse landhuizen en ook, dat ik geen woorden
kon vinden om mijn bewondering uit te drukken voor de wijze
van inrichting van vele Amerikaanse woningen en de schoonheid der antieke Amerikaanse meubelen. Hetgeen allemaal
I 00 °/o gemeend was en geen gelegenheidspraatje. Vernemend
omtrent mijn yak en vertellend, dat zij voorzitster was van
„Townplanning Committee" van een stad in de buurt van
New-York, nodigde zij mij uit, haar huis en tuin te komen
zien. Als ik geen andere plannen had, was ik welkom voor het
week-end. Ik moest echter diezelfde avond met de nachttrein
uit New-York vertrekken en kon de vriendelijke invitatie dus
tot mijn spijt niet aanvaarden. Mrs. X stelde er echter prijs
op, mij toch haar tuin te laten zien; en zo spraken wij of dat ik
haar die middag zou afhalen en met haar naar huis rijden. Na
of loop van de lunch vertelde ik aan een anderen gast, met
wie ik voor die middag had afgesproken, wat mijn plannen
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waren, en vroeg hem bij die gelegenheid, wie Mrs. X was. De
man keek mij verbaasd aan en zei: „Maar beste kerel, weet je
dat niet? — dat is Mrs. X; een van de zestig families!" Nu
had ik Lundberg's Zestig Families aandachtig gelezen en wist
dus dat ik later op de dag geconfronteerd zou worden met een
vertegenwoordiger van de groep, die Lundberg, Odette Keun
en vele andere auteurs zo vleiend de „robber-barons" plegen
te noemen.
De betreffende magnaat bleek een vriendelijk, maar zeer gedecideerde heer op leeftijd te zijn, wien men kon aanzien dat
het pleizieriger zou zijn met hem uit vissen te gaan dan ruzie
met hem te hebben. De tuinen overtroffen mijn stoutste ververwachtingen. Een dergelijke aanleg van een modern landgoed had ik nooit eerder gezien en het zal wel lang duren voor
ik het weer zó mooi zie. Waarbij (in verband met Lundberg's
verhalen omtrent de protserigheid en bluf, die volgens hem
een tweede of zelfs een eerste natuur zijn van de feitelijke
regeerders der Verenigde Staten) opgemerkt dient te worden,
dat zowel tuin als huis van een volmaakte smaak getuigden,
waaraan elke overdaad vreemd was. Het avondeten was van
die vormelijkheid welk men, als Europeaan, eerder op het
kasteel van een lid van de oude Engelse adel zou verwachten
dan in Amerika; maar op dit punt althans was er voor mij
niets om verwonderd over te zijn: ik had al eerder ervaren dat
Amerika even goed zijn deftige families telt als Europa. Ik
vertel dit even „en passant"; hoofdzaak was, dat een wildvreemde Hollander, zonder introductie, „z6maar" te gast werd
gevraagd, omdat hij zoveel van mooie tuinen en antieke meubelen hield. Als dat geen voorbeeld van Amerikaanse vriendelijkheid en gastvrijheid is, dan zou ik willen weten wat het
dan wel is. En dergelijke voorbeelden kan iedere bezoeker van
de „States" vertellen. Ik heb bovendien talrijke malen kunnen
waarnemen dat ook tussen Amerikanen onderling het verkeer
hartelijk is, waarbij echter de klasselijnen zorgvuldig in acht
3
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worden genomen en van democratische gezindheid niet veel
te bespeuren is.
Een paar trekken, die door Europese auteurs met ophef als
typisch Amerikaans worden beschreven: geldzucht en misdadigheid (merkwaardige combinatie!) zouden met evenveel
recht als typisch Europees beschouwd kunnen worden—en in
een hoofdstuk dat iets wil vertellen over het „andere" Amerika
dus niet op hun plaats zijn. Op zijn hoogst kan men zeggen
dat Amerika op dit punt „net eender" is als de rest van de
wereld, al gebruiken de Amerikanen ook woorden als „gangster" en „racketeer", om de beoefening van de misdaad voor
het krantenlezend publiek interessanter te maken. Voor hen,
die menen dat ik deze zaken te optimistisch zie diene, dat ik
de uitvoerige literatuur over de criminaliteit in de Verenigde
Staten ernstig bestudeerd heb en slechts tot de conclusie kan
komen dat Amerika ook op dit punt zijn Europese erfenis niet
is kwijtgeraakt. In het volgend hoofdstuk hoop ik uitvoerig te
tonen wat de oorzaak is der overdreven voorstelling die men
en in Europa en in Amerika van die criminaliteit beef t.
Hier zij volstaan met de opmerking, dat ze een uitvloeisel is
van de grote openhartigheid waarmede in Amerika misstanden geschilderd worden. Op dit punt althans mag men met
recht spreken van het andere Amerika!
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New-York en omgeving

„Monumentale” ingang van Manhattan-Bridge to New-York

Een ongebruikelijke kijk op New-York's „Sky-line"

Speelstraat in New-York -- Gratis kapotte benen vallen!

Het hart van Nieuw-Amsterdam . . . en van New-York : Wals ■ raa ■ = Wall Street

DE WAARHEID IN AMERIKA
AMERIKAANSE OPENHARTIGHEID EN ZELFKRITIEK

Iedereen die zich met het verbazingwekkend
verschijnsel „de Verenigde Staten" bezighoudt,
schijnt voornamelijk te zoeken naar de gebreken
van het Amerikaanse maatschappelijk stelsel.
Het hoofdkenmerk van de beste en meest kar ► kteristiek Amerikaanse literatuur, towel als van
het Amerikaanse leven zelf; is: de drang om te
onderzoeken.
Sisley Huddleston.

HARLES DICKENS OPENDE DE LANGE
rij van Europese schrijvers, die over Amerika niets dan kwaad
weten te vertellen met zijn American Notes en zijn roman
Martin Chuzzlewit.
Ter verontschuldiging van den groten Engelsen meester kan
gezegd worden, dat hij ogen en hart niet placht te sluiten
voor verkeerde toestanden in eigen land en deze even fel
geselde, als hij het de Amerikaanse misstanden deed.
Met de meeste na hem komende schrijvers is het anders gesteld. Daar zijn er velen bij, die zich om de vreselijkste dingen
in eigen omgeving niet bekommeren en thuis tot de constante
,j a-en-amen-knikkers' behoren. Bij het betreden van de Amerikaanse bodem zetten zij echter een speciale bril op, die hen
tegelijk ver- en bijziende maakt. Daardoor zien deze auteurs
de goede dingen die Amerika biedt, wazig en in het verre verschiet, de boze dingen daarentegen vlakbij en haarfijn.
Sommigen gaan zelfs z6 ver, dat zij de Amerikanen behangen
met de tekortkomingen van hun eigen volk—waarover zij in
eigen land angstvallig zwijgen.
De oorzaak?: Een boek moet de belangstelling wekken, wil
het gelezen worden. En al mag ik niet zeggen, dat alle
schrijvers over Amerika er daartoe rustig op los liegen, tOch
moet erkend worden, dat men dikwijls de ervaringen en
feiten ,bewerkt' om ze interessanter te maken. De gewoonte,
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Amerikaanse mensen en toestanden als in een lachspiegel
geprojecteerd te beschrijven, zal aan de behoefte om gewone
dingen Ongewoon te doen schijnen, wel niet vreemd zijn.
Wat de indruk van al die kwaadschrijverij op het Amerikaanse yolk aangaat: de honderd dertig millioen Amerikanen
trekken zich daar niets van aan! Maar wijzelf doen goed ons
te bevrijden van het verwrongen beeld, dat wij van mensen
en dingen in Amerika hebben gevormd.
Deze klaagzang geldt niet alleen voor boeken over Amerika,
maar evenzeer voor het krantennieuws over de Verenigde
Staten. In een van zijn wekelijkse radiopraatj es, die Raymond
Gram Swing vanuit New-York voor de Britse Radio-Omroep
houdt, sprak deze knappe commentator van het Amerikaanse
leven zijn verbaasde verontwaardiging uit over de manier,
waarop buitenlandse bladen hunne lezers over de Verenigde
Staten inlichten. Hij vertelde (een voorbeeld uit vele) dat de
Europese kranten tijdens een zeer belangrijk wetenschappelijk
congres te New-York, wel aandacht wijdden aan de gebruikelijke schandaaltj es en gebeurtenissen rondom de rolprent,
doch van de bijeenkomst van Amerikaanse vrouwen en
mannen der wetenschap .. met geen woord repten.
Dat de Verenigde Staten op vele gebieden (sociale en natuurwetenschappen, techniek, literatuur) een leidende positie innemen; dat president Roosevelt en zijn helpers hard zwoegen
aan de verbetering der levensvoorwaarden van het Amerikaanse yolk, daarover en over soortgelijke belangrijke zaken
lezen wij bitter weinig. Europese journalisten zouden echter
kunnen zeggen „slecht voorgaan doet slecht volgen". De sensatiepers in de „States" geeft immers een even verwrongen
beeld van Amerika en de Amerikanen. Maar claar is een groot
ding, dat veel verontschuldigt: Evenals de Amerikaanse film,
de Amerikaanse sociologie en de Amerikaanse literatuur,
pleegt ook de Amerikaanse pers met een voor ons verbazingwekkende openhartigheid maatschappelijke misstanden te
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beschrijven. Zouden de Amerikaanse krantendirecties soms
hopen genezing te kunnen brengen, door de kwaal eenvoudig
bloot te leggen—in navolging van Freud op het terrein der
zielsziekten? Hoe dit zij, „debunking" is een echte Amerikaanse sport, waarbij men de „ge-de-bunkte" personen niet
eens hun hemmetje laat aanhouden.
Tot de dingen, die den vreemdeling zeer treffen, behoort dan
ook in de eerste plaats de „truthshop" (de „waarheidswinkel"),
zoals de openhartige kritiek op alles en alien genoemd wordt.
Aan deze openhartigheid zijn vooral voor den bezoeker der
Verenigde Staten vele voordelen verbonden. Hij krijgt zodoende een inzicht in zaken, naar welks bestaan hij elders
slechts gissen kan. Terwijl de practische sociologie in Europa
beklemd wordt gehouden in ideologische en zakelijke beperkingen, kan de maatschappijbeschrijving in Amerika zich
tegenwoordig vrij ontplooien.
Dit laatste geldt ook in hoge mate voor de Amerikaanse pegs,
de Amerikaanse film en de Amerikaanse literatuur. Hier staan
echter tegenover de onmiskenbare voordelen der ongeremde
openhartigheid, ook enkele belangrijke nadelen, zoals uit dit
hoofdstuk moge blijken.
*

* *

Laat ons, na deze kort voorbereiding, de „truth-shop" betreden
en allereerst rondzien wat hier op fi/mgebied geboden wordt.
Er verschijnen in de laatste jaren vele Amerikaanse rolprenten, die bepaalde maatschappelijke toestanden op felle wijze
belichten en in hun directheid den niet-ingewijden toeschouwer de indruk geven, dat de Verenigde Staten een poel van
misdaad zijn; terwijl soortgelijke films, gewijd aan veel erger
dingen, eveneens in andere landen kunnen worden opgenomen.
Niet alleen dat men in Amerika maatschappelijke misstanden
zonder blikken of blozen beziet; men aarzelt evenmin de
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schijnwerpers der onbarmhartigste kritiek op het filmbedrijf
zelf te richten. Het voorbeeld hiervan is wel de film A star is
born, waarin Janet Gaynor en Frederic March de hoofdrollen
vervulden, onder leiding van den regisseur William Wellman.
Ik herinner mij, meer dan drie uur in een Londense bioscoop
te hebben gezeten, om deze rolprent tweemaal achtereen te
zien. Z6zeer boeide mij deze meedogenloze voorstelling van
,het filmbedrijf achter de schermen' dat ik er bijna de boottrein door miste!
Hier werd met een, voor mensen die de film niet zagen, ongelofelijke vrijmoedigheid de ondergrond van een der grootste
industrieen ter wereld onthuld. Er komt o.m. een scene in
voor, waarin de reclame-chef de heel onbeduidende levensgeschiedenis van het jonge meisje, dat om redenen die met
kunstenaarschap niets te maken hebben, filmster is geworden,
,omwerkt' tot een volkomen uit zijn duim gezogen biographie.
Hetgeen over de keuze der filmscenes verteld en vertoond
wordt, getuigt van een scherp en nuchter inzicht in de smaak
en wensdromen der bioscoopbezoekers. Even verrassend is de
openhartigheid, waarmede de werkelijkheid achter de schone
schijn der filmromantiek vertoond wordt. Het is een vreemde
gewaarwording, in een gedetailleerd (film)betoog te zien en
te horen, welke onredelijke, wrede wezens wij mensen zijn. En
dat op een wijze, vergeleken waarbij de scherpste publicaties
der Amerikaanse sociologen (waarin wij er evenmin goed
afkomen) allervriendelijkste verhalen lijken.
Dat de vakmensen A star is born om zijn schildering der
werkelijkheid van het filmbedrijf waarderen, wordt bewezen
door de keuze van deze rolprent uit de enorme totale productie, als een der drie beste films van het jaar 1937.
Het allermerkwaardigste van deze rolprent?: Zowel in
Amerika als in Europa werd A star is born nota bene een
van de eerste ,echte' natuurlijke kleurenfilms—zonder enthousiasme door het publiek ontvangen. Hij heeft het niet verder
—
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dan tot een „succes d'estime" in een kleine kring kunnen
brengen. ZO weinig is het gros der mensen op openhartige
voorlichting gesteld! Men geeft blijkbaar de voorkeur aan de
schone schijn voor de schermen, boven de lelijke werkelijkheid
er achter.
Misschien is zelfs een openhartigheid als in A star is born nog
verkeerd ook, wanneer men er goed over nadenkt. Sommigen
zeggen immers, dat men de mensen het beetje illusie niet
moet wegnemen, als daar niets beters voor in de plaats gebracht kan worden. Anderen weer menen, dat alleen door
openhartige voorstelling van de werkelijkheid verbetering der
samenleving te verwachten is. Ik help het hopen!
De kritiek op de filmindustrie in Amerika laat ook buiten
dat bedrijf aan duidelijkheid en scherpte niets te wensen
over. Een merkwaardig voorbeeld hiervan is Clarence Kelland's vervolgverhaal Stand in, verleden jaar in de wijd en
zijd verspreide Saterday Evening Post verschenen. Daarin
wordt de financieele zwendel van een der monster-maatschappijen uit Filmstad zodanig uiteengerafeld, dat er niets van heel
blijft. Enkele machtige filmpotentaten worden hier ten voeten
uit getekend, op een wijze, die zelfs deze heren—op dit gebied
toch wel aan een stootje gewend—niet meer gezellig vonden.
Weliswaar is de methode van een „filmracket", welke een
bedrijf moedwillig naar de kelder helpt om het voor een zacht
prijsje te kunnen kopen, ook in andere bedrijfstakken niet onbekend; publiciteit daarvan wordt door de belanghebbenden
echter niet op prijs gesteld!
Kelland's verhaal is een bewijs, dat men in Amerika met het
buitenshuis behandelen der vuile was van het maatschappelijk
leven, heel ver gaat.
Dat al die openhartigheid soms geen slecht zaakje is, blijkt
uit een bericht in de 1938-jaargang van het uiterst betrouwbare American yearbook over de verfilming van Sinclair
Lewis' anti-naziboek It can't happen here. Lewis vernam op
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een kwade dag, dat de verfilming van dit boek, waarmede
reeds begonnen was, niet doorging.
Hij verweet Will Hays, de bekende ,filmkeurder' en ,Czaar
van Hollywood' genoemd, dat deze de productie om politieke
redenen tegenhield. Hays ontkende. Louis Meyer, wiens firma
1.850.000 dollar had uitgegeven voor The Great Ziegfield,
verklaarde . . . dat Metro-Goldwyn-Mayer bij nader inzien
de rolprent naar Lewis' roman te duur vond (men was bang
de Midden-Europese markt te verliezen!). Daarom gaf men
er de voorkeur aan, de honderdduizend dollar, die aan Lewis
voor de filmrechten betaald waren, maar of te schrijven.
Wanneer men bedenkt, dat dit enorme bedrag verdiend werd
met een onderwerp, dat voor honderdduizenden mensen bittere werkelijkheid en nameloos lijden betekent, dan komt men
er toe, te vragen of de „truth-shop" niet beter de „truthracket" genoemd kan worden. Mijn eerbied voor Lewis heeft
door dit bericht in elk geval een geduchte duw gekregen,
welke niet zal verdwijnen voor ik verneem, dat de $ 100.000
besteed worden voor de slachtoffers van de terreur, die hij zo
meesterlijk beschrijft.
*

* *

De Amerikaanse pers doet niet onder voor andere instellingen
die dit openhartigheidsspel bedrijven. Practisch bestaat in
Amerika geen mogelijkheid om zich tegen krantenschrijverij
te verdedigen. Een klacht wegens smaadschrift brengt daar
in tegenstelling met in Engeland—weinig op, noch voor de
eer, noch voor . . . de portemonnaie der beledigden. De boosaardige kritiek van H. L. Mencken, de geleerde en geestige
commentator der Amerikaanse natie, heeft in de pers van zijn
land veel navolging gevonden. Dat hij met zijn beroemdberuchte en gevreesde openhartigheid ,bij' gebleven is, bewijst
een recent artikel in de American Mercury, waarin hij president Roosevelt, zijn regering en de „New Deal" te lijf gaat
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op een manier, die elders volmaakt ondenkbaar zou zijn. Wat
te zeggen van een uitlating—om een van de matigste van
het stuk te nemen—als: „zij (d.z. de hogere ambtenaren te
Washington) zijn allemaal, op een paar uitzonderingen na,
complete nullen, derderangs advocaten, chronische baantj esj agers, enzovoort. Het enige criterium, dat bij hun aanstelling
schijnt te gelden, is het criterium van de onbekwaamheid".
Zoals gezegd, Mencken's navolgers zijn legio en beperken zich
niet tot kritiek op de regering. Te oordelen naar de koppen in
vele kranten, bestaat de Amerikaanse natie voor een overgroot
deel uit rare en gevaarlijke lieden. Deze voorstelling zou
tamelijk onbelangrijk zijn, als de Europese pers niet een belangrijk deel van haar sensationele berichten over Amerika
aan deze kranten ontleende. Het effect is onaangenamer voor
ons, dan voor de Amerikanen, die al deze praatj es als amusement lezen.
Wat de ,luchtige' inhoud van verscheidene New-Yorkse
kranten betreft: ik zou den man of de vrouw wel eens willen
zien, die, hangend aan de lus in de overvolle „underground",
kans ziet om degelijker kost te verwerken. Huizinga zegt in
zijn boekje Amerika, levend en denkend, behartigenswaardige
dingen over de functie van de krant in de Verenigde Staten.
Hij erkent dat de bladen die het ,gemengd nieuws' als hoofdschotel van hun uitgaven opdienen, daarvoor minder kritiek
verdienen dan hun ten deel valt.
De onderzoekingen van het Engelse Mass-Observation-Instituut hebben immers aangetoond, waar de belangstelling der
mensen in feite ligt. Toen in de spannende Septemberdagen
van 1938 ,de aandacht der gehele wereld' gericht scheen op de
internationale politiek, bleek uit een nauwgezet onderzoek
van Mass-Observation, dat een groot deel der vrouwelijke
lezers van de populaire Engelse bladen wel kon navertellen,
wat er in de astrologische rubriek stond, maar niet, wat er nu
eigenlijk in de politiek aan de hand was. Evenals de Ameri43

kaanse sociologen zich tegenwoordig bezig houden met de
studie van de gedragingen der ,gewone' mensen, plegen de
kranten dit te doen; zich in de keuze van hun stof aanpassend bij de ontwikkelingsgraad en de wensen der lezers en
lezeressen. Kranten zijn geen philantropische instellingen; als
zij anders zouden handelen, zou het enige resultaat zijn, dat ze
niet meer gelezen zouden worden. Ook bier is de kritiek ten
onrechte gericht op een gevolg en niet op de oorzaak van de
toestand, n.l. de sociaal-economische structuur der samenleving. Zolang ook het peil van het onderwijs niet hoger is en
de school— om met Bernard Shaw te spreken— „de moraal
van het feudalisme en het commercialisme predikt en de geldmakers als voorbeelden van succes en grootheid stelt", zolang
missen wij het recht, de pers te veroordelen.
Niet alle bladen brengen de „dagelijkse moord" als hoofdschotel. Couranten als de New pork Times en de Christian
Science Monitor kunnen de vergelijking met wat in Europa
nog aan goede dagelijkse lectuur geboden wordt, glansrijk
doorstaan. De Zondag-editie van de New York Times wekt
terecht de aangename verrassing van alle Europeese bezoekers, door zijn omvang en inhoud. Het is eigenlijk een bundel
kranten. Hij kost alleen aan materiaal 39 Amerikaanse cents
en wordt voor 10 cents verkocht. De adverteerders betalen de
krant en aangezien de advertentiekosten verhaald worden op
hun producten, ziet het geval er aardiger uit, dan het is.
De N. y. Times op Zondag had in de zomer van 1938 een
oplaag van ruim 810.000 exemplaren, terwiji de gewone editie
slechts 560.000 exemplaren telt, hetgeen voor Amerikaanse
verhoudingen geen belangrijke getallen zijn.
Juist omdat de Amerikaanse pers zo afgestemd is op de behoeften en opvattingen harer lezers, zijn de bladen een inlichtingenbron van grote waarde voor den Europesen bezoeker,
die wat meer wil weten van de belangstellingsfeer der mensen.
De N./. Times is een algemeen blad en onderscheidt zich in
44

wezen niet van de grote West-Europese couranten. Bijzondere
aandacht wordt in de Zondagseditie aan boeken gewijd. Het
literaire bijvoegsel daarvan—een kraut op zichzelf—kan de
vergelijking met de literaire rubrieken van de Engelse SundayTimes en Observer met ere doorstaan, hetgeen geen gering
compliment is. Opmerkelijk is de weinig kritische wijze waarop de boeken besproken worden; voor een hartige kritiek moet
men de meer geavanceerde weekbladen The Nation en The
New Republic lezen.
Zoals men van de Joden zegt, dat zij het yolk van Het Boek
zijn, zo kan men de Amerikanen het yolk der boeken noemen.
De vlucht uit de werkelijkheid in het boek is een typisch Amerikaans verschijnsel. Ik geloof, dat nergens z6veel mensen
soelaas voor hun zorgen trachten to vinden in het bedrukte
papier als in Amerika. Dat blijkt ook uit de hier reeds aangeduide voorname plaats van de boekenrubriek in vele grote
kranten. Hetzelfde kan gezegd worden van de vele week- en
maandbladen. Die lief de voor drukwerk gaat zó ver, dat
onvriendelijke Europese schrijvers gezegd hebben: „America
is culture-crazy". Een charmante soort van krankzinnigheid
nietwaar? Van Europa zou men met meer recht het omgekeerde kunnen beweren!
Een van de merkwaardigste weekbladen is Life. Het is meer
dan een gewoon plaatjesblad. Het heeft de taak en de mogelijkheden van de foto begrepen. Wanneer Huizinga in 1926
schrijft: „de hedendaagse geillustreerde bladen zijn voor het
overgrote deel gevuld met volmaakt betekenisloze taferelen in
eindeloze gelijkvormigheid", moge dit passen op de weekbladen van dertien jaar geleden; men kan dit niet meer beweren
van vele hedendaagse Amerikaanse en Europese fotobladen.
Van Life kan men zeggen, dat het een nieuw soort journalistiek brengt, waarbij de persfotograaf zijn camera hanteert,
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zoals de schrijvende journalist van ,de grote reportage' zijn
vulpen. Fotograferen is hier niet alleen de kunst van de interessante opname, maar evenzeer de kunst van sociologische
waarneming. Jammer dat ten gevolge van de overdaad aan
openhartigheid waarmee Life de maatschappelijke misstanden
„cru" als het leven zelf opdient, de practische uitwerking
daarvan zo gering is.
Aangelokt door het succes van Life zijn in de laatste tijd een
aantal andere fotobladen in het leven gekomen, die alle proberen het moderne communicatiemiddel: de foto een vaste en
steeds grotere plaats naast het gedrukte woord te doen veroveren. Mischien is de tijd niet ver meer dat de schrijfmachine
bij de dagbladpers geheel vervangen wordt door het fotoapparaat. Het gaat er al aardig (sommigen menen onaardig)
op lijken.
Al deze bladen worden in New-York gemaakt en uitgegeven.
Men moge honderd keer beweren, dat New-York niet typerend is voor Amerika—welke wereldstad is dat wel voor
zijn land?—men zal toch moeten toegeven dat Nieuw-Amsterdam als cultureel centrum in Amerika evenmin zijn gelijke
heeft, als (Oud)-Amsterdam in Nederland.
New-York is niet alleen de stad der New-Yorkers, maar ook
van de New-Yorker, welk weekblad bezig is in Amerika de
plaats te krijgen, die Punch in Engeland inneemt—of innam. Waarmede volstrekt geen kwaad van de New Yorker
bedoeld wordt! Deze is een combinatie—in 't nette—van Le
Rire; onze Groene Amsterdammer (maar niet zoo geestig als
diens ,kleine krant'); een tikje van Punch, enkele snufjes van
de goede Skandinaafse en Zuid-Amerikaanse ,luchtige' weekbladen, tezamen met een grote dosis der onnavolgbare NewYorkse humor, die wel wat van onze Amsterdamse ,gijn' heeft.
De New-Yorker is a-sociaal en met groter belangstelling voor
de klanten van Saks en Tailor (de warenhuizen der rijke
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lieden) dan voor de millioenenbevolking, die moeite heeft
rond te komen. Hij wordt door hetzelfde publiek gelezen, dat
vaste klant is van Bazar, Harper's Magazine en Vogue. Van
deze bladen „de luxe"—zoals de Amerikanen dure dingen
plegen te noemen—onderscheidt de New-Yorker zich door
humor en kritische openhartigheid. Bazar en consorten zijn
voorbeelden van een miraculeuze druktechniek. Zij brengen
de nieuwste modes en zijn er, met al hun volmaakte foto's
en even volmaakte indeling, in geslaagd dezelfde graad van
vervelendheid te bereiken .. als sommige deftige Europese
maandbladen, die typografisch even schunnig, als genoemde
Amerikaanse tijdschriften volmaakt zijn. Een overeenstemming, die zich uiteraard beperkt tot de gelijke graad van
vervelendheid; de Revue des deux Mondes en de laatste modesnufjes, men moet er niet aan denken . . !
Met de Nation en de New Republic komen wij weer midden
in het Amerikaanse openhartigheidscomplex terecht. Zij zijn
het neusje van de Amerikaanse periodiekenzalm: briljant van
stij1 en vooruitstrevend, vertolken zij het beste van wat in het
Amerikaanse yolk leeft. Zo goed als de scheldpartijen tegen
hen in conservatieve kringen ons zouden doen vermoeden dat
zij waren, zijn ze niet. Wanneer de kwaliteit dezer tijdschriften omgekeerd evenredig was aan de hoeveelheid onzin,
die erover gezegd en geschreven wordt, dan zouden zij
meesterwerken van bovenaardse schoonheid zijn!
De Nation en de New Republic zijn met Europese maatstaf
gemeten, een beetje uit de tijd. Het zijn namelijk echt humanitaire tijdschriften, verontwaardigd over het onrecht, mensen
en groepen aangedaan, en zouden in West-Europa daarom
geen bestaansrecht meer hebben—om van de rest van dit
werelddeel niet te spreken. Zij worden door geen der taboes
geplaagd, die hier de redacties en de lezers zo kwellen, en
ondanks hun geringe oplage zijn zij wel degelijk factoren van
gewicht en invloed in het leven van het Amerikaanse yolk.
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In een hoofdstuk over de Amerikaanse openhartigheid mag
de American Mercury niet onvermeld blijven.
Ten tijde dat Mencken de leiding van dit maandblad had,
was het beroemd en berucht wegens zijn boosaardige kritiek
op de hoog-tronenden in de Verenigde Staten. Wie de verzamelingen Americana van dezen groten essayist leest, begrijpt, welk een invloed hij gehad heeft op de vorming van de
nieuwe generatie journalisten en letterkundigen, die nu het
Amerikaanse j ournalistieke en literaire toneel bespelen.
De American Mercury staat reeds sinds enige tijd niet meer
onder Mencken's leiding en is een partijblad van de Republikeinen geworden; fel anti-Roosevelt en fel misbruiker van
woorden als communist, socialist, atheist, fascist, enz.; in de
hoop zodoende de gedunde rijen der getrouwen weer aan te
vullen. Opmerkelijk echter voor de „truth-shop" in Amerika
is, dat ook de conservatieve organen, als de hier genoemde
American Mercury en de Saturday Evening Post het weekblad met de millioenenoplage—in de openhartigheid van hun
hoofdartikelen volstrekt niet onderdoen voor periodieken als
de Nation en de New Republic. Wat Stanley White in de
Evening Post pleegt te publiceren is werkelijk ,grote reportage', die maatschappelijke misstanden geselt waarover men
bij ons liever zwijgt. Men zorgt er echter voor, dat de beschreven feiten onweerlegbaar zijn. Hoe het komt dat zeer
behoudende bladen deze kost opdienen, weet ik niet. Zou het
gebeuren, omdat de redacties weten, dat al die anti-reclame
in feite toch weer als reclame voor de bestreden zaken werkt?
„Als er maar over gepraat wordt", denken misschien velen;
hoe dat gepraat is, komt er minder op aan.
Een bijzonder voorbeeld hiervan is een recent artikel van
Lois Miller in de American Mercury over de „Paint and Powder Racket", met als ondertitel: „de waarheid over de schoonheidsmiddelen". Ik ontleen er een paar stukjes aan als typisch
staaltje van Amerikaanse openhartigheid.
—
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„De vier honderd millioen dollar, die de Amerikaanse vrouwen voor schoonheidsmiddelen neertellen, doen meer goed aan
hun ijdelheid dan aan hun huid. Voor die vier honderd millioen kochten zij 52.000 ton reinigingscreme, 127.000 ton,
huidlotion, 20.000 ton „complexion” zeep, 18.000 ton huidvoedingscreme, 25.000 ton rouge."
Miller zond een groot aantal schoonheidsmiddelen naar een
laboratorium. De resultaten van het onderzoek bewezen, dat
de door de fabrikanten beloofde werking alleen maar in de
verbeelding hunner advertentie-chefs bestond. Dr. Fox, aldus
vertelt hij, zeide, dat de fabrikanten millioenen verdienen aan
een fictie, opgebouwd op het woordje ,porie'.
Over ,spierolien' en ,rimpelverdrijvers' zegt Dr. Fox: „men
wil de mensen wijsmaken, dat men de huidspieren kan olien,
zoals men een oliekannetje gebruikt. Het is nauwelijks nodig
te zeggen, dat geen enkel preparaat, op de huid gebracht, enig
effect op de spieren der huid heeft, en geen enkele creme
rimpels kan wegwerken."
Uit het onderzoek van Miller over de prijs der schoonheidsmiddelen bleek, dat er maar weinig verband bestond tussen
de fabricagekosten en de verkoopsprijzen der cosmetica.
Dezelfde cremes varieerden in prijs van 15 tot 58 cents.
„Tussen dezelfde lippenstiften bleken prijsverschillen van
honderden procenten te bestaan, naar gelang de winkel en de
verpakking. Een fabrikant verpakte voor de tiencentsbazar
dezelfde creme op eenvoudige wijze, die in luxieuse verpakping in de winkels aan de Fifth Avenue voor zes dollar per
pot verkocht werd.
Maar schoonheidsmiddelen hebben een ingredient, dat door
geen proef kan worden aangetoond: noem het hoop. Schoonheid is gedeeltelijk een zaak van zich schoon ,voelen'. Elegante
potj es en hoge prijzen kunnen daartoe bijdragen. Zelfs nietgeloofde beloften zijn beter dan niets."
Tot zover Lois Miller met zijn openhartige Truth about
4
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Cosmetics, waarvan de uitwerking wel heel gering was.

* * *
In de Amerikaanse „truth-shop" neemt de literatuur een
voorname plaats in. Schrijvers als Upton Sinclair, Sinclair
Lewis, Elmer Rice, Ludwig Lewisohn—om enkele auteurs te
noemen, wier werken ook in Nederlandse vertaling verschenen—plegen de tekortkomingen van mensen en gemeenschap fel te belichten.
Upton Sinclair neemt daarbij een geheel aparte plaats in. Hij
werd eens als de ,Amerikaanse Don Quichote' betiteld. Een
erenaam, die dezen ridder zonder vrees of blaam, ten volle
toekomt. Een man ook, die Lewisohn's woorden „mijn plaats
is voor altijd aan de zij de der verdrukten en verworpenen"
zijn gehele leven door als richtsnoer volgt. Het verschil met
den heldenfiguur van Cervantes is, dat Sinclair niet tegen
zichtbare windmolens, maar tegen onzichtbare machten vecht,
die harder en dodelijker klappen plegen uit te delen dan de
molens op de hoogvlakte van Castilie!
Wie een van zijn laatste werken leest (bijvoorbeeld het onder
de titel De Handen Ineen vertaalde Co-op) weet, dat Sinclair
nog niets van zijn kwaliteiten verloren heeft. De schildering
b.v. van de moeilijkheden, die de hoofdpersoon uit dit boek
ondervindt om President Roosevelt te spreken te krijgen, is
niet alleen een voorbeeld van meesterlijke beschrijving, maar
evenzeer van diep inzicht in de machinerie der regering. Hij
onthult ons ook hier weer relaties en machtsgroeperingen op
een wijze die voor de kennis van hedendaags Amerika van
groot gewicht is.
Te oordelen naar de snelheid, waarmede vertalingen van
nieuwe boeken verschijnen en de waardering, waarmede zij
gelezen worden, oefenen de moderne Amerikaanse auteurs
een grote aantrekkingskracht op Nederlandse lezers uit.
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Komt dat door hun fel verzet tegen onrecht, hun mededogen
met de armen, hun haat tegen de wreedheid der geldmachten
en hun afkeer tegen schijnheiligheid? Laat ons het hopen. .
Toch geven vele Amerikaanse sociale romans aanleiding tot
de vraag: waar eindigt de brandende liefde naar gerechtigheid, en waar begint de zucht naar materieel gewin?
In Amerika werken de bekende schrijvers—behalve Upton
Sinclair—met publiciteitsagenten. In hoeverre kiezen deze
,zaakwaarnemers' onderwerpen, waarvan zij een grote afzetmogelijkheid verwachten? Wordt de keuze van het onderwerp steeds bepaald door edele verontwaardiging, of is het
een knap aanvoelen van wat op een zeker moment verkocht
kan worden?
Alleen in sommige Amerikaanse schrijvers tref ik die ontwijfelbare drang naar sociale gerechtigheid, die grote auteurs
als Zola, Dickens, Shaw, Sinclair kenmerkt.

* * *
De nadelen, aan al die openhartigheid verbonden voor het
gerechtvaardigd zelfrespect der natie worden ook in Amerika
zelf wel gevoeld. Zo schrijft b.v. Howard Jones in de Atlantic
Monthly een artikel, getiteld „Relief from Murder", waarin
hij o. a. zegt:
„Ik ben volkomen beu van die eindeloze optocht van zwakke
en laffe lieden, sterke en brutale kerels, teleurgestelde vrouwen, hysterische vrouwen, misdadige kinderen, uitgemergelde
boeren en woekeraars. Ik heb volkomen genoeg van wreedheid, verkrachting, verleiding, bloedschande, lynchen, moord,
en algemene ellende. Ik ben bereid toe te geven, dat onbeschaafde praatj es wel eens aardig zijn om aan te horen, maar
ik geef er toch de voorkeur aan ook eens een behoorlijke gedachtenwisseling te lezen.
Veronderstel eens, dat er in de 25ste eeuw een grote natuurramp plaats vindt, die de gehele Amerikaanse beschaving
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wegvaagt; maar dat een expeditie van Nieuw-Zeeland uit de
ruines van het flatgebouw waar ik woon, de romans uit deze
tijd van mijn boekenplanken opdelft. Die nemen zij mee naar
Auckland, dan het centrum van Japanees-Eurasische cultuur,
waar knappe anthropologen en geschiedvorsers aan het werk
gaan om de verdwenen beschaving der Verenigde Staten te
reconstrueren; zoals wij uit de tot ons gekomen stenen tafels
de Babylonische cultuur trachten te reconstrueren.
Tot welke buitengewone conclusies zouden zij komen? Zij
zullen in die boeken niets vinden over ons opvoedingssysteem,
de symphonieconcerten, de medische organisatie, onze wegen,
kerken, gezondheid, humor en al die zaken, welke wij als vanzelfsprekend beschouwen. Zij zullen uit die romans moeten
opmaken, dat de verdwenen Amerikanen in een staat van
constante krankzinnigheid verkeerden; dat heel hun leven
doorgebracht werd met daden van geweld; dat ontucht het
land vulde; dat diefstal gewoonte, iedere man ongelukkig, en
iedere vrouw onzedelijk was.
Kortom, een beeld van een desolate en minderwaardige cultuur, zonder orde, zonder bestuur, zonder regering, zonder
middelen van bestaan; een land waarin groepen desperate
lieden samenheulden om de mensen te bestelen; een yolk, dat
zijn kinderen met ongekende wreedheid mishandelde; een
land van zelfzucht, hongersnood, zwendel; een natie levend
in de donkerste tijden der mensheid."
In deze geestige satire wordt de spijker op de kop geslagen.
Wanneer van het belachelijk maken een dodelijke kracht uitgaat, dan heeft Jones de eenzijdige voorstelling van vele
Amerikaanse romanschrijvers vernietigd. Doch ik vrees, dat
evenals zovele dingen die redelijkerwijs allang verdwenen
moesten zijn, ook de door Jones gewraakte schrijverij zijn bestaan op de oude voet zal voortzetten.
Er is in Amerika, evenals in Europa trouwens, een soort lite52

ratuur, die in zijn werking schier nog nadeliger is dan het
bewuste kwaadspreken van de hierboven bedoelde schrijvers.
Namelijk de heel grote boekenproductie, waarin eenvoudige
zaken begraven worden onder bergen lege woorden en een
toestand van duizeligheid bij den lezer wordt gewekt, die zijn
geestelijk waarnemingsvermogen nadelig beinvloedt.
Het zou Been overbodige weelde zijn, indien daar en hier de
quasi-diepzinnige romans tot onderwerp werden gekozen van
een onderzoek naar hun werkelijke inhoud, tezamen met hun
sociale- en psychische werking op de lezers. Het zou dan wel
eens kunnen blijken, dat er in de literatuur sprake is van
tweeerlei vlucht, de eerste uit de monotonie van het dagelijks
gebeuren in de voorstellingen van een heftiger leven, waardoor het blijkbaar bestaande tekort aan bepaalde spanningen
bij vele mensen wordt aangevuld. En ten tweede, de vlucht der
tedere zielen naar het land der leegte, ter beantwoording van
het bij een groot aantal mensen bestaande verlangen naar het
onwerkelijke; waarbij dus van het woord niet gevraagd wordt
klaarheid en inhoud, maar juist de onduidelijkheid voorwaarde wordt van het succes van den schrijver en de bevrediging
van de lezers.
Men concludere uit het voorgaande niet. dat ik de„truthshop" zou willen sluiten. Het tegendeel is waar. Ik hoop, dat
deze ,zaak' moge bloeien en groeien. Mijn wens is slechts gericht op de verbetering van de verkochte artikelen, of juister
gezegd op de beperking van de verkoop tot de allerbeste waar.
Niet to ontkennen is, dat het leven der meeste mensen door
vele zorgen wordt gekweld; maar dat het merendeel der
Amerikanen alleen geplaagd wordt door wilde verlangens en
zich alleen uit in boze daden, zoals sommige „truth-shoppers"
het voorstellen, is een onaanvaardbare verwringing der werkelijkheid.
President Roosevelt heeft goed aangevoeld, dat ontzettend
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veel psychische ellende zijn oorzaak vindt in het ontbreken
van bestaanszekerheid en door de verschaffing daarvan talrijke psychische defecten bij mensen en mensengroepen als
sneeuw voor de zon zullen verdwijnen.
De over-accentuering van het abnormale is daarom zo nadelig,
omdat het de bestrijding bemoeilijkt van wat er werkelijk
abnormaals en psychisch-ziek bestaat.
Ter verdediging van verschillende romanciers kan aangevoerd
worden, dat het Amerikaanse leven vroeger onrustig en ongeordend geweest is. Maar Amerika is volwassen geworden; op
vele gebieden zelfs meer dan het oudere Europa. In de literatuur dwaalt echter nog vaak het spook van roekeloze en moreel
niet volkomen „1003/4" Amerikanen uit wilder tijden rond.
1k meen, dat dit spook zijn tijd gehad heeft.

*

*

*

Er is in Amerika een boekengenre, dat tussen romanliteratuur
en wetenschappelijke maatschappijbeschrijving in staat.
In deze werken vindt het Amerikaanse openhartigheidscomplex zijn scherpste uitdrukking. Zo sterk gekruid zijn de hier
bedoelde uiteenzettingen, dat ik er vanaf heb gezien ze te
citeren. Mencken's „Six years of New Deals", kort geleden in
de American Mercury verschenen, en een ongezouten kritiek
bevattend op de Washingtonse regeringsmachine, zou in ons
land door geen redactie en geen uitgever geaccepteerd worden.
Vele van deze essayisten lijden trouwens zwaar aan een
speciale haat tegen alles wat tot bureaucratie en regering
behoort. Het aantal voorbeelden daarvan is legio. Ze begaan
alien de fout, de overheid met het yolk te verwarren. Wanneer
men bijvoorbeeld Allen's Only yesterday oncritisch leest,
krijgt men de indruk dat tijdens de regeringen van Harding,
Coolidge en Hoover de Verenigde Staten door halve-garen
bewoond en door louter gangsters bestuurd werden. Wanneer
in Europa dezelfde gegevens ter beschikking zouden staan,
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waarover de Amerikaanse auteurs blijkbaar kunnen beschikken, dan zou er aan deze zijde van de Atlantische Oceaan nog
een heel ander boekje open gedaan kunnen worden!
Bovendien vergeten onze critici, dat tezelfder tijd, waarin
inderdaad onschone dingen in Washington en elders gebeurden, 120 millioen Amerikanen gewoon hun gang gingen en de
Verenigde Staten op vele gebieden van wetenschap en techniek de voorrang bleven behouden. Men leze maar eens de
jaargangen uit die zo duister geschilderde periode in het
American yearbook of de Americana (niet die van Mencken,
maar het jaarboek) om to merken, dat de heren essayisten
misschien wel waarheid, maar niet de gehele waarheid hebben
geschreven.
Betekent dit, dat ik de „racketeers" en „gangsters", die de
Amerikaanse gemeenschap teisteren, wil vergoelijken? Natuurlijk niet; maar wel moet gewaarschuwd worden tegen
eenzijdigheid en steeds weer opnieuw tegen het gevaar van
het Overschatten van misstanden aan gene en Onderschatten
van misstanden aan deze zijde van de Atlantische Oceaan.
Een ander punt, waarop wij bij het bestuderen van Amerikaanse toestanden moeten letten is, dat de openhartigheid,
waarmede de samenleving wordt beschreven, tenslotte door
een betrekkelijk klein aantal beoefend wordt. Hoe kritischen dit dikwijls terecht—onze Amerikaanse intellectuelen ook
zijn, zo onkritisch is de meerderheid van het Amerikaanse
yolk. Een goed voorbeeld hiervan is Allen's mededeling
omtrent de reactie van het publiek op de blootlegging der
olieschandalen in 1928, waarbij de boosheid niet gericht werd
tegen de ontdekten, maar tegen de ontdekkers!
* * *

Een onderwerp op zichzelf vormen in dit kader de publicaties
van Roosevelt en zijn regering. De kwaliteiten daarvan
worden in andere hoofdstukken beschreven. Hier slechts deze
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opmerking: ook de hoogste magistraat des lands pleegt geen
blad voor zijn mond te nemen, wanneer het er om gaat
onrecht aan de kaak te stellen en man en paard daarbij te
noemen. Roosevelt's openhartigheid heeft zijn stempel gedrukt
op de publicaties van de talrijke regeringsdiensten, die tijdens
zijn bewind in het leven werden geroepen. Men kan geen
regeringsrapport opslaan, dat te maken heeft met de sociaaleconomische structuur des lands, zonder getroffen te worden
door de scherpe doordringing tot de wezenlijke oorzaken der
maatschappelijke euvels. Men komt er toe, tijdens de lezing
het titelblad op te slaan, om zich ervan te overtuigen dat
men te doen heeft met een officieele regeringspublicatie en
niet met een geschrift van een of ander zeer vooruitstrevend particulier genootschap. Vergeleken met Amerikaanse
regeringsrapporten van de laatste jaren maken vele geschriften op sociaal-economisch terrein in Ons land uitgegeven,
een aarzelende en angstvallige indruk.
Enkele voorbeelden van dit speciale aspect der Rooseveltregering mogen hier aangeduid worden. Ik denk dan allereerst aan het nog onder Hoover aangevangen regeringsrapport Recent social trends, waarin een sociale analyse wordt
gegeven, die elders nooit nabijgestreefd, laat staan overtroffen werd. Dit werk wordt door Barnes en Becker terecht een
„mijlpaal" in de geschiedenis der Amerikaanse sociologie
genoemd.
Ik denk eveneens aan de talrijke toelichtingen, die President
Roosevelt aan zijn voorstellen voor sociaal-economische en
ruimtelijke planning vooraf liet gaan. 1k denk in het bijzonder
aan de voortreffelijke rapporten van het National Resources
Committee—Amerika's Nationale Plandienst—die den President zo na aan het hart ligt.
IVIaar in het bijzonder geldt mijn bewondering de fotografische
sectie van het Landbouwministerie, die in duizenden foto's
de Amerikaanse samenleving heeft vastgesteld. Deze foto's
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vormen de eerste fotografisch-sociologische documentatie ter
wereld en openen een nieuw en belangrijk hoofdstuk in de
korte doch belangrijke geschiedenis der Amerikaanse maatschappijbeschrijving. Zij blijven niet in de opbergkasten
rusten, doch worden wijd en zijd gebruikt. Hiervan getuigt
een pas verschenen boek, geheel samengesteld uit foto's van
deze dienst, getiteld Land of the Free. Het is een bijzonder
voorrecht een aantal voorbeelden uit deze fotoverzameling te
mogen afdrukken, dank zij de vriendelijke medewerking van
Roy Stryker, den directeur van deze dienst. Het werk van
Stryker en zijn helpers is een typisch voorbeeld van de openhartigheid, waarmede de Roosevelt-regering de misstanden
der Amerikaanse volkshuishouding laat zien. Van de arbeid
te Washington verricht, trof mij dit werk als het volslagen
tegendeel van de leugenpropaganda van sommige Europese
Staten en als een schone uiting van Amerikaanse rechtvaardigheidszin.
Een grote collectie van deze foto's heeft een tournee gemaakt
door de Verenigde Staten om de mensen te tonen, hoe het
„Land der Vrijheid" er nog op vele plaatsen uitziet en zodoende de regeringsmaatregelen op verschillende gebieden,
zoals de volkshuisvesting, de bodemverbetering, de steun aan
de landbouw enz., te motiveren. Het publiek van deze drukbezochte tentoonstellingen werd uitgenodigd zijn mening te
noteren op daartoe neergelegde papieren en in een aan de
uitgang opgestelde bus te deponeren. De oogst was altijd
groot en bijzonder belangrijk.
Hier krijgen wij nu eens een kans de publieke opinie te leren
kennen, zoals die term verstaan moet worden, namelijk als de
opinie van het publiek en niet de courantenopinie, die de
mening van enkelen Beef t.
De uitspraken van het publiek in de steden, waar het werk
van de fotodienst geexposeerd werd, muntten, evenals de afbeeldingen zelf, uit door directheid en openhartigheid. De
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verzameling dezer opinies betekent een sociaal-psychologisch
document van grote waarde.
Uit een collectie van ongeveer 500 uitspraken laat ik hier een
twintigtal volgen:
„Het is hoog tijd, dat deze toestanden radicaal verbeterd
worden. Laat de mensen er meer van zien, dan zullen ze het
beter begrijpen".
„Bewijst, dat een foto net zoveel waard is als 1000 woorden".
„Dit is een voortreffelijke en verbazingwekkende collectie".
Laat ons iets eraan doen. Vertoon de foto's in iedere stad van
het land!"
„Zijn er helemaal geen boeren, die genoeg kleren en voedsel
hebben?"
„Besteedt geen belastinggeld aan films!"
„Waarom wordt er in vredesnaam niets aan gedaan?"
„Ik geloof, dat we een dictator nodig hebben".
„Prachtige opnamen, maar ben ik mijns broeders hoeder?"
„Hartbrekende taferelen. Misschien zullen ze dienst kunnen
doen als een verwijt aan de critici van verdere uitgaven voor
werklozensteun en herstelarbeid".
„Uitstekende opnamen, maar zijn er geen (boerderijen), die
beter ingericht zijn? Ik kan niet geloven, dat de meerderheid
der Amerikaanse boeren niet beter en prettiger zijn gehuisvest".
Het is heel goed dat het publiek in staat wordt gesteld opnamen van diepe ellende te zien in een land met zulke rijke
hulpbronnen en een zo ontwikkelde industrie. Het is schandelijk".
„Ze zijn menselijk, maar zijn ze typerend?"
„Is het niet hoog tijd om over kinderbeperking te denken?"
„Het leven in Amerika is niet overal zo tragisch. Waarom
fotograferen jullie geen vrolijker dingen?"
„Wanneer zullen we aan dit alles een einde maken?"
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„De foto's zijn uitmuntende reclame voor President Roosevelt's werk om te bewijzen, waarom het derde deel van ons
yolk verlost moet worden uit de slechte toestanden op het
gebied der voeding, der kleding en der huisvesting”.
„Het is bijna ongelofelijk, dat dit opnamen zijn uit ons land.
1k zal nooit spijt hebben van welk soort belastingen ook,
wanneer deze arme rampzalige mensen geholpen kunnen
worden".
„Laat ons foto's uit de achterbuurten van New York zien!"
„Pro-nazi".
„Vuile reclame".
„Hang die foto's in het Kapitool".
„Doe iets".
„Deze foto's maken de indruk te slaan op een of ander
achterlijk land. Ze zijn niet bepaald vleiend voor een land als
het onze, dat zich als vooruitstrevend aandient. Ik zou wel
eens willen weten, wat men er in andere landen van zegt.
Er is zeker nog plaats voor verbetering bij ons".
„Ze vertonen alleen maar een kant van de situatie".
„De vreselijke waarheid".
-

Deze meningen komen uit de bus der tentoonstelling van de
regeringsfoto's te New-York. Het zwaartepunt was daarbij
gelegd op toestanden ten plattelande, zoals ook duidelijk uit
de aangehaalde uitspraken blijkt. Zij waren geexposeerd als
deel van een heel gewone foto-salon; tegenwoordig de allervervelendste van alle vervelende tentoonstellingen: met hun
oneindige reeksen opnamen van peukjes sigaar, bellen blazen,
afgebeten kadetjes, uitgeklede juffrouwen enz.
Het merkwaardige was, dat tegenover de sociale fotografie
van het Landbouwministerie, de rest verbleekte, ja zelfs de
aandacht daarvoor bij de bezoekers miniem was. Uit hun
meningen blijkt, dat zij het doel der tentoonstelling—de foto als
foto—volkomen vergaten, zozeer had de „human interest" van
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het materiaal, door Stryker en de zijnen gemaakt, hen gepakt.
Aan deze zaak is echter een kant, die overeenkomt met het
tweezijdig aspect van alle openhartigheids-uitingen op sociaaleconomisch gebied. Ik voel namelijk veel voor de opvatting van
bezoekers—wier mening hierboven weergegeven werd—, dat
een dergelijke collectie een eenzijdig beeld van de Amerikaanse
werkelijkheid biedt. Het gevaar is verre van denkbeeldig, dat
soortgelijke indrukken bij de bezoekers der tentoonstellingen
van dit fotomateriaal gewekt worden als bij lezers van moderne
Amerikaanse romans: namelijk, dat de Amerikaanse boerenbevolking geheel en al bestaat uit hongerende mensen, wonend
in planken krotten op uitgemergelde grond, of rijdend in
wrakken van auto's langs ongebaande wegen. Natuurlijk is
dat een overdreven voorstelling van de werkelijkheid. Men
kan in Amerika immers ook een verzameling opnamen exposeren, waarop goede boerenhoeven op vruchtbare grond te
zien zijn, bewoond door een flink, gezond slag mensen, die
niets te kort komen. En ook de Amerikaanse steden bestaan
niet helemaal uit krotten—soms eerder helemaal niet—, zoals
men uit sommige regeringspublicaties zou kunnen besluiten.
Zo herinner ik mij een toer door Minneapolis-Saint Paul, de
tweelingsteden aan de Missisippi, ten noordwesten van Chicago, waarbij ik met stomheid geslagen was over de prachtige
wegen, de keurige huizen, de uitmuntend uitziende mensen.
Ik vroeg mijn begeleider—iemand, die een hekel had aan het
gemeentebestuur, waar hij erg op afgaf—mij de woningen der
gewone mensen te laten zien. Hij keek mij verbaasd aan en zei,
dat we die middag niets anders gedaan hadden. Op mijn
aandringen zijn wij toen op zoek gegaan naar de krotten; het
waren er slechts weinigen. En hierbij moet de lezer bedenken,
dat des schrijvers yak de bouw en uitbreiding van menselijke
nederzettingen omvat en hij—althans op dit gebied—moeilijk
voor de mal te houden is!
Natuurlijk kan ik een ander verhaal vertellen van woning60

toestanden in steden als Chicago of New-York. Maar zou een
verhaal van een tocht door de achterbuurten der Europese
wereldsteden een vrolijker inhoud hebben?
De scherpe critiek der regeringsinstanties op Amerikaanse
misstanden moet dus voorzichtig genoten worden. Maar
wanneer men die ontzaglijke propaganda verstaat, zoals ze
verstaan moet worden, namelijk als de enige manier om den
individualistischen Amerikanen te overtuigen van de noodzakelijkheid van het regeringsingrijpen op vele gebieden, dan
kunnen wij slechts bewondering hebben voor de wijze, waarop
de Roosevelt-administratie dit belangrijke, en in een democratie onontbeerlijke deel, van haar taak heeft opgevat. In dit
licht mogen ook de foto's uit het archief van Stryker, in dit
boek opgenomen, worden bezien.

* * *
Vele Amerikaanse geschiedschrijvers zijn zonder tussenstadium van de „histoire bataille" tot de „histoire scandale"
overgegaan. Een voorbeeld uit talrijke: H. Woodward's
New American History, dat bij den lezer—net als het eerder
genoemde boek van Allen—de indruk wekt, alsof Amerika's
bevolking en regering sinds de wereldoorlog tot 1933 uit
zwendelaars en misdadigers bestond. Het gevaar van dit soort
geschiedschrijvers is, dat mensen zonder critische zin en zonder
historische kennis dergelijke kost als ,zoete koek slikken'.
Tussen het ene uiterste van de geschiedenisboeken, die genade
vinden in de ogen der „Dochters van de Amerikaanse Revolutie" (de conservatieve millioenenclub) en het andere uiterste
der historische werken, welke door de radicale intellectuelen
van Boston en New-York gewaardeerd worden, moet toch een
goede middenweg te vinden zijn! De Verenigde Staten zijn
noch zo hemels als de eersten, noch zo hels als de laatstgenoemden het voorstellen. Den Europesen lezer, vaak belast
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met het oude meerderwaardigheidsgevoel ten aanzien van
Amerika, zij geraden bij het lezen van Amerika's nieuwste
geschiedenis te denken aan de gelijktijdige periode in Europa!

* * *
De maatschappijbeschrijving in Amerika! Een onderwerp,
waarover vele en dikke boeken zijn geschreven.
Het verschil tussen de Amerikaanse openhartigheid op het
gebied der wetenschappelijke maatschappijbeschrijving en die
op andere hier behandelde gebieden is, dat tegenover de voordelen der sociologische openhartigheid geen wezenlijke nadelen waar te nemen zijn.
Terwijl ook in West-Europa de grenzen der statistische en
sociologische studie nauwkeurig aangepast worden aan de
belangen van politieke en godsdienstige machten—althans
daardoor sterk beinvloed worden—blijkt de Amerikaanse
maatschappijbeschrijving zich te hebben bevrijd van taboes en
politieke remmen.
Men komt door het Amerikaanse maatschappij-onderzoek
dikwijls te weten waar de schoen wringt! Dat dit wringen op
een heel ander terrein ligt, dan wij meestal denken, komt wel
heel duidelijk in de Amerikaanse sociologische publicaties tot
uiting.
Ondanks de grote verscheidenheid in samenstelling van het
Amerikaanse yolk; ondanks de invloed die ook claar stands-,
groeps-, ras- en geloofsverschillen uitoefenen, zijn deze toch
niet bij machte gebleken het wetenschappelijke maatschappijonderzoek aan banden te leggen. Het gevolg is, dat men in
Amerika een goed inzicht vermag te krijgen in de wezenlijke
factoren der samenleving: de zeden en gewoonten van yolksgroepen, bepaalde aspecten van het bevolkingsvraagstuk, de
werkelijkheid, achter de schermen van het bedrijfsleven, enz.
Een paar zinnen uit Professor Ross' beroemde Principles of
Sociology mogen als voorbeeld uit tallozen dienen om te
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bewijzen, dat de Amerikaanse sociologen geen blad voor de
mond plegen te nemen.
Ross zegt in dat werk over de stuwende krachten bij de
moderne oorlog:
„ . .Wat in werkelijkheid gebeurt is dit: elk van de twee
regeringen—in het geheim beheerst door kleine groepen, die
op winst en macht uit zijn—vindt de andere op haar weg en
geen van beiden wil van wijken weten. Daarop begint de
machinerie, die in vredestijd klaar gemaakt is, te draaien en
neemt den vredelievenden burger in zijn greep, doet hem een
uniform aan en drilt hem, vult hem met afgrijselijke vertelsels
en zet hem met een geweer in de hand voor een even fatsoenlijken kerel in een andere uniform, die ook het slachtoffer is
van een militaire machine".
Ik citeer dit stukje slechts als staal van Amerikaanse openhartigheid van een man aan wiens hoge wetenschappelijke
status niemand zal twijfelen. Als kenschetsing van de moderne
oorlogsvoorbereiding is het natuurlijk verouderd en nalef: de
werkelijkheid is erger.
Een bewijs voor de vergaande openhartigheid der sociologen
is in het bijzonder de Amerikaanse behandeling van bepaalde
aspecten van het bevolkingsvraagstuk, die elders liefst onbehandeld gelaten worden: de ,bewegende krachten' der gezinsgrootte bij de verschillende volksgroepen; de sexuele gedragingen en hun psychische, sociale en economische achtergrond.
Het gevolg dezer vrijpostigheid is, dat men in de Verenigde
Staten een duidelijk beeld kan vormen van de veranderingen,
die in het maatschappelijk bestel te verwachten zijn van
sexuele zeden en Onzeden. Zo wijdt Professor Folsom in zijn
boek The Family een hoofdstuk aan het probleem der „buitensporige voortplanting" en een zeer belangrijke beschouwing
aan de „ideologische taboes tegen de geboortebeperking". Hij
zegt daarover o.a.:
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„De biologische kwaliteit van het yolk wordt bedreigd, en de
geschikte groepen worden economisch ten gronde gericht door
de last, voor de achterlijke (feeble-minded) groepen te moeten
zorgen. De tegenwoordige uiteenlopende geboortecijfers in de
verschillende volksgroepen betekenen een biologische achteruitgang der bevolking. Dit sluit in een toenemende economische last op een afnemende groep intelligente mensen om
te zorgen voor een toenemende achterlijke en botte bevolking.”
Dat Folsom zijn betoog ondersteunt door omvangrijke en
streng-wetenschappelijk feitenmateriaal behoeft geen toelichting. De Amerikanen zijn op dit punt zeer conscientieus.
*

*

*

Dat de kwantitatieve onderzoekingen geringe waarde hebben,
indien ze niet vergezeld gaan van kwalitatief onderzoek,
wordt hoe langer hoe meer in Amerika erkend als grondslag
voor practisch-sociologisch werk. Er blijft echter ook bij de
Amerikaanse maatschappijbeschrijving een belangrijke zaak
te wensen over: namelijk bij de publicaties te kunnen beschikken over een psychologische analyse van den schrijver. Vele
boeken, die door hun voordracht en cijfersrangschikking een
heel objectieve indruk maken, zijn dikwijls het tegendeel van
objectief en wetenschappelijk. Het is toch eigenlijk onjuist, dat
tegenwoordig geen modern psycholoog practijk uitoefent zonder zelf geanalyseerd te zijn; terwijl de socioloog die de
psychologie der samenleving als arbeidsveld heeft, dikwijls
,bezeten' is met affecten, aversies, ja zelfs ernstige psychische
storingen. Wanneer men of en toe op de hoogte is van de
psychische structuur van een schrijver, kan men gemakkelijker
in zijn werk aanwijzen, zowel door wat wel, als door wat niet
behandeld werd, welk ,vlees de lezer in de kuip heeft'.
De Amerikaanse socioloog Professor Bain, met wien ik dit
onderwerp heb behandeld, bleek met deze zienswijze geheel in
te stemmen. Wij waren het echter ook roerend eens, dat de
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practische doorvoering van de eis: te kunnen beschikken over
gegevens omtrent de structuur van den auteur op enorme
moeilijkheden zou stuiten. Het zou immers het verdwijnen
van vele beroemde fetisch-namen en fetisch-mannen betekenen!
Indien men zou menen, dat de openhartigheid in de behandeling van maatschappelijke toestanden en misstanden in
Amerika allesomvattend is, dan stelt de practijk ons teleur.
Nemen wij als voorbeeld de gegevens, die over de verschillende volksgroepen der Amerikaanse natie bestaan. Terwijl
wij bedolven worden onder de meest uitgebreide gegevens
omtrent kleine groepen; terwijl met de literatuur over Joden
en Negers hele bibliotheken te vullen zijn, tasten wij, wat de
sociologische situatie van veel belangrijker groepen betreft,
vrijwel in het duister. Wat weten wij ten slotte over de structuur van het katholieke volksdeel in de Verenigde Staten?
Hiermede bedoel ik niet oppervlakkige, kwantitatieve gegevens, maar diep-doordringende sociaal-psychologische studies, zoals die ons over de kleine groepj es in zulke hoeveelh eden worden voorgezet. Hier zien wij hetzelfde als in
Europa: anti-, pro- en ,neutrale' geschriften over Joden en
Jodendom in overstelpende kwantiteit; over de machtige en
homogene katholieke groep daarentegen slechts te hooi en te
gras een tijdschriftartikel!
Het geheim van deze situatie wordt misschien ontsluierd door
een mededeling van de redactie van The New Republic, ter
inleiding van een serie artikelen van George Seldes:
„De houding van zeer veel redacties en zeer veel politici is,
dat de Kerk en wat daarmede samenhangt, journalistiek gesproken taboe is en dat, wanneer haar grote belangen daarbij
betrokken zijn, het roekeloos en onmogelijk is, erover te
schrijven".
Seldes zelf schrijft, dat de publicatie van een werk over de
5
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katholieken in Amerika hem onmogelijk was, omdat geen
uitgever van betekenis het aandurfde.
Zoals voor vele gebieden, geldt ook voor de maatschappijbeschrijving, dat een ketting zo sterk is als Naar zwakste schakel. Hier hebben wij zulk een schakel!
De leiding van belangrijke groepen beschouwt de keuze van
de groep qua studie-object reeds als een handeling, waartegen
verzet geboden is. De weigering om de verzameling van gegevens toe te laten is daarbij voldoende, om elk sociologisch
onderzoek tot mislukking te doemen. Op die manier krijgt
men de situatie als in Amerika: mogelijkheid van volledige
orientering ten aanzien van vele aspecten der samenleving;
onmogelijkheid van orientering op sommige belangrijke gebieden. Zolang de Amerikaanse sociologie wel de moed kan
vergaren om Negers en Joden te bestuderen, maar machtiger
en gewichtiger groepen meestal vergeet, is er op dit terrein
der Amerikaanse wetenschapsbeoefening nog meer dan „something" niet in orde!

* * *
Waarheen leidt nu al deze openhartigheid?
Erkend zij, dat zeer veel van dit soort publicaties zijn oorzaak
vindt in de brandende begeerte van schrijvers om beschreven
misstanden te veranderen.
De Amerikanen worden echter, evenals de andere volken, wel
door leuzen, niet door boeken beinvloed.
Wanneer al een enkele keer een zakelijk boek ,vat' krijgt op
de mensen, dan gaat men er snel toe over het ongevaarlijk
te maken, door het te ridiculiseren of tot kinderlectuur te
bestemmen.
Zo geschiedde het met den felsten criticus der samenleving,
die ooit geleefd heeft: Jonathan Swift, wiens Reizen eigenlijk
nog te bitter voor volwassenen zijn en toch als kinderlectuur
gebruikt worden. Zo gaat het Bernard Shaw, door velen be66

schouwd als een rare pias, in plaats van als een der grootste
intellecten van deze tijd.
De afweermiddelen, die de mensen gebruiken tegen iedere
behandeling van sommige zaken, zijn menigvuldig en doeltreffend. Daarom moge de „truth-shop" voor vele kranten
en . . schrijvers een goed zaakje zijn; of hij de goede zaak der
vooruitgang zeer bevordert, staat te bezien. De mensheid trekt
zich op haar tocht weinig van boeken aan.
H. L. Mencken schreef in de voorrede van zijn nieuwe Amerikaanse vertaling van De Charlatania Eruditorum, het werk
van zijn beroemden achttiende-eeuwsen naamgenoot Johann
Burkhard Mencken:
„Ik was veertig jaar oud, toen ik dit boek voor het eerst las.
Mij moge vergeven worden, als ik zeg, dat het mij verbaasde
en niet weinig vermaakte, te merken, dat een man met mijn
naam, nu bijna tweehonderd jaar in zijn graf, zich zo met hart
en ziel gewijd had aan een opgave, die mij dag in dag uit had
bezig gehouden: het opsporen van allerlei soorten „quacks"
(kwakzalvers) en het aan de kaak stellen van hun menigvuldige trucs. Noch wend mijn plezier verminderd, toen ik
opmerkte, dat de „quacks", die hij in het achttiende-eeuwse
Europa onder handen nam, in het twintigste-eeuwse Amerika
nog machtig floreren, tezamen met vele nieuwe soorten, waarvan hij nooit gedroomd had".
Is dit misschien het antwoord op onze vraag: Waarheen leidt
al die openhartigheid?
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DE AMERIKAANSE TAAL

Het karakteristieke van het Amerikaans is een
voortdurend experimenteren, een grote gastvrijheid voor alles wat nieuw is, en een steeds
trachten naar nieuwe, levendige vormen. Er
bestaat in de moderne tijd geen andere taal die
een groter vruchtbaarheid en originaliteit heeft.
H. L. Mencken.

EDERLANDSE BEZOEKERS VAN DE VERenigde Staten merken soms tot hun verbazing, dat daar een
andere taal gesproken wordt dan in Engeland.
Ook zij die het Engels terdege beheersen, hebben in Amerika
dikwijls moeite de mensen te verstaan en zichzelf verstaanbaar te maken. Maar zelfs het lezen van Amerikaanse kranten
en tijdschriften gaat den oningewijde niet gemakkelijk af; j a,
ik heb meermalen de verzuchting horen slaken door mensen
met een uitstekende kennis van de Engelse taal, dat zij
dikwijls de Amerikaanse lectuur niet begrepen. En dat is niet
verwonderlijk: immers het oude statische Engels is zo anders
dan het jonge, dynamische Amerikaans met zijn minachting
voor grammatica, voor syntax en phonetiek; met zijn voortdurende vernieuwing door opname van vreemde woorden en
zijn voortdurende vorming van nieuwe lettercombinaties en
termen. De achthonderd dichtbedrukte bladzijden, groot formaat, van Mencken's boek The American Language zijn daar
om te bewijzen, dat het Amerikaans een eigen spraak is geworden, die men, juist doordat ze clOOr en in het dagelijks
leven gevormd werd en nog wordt, niet gemakkelijk leert
beheersen.
In de sprekende film vinden wij echter een uitstekend hulpmiddel voor de studie van het Amerikaans.
Het is de „talkie", waardoor ons op de meest directe weg,
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namelijk door de gelijktijdigheid van woord en beeld, de
Amerikaanse taal zoal niet met de paplepel ingegoten, dan
toch op de eenvoudigste manier aan het verstand gebracht
wordt. Het is voornamelijk aan de Amerikaanse film te
danken—of te wijten, al naar men 't opvat—dat het Amerikaans een ware zegetocht over de aarde maakt en sedert de
laatste tien jaren zelfs grote vorderingen gemaakt heeft om het
Engels van zijn wereld-beheersende plaats te verdringen. „De
Engelsman", aldus Mencken, „heeft reeds zoveel overgenomen
van de woordenschat, het idioom, de spelling en zelfs de
uitspraak van het Amerikaans, dat zijn spraak binnen afzienbare tijd een dialect van het Amerikaans belooft te worden,
zoals de taal door den Amerikaan gesproken eens een dialect
van het Engels was".
De belangrijkste en tegelijk merkwaardigste eigenschap van
het Amerikaans, waardoor het zich wezenlijk onderscheidt van
de talen der meeste andere landen, is zijn uniformiteit voor
het gehele ontzaglijke gebied der Verenigde Staten. Wanneer
er al kleine plaatselijke verschillen in uitspraak en woordenschat zijn op te merken, zo neemt dit niet weg, dat er geen
andere grote natie is, die een dergelijke taalkundige solidariteit vertoont.
De taal en de godsdienst behoren tot de krachtigste bindmiddelen in de menselijke samenleving. Waar, zoals bij ons
in de gewesten Brabant en Limburg het geval is, dezelfde
religie beleden en hetzelfde dialect gesproken worden door
de overgrote meerderheid der bevolking, zijn de voorwaarden
van een sterke groepsvorming en een krachtig groepsbewustzijn aanwezig. Maar in dat idioom ligt ook de mogelijkheid
van enghartig sectarisme en provincialisme besloten. De verdeling van de natie in geestelijk- en zelfs sociaal-economisch
gesloten groepen wordt door het dialect ten zeerste bevorderd.
En wanneer met het dialect niet dile voorwaarden vervuld
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zijn voor een bloeiend sectarisme, zo is het toch in handen
van gewiekste lieden een instrument van grote betekenis om
de afsluiting van een volksgroep te bestendigen of te versterken en het vrije contact tussen individuen te belemmeren.
Men spreekt dan ook geen gewaagde stelling uit wanneer
men zegt, dat de eenheid van taal een hoogst belangrijke
factor is voor de eenheid van een yolk. Welke stelling een
,open oor' voor de folkloristische aantrekkelijkheid van dialecten natuurlijk niet uitsluit.
Wat de Verenigde Staten betreft, moet die eenheid van taal
en het ontbreken van dialecten als een factor van bijzonder
gewicht voor de ontwikkelingsgang van de Amerikaanse natie
gezien worden. Niet dat door de linguistische solidariteit
meteen een menselijke solidariteit verkregen wordt, verre van
dien; doch het bestaan zelf van de Verenigde Staten is door
de taaleenheid mogelijk gemaakt. Wanneer de tendens—die
wij danken aan het optreden van President Roosevelt—naar
een humane gemeenschap, zich in Amerika weet door te
zetten, zal de gemeenschappelijke taal daarbij een factor ten
goede zijn.
Wat zijn nu de oorzaken van de eigen ontwikkeling van het
Engels in Amerika? Deze liggen in wat de Fransen wel eens
„le climat" van het land noemen, waarmede bedoeld wordtalthans zo versta ik het—het totaal der geestelijke en zakelijke
omstandigheden, waaronder de mens werkt en leeft. Het
wezen van de ontwikkeling van het Amerikaans ligt in het
feit, dat Amerika tot voor betrekkelijk korte tijd een nieuw
land was met nieuwe mogelijkheden, waarbij bereidheid om
nieuwe situaties met nieuwe middelen aan te pakken voorwaarden van succes was, ja zelfs van het blote bestaan der
mensen. Ik schrijf hier was, omdat het pionierskarakter der
Amerikaanse samenleving door het bereiken van the Frontier (dat is de territoriale exploitatie-grens van de bodem)
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niet meer bestaat. Daardoor is het wezenlijke onderscheid tussen Amerika en Europa, dat een veertigtal jaren geleden nog
duidelijk op to merken viel, aan het verdwijnen of, zoals
sommigen betogen, reeds verdwenen.
Maar de tijd, waarin de Amerikaanse natie en de Amerikaanse
taal gevormd werden, stelde een premie op vlotheid, rusteloosheid, pittigheid; eigenschappen, die tot op de huidige dag
de Amerikaanse taal kenmerken.
Het pioniersleven bracht mede een ontbreken van eerbied
voor traditie en vaste regels, zowel in doen als in spreken;
het werkte sterk democratisch doch eveneens vervlakkend. De
samenstelling van de grote meerderheid van het yolk en
afwezigheid van een eigenlijke aristocratic waren oorzaak van
het ontbreken van een echte standstaal, die in de oude landen
van Europa zulk een krachtige en met bekwaamheid gehanteerde rem voor de samenwerking tussen de mensen pleegt to
zijn. Zeker, er is uiteraard ook in Amerika groot verschil tussen de woordenschat en de uitdrukkingswijze van een werkman en een „highbrow"; maar dit onderscheid is lang niet zo
groot als bijvoorbeeld tussen een lid van de heersende klasse
in Engeland en een ,gewonen Brit'.
De samenstelling van het Amerikaanse yolk uit mensengroepen die uit alle delen der wereld afkomstig zijn, heeft
op de betrekkelijke ongebondenheid der Amerikaanse taal
belangrijke invloed uitgeoefend.
De emigranten, die met millioenen het Amerikaanse vasteland overstroomden, brachten een gebrekkige, althans niet
geschoolde kennis van hun eigen taal mede en in het geheel
geen kennis van het Engels, laat staan van de grammatica.
Vandaar de onverschilligheid voor de ,heilige' wetten van
verbuiging, vervoeging en hoe deze zaken, waarin vele mensen
een broodwinning vinden, verder mogen heten.
Van een zelfstandig naamwoord naar een werkwoord is dan
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ook in Amerika slechts een stapje. Mencken noemt bijvoorbeeld: to author, to auto, to demagogue. Het wonderlijke to
simonize, ontleend aan het fabrieksmerk van een auto-poetsmiddel, heeft zelfs zijn intrede in de woordenschat van andere
volken, waaronder het onze, gedaan.
Dat in Amerika dikwijls letters zoekraken uit Engelse werkwoorden, zal den lezer van de in dit boek opgenomen foto
van den armen boer opvallen, die op zijn auto schrijft:
„Oregon or bust"; dat de r uit het Engelse burst hier ontbreekt,
komt niet door een, zeer vergeeflijke, gebrekkige taalkennis,
maar doordat men die r afgeschaft heeft.
Over het diepzinnige onderscheid tussen shall en will en who
en whom, maakt het overgrote merendeel der Amerikanen
zich geen zorg. De woordafkorting daarentegen is een sport
die, tot aan het onherkenbaar maken van het oorspronkelijke
woord toe, met plezier beoefend wordt: gas in plaats van
gasoline (benzine),co ed voor co-educational, frat voor fraternity (studentenclub), flu voor influenza, pen voor penitentiary
(gevangenis). Enkele andere in Amerikaanse boeken en tijdschriften veel voorkomende afkortingen mogen tot vermaak
en eventuele lering van den lezer nog vermeld worden:
-

Amerikaans
(afkorting)

movie
plane
pep
vamp
con
rep
champ
coke
situp
smoker

Engels

moving-picture
air-plane
pepper
vampire
confidence
reputation
champion
cocaine
simpleton
smoking-car

Hollands

film
vliegmachine
peper, ook pittig
vampier (sours filmactrice)
vertrouwen
reputatie
kampioen
cocaine
onnozele hals
rookwagon
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diner
sleeper
Yank
memo
lab
dorm
grad
ad

restauratiewagen
dining-car
slaapwagen
sleeping-car
scheldwoord voor Amerikaan
Yankee
memorandum memorandum
laboratorium
laboratory
slaapzaal, ook wel
dormitory
woongebouw voor studenten
graduate
gepromoveerd student
advertisement
advertentie

met de combinaties: ad-writer, want-ad (vraagadv.) ad-card
(firmakaart).
De algemene Amerikaanse liefde voor afkortingen blijkt ook
uit de beroemde uitdrukking O.K., die de wereld veroverd
heeft en overal voor alles en nog wat gebruikt wordt, waar
benzinestations door „bright young men" bediend worden. De
merkwaardigste verklaring, die ik voor O.K. gelezen heb, is
de afleiding van bet feit, dat indertijd de beste rum en tabak
geImporteerd werden van Aux Cayes in Santo Domingo. Een
andere, niet erg vriendelijke explicatie is, dat President Jackson, wiens orthografie niet al te best moet geweest zijn, de
staatsstukken met O.K. parafeerde, hetgeen betekende „Orl
Korrekt". „Se none vero, e ben trovato!" Wat de oorsprong
ook moge zijn, er is geen lettercombinatie in de Amerikaanse
taal, die zó veelvuldig gebruikt wordt als dit O.K. Dit is
slechts het begin geweest voor een afkortingsmanie, die tijdens
de Roosevelt-administratie met zijn talloze regeringsinstituten
wel zijn hoogtepunt bereikte. Althans op dit punt is een sterke
overeenkomst tussen Amerika en Rusland op te merken, al
moge dit voor het merendeel der Amerikanen een slechte
aanbeveling zijn om met hun spel door te gaan. Van de
lettercombinaties, die in de laatste jaren in Amerika burgerrecht gekregen hebben, noem ik: N.R.A. (National Recovery

Administration), T .V .A. (Tennessee Valley Authority), R.A.
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(Resettlement Administration), C.C.C. (Civilian Conservation
Corps), N.R.C. ((National Recourses Committee).

Ik heb reeds gewaagd van de invloed, die de samenstelling
van het Amerikaanse yolk op zijn taal heeft. Men bedenke
daarbij, dat sedert 1820 bijna 40 millioen immigranten voet
op Amerikaanse bodem hebben gezet. In 1930 waren er 13,5
millioen blanken in de Verenigde Staten, die elders geboren
waren, terwijl de ouders van de 15 millioen Amerikanen
„foreign born" waren en bijna 8.5 millioen uit ,gemengde'
ouders stamden, tezamen meer dan 35 pct. van de totale bevolking uitmakend.
Dit enorme aantal wordt gevormd door mensen van elke denkbare ethnische groep en uit alle landen der aarde. Merkwaardig is wel, dat een groot deel van de niet-Engels sprekende
immigranten in de grote steden bleven ,hangen', hetgeen op
de structuur van steden en platteland een belangrijke invloed
heeft gehad en nog heeft.
De Italianen en Oost-Europeanen plegen zich het langzaamst
te assimileren—ook al door de weerstanden, welke daartegen
in de Amerikaanse samenleving bestaan—en daardoor het
langst hun eigen taal te behouden.
Vooral op het Amerikaanse menu is de invloed der Europese
volksgroepen en hun keukens merkbaar: paprika en goulash
bijvoorbeeld zijn al even inheems in Amerika als in Hongarije.
Mij trof vooral het ongewijzigd voortbestaan in Amerika van
Franse namen, als daar zijn: cafe, vaudeville, boulevard,
avenue, cabaret, matinee, fête.
De veroveringstocht van het Amerikaans ten koste van het
Engels gaat onvertraagd voort. Toch is er een enorme lijst van
woorden op te stellen van verschillende Amerikaanse en
Engelse woorden met dezelfde betekenis, die een bewijs leveren voor de eigen-aard van het Amerikaans. Ik laat enkele
Amerikaanse uitdrukkingen met hun Engelse ,vertaling' hier,
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opnieuw tot lering en vermaak van
leend aan Mencken's lijst):
Amerikaans
apartment
ash-can
automobile
baggage
candy
chain-store
daylight-time
drug-store
elevator
elevator-boy
frame-house
janitor
play-room
recess (school)
roomer
jobholder
second floor
sidewalk
silverware
soda-biscuit
stairway
undershirt
water-heater
window-shade
gasoline
generator
intermission (in theater of concert)
movie-house
soft-drinks
vacation
vaudeville theatre
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den lezer, volgen (ontEngels
flat
dust-bin
motor-car
luggage
sweets
multiple-store
summer-time
chemist's-shop
lift
liftman
wooden house
porter
nursery
interval, break
lodger
civil servant
first floor
pavement
plate
cream-cracker
staircase
vest
geyser
blind
petrol
dynamo
interval
cinema, of picture-house
minerals
holiday
music-hall

Ik heb deze woorden, gekozen uit een zeer grote lijst, opgenomen om aldus het belangrijke verschil in aanduiding voor
dezelfde zaak aan te geven, dat in Amerika en Engeland
bestaat. Een onderscheid, dat den goeden verstaander ook
zonder nadere toelichting een beeld van de verschillen in
geesteshouding dezer volken geeft.
De moeilijkheid voor den vreemden bezoeker der Verenigde
Staten (United States is in het Amerikaans enkelvoud) is niet
alleen het verschil in woordenschat met het Engels; maar
evenzeer het feit, dat Engelse woorden in Amerika dikwijls
een volkomen andere betekenis hebben dan in Engeland.
Een paar voorbeelden: Het Engelse woord directly betekent
onmiddellijk, in Amerika: even wachten of zo meteen.
Wanneer de Amerikaan zegt „a homely guy", dan bedoelt hij
daarmede een „vulgaire, gemene vent", de Brit daarentegen
bedoelt met homely alles wat maar vriendelijk en plezierig is.
Men vermijde dus zijn Amerikaansen gastheer over zijn
„homely daughter" te spreken. Daar zou zelfs de spreekwoordelijke Amerikaanse gastvrijheid niet tegen kunnen!
Dat er in de titulatuur tussen Engeland en Amerika grote
verschillen bestaan, werd reeds door Dickens opgemerkt en
beschreven. Het feit, dat de President der Verenigde Staten,
die het op een na grootste rijk der aarde bestuurt en wiens
macht dien van koningin en keizers overtreft, geen andere
aanspreektitel heeft dan „Mister President", zal de mensen,
aan democratische eenvoud hechtend, deugd doen. Jammer
maar, dat democratische gebruiken op zichzelf nog geen feitelijke democratie tot stand brengen; hetgeen niet wegneemt,
dat de Amerikaanse eenvoud op dit punt een factor van enig
gewicht is voor de opbouw van een echte democratic.
Een bijzondere trek van de Amerikanen is, dat zij hun beroepen opdoffen met de vreemdste benamingen: mortician
voor undertaker (begrafenis-ondernemer), beautician voor
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hairdresser. Voetverzorgers kondigen zich in Amerika met de
ingewikkelde en moeilijk uitspreekbare titel van chiropodist
aan.
De aanduiding engineer wordt zó algemeen toegepast, dat
deoorspronkelijke inhoud—een technicus met academische
opleiding—teloor dreigt to gaan. Prachtig is het verhaal bij
Mencken van den matrassenmaker, die zich eerst aankondigde
als mattress-engineer en zich daarna promoveerde tot
sleeping-engineer. „Moet U nog peultj es", zouden wij zeggen.
Verder noemt Mencken nog demolition-engineer voor ons
sloper, display-engineer voor etaleur en fraaiste van alles,
wedding-engineer, dat is de man, die de bloemschikking bij
een society-huwelijk verzorgt. Maar bedenken wij hierbij, dat
geen onzin zonder zin is! Met de technologische ontwikkeling
werden handelingen, die vroeger tot de allereenvoudigste behoorden, tot de meest gecompliceerde gemaakt.
De mechanisatie van de stadsreiniging maakt b.v. de titel
sanitation-engineer tot een volkomen gerechtvaardigde. Ook
zijn er een aantal beroepen, die van de laatste jaren dateren
en een zeer belangrijke plaats innemen, maar waarvoor nog
geen eigen faculteiten aan de hogescholen—noch in Amerika,
noch in Europa—bestaan. Ik herinner slechts aan den stedebouwkundige, aan den bedrijfsorganisator, die in Amerika
als planning-engineer en efficiency-engineer m.i. zeer goed
betiteld worden. Maar in Amerika strekt men die aanduiding
ook uit tot mensen, die slechts de stereotype en automatische
handelingen verrichten, welke door den ingenieur in moeizame en gespecialiseerde studie uitgedacht werden.
Dat de houding van den geboren en getogen Amerikaan tegen
de niet-Angelsaksische immigranten niet overloopt van
vriendelijkheid en verdraagzaamheid blijkt wel uit de algemeen verspreide aanduidingen, zoals,
voor Chinees : chink, yellow-belly;
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voor Czech: bohoe, cheskey;
voor Philippijn: gu-gu;
voor Duitser: dutchie, heini;
voor Italiaan: dago, wop;
voor Japannees : skibby.
Voor de mensen van de Joodse groep heeft men, evenals
elders trouwens, de ,schoonste' scheldnamen bedacht: Kike,
sheenie, goose en yid; waarvan de laatste nog de minsthatelijke is, de andere dezelfde ,beminnelijke' klank van het
in ons land veel gebruikte „smous" hebben. Het komt bij
woorden veelal niet op de inhoud, doch op de klank aan. Hun
werking wordt niet door het verstand, doch door het gevoel
bepaald en dat is door de slechte opvoeding, welke het kostbare onderwijs geeft, bij de meeste mensen gebrekkig ontwikkeld.
Mencken merkt op, dat ook wanneer de mensen gebruik
maken van de officiele aanduidingen van groepen en volken,
daarbij dikwijls een gevoel wordt vertolkt, dat niet minder
onbeschaafd en onwetend is, dan wanneer de hierboven geciteerde aanduidingen gebruikt worden. Zo wordt in het
Engels het woordje „French" veelvuldig gebruikt om sexuele
uitspattingen te karakteriseren, terwijl het ten onzent veel
gebruikt „ Jodenstreek" gebruikt wordt voor alles, wat de onvervalst ,arische' meneer Jansen aan den even onvervalst
,arischen' meneer Pietersen verwijten wil.
„Het effect van groeps-antagonisme op de taal moet tot een
onderwerp van studie gemaakt worden", zegt Mencken. Ik
kan mij daar heel goed bij aansluiten, doch meen, dat dit
onderzoek er niet zal bijdragen de waardering voor onderwijs,
opvoeding en geestesgesteldheid der mensen te vergroten!
Een goede raad aan Nederlanders, die Amerika bezoeken:
kondigt u niet aan als Dutchman, want dat lijkt bedenkelijk
veel op de onvriendelijke aanduiding dutchie voor Duitser.
6
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Ook lijkt dutch veel op het in Amerika met zijn grote groep
Duitsers welbekende Deutsch. Gebruikt daarom het voortreffelijke, goedklinkende en fiere Hollander; dat is een woord
met een beste klank in de Verenigde Staten.

* * *
Het gedrukte woord leent zich bijster slecht om een idee te
geven van de uitspraak van het Amerikaans, die op vele
punten grondig afwijkt van de Engelse. Maar evenals de
Amerikaanse taal bezig is de wereld te veroveren, zo is ook
de Amerikaanse uitspraak—krachtig geholpen door talkie en
song—een goed eind op weg om de Engelse uitspraak te
verdringen.
Volstaan wij hier met te wijzen op het verschil in uitspraak
van de letter a, die in het Amerikaans veelal als de a uit het
Engelse can uitgesproken wordt; aldus: class (cless) en mass
(mess). De lezer zal hier geen handleiding voor de uitspraak
der Amerikaanse spraak verwachten. 1k geef dit voorbeeld
dan ook slechts ter illustratie van de grote verschillen tussen
Engels en Amerikaans. Deze zijn ook op te merken ten aanzien van het verschil in klemtoon. De Engelsman spreekt van
pianist, primarily. De Amerikaan echter van pianist, primarily. Maar er zijn ook talrijke woorden, waar de Amerikanen
de klemtoon op de eerste, de Brit op de tweede lettergreep
legt. Een echte Amerikaanse trek is, geen letter in te slikken,
zoals de Engelsen (niet de Schotten) plegen te doen. Zo wordt
in Amerika de r veelal duidelijk hoorbaar uitgesproken, terwijl, zoals men weet, deze letter in de Engelse spreektaal
meestal zoek is.
De verschillen strekken zich verder uit tot de verbuiging, vervoeging, kortom tot alle onderdelen van de taal. Sommigen
beweren zelfs dat het voor den Brit even lastig is om zich in
Amerika verstaanbaar te maken als voor een geboren en
getogen Amerikaan, in Engeland begrepen te worden. Mijn
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opvatting hieromtrent, berustend op eigen ervaring en op gesprekken met landgenoten, Engelsen en Amerikanen, is niet
zo pessimistisch. Ik heb zelf nooit moeite gehad, mij in
Amerika goed verstaanbaar te maken, zelfs niet in de talrijke
„impromptu"-speeches, die de Amerikaanse gastvrijheid meebrengt . . . maar dat kan ook liggen aan deze inderdaad
miraculeuze gastvrijheid die het den vreemdeling niet laat
merken of hij wel zo goed begrepen wordt als hij in zijn ijdelheid meent! Doch daarentegen spreekt weer het feit, dat de
vragen en opmerkingen op voordrachten en mededelingen als
een bus sloten; waarmede ik maar zeggen wil, dat men zich
vooralsnog met Engels in de Verenigde Staten wel redden
kan, ondanks het eigen karakter van het Amerikaans. Dit
brengt mij tot de opmerking, dat men uit het bovenstaande
betoog vooral niet mag concluderen dat de Amerikaanse
„literaire" en wetenschappelijke lectuur in een soort ratjetoeEngels geschreven is. Integendeel: Amerikaanse romans, voorzover ze geen dialogen weergeven, zijn in goed Engels gesteld,
terwiji de wetenschappelijke schrijvers zich in veelal duidelijk
en welverzorgd Engels pleegt uit te drukken, verrijkt met vele
woorden die slechts tot verheldering van het thema kunnen
bijdragen. Zo bedient zich de Amerikaanse sociologic van een
groot aantal uitdrukkingen, waarvan de studie op zichzelf
geboden is, wil men de zin dezer werken begrijpen.
*

* *

Mencken critiseert fel het onderwijs, of juister gezegd het ontbreken van onderwijs in het Amerikaans in de Verenigde
Staten. Volgens hem lijden de onderwijs-autoriteiten aan een
ernstig minderwaardigheids-coinplex ten aanzien van Engeland en het Engels. Alle moeite om den jongen Amerikaan tot
een Engels purist op te voeden is echter vergeefs en onnodig
verlies van energie en tijd, die beter besteed zouden zijn aan
een echt Amerikaans taal-onderwijs. De kinderen worden op
83

school in een taal onderwezen, die ze daarbuiten nergens
horen of lezen.
Het is juist de aantrekkelijkheid van het Amerikaans, dat het
zo door en dO6r een volkstaal is, die in en door de gewone
mensen wordt gevormd, zonder de bemoeiing van wat Mencken verachtelijk de „grammarians" noemt. Het zou voor de
verdere ontwikkeling van het Amerikaans misschien wel een
ramp zijn, indien de „grammarians" er zich van meester
wisten te maken. Zo zegt Mencken: „Onweerstaanbaar neigt
de jonge Amerikaan naar het dialect dat hij thuis heeft gehoord—en dat dialect, met zijn pikante neologismen, zijn
hooghartige verachting voor het gebruikelijke, zijn volslagen
gebrek aan gereserveerde verlegenheid, is bijna de antithese
van de harde, stijve taal die uit de boeken onderwezen wordt.
Het leidt zijn beginselen af, niet uit de verfijnde logica van
domme geleerden, maar uit de ruwe, parate, alledaagse logica.
Het heeft zijn eigen woordenschat, zijn eigen zinsbouw, ja
zelfs zijn eigen grammatica. Zijn werkwoorden worden vervoegd op een manier die met alle aanwijzingen van de grammaticaboekj es spot; het heeft zijn eigen brutale regels betreffende tijden, naamvallen en meervoudsvorming; het heeft
flinkweg de dubbele ontkenning in ere hersteld; het staat het
gebruik toe van dubbele trappen van vergelijking, verwarde
persoonsvormen, afgekapte infinitieven; het neemt de klinkers
beet en verandert ze, om ze bij zijn duistere doch machtige
geest aan te passen. Dit zeer levenskrachtige en met alles
spottende dialect, en niet het fossiele Engels van de schooljuffrouwen en haar boekj es, is de taal van den Midden-Amerikaan: den fabrieksarbeider in een klein stadje in Indiana,
die zijn vijf klassen lagere school doorlopen heeft, trouw
krantenlezer is en trots op zijn lidmaatschap van de Orde der
Foresters en der Maccabeer Ridders.
Ga naar welk deel van het land gij wilt; Noord, Zuid, Oost
of West, en ge zult er grote menigten van zijn broeders yin84

den: tramconducteurs in Philadelphia; ijzerwerkers in het district Pittsburg; kruideniers in St. Louis; houders van kleine
politieke baantj es in Atlanta en New-Orleans; kleine boeren
in Kansas of Kentucky; timmerlieden in Ohio; loodgieters en
blikwerkers in Chicago — allemaal echte Amerikanen, luidschreeuwende patriotten, die op de bres staan voor hun eigen
voetbal-team, meemarcheren in parades en de sensatiepers
lezen; huisvaders, schapen op verkiezingsdag, onaanzienlijke
exemplaren van den Homo Americanus."
Hier volgt het origineel, een brok Menckeniaans proza van het
zuiverste water; even vlot, pittig en vol uitdrukkingskracht als
de Amerikaanse spreektaal, waarvan Henry Louis Mencken
de ongeevenaarde kenner en commentator is:
„The young American inclines irresistably towards the dialect
that he hears at home, and that dialect, with its piquant
neologisms, its high disdain of precedent, its complete lack of
self-consciousness, is almost the antithesis of the hard and
stiff speech expounded out of books. It derives its principles,
not from the subtle logic of learned and stupid men, but from
the rough-and-ready logic of every day. It has a vocabulary
of its own, a syntax of its own, even a grammar of its own.
Its verbs are conjugated in a way that defies all the injunctions of the grammar books; it has its contumacious rules
of tense, number and case; it has boldly re-established the
double negative; it admits double comparatives, confusions in
persons, clipped infinitives; it lays hands on the vowels,
changing them to fit its obscure but powerful spirit. This
highly virile and defiant dialect, and not the fossilized English
of the school-marm and her books, is the speech of the MiddleAmerican: the mill-hand in a small city of Indiana, with his
five years of common schooling behind him, his diligent
reading of newspapers, and his proud membership in the
Order of Foresters and the Knights of the Maccabees.
Go into any part of the country, North, East, South or West,
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and you will find multitudes of his brothers; car-conductors
in Philadelphia, iron-workers in the Pittsburgh region, corner
grocers in St. Louis, holders of petty political jobs in Atlanta
and New Orleans, small farmers in Kansas or Kentucky, house
carpenters in Ohio, tinners and plumbers in Chicago—
genuine Americans all, bawling patriots, hot for the home
team, marchers in parades, readers of the yellow newspapers,
fathers of families, sheep on election day, undistinguished
norms of the Homo Americanus."
Men veroorlove mij, nu ik mijn bewondering voor Mencken's
meesterschap toch al even de vrije teugel heb gelaten, nog op
te merken, dat Mencken in The American Language het
kunststuk volbracht heeft om een onderwerp, dat door een
minder groot geleerde en schrijver tot een duffe en voor den
leek ongenietbare woordenverzameling zou zijn gemaakt, z6
te behandelen, dat de aandacht het gehele boek door gespannen blijft, alsof de lezer een boeiende roman voor zich heeft,
in plaats van een taalkundige studie van grote omvang en
diepte. Maar Mencken heeft meer gedaan dan ons een inzicht
te geven in de werkingen van het belangrijkste menselijkste
instrument: de taal. Professor Arnold zegt daarover terecht
in zijn Folklore of Capitalism: „Mencken's boek over de Amerikaanse taal is een veel grotere bijdrage tot de studie van
politieke instellingen in Amerika dan Mencken zelf besefte
toen hij het schreef. Het toont aan, hoe de standpunten der
mensen zich weerspiegelen in de wijze waarop zij over hun
instellingen spreken. En juridische en economische theorie is
niets anders dan een wijze van zich uit te drukken over deze
instellingen. Het (boek) toont ook aan, hoe woorden deze
standpunten beinvloeden, kristalliseren, stereotiep maken en
ten slotte het cement vormen dat de organisatie van de maatschappij tezamen bindt." Dit is inderdaad de grootste der vele
verdiensten van Mencken's werk. Het leert de alles-beheersende invloed van woorden op de gang van zaken en op de
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mensen en het leert, dat ook de schijnbaar zinloze taal, die in
deze tijd zovele triomfen viert, voor den goeden verstaander
geenszins zo zinloos is, als ze, gesproken en geschreven, wel
lijkt. De taal is de mens en wanneer er al geen instrument
erger misbruikt wordt dan de waarlijk Goddelijke gave van
het Woord, zo leert juist dat gebruik meer dan enige andere
zaak, welk vlees wij bij spreker of schrijver in de kuip hebben.
Aldus is Mencken's boek niet alleen het epos der Amerikaanse
taal; het is eveneens de beste beschrijving van de psychologie
van het Amerikaanse yolk, die wij bezitten.

* * *
Een van de dingen, die den vreemdeling het eerst opvallen in
Amerika, zijn de namen van de Amerikanen. Laat mij beginnen to wijzen op de echt-Hollandse naam, die de grootste
Amerikaan van deze tijd draagt: Roosevelt; op de Duitse
naam van den Amerikaansen minister van financien Morgenthau, op de Italiaanse naam van den burgemeester van NewYork La Guardia, op de Poolse naam van mijn vriend en
vakbroeder Aronowici. Zo zou ik door kunnen gaan tot in het
oneindige. Een blik in het telefoonboek van New-York levert
den lezer met fantasie de goedkoopste reis om de wereld op.
Hier vindt men den Hollander Jansen en den Spanjaard
Fernandez, den Duitser Muller, den Griek Pappadakis en ook
den Poolsen heer Zabludowsky ontbreekt niet. Twijfelt niet
aan de onvervalste ,Amerikaniteit' van Mr. Constantinopoulos
of Mr. Filipowicz, ze zouden wel eens kampioen zwaargewichtbokser of „captain" van een Amerikaans voetbal-team kunnen
zijn en u uw vergissing onzacht aan het verstand willen
brengen!
Wie het nadeel aan een ongeschikte naam verbonden, in
eigen land bestudeerde of aan den lijve heeft ondervonden,
weet welk een fantastisch grote rol de persoonsnaam voor de
levensgang van individu en familie kan spelen. Succes of mis87

lukking kunnen er rechtstreeks van afhangen. Een studie van
de „mimicry" door emigranten met hun namen gepleegd, is
tegelijkertijd een studie van de weerstanden, die zij in het
Land der Vrijheid te overwinnen hadden, om voor ,vol', of
althans voor ,halfvol' te worden aangezien. Wij zouden kunnen spreken van een massale vlucht uit de naam, wanneer wij
de talloze veranderingen lezen, die de mensen daarin hebben
aangebracht. Niet altijd is schaamte voor eigen groep of natie
hier de oorzaak van. De Griekse heer Pap padimitracoupoulos
heeft schoon gelijk als hij zijn naam verandert in Pappas, al
ware het alleen maar om zijn interlocale telefoongesprekken
niet onnodig lag en duur te maken! De geringe wijziging die
de Hollanders in Michigan in hun namen aanbrengen is ook
zeer begrijpelijk, juist omdat ze zo weinig veranderingen behoeven te ondergaan. Zo werd Roos, Rose; Veldhuis, Fieldhouse; Huisman, Houseman; Prins, Prince; Kuiper, Cooper;
Zilvernagel, Silvernail; Dijkhuis, Dykehouse; Koning, King;
Werkman, Workman; Nieuwhuis, JV'ewhouse. Verscheiden
beroemde echt-Engelse namen zijn niet zuiver op de graat. Zo
heette de familie Pershing oorspronkelijk Pfoersching. Maar
vele Amerikanen hebben moedig hun uit Europa meegenomen
namen verder door het leven gesleept: o.a. Pullitzer, Guggenheim en de schrijver Ludwig Lewisohn. Doordat een zo groot
percentage Amerikanen in eerste of in tweede graad van
Europeanen afstamt en tallozen door gebrek aan tijd, geld of
lust hunne oorspronkelijke namen behouden hebben, is de
,werking' van een uitheemse naam daar uiteraard minder sterk
en nadelig dan in homogene landen. "Mr. Moses, de bekende
„park-commissioner" van New-York, is daar om te bewijzen,
dat bepaalde bijbelse namen geen overwegende handicap voor
het gewone leven vormen. Al mag ik niet verhelen, dat wanneer de park-commissaris in plaats van Moses Williams zou
heten, hij moeilijker van zijn plaats te dringen zou zijn, en
daartoe ook andere middelen zouden worden gebruikt dan in
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dit geval, ook in het vrije Amerika, even zeker zullen worden
toegepast als dat Washington D.C. de hoofdstad der Verenigde Staten is.
Nu wij het toch over bijbelse namen hebben, moet ik nog even
op het merkwaardige gebruik onder de strenge protestanten
van New-England wijzen, die hun kinderen bij voorkeur voorzien van namen, ontleend aan het OudeTestament. Het wemelt
er van de Adam's, de Hiram's, de Ezra's en de Elihu's.
Vormen dus de namen der Amerikanen een onderwerp van
begrijpelijke verbazing voor den vreemdeling, de Amerikaanse
plaatsnamen zijn dit niet minder. „Er is geen deel van de
wereld", zegt Robert Louis Stevenson, „waar de lijst van
plaatsnamen zo rijk, zo poetisch, zo humoristisch en pittoresk
is als in de Verenigde Staten. Alle tijden, rassen en talen
leverden hun bijdrage. Pekin is in dezelfde Staat als Euclid,
Bellfontaine en Sandusky. De namen der Staten zelf vormen
een koor van zachte en romantische vocalen: Delaware, Ohio,
Indiana, Florida, Dakota, Iowa, Wyoming, Minnesota en de
Carolina's: er zijn weinig gedichten met een nobeler muziek
voor het oor".
De landkaart der Verenigde Staten is bezaaid met de op het
eerste gezicht wonderlijkste lettercombinaties, ontleend aan
tientallen spraken en landen der gehele wereld. Tot de meest
melodieuze behoren de namen van Indiaanse oorsprong als
Mississippi, Potomac, Susquehanna en Kalamazoo.
Volgens Mencken zijn er niet minder dan 18 Boston's, 19
Bristol's en 22 London's in de Verenigde Staten. Het land is
bezaaid met plaatsnamen ontleend aan de namen van
nationale helden: Washington, Lafayette, Jefferson
en
Jackson. Onze geleerde schrijver onderscheidt acht verschillende klassen van plaatsnamen in Amerika ontleend aan:
1. persoonsnamen, voornamelijk de achternamen van pioniers
of nationale helden; 2. navolgingen van bestaande plaatsen
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in de oude oostelijke staten of Europa; 3. Indiaanse namen;
4. Hollandse, Spaanse, Franse, Duitse en Skandinaafse namen;
3. bijbelse en mythologische namen; 6. beschrijvende namen;
7. namen, die door de flora, fauna en geologie van de
lokaliteit bepaald werden en tenslotte 8. de zuiver fantastische naamaanduidingen.
De navolging van de oude plaatsnamen geschiedde meest door
de bijvoeging New. Aldus New Albany, naar de hoofdplaats
van de Staat New-York.
De Alexandria's, de Carthago's, de Rome's, de Niniveh's en
de Yroje's verlevendigen de kaart des lands, maar de herinnering aan de steden der oudheid beperkt zich helaas tot
de naam. Wat hun stedebouwkundige en kunstige eigenschappen betreft, doen zij hun peetsteden bepaald oneer aan.
Ditzelfde geldt voor de Amerikaanse imitaties van Venetie,
die weliswaar minder stinken dan de oude Lagunen-stad,
maar wier deugden voornamelijk tot deze negatieve eigenschap beperkt blijven.
Wat het Amerikaanse Stockholm betreft, ik voor mij geef de
voorkeur aan de hoofdstad van Zweden!
De behandeling der Hollandse plaatsnamen in Amerika en in
het bijzonder in New-York zou een hoofdstuk apart vorderen
en waard zijn. Beperken wij ons hier tot enkele hoofdzaken.
Vele ervan zijn in het geheel niet geschonden, of althans
duidelijk herkenbaar tot op de huidige dag bewaard en in
gebruik gebleven. Wanneer wij ooit mochten besluiten, onze
„levensruimte" uit te breiden door de herovering van NewYork en omgeving, zouden althans talrijke naambordjes
ongewijzigd kunnen blijven. Gelet op de geringe verdedigingsmiddelen van New-York en de uitstekende naam, die Hollanders daar genieten, zou het te proberen zijn. Ik zie de ,koppen'
al in de speciale edities der New-Yorkse bladen: „Knickerbockers re-capture New-York!" Heus, in samenwerking met
een eerste-klasse Amerikaanse reclame-firma georganiseerd,
-
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halen wij de kosten er dubbel en dwars uit. Oh, boys, wat een
reclame voor onze bloembollen, onze kaas en onze machines!
Keren wij ondertussen tot onze Hollandse plaatsnamen terug.
Het zijn er vele: Breukelen is Brooklyn, en herbergt nu ruim
twee millioen inwoners, Gramercy, uitgesproken als kremersie,
stamt van Kromme zee, Hell-gate van Hellegat, het vulgaire
Harlem van het deftige Haarlem, Flushing van Vlissingen,
Sandyhook was oorspronkelijk Kinderhoek en dan hebben wij
nog Spuyten Duyvel, Yonkers ; de killen: Schuylkill, Peekskill,
Catskill. Battery is onveranderd gebleven, Broadway was onze
Brede Weg, de Bowery was de brouwerij van Gouverneur
Pieter Stuyvesant, naar wien ook het Stuyvesantplein genoemd is. En belangrijkste naam van alien, want aanduiding
van de machtigste straat der wereld: Wallstreet, dat eens de
nette Walstraat in onze kolonie Nieuw-Amsterdam was.
Zo net als het daar toeging, zo onnet pleegde het tot voor
kort in Wallstreet toe te gaan. Maar na de laatste opruiming
schijnt zowel de oud-Hollandse degelijkheid als het oudHollandse fatsoen in voile glorie teruggekeerd te zijn.
(Ik heb in dit hoofdstuk de lof gezongen van de pittige
Amerikaanse taal. Maar wat bloemrijke en toch duidelijke
uitdrukkingen betreft, kan zelfs het Amerikaans niet bij het
Hollands halen. Zo wilde mijn schrijfmachine na de zin over
Wallstreet's teruggekeerd fatsoen met alle geweld ons mooie
gezegde „Wie het gelooft is een oorwurm" tikken.)
Ook Frankrijk is met verscheiden, op zijn Amerikaans uitgesproken plaatsnamen aanwezig: Des Moines, Saint Louis,
Saint Paul, New Orleans, Baton Rouge, om enkele te noemen.
Wat de Spaanse namen betreft: wie wist niet, dat het zonnige
Los Angeles zijn bestaan begon als de Spaanse Pueblo de la
Xuestra Senora la Reina de los Angeles? Santa Fe in de Staat
New Mexico was oorspronkelijk Villa Real de Santa Fe de
San Francisco. De Staat Florida ontleent zijn naam aan het
feit, dat Ponce de Leon de door hem op Palmpasen waarge-
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nomen kust T iera de la Florida (van Pascua Florida d.i. Palmpasen) noemde.
De grote figuren uit het Oude en Nieuwe Testament zijn in
de rij van plaatsnamen ruimschoots vertegenwoordigd. Dat
wordt een hele omdoperij, wanneer in werkelijkheid mocht
gebeuren, wat Sinclair Lewis in zijn roman It can 't happen
here zo angstwekkend goed beschrijft.
Over de Amerikaanse straatnamen slechts heel in het kort dit:
ik vond de zeer prozaisch klinkende straatnamen als 134,
East 22d Street heel erg gemakkelijk en geef daar onze Nederlandse Ignatius van Loyolastraat 46 bis graag voor cadeau.
Het voordeel van de Amerikaanse straataanduiding—alleen
mogelijk natuurlijk door de Amerikaanse stadsindeling—is,
dat het schatten van of Standen, ook uitgedrukt in termen van
tijd en geld, een kunstje betekent, dat men spoedig leert.
Toch vindt men in Amerikaanse steden meer dan men zou
verwachten, soortgelijke aanduidingen als in Europese steden
aangetroffen worden. Voor pleinen en parken heeft men daar
dezelfde gamma van zinloze en zinvolle namen, als wij hier
gewend zijn.
* * *
Wanneer in een kort hoofdstuk over de Amerikaanse taal
niet meer dan hier en daar een greep gedaan kan worden uit
de rijke stof, zo mogen toch enkele opmerkingen over het
Amerikaanse slang niet ontbreken. Wanneer ik het woord
slang vertaal met achterbuurttaaltje, dan bedoel ik dat niet
territoriaal. Slang wordt in Amerika niet alleen in de sloppen
der steden gesproken, doch overal, waar men met de
conventionele spraak niet uitkomt. En waar men het in
Amerika met de taalkundige conventie niet erg nauw neemt,
zoals men in dit hoofdstuk gelezen heeft, is de grens tussen
slang en niet-slang moeilijk to trekken.
Ilc zou bij het Amerikaans slang een onderscheid willen maken
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tussen de ,gewone' vulgaire taal en de vocabulaire van de
misdadigerswereld. Uit de eerste groep stammen woorden als
rubberneck, aanduiding voor een „gaping and prying person"
(iemand, die overal zijn neus in steekt), een woord, dat tegenwoordig zo algemeen gebruikt wordt, dat men het nauwelijks
nog als slang kan bestempelen.
De „Yellow Press"—dat zijn de sensatie-bladen—vullen de
woordenschat van het slang nog dagelijks aan. De sportartikelen zijn, ook voor degene die het normale Amerikaans
uitstekend verstaat en leest, grotendeels onbegrijpelijk. Niet
alleen vanwege de technische termen, maar door de exuberante fantasie der verslaggevers. Gelet op de betekenis van de
sportrubriek in de Amerikaanse kranten, die vele malen meer
belangstelling wekt dan het buitenlands nieuws, moet de
betekenis van deze ,slangfabriek' hoog worden aangeslagen.
Woorden als apple-sauce, ball-and-chain voor wife, cakeeater, dumb Dora voor ons suffert, zijn onvervalst slang en
men doet beter, deze en dergelijke uitdrukkingen niet in
gezelschap te gebruiken.
De overgang van slang naar gewoon Amerikaans gaat snel.
Nog in de nieuwste druk der voortreffelijke Engels
Amerikaanse Encyclopaedia Britannica van 1929 worden de
woorden bootlegger, speak-easy, crook, hike, hobo, racketeer
en zelfs O.K. als voorbeelden van Amerikaanse slang genoemd, terwijl deze termen tegenwoordig ,in de beste families'
gebruikt worden. „Hoe zou men een racketeer moeten noemen
als het verboden was dit woord te gebruiken?" vraagt
Mencken.
Voor degenen, die het nog niet weten mochten: een racketeer
is een lid van een racket en een racket is de Amerikaanse
vorm van de overal ter wereld welig tierende roversbenden.
Men vindt ze tegenwoordig in Europa in een vorm, vergeleken waarbij de Amerikaanse racket een onschuldig dameskransj e is. Ik heb al meer in dit boek gezegd, dat de
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openhartigheid en moed, waarmede in Amerika maatschappelijke misstanden beschreven worden, ons in staat stellen,
tengevolge van de overeenkomst in situatie, toestanden in
Europa te leren kennen, waar nu eenmaal een andere
opvatting omtrent de maatschappij-beschrijving bestaat.
Het verschil tussen Amerika en Europa op dit gebied is m.i.,
dat men in de Verenigde Staten een racket een racket noemt,
terwijl in Europa een roversbende met deftige bewoordingen
wordt aangeduid, waardoor veelvuldig verwarring ontstaat.
Dit neemt niet weg, dat de Amerikaanse rackets een vreselijke
plaag zijn, die de Amerikaanse natie er aan herinnert, dat zij
nog niet geheel het pioniersstadium te boven gekomen is.
George Sokolsky zegt dan ook terecht: „Een racket kan nooit
bestaan in een land, waar de wetten worden gehandhaafd. Een
racketeer floreert door de medeplichtigheid van politie en de
zwakheid van de instanties, die de wetten moeten uitvoeren".
Wanneer de wet rigoureus wordt toegepast en de heren (en
dames) racketeers korte of lange tijd uit de circulatie worden
genomen, merkt men in Amerika, dat zij met vreugde worden
begroet, als zij van ,verblijf elders' in hun arbeidsveld NewYork terugkeren. Zo vertelt Sokolsky, dat toen ,Tootsie'
Herbert, een van de racketeers, in de ,schoot der vrienden'
terugkeerde, hij bij het verlaten van het station een grote
menigte mensen met een enorme lap zag, waarop in koeien
van letters geschilderd stond: „Welcome home, Tootsie!" De
lief de der lieden voor degenen, die hen bestelen en bedriegen
is werkelijk roerend! Welk een voortreffelijke kenners van het
zachte gemoed hunner stadgenoten de rovers van New-York
zijn, blijkt uit hun royale steun aan weldadigheids-instellingen, waarmede zij de dank en blijvende genegenheid hunner stadgenoten winnen.
De gang en de gangster zijn een variatie op het thema racket
(of omgekeerd?). In gemeenheid geven deze beide gilden
elkaar niet veel toe. Maar gangsters zijn toch meer te ver94

gelijken met onze Europese misdadigers „de grande-classe".
Zij houden er een zeer uitgebreide eigen vocabulaire op na, die
het ons te ver zou voeren hier te vermelden. Wat hun plaats
in de gemeenschap betreft, schijnt de verbetering der zeden,
door burgemeester La Guardia met strenge hand doorgevoerd
in alle takken van gemeentebestuur (de politie incluis), het
bedrijf der heren en dames niet bevorderd te hebben. Het is
in de laatste tijd opmerkelijk stil geworden in gangsterkringen.
Zouden zij elkander nu helemaal uitgemoord hebben? De
sociaal-economische wildernis van steden als New-York
maakt de volstrekte uitroeiing van deze pest nauwelijks denkbaar. Ook hier maken de omstandigheden de mens. Verdeeld
over enkele tientallen tuinsteden—hetgeen een aangename en
goedkope onderbrenging is—zou New-York's bevolking
gangsters en racketeers automatisch kwijtraken. Deze kunnen
slechts tieren in de achterbuurten der wereldsteden. Maar
zolang de Verenigde Staten nog slagschepen bouwen van 180
millioen gulden per stuk (een tuinstad voor 15 duizend mensen
kost kant en klaar 15 millioen) zal Amerika nog wel met zijn
steden . . . en haar plagen, de gang en de racket, blijven zitten.

*

* *

De toekomst van de Amerikaanse taal, zo luidt het slothoofdstuk van Mencken's boek. Met den geleerden auteur ben ik
van mening, dat de zegetocht van het Amerikaans nog lang
niet tot stilstand gekomen is. Maar ik zou de oorzaken daarvan minder in Amerika en de Amerikanen willen zoeken,
dan wel in de toestand van de wereld daarbuiten. De „impact"
(de greep) van de politiek op allen en alles is tegenwoordig
overal merkbaar. Met de afkeer, die ontstaan is tegen de
gedragingen van de heersers en hun volgelingen in de
totalitaire staten is een ,evenwijdige' groei van belangstelling
voor het ,Land of the free' waar te nemen. Ons land is daar95

van een goed voorbeeld. Was onze geestelijke en intellectuele
orientering vroeger beslist oostwaarts gericht, de tendens is
tegenwoordig naar de andere kant. Vooral ook door de
achteruitgang, zowel in kwantiteit als in kwaliteit, der Duitse
boekenproductie. Men ontdekt tot zijn stomme verbazing, dat
aan de overzijde van de Atlantische Oceaan een yolk van 130
milioen mensen leeft en werkt, dat op vele gebieden der
wetenschap het oude Europa diep in de schaduw stelt. Het
ons met de paplepel ingegoten superioriteitscomplex ten aanzien van Amerika laat zich, zoals met alle complexen het
geval is, slechts langzaam overwinnen.
Doch naarmate Europa verder terugzinkt in het barbarisme,
groeit het aantal dergenen, wier hoop—de enige hun gelatengericht is op Amerika. Dit komt tot uitdrukking in de stijgende
belangstelling zowel voor boeken over als uit Amerika. Over
gebrek aan belangstelling voor de Amerikaanse roman bestaat
geen reden tot klagen. Het beste van de productie der grote
sociale romanciers is in goede vertalingen in ons land verschenen. Maar pas in de allerlaatste tijd is een opmerkelijke
stijging van aandacht op te merken voor de Amerikaanse
wetenschappelijke literatuur, die—op sommige belangrijke
gebieden althans—tot voor korte tijd karig in onze bibliotheken vertegenwoordigd was. De bereidwilligheid van de leiders
dezer ,oasen' in de geestelijke woestijn van onze hedendaagse
wereld, om deze lacune aan te vullen, is een teken, dat men
in ons land gaat inzien, dat het oude Nieuw-Amsterdam zich
tot een zeer belangrijk intellectueel centrum heeft ontwikkeld,
waarbij veel andere Amerikaanse steden en streken nauwelijks
achterblijven. Een typerend voorbeeld van deze belangstelling
is ook de verschijning ener Nederlandse vertaling van een
werk van den Amerikaansen socioloog Ellwood. Jammer, dat
de keuze van schrijver en boek, althans naar mijn mening, niet
gelukkig te noemen is. Er zijn voorbeelden te over van belangrijker sociologische boeken, in Amerika geschreven! Moge ik
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dus de keuze niet bewonderen, zo is het feit van de verschijning daar, om ons de groeiende belangstelling voor de
Amerikaanse wetenschap te tonen; in het bijzonder de sociologie—op welk gebied de Amerikanen ons zo ver voor zijn.
Dezelfde tendens als in ons land is evenzeer merkbaar in de
resterende democratische landen, zodat naast een verdere
doorwerking van het Amerikaans door talkie, song en fiction
ook een nog gewichtiger invloed van de Amerikaanse geestelijke productie te verwachten is. En daarmede tevens een
uitbreiding van de kennis van de Amerikaanse taal buiten de
Verenigde Staten.

* * *
Sluiten wij dit hoofdstuk met een vrolijke noot: het Hollands-Amerikaans. Er zijn nog slechts twee zwak vertegenwoordigde variaties van het Hollands-Amerikaans in de
Verenigde Staten te vinden. De eerste stamt van de Hollandse
kolonisten aan de boorden van Hudson en Delaware. De
tweede is—of moeten wij zeggen was?—de taal van de Hollanders, die in de negentiende en twintigste eeuw naar het
Midden-Westen en het gebied tussen de Grote Meren trokken.
Het eerste dialect is practisch verdwenen, het laatste werd
door Dirk Nieland aan de vergetelheid ontrukt in een tweetal
boeken met schetsen, getiteld: Yankee-Dutch en A fonnie
bisnis. Uit het laatste geef ik tot besluit van dit chapiter een
stukje weer, dat den lezer een kijk zal geven op het wonderlijke taaltje—meer Amerikaans dan Hollands—dat althans
door de vorige generatie van Hollanders in Michigan nog
gesproken werd. Om het stuk begrijpelijker te maken voor de
Nederlandse lezers, laat ik eerst Dirk Nieland's HollandsAmerikaanse schildersbaas aan het woord, daaronder zet ik de
Amerikaanse omzetting, om met de Nederlandse vertaling
te eindigen:
„Latse piepel denken, meebie, dat het zo iezie is om voor 'n
7
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femmelie te keeren. Al wat 's nessesserie is om gemerried te
worden en kids te reezen, en als je maar eerst deddie en ma
bent, dan runt de bisnis wel aan zijn eigen hoek. Maar aiteljoe,
dat 's 'n mistake. 't Is niet zoo snep. 't Is 'n bik jaap, 't is 'n
offel bik jaap. En ik heb d'r ekspierens van. Joebet. Voor die
riezen ben ik, Loe Verlak, peenter, peeperhenger en dikkereeter, gemerried man en deddie van zes kids, dan ook juust
de paardie om 'n goed aidie te geven van 't gemerriede leven.
Daar zijn latse tings voor nodig.
'n Goed wyf is de meen ting in de veurste plees. En die pik je
maar alover niet zo iezie op.
Wel, de neksting die je noodig hebt is 'n goed jaap, want
daar moet de bred en botter uit komen. En ik kan je versjoeren dat er latse stof van dat kaind gesjoesd wordt in een
goedsaais femmelie."
Nu de plat Amerikaanse vertaling:
„Lots of people think that it is so easy to care for a family:
All what is necessary is to get married and to raise kids, and
when you are only daddy and mammie, then runs the business
on his own hook. But, I tell you, that is a mistake! It is not so
snap. It is a big job, it is an awful big job. And I got the
experience. You bet. For that reason, I am, Loe Verlak,
painter, paperhanger and decorator, married man and daddie
of six kids, just the party to give a good idea of married life.
Therefore you need lots of things.
A good wife is the main thing in the first place. And you don't
pick one all over so easy.
Well, the next thing you need is a good job, for there the
bread and butter must come from. And I can assure you, that
lots of stuff are used in a good-size family."
T enslotte de vertaling in het Nederlands:
„Veel mensen denken misschien, dat het zo gemakkelijk is om
voor een familie te zorgen: alles wat nodig is, is getrouwd te
raken en kinderen op te voeden, en als je vader en moeder
-
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bent, dan loopt de zaak vanzelf. Maar ik vertel je, dat dat een
vergissing is, hoor je. Het is niet zo eenvoudig. Het is een heel
werk, het is een verschrikkelijk zwaar werk. En ik spreek uit
ondervinding, daar kan je op rekenen. En om die reden ben
ik, Loe Verlak, behanger en decorateur, getrouwd en vader
van zes kinderen, juist de partij om een goed idee to geven
van het huwelijk. Daar heb je een hoop dingen voor nodig.
Een goede vrouw is de hoofdzaak in de eerste plaats. En die
vind je niet zo makkelijk overal.
Wel, het volgende ding, dat je nodig hebt, is een goede baan,
want daar moet het brood en boter van komen. En ik verzeker
je, dat er een hoop dingen nodig zijn in een flink grote
familie."
Voor de lezers die het nog niet weten mochten: piezelmietje =
pleased to meet you.
-

-

-
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Een „shabby" beeld van een „shabby" rivier — (Havendeel in New-York)

Nieuwe krotwoningen in New-York

Arme lui's ruilmarkt aan de voet van Manhattan-bridge te New-York
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De nieuwe regeringsarchitectuur zonder Griekse zuilen — Regeringsgebouw in Cincinnati

In het hartje van Chicago — Mooi is anders!
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Een van de 48 kapitolen — dat van de staat Wisconsin in de hoofdstad Madison

Gewoon straatbeeld tegenover het kapitool van Madison

AMERIKA OP ZIJN BREEDST
DE STRIJD TEGEN DE BLABITIS

De macht van woorden is zo groot, dat men
slechts goed gekozen woorden behoeft te gebruiken om de verfoeilijkste Bingen te doen
aanvaarden. Gustave Le Bon.
Een van rhetorische, subjectieve, demagogische
en in het algemeen bedrieglijk-emotionele bijmengselen gezuiverd taalsysteem, zou al hierom
van algemeen menselijk belang zijn, omdat het
een zuiverder formulering van maatschappelijke
doelstellingen zou mogelijk maken, en daardoor
de noodlottige invloed, die de persoonlijke drillveren en bedoelingen van welbespraakte politici
op het lot der volken en van individuen hebben,
zou beperken.
L. Brouwer.

1

N DE RELATIES VAN MILLIOENEN MENSEN, DIE
wij samenleving noemen, worden onze gedachten en gevoelens door woorden beheerst. Het feit echter dat wij woorden
met dingen verwarren, of woorden zonder inhoud gebruiken,
maakt het meest elementaire verkeersmiddel waarover de
mens beschikt—de taal—tot een gevaar voor hemzelf en voor
anderen. „Wij sterven voor een ideaal", zegt Leonard Woolf,
„dat in feite niets anders is dan een woord zonder inhoud; wij
haten x en honderden anderen x'en, en vernietigen hun en
ons eigen geluk, omdat deze lieden geloven in een holle term
en niet geloven in een andere holle term waarin wij geloven.
Wij martelen of doden y niet omdat hij y is, maar omdat wij
hem vereenzelvigen met een inhoudloos woord als fascist,
communist of jood.
Het is duidelijk dat de mensen van deze wereld gemakkelijk
een geschikte en gelukkige woonplaats konden maken. Maar
het is vreselijk to merken, dat alle idealen en opvattingen die
de geschiedenis der mensheid bepaald hebben, zinloos zijn,
volslagen gescheiden van werkelijke dingen en zonder verband
met het werkelijke leven."
Het gebrekkig gebruik, dat de mens van de gave van het
woord maakt—door velen beschouwd als de oorzaak van een
groot deel der rampen, die de mensheid teisteren—is een
universeel verschijnsel. Bijzondere behandeling van de wijze
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waarop de Amerikanen hun taal mishandelen zou een nietverdiende onvriendelijkheid aan hun adres zijn.
De strijd tegen de inhoudloze taal is echter een „specialite de
la maison (americaine)". De Amerikaanse semantisten openbaren in hun werken zoveel wezenlijke factoren der samenleving, die op andere wijze niet blootgelegd worden, dat het
nodig is een apart hoofdstuk daaraan te wijden.
Ook in Amerika is nog geen serum uitgevonden tegen de
wijdverspreide en besmettelijke ziekte der blabitis, zoals de
holle woorden- taal en -kwaal wordt genoemd. In de diagnose
en de therapie er van zijn daar echter in de laatste tijd belangrijke vorderingen gemaakt.
De ziekteleer der semantiek—wij zouden eerder van gezondheidsleer moeten spreken—is in het kort te karakteriseren als
de wetenschap der woordbetekenis, en heeft tot doel de betrekkingen van het gebruik van woorden, tot de werkelijkheid
buiten ons, duidelijk te maken.
De grote en algemene belangstelling, die in de Verenigde
Staten bestaat voor de boeken van Chase en Arnold (wiens
Folklore of Capitalism in anderhalf jaar acht herdrukken
beleefde) bewijst, dat een schijnbaar abstract en theoretisch
doch in feite zo practisch onderwerp als het gebruik en misbruik van woorden, de aandacht van vele Amerikanen heeft
getrokken.
Daar de verbetering der samenleving afhankelijk is van een
beter gebruik van woorden, geeft dit hoop voor de toekomst
der Verenigde Staten. In Europa heerst het holle woord zo
oppermachtig en het volume van geluid waarmede het verspreid wordt is zo groot, dat voor de overwinning der redelijke
taal hier een revolutie nodig zou zijn.
Laten wij daarom met naijver de strijd tegen de blabitis, zoals
die aan de overzijde van de Oceaan gestreden wordt, gadeslaan; in de hoop, dat die beschouwing niet alleen vermaak
maar ook lering voor eigen omstandigheden zal brengen.
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De invloed van Stuart Chase's boek The Tyranny of Words
wordt bewezen door het feit, dat de term ,blab', door hem gebruikt ter vervanging van inhoudloze termen, in de woordenschat van den gewonen Amerikaan is opgenomen.
Chase heeft ter illustratie van het woord-misbruik door staatslieden, een toespraak van een der machtigste regeringschefs
ter wereld genomen en elk woord, dat geen inhoud heeft in
het gebruikte verband, vervangen door de volkomen willekeurige en inhoudloze lettercombinatie ,blab'.
Een zin uit die ,redevoering'—waarin van het voeren der rede
niet veel te bespeuren is—luidt:
„Het arische vaderland, dat de zielen der helden gezoogd
heeft, roept u op voor het supreme offer, dat gij, in wie
heroisch bloed vloeit, niet zult verzaken en dat eeuwig zal
weerklinken door de corridors der geschiedenis".
De ,vertaling' van Chase luidt:
„Het blab blab, dat de blabs der blabs gezoogd heeft, roept u
op voor het blab blab, dat gij, in wie blab bloed vloeit, niet
zult verzaken en dat blab zal weerklinken door de blabs der
blab".
De vervanging der holle woorden door de duidelijk holle term
blab is geen poging om grappig te doen. Mijns inziens is Chase
nog niet ver genoeg gegaan, daar ook de werkwoorden in deze
tekst elke zin missen. De hele frase kan daarom gevoeglijk
door een herhaling van blabs worden weergegeven.
Dat de bekwaamheid om inhoudloze termen te gebruiken niet
beperkt is tot de staatslieden mag als bekend worden beschouwd. De Amerikaanse socioloog Alpert, die de term
,blabitis' bedacht, beweert, „dat de capaciteit om onzin te
praten speciaal heerst in intellectuele kringen. Men zou de
,blabitis' bijna kunnen karakteriseren als een beroepsziekte van
de intelligentsia. Dit betekent niet, dat intellectuelen een
bijzondere erfelijke vatbaarheid hebben voor ,blabitis', maar
wel, dat de aard van hun beroepsarbeid hen daarvoor meer
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vatbaar maakt. Onze cultuur heeft een hoge premie geplaatst
op de bekwaamheid, een voortdurende en zoetvloeiende
stroom van geluiden voort te brengen, maar heeft geen even
hoge beloning beschikbaar gesteld om deze geluiden ook inhoudsvol te maken."
Er zijn nu gelukkig geleerden, die de magische werking van
woorden bestudeerd hebben en sommigen van hen kwamen
tot de conclusie, dat naarmate de feitelijke inhoud van de
woorden kleiner, of zelfs naarmate die inhoud in tegenstelling
met de feiten is, des te groter hun macht over de mensen
wordt. De Amerikaan Arnold heeft dit voor het gebied der
economie bewezen en andere semantisten als Ogden, Richards,
Korzybski, Hogben, Woolf hebben hetzelfde gedaan voor
andere gebieden van menselijke activiteit. Met de waarheidsliefde, die voorwaarde is voor semantische arbeid, heeft Chase
al deze onderzoekingen in zijn boek de revue laten passeren.
Maar hij heeft meer gedaan: hij heeft de semantiek tot de
mensen gebracht en een, zij het bescheiden, bresje geschoten
in de dikke muur de holle rhetoriek die de wereld regeert.

* * *
Het gaat Chase en de ander semantisten niet om de woorden
te wegen op het goudschaaltje der taalwetenschap. Het streven
is: tot een dusdanige woordenkeuze te komen bij de gedachtenwisseling en -overbrenging, dat zich bij de gesproken of gedrukte woorden iets positiefs laat denken en liefst hetzelfde,
dat spreker of schrijver zelf gedacht heeft; uitgaande van de
niet altijd gerechtvaardigde onderstelling, dat zij iets gedacht
hebben. Natuurlijk moet ook bij het ijverigste streven naar
semantische duidelijkheid erkend worden, dat ons mensen het
instrument ontbreekt om de gedachtenoverbrenging met behulp van woorden volkomen te verwezenlijken. Maar tussen
de allerhoogste harmonie, bereikt in het zich volkomen dekken
van het gedachtenproces van spreker en hoorder, van schrijver
106

en lezer, en de allerlaagste chaos der holle rhetoriek, is een
lange of stand. Wanneer dus die volkomen harmonie, evenals
alle andere volkomenheden, een op deze aarde onbereikbaar
ideaal blijft, zo betekent dit niet dat wij moeten voortgaan
genoegen te nemen met de blabtaal, zoals die in woord en
geschrift veelvuldig wordt gebezigd.
De boeken van Chase en Arnold—om ons tot de meest sociaalingestelde schrijvers op dit gebied te beperken—zijn van zo
groot gewicht, omdat zij met onweerlegbare bewijzen het
fetisch-karakter van vele menselijke instellingen onthullen.
Een Amerikaanse vriend zei mij hierover eens: „dat Chase
en Arnold nog in leven zijn, danken zij aan het feit, dat de
leiders der mensen geen tijd hebben om ernstige boeken te
lezen, of althans ervaren hebben, hoe gering de invloed van
bedrukt papier is op de gedragingen der meeste mensen".
Al moge inderdaad de doordringing der semantiek in het
practisch leven niet van een leien dakje gaan, Chase en
Arnold hebben, te oordelen naar het succes van hun werken,
toch een begin gemaakt met een beweging, van welks doordringing het geluk en het welzijn der mensen direct
afhankelijk is.
Vele woorden wekken in een semantisch ongeschoolde samenleving een emotionele reactie op, die al evenzeer onderhevig
is aan de mode als de snit van dameskleren. Wij zouden even
goed van woordenmode als van klerenmode kunnen spreken.
Denken wij maar eens aan de volstrekt emotionele werking
van termen als fascisme, nazi, democraat. Maar niet alleen
dat sommige woorden in de mode zijn, sommige andere zijn
er beslist uit, bijvoorbeeld naastenliefde, verdraagzaamheid,
eerlijkheid. Het is alleen maar jammer, dat met het uit de
mode zijn van die woorden, ook de gedragingen, waarvan zij
de aanduiding vormen, mede in onbruik geraakt zijn. En niet
minder is het betreurenswaardig, dat woorden als stempels
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gebruikt worden om mensen en mensengroepen aan te duiden,
die zodoende de narigheid van ,uit de mode zijn' aan den lijve
en aan de ziel ondervinden. In dit opzicht is de damesmode
een zeer onschuldig tijdverdrijf, vergeleken met de woordenmode! De semantisten zijn zich van deze feiten wel bewust.
Zij weten, hoezeer de gevoelens en gedragingen van de
meeste mensen op onredelijke ,gesteldheden' van het zieleleven
berusten.
Toch blijft de opvatting gerechtvaardigd, dat de gedragingen
der mensen en der groepen grotendeels door de strijd om het
bestaan bepaald worden. Ik heb dan ook hoop (66k een zeer
irrationele gesteldheid), dat in een geordende samenleving,
waarin de strijd van alien tegen alien veranderd is in een
samenwerking van alien voor alien, heel veel van wat wij
nu als inhaerente menselijke eigenschappen plegen te beschouwen, niets anders zullen blijken te zijn dan het gevolg
der sociaal-economische omstandigheden, of juister gezegd
van de sociaal-economische chaos, waarin wij leven. De verlossing daaruit hangt echter allereerst of van de semantische
zuivering van het gedachtenleven van velen. Dit hoofdstuk
wil daartoe bijdrage leveren.
Semantisten zijn geen cijferaanbidders. Het tegendeel is waar.
Er is immers dikwijls evenveel onduidelijkheid, ja zelfs
inhoudloosheid in de schijnbaar zo duidelijke cijfers als in
woorden; van welk feit de demagogen goed op de hoogte
blijken te zijn. Door de statistiek worden wij soms evenzeer
op sleeptouw genomen als door blabtaal. Het statistisch onderzoek, neergelegd in in cijferrijen, grafische voorstellingen en
diagrammen, kan een even grote belemmering opleveren voor
de vorming van een inzicht in de werkelijkheid als de blabtermen, waarmede de politici te werk gaan. Dit betekent
natuurlijk niet, dat getallenonderzoek der maatschappelijke
gebeurtenissen achterwege kan blijven; doch wel, dat het
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kwantitatieve onderzoek ,bevrucht' moet zijn door de menselijke rede om inzicht te kunnen brengen; terwijl tevens het
fetisch-karakter van het statistisch onderzoek hoe eerder hoe
beter verstoord dient te worden.
*

*

*

De demagogen onder de staatslieden hebben het grote voordeel, aard en omvang van de onredelijke gesteldheid hunner
landgenoten beter te kennen dan de semantisten onder de
staatslieden.
De tegenstelling Hitler—Roosevelt valt hier wel zeer in het
oog. Wanneer wij de vaste greep van Hitler's woordgebruik
op het Duitse yolk vergelijken met de toch betrekkelijk geringe
greep van Roosevelt op de Amerikaanse natie, dan moeten wij
daarin een bevestiging zien van de opvatting, dat Macht en
Rede weinig met elkaar uit te staan hebben. In Europa zijn
wij zo gewend geraakt aan de blabtaal der ,totalitaire' en
,democratische' staatslieden, dat wij bij het lezen van
Roosevelt's Public Papers and Adresses (vijf delen, groot
formaat van elk 800 dichtbedrukte bladzijden) onszelf vragen,
of wij waken of dromen. Hier spreekt een leider van een yolk
van 130 millioen mensen en deze man spreekt duidelijke taal,
die ieder mens kan begrijpen. Natuurlijk zijn die boeken niet
helemaal door Roosevelt samengesteld. Maar zij zijn van een
volstrekte harmonie en doen blijken, dat Roosevelt zijn medewerkers van zijn geest doordrongen heeft. Hier is een
semantist van het zuiverste water en van het grootste uitdrukkingsvermogen aan het woord; een gebruiker van de
Engelse woordenschat, vergeleken waarbij het merendeel der
Angelsaksische staatslieden stamelaars zijn. Hier wordt niet
alleen het schoonste Engels geschreven, maar, gemeten met de
meest critische maatstaven der semantiek, zijn Roosevelt's
redevoeringen en geschriften voorbeelden van grote klaarheid
en diepe betekenis. En onze verbazing stijgt ten top, wanneer
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wij naast deze ruim vierduizend bladzijden druks de geschiedenis van het Amerikaanse yolk in de laatste jaren
bestuderen en merken, dat de President zijn woorden als
richtsnoer voor zijn daden heeft gebruikt! Dit is een zó uitzonderlijk feit in onze dagen, dat mij althans de woorden
ontbreken om mijn ver- en bewondering daarover uit te
spreken.
Ook Roosevelt is een mens en dus feilbaar; veel critiek op
zijn beleid is mogelijk en deze werd hem dan ook niet gespaard. Doch het instrument van de taal wordt door hem
gebruikt op een wijze, die niemand, bekleed met oneindig
geringer verantwoordelijkheid, zou kunnen verbeteren. Alleen
daarom reeds is President Roosevelt een hoge plaats in de
geschiedenis van het Amerikaanse Volk, ja van de gehele
mensheid, verzekerd. Ik weet aan welke gevaren men zich
met een dergelijke enthousiaste uitspraak blootstelt. Juist door
de gebrekkige semantische kennis van velen, die de woorden
,waardering' en ,eerbied' voortdurend op zo flagrant onjuiste
wijze horen gebruiken, is het bijna onmogelijk geworden ze
in goede zin aan te wenden. Het bovenstaande moge althans
getuigen, dat semantiek en onbewogenheid niet synoniem zijn!
Eerder werd gezegd, dat de duidelijke openhartigheid van
President Roosevelt's geschriften, redevoeringen en daden de
kwaliteit van de publicaties der Amerikaanse regering in de
laatste jaren zeer gunstig heeft beinvloed. Dat in Amerika
het voorbeeld van Roosevelt en zijn regering niet overal wordt
opgevolgd en de blabtaal in de wetenschappelijke wereld en
daarbuiten nog onrespectabele afmetingen aanneemt, zal
niemand bevreemden, die weet hoe langzaam vooruitgang
plaats vindt. „Ontwikkeling en vooruitgang worden bij iedere
stap bitter, gemeen en domweg tegengewerkt", zegt de
President terecht.

* * *
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De wereld van het woord en de wereld der werkelijkheid
dekken elkaar slechts gebrekkig. Het best geschiedt dit op het
gebied der techniek, waar het woord symbool is voor waarneembare feiten en waarneembare gevolgen. Een stoomturbine wordt niet gebouwd op holle woorden. De woorden,
die aan de samenstelling ervan voorafgaan, hebben een voor
ingewijden duidelijke en meetbare bedoeling. En dit geldt
voor het gehele gebied der exacte wetenschappen . . tot op
de hoogten, waar deze het physisch-waarneembare overschrijden en functies van het denken worden. Toch is de
stelling waarschijnlijk verantwoord, dat ook op de hoogste
hoogten der mathematische- en astronomische bespiegeling
zorgvuldige semantische analyse der gebruikte woorden geen
overbodige weelde is.
De semantiek der natuurwetenschappen is echter een zaak
op zichzelf, waar ik mij niet aan zal wagen. Daar deze wetenschappen ons dagelijks leven in belangrijke mate beinvloeden,
is de vraag naar semantische zuiverheid en zuivering op deze
gebieden wel gerechtvaardigd. Vooral ook, waar m.i. nodeloze
en zelfs verkeerde popularisering der exacte wetenschappen
de allerzwaarste eisen stelt aan semantische duidelijkheid. Als
men met alle geweld de hoogste uitingen van wetenschappelijk
denken en werken wil populariseren, zal men moeten beginnen voor een algemene doordringing der semantiek te zorgen.
Anders brengt die popularisering geen verstand maar misstand.
Het is echter wenselijk de aandacht der ,gewone' mensen
meer te richten op ,gewone' zaken, in plaats van op de
onderwerpen, die zich voor populaire behandeling uitermate
slecht lenen. Stuart Chase's poging om ons in te leiden in de
gedachtenprocessen van een Einstein, een Planck kunnen wij
dan ook beter voorbijgaan. Ik geloof, dat hij en wij ons in
lager regionen beter en met meer nut kunnen bewegen. Al
wil dit niet zeggen—het werd hierboven reeds betoogd—dat
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cok de mensen van de exacte wetenschappen niet goed zullen
doen evenzeer op hun woorden als hun tellen te passen.
Laat ons het laag-bij-de-grondse, doch zeer wezenlijke, proces
van ,aan de kost komen' eens bezien! De wetenschap, die zich
met het aan de kost komen bemoeit, de economie, is door
Professor Arnold tot onderwerp van een semantische analyse
gekozen, die, indien boeken niet als tijdverdrijf, maar als
richtsnoer voor onze handelingen gebruikt werden, een omwenteling in de economische structuur van Amerika teweeggebracht zou hebben. Voorzover mij bekend is, heeft Arnold
het nog niet verder dan tot een „succes d'estime" gebracht.
Zowel „Wallstreet" als het Amerikaanse „CircumlocutionOffice" hebben er zich bitter weinig om bekommerd. Hoewel
het laatste instituut, door Arnold een hoge regeringsfunctie
te geven, althans deze ,gevaarlijke' semantist onschadelijk gemaakt heeft!
„Een semantische analyse van economische theorien zou een
boek vullen. Het zou een leerzaam, maar neerslachtig werk
zijn", zegt Chase.
Hij illustreert de tegenstelling tussen economische theorie en
economische practijk door de volgende uiteenzetting:
gebruik een ervaren monteur om mijn grasveld te maaien
en mijn tuin in orde te houden. Hij was vroeger werkzaam in
een fabriek in Connecticut, maar een nieuwe machine werd
daar opgesteld en hij en anderen verloren hun baan. Nu tracht
hij zijn familie zo goed als hij kan in het leven te houden met
een deel van zijn vroeger inkomen. Hij is een slachtoffer, van
wat ,technologische werkloosheid' genoemd wordt.
Welnu, wat doen de klassieke economen met mijn vriend Roy
Thomson? Zij bewijzen met onweerlegbare logica, dat technologische werkloosheid onmogelijk is. Ik weet wat ik zeg, want
ik heb deze zaak in het publiek met klassieke economen behandeld en ik kan hun argumenten ,met gesloten ogen' herhalen.
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Hun logica luidt als volgt:
Een nieuwe machine neemt in een speldenfabriek de plaats
van mensen in. De kosten van de speldenproductie worden
verminderd. Zodoende geven huisvrouwen minder geld uit
aan spelden en houden meer geld over voor zijden kousen.
De fabrieken die zijden kousen maken hebben daarom meer
mensen nodig, zodat er geen werkloosheid ontstaat. Aan de
andere kant ligt het geval zo, dat als de speldenfabriek een
monopolie heeft op de nieuwe machine en de prijs van de
spelden niet wil verlagen, dan verdient de fabrikant meer
geld. Dit geld besteedt hij, voor, laten we zeggen, een vliegmachine of belegt het in een nieuwe speldenfabriek. Werklieden moeten de vliegmachine of de fabriek bouwen, waardoor dus meer werkgelegenheid ontstaat.
Op zuiver logische gronden is daar geen speld tussen te krijgen. Maar wat gebeurt er in werkelijkheid? Kijk goed naar
Roy Thomson en zijn lotgenoten. Vergeet de logica in uw
hoofd en zie toe wat er gebeurt. Ge moet daarbij voorzichtig
zijn, niet van een of twee gevallen te generaliseren. In de
wereld der feiten gebeurt het, dat mensen hun baan verliezen
aan machines. Goed, of juister, slecht. Millioenen Roy's hebben gedurende korte of lange tijd van deze gang van zaken te
lijden gehad. Vinden zij werk? Velen wel, velen niet; sommigen leren een ander vak en aanvaarden geringer beloning.
Daarbij moeten enkele wezenlijke menselijke factoren in acht
genomen worden. Kan Roy 1 na twintig jaar werk in een
bepaald vak zo maar van beroep veranderen? Kan Roy 2 na
veertig jaar in Middletown gewoond te hebben zijn familie
op de trein zetten en naar Seattle gaan, wanneer daar mensen
in de dokken gevraagd worden? Kan Roy 3, nu werkloos, gedurende een jaar zonder eten in de hoop, dat er vraag komt
naar monteurs in de televisie-industrie? Kan Roy 4 veranderen
van werk in een machinebedrijf naar vrouwenarbeid in een
kunstzijde-industrie?
8
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Het zijn twee volkomen verschillende dingen te spreken over
,technologische werkloosheid' als een zuiver statistische kwestie en te kijken naar onzen Roy, in zijn moedeloosheid en
radeloosheid. We schieten met de syllogismen der klassieke
economen niets op in de practijk der ,technologische werkloosheid'. Werkloosheid is geen ding. Ge kunt haar bestaan of
niet-bestaan niet bewijzen, behalve als een woord. Wanneer
ge niet door het woord werkloosheid heen kunt kijken naar
ondervoede kinderen, dan kunt ge als econoom wel inpakken."
Tot zover het voorbeeld van Stuart Chase, dat met x anderen
van deze orde is aan te vullen. Chase doet dat voor de termen
„business", „capitalist" enz. en laat puinhopen achter, waar
eerst gave gebouwen stonden. Hij is onpartijdig, zoals den
waren semantist betaamt, en neemt zowel ,linkse' als ,rechtse'
economen en economische termen onder schot. Hij mikt goed;
op papier zijn ze dood en begraven. . maar in onze samenleving zijn de goede, of kwade, lieden verplicht hun koopvvaar
aan den man te brengen, willen zij en hun gezin in leven
blijven. Daarom hebben zoveel dingen, die al lang afgedaan
moesten hebben, zulk een taai bestaan! De oorzaak hiervan is
niet hun bestaansrecht, maar de bestaanswil van hun verdedigers.
In een „planned society" ligt de zaak anders. Indien de bestaanszekerheid gegarandeerd is—en dit is het doel van een
geordende gemeenschap—dan pas krijgen wij een forum voor
werkelijk objectieve gedachtenwisseling, ook op het gebied
der economie. Want dan is de economie niet meer de kunde
,hoe kom ik aan de kost', maar ,hoe komen wij alien aan de
kost'. En dat geldt in gelijke mate voor andere takken van
wetenschap.
Beschouwen wij nu de rechtspraak en de regering, dan blijkt,
evenzeer als bij de economie, welk een rol woorden en vooral
holle woorden in het bestel der samenleving spelen. Hebben
wij wel eens bedacht—om met den Amerikaansen historicus
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Robinson te spreken—dat de hoogstgeplaatsten in alle gemeenschappen aan de kost komen met woorden, en hele
beroepen hun activiteit tot woorden beperken: geestelijken,
onderwijzers, advocaten, politici?
De Amerikaanse semantisten hebben in hun beschouwingen
een factor onvoldoende bezien: dat het verkeerde woordgebruik in zeer veel gevallen een bewust misbruik is. Men zou
de intelligentie der maatschappijleiders onderschatten, wanneer men hun woordkeuze, die soms als wartaal aandoet,
als uiting van een primitief of gestoord verstand opvatte.
De primitiviteit zit veelal niet in den spreker, maar in den
hoorder, die, zoals Odette Keun het scherp en onvriendelijk
uitdrukt, „het instinct van den primitieven mens nog niet te
boven is gekomen en zich beweegt in een nachtmerrie van
donkere en bijgelovige verbeeldingen". Hierin moet ook de
verklaring gezocht worden voor de wilde emoties, door woorden als communisme, socialisme, kapitalisme, fascisme en alle
andere ,ismen' teweeg gebracht bij mensen, die geen uitleg van
de inhoud dezer termen kunnen geven, laat staan hun haat
er tegen verklaren. Arnold bewijst in een klemmend, door
onafwijsbare voorbeelden gestaafd betoog, dat ons deriKen en
doen bepaald wordt door de „folklore van het kapitalisme",
waarmede de legenden, de mythologie, de fetischen, de totems
en de taboes, die het individuele en maatschappelijke leven in
West-Europa en de Verenigde Staten beheersen, worden bedoeld. Hij wijt de geringe vorderingen der humanistische
staatslieden aan hun onkunde of onwil om bij hun streven
gebruik te maken van deze folklore en zegt „a failure to
understand this is responsible for all the nonsense which intelligent, scholarly persons always write about contemporary
revolutionary movements of any kind".
De macht van woorden, die als stempels op mensen en hun
voorstellen gedrukt worden om deze onmogelijk te maken,
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wordt bewezen door het misbruik, door tegenstanders der
Roosevelt-regering gemaakt van wat wij ,zondebok-woorden'
zouden kunnen noemen. Verschillende maatregelen van Roosevelt ondervonden grote tegenstand, doordat de gebrekkige
semantische scholing der Amerikanen de bestrijders in staat
stelde deze maatregelen to bestempelen met woorden, welke in
de ,folklore van het kapitalisme' een kwade klank hebben. Bij
de verkiezingscampagne van 1936 speelden concrete onderwerpen een geringe rol, „omdat mensen niet gebrandmerkt
willen worden als ,communisten' als ,fascisten' of ,bureaucraten', of ,advocaten van geldsmijterij' of als ,tegenstanders
van de Constitutie'. Kapitalisme, communisme en fascisme
waren de grote politieke realiteiten bij de mensen, die van de
inhoud dezer woorden geen flauw benul hadden", schrijft
Arnold.
Onder het bestaande sociaal-economische stelsel worden de
gevoelens der mensen inderdaad grotendeels door hun loyaliteit voor hun groep bepaald. Deze loyaliteit neemt een religieus, althans mystiek karakter aan.
Bij de kort geleden gehouden gemeenteraadsverkiezingen in
het dorp waar ik woon, werd geen enkel concreet onderwerp
als verkiezingsleuze gebruikt. De strijd werd uitsluitend met
behulp van blabtermen gevoerd, die gericht waren op de
emotionele loyaliteit der ingezetenen tegenover de Kerk, terwijl niet de geringste aanwijzing werd gegeven inzake de concrete vraagstukken, die zich bij het bestuur van een plattelandsgemeente voordoen. Dit kleine voorbeeld herhaalt zich
in het groot en bewijst weer, dat er op dit gebied eerder van.
het ,eendere' dan van het ,andere' Amerika gesproken kan worden. Ook hier zit het „andere" alleen maar in de „approach",
in de openhartige wijze, waarmede dit snort zaken aan de
overzijde van de Oceaan bestudeerd en beschreven worden.
De loyaliteit geldt volstrekt niet alleen de politiek-religieuze
groepen, zoals wij die in Ons land kennen, maar evenzeer
116

voor a-religieuze groeperingen, die, sociologisch beschouwd,
alle kenmerken van religieuze bindig vertonen; dus ook voor
socialisten, communisten of liberalen. De onderzoekingen van
Arnold en andere Amerikaanse sociologen bewijzen, welk een
geringe ,vat' concrete voorstellen op de meerderheid der mensen hebben bij verkiezingen. Niet ten onrechte wordt in
Nederland de betrekkelijk geringe werking van het „Plan van
de Arbeid" geweten aan het feit, dat deze actie niet beschikte
over leuzen, die een emotionele werking bezaten. Zolang het
ontbreken van semantisch inzicht blijft bestaan, blijkt het zonder holle woorden niet te gaan!
De politieke toestand is echter in werkelijkheid op sommige
gebieden en in sommige landen niet zo erg, als de ,holle' verkiezingsstrijd zou doen vermoeden. De zaken gaan rustig
voort, hoe ook de leuzen mogen luiden, waarmede de politieke
leiding gekozen werd. De electrische centrales, de spoorwegen,
het scheepvaartverkeer, worden—althans wat de technische
kant dezer menselijke activiteit betreft—niet beinvloed door
holle woorden, maar door concrete, wetenschappelijke overwegingen. Al moge door de holle-leuzen-politiek de bezetting
der ambten ook afhankelijk gesteld worden niet van bekwaamheid, maar van groepslidmaatschap! Wanneer deze toestand
ontstaat, en daar gaat het ook in ons land heel erg op lijken,
dan zal de technologische organisatie daar eveneens ernstige
en voor de gemeenschap rampzalige gevolgen van ondervinden.
Een woord, dat in Amerika door de tegenstanders van over
heidsbemoeiing met sociale en economische zaken gebruikt
wordt tegen de Roosevelt-regering is ,bureaucratie'. Het wordt
voor alles gebruikt, wat in het bestaande bestuur den tegenstander niet aanstaat; dus ook voor zaken, die met het bestuur
des lands niets te maken hebben.
Charles Dickens heeft met de echte bureaucratie—het „Cir117

cumlocution Office" in Kleine Dora—volledig afgerekend.
Indien zijn boeken niet als gezellige kinderlectuur, maar als
richtsnoer voor practische maatregelen beschouwd werden, zou
het einde van de bureaucratie, in de zin van een overheidsapparaat dat het maatschappelijk leven bemoeilijkt in plaats van
verbetert, al honderd jaar geleden gekomen zijn. Het effect
van Dickens' kostelijke, doch bittere satyre is slechts geweest,
dat dezelfde lieden, die tot de dag van heden de „Circumlocution Offices" in alle landen ter wereld in stand houden,
de eersten zijn om met nadruk het verdwijnen er van vast te
stellen. Het zou Been moeite kosten voorbeelden van nietEngelse situaties te geven, waarvan hetzelfde te zeggen is; met
deze aanvulling, dat de moderne „Circumlocution Offices"
hun historische zending „hoe niets te doen" uitgebreid hebben
met de opgave „hoe te beletten dat anderen iets doen".
De macht der juridische en economische folklore wordt door
Arnold geillustreerd met dit typerend voorbeeld:
„In de lente van 1936 hoorde de schrijver een discussie tussen
een groep bankiers, zakenmensen, advocaten en professoren,
over een crisis in de zaken van de bankroete New pork, New
Haven and Hartford Railroad. Zij drukten er hun verontwaardiging over uit, dat een ,bureaucratische' Interstate Commerce
Commission, handelend vanuit Washington, voorgeschreven
had, dat de reizigerstarieven tot de helft teruggebracht moesten worden. leder, daar aanwezig, zou daar voordeel van hebben. Niet een er van was aandeelhouder. Toch waren allen
overtuigd, dat die verlaging bestreden moest worden door alle
behoudende burgers en zij waren uiterst terneergeslagen over
die nieuwe wandaad door een regering, gericht op de vernietiging van een particulier bedrijf, door bemoeiing met de leiding daarvan. Deze verontwaardiging had zijn wortels niet in
egoisme, noch in winstbejag, maar in puur idealisme.
.. Behalve geloof, waren er ook cijfers. Een meneer bewees,
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waarom de spoorwegmaatschappij nadeel zou ondervinden.
Om het door de verlaagde tariefen toegenomen verkeer te
kunnen verwerken, zouden nieuwe treinen nodig zijn, nieuw
personeel gehuurd en meer geld in de onderneming gestoken
moeten worden. Dat zou natuurlijk allemaal heel voordelig
zijn voor het economische leven van New Haven, het zou
mensen aan het werk zetten en bepaalde bedrijven helpen. Dit,
aldus werd beweerd, was ongezond, aangezien het gebeurde
door schending van een ,gezond beginsel' en trouwens waar
moest het geld vandaan komen?
Dit laatste was wel verbazingwekkend, daar de maatschappij
de nodige fondsen daarvoor kon leven. En zo eindigde die
discussie in een wanhoopsstemming. Niemand was blij, dat
hij goedkoper kon reizen. Niemand was blij, dat er meer mensen tewerk gesteld konden worden, of dat bedrijven, die
wagons maakten, meer werk zouden krijgen. Y engevolge van
een zuiver mystiek idealisms verzetten deze lieden zich tegen
hun eigen belangen en die van de gemeenschap, omdat het
voorstel in strijd was met de folklore waaraan zij gewend
waren. En hetzelfde verzet was merkbaar tegen elk ander
project, dat in strijd was met traditionele dingen, of het nu
werkloosheidbestrijding heette, of volkshuisvesting, of tarieven, of wat dan ook. Alles wat ,regeringsbemoeiing' genoemd
kon worden, betekende volgens deze mensen bureaucratie,
regimentatie, inflatie. Toch was de emotionele bron van deze
houding gemakkelijk te zien. Deze mensen stelden zich de
spoorwegmaatschappij voor als een groot man, die eens hun
persoonlijke vriend geweest was .. Met dit emotionele begin
kwam alle discussie terecht op de aangeleerde mythen van
deze tijd. Hun denken was even primitief en nalef als al dit
soort denken moet zijn, wanneer het losgemaakt wordt van
practische zaken en berust op heersende taboes. Deze manier
van denken is stereotiep. Ze is gelijk voor elk ander probleem.
Het begint met het reduceren van een ontzettend ingewikkelde
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zaak tot enkele fundamentele en onveranderlijke beginselen.
Het eindigt met het bewijs, dat eventueel voordeel moet worden opgeofferd om dierbare beginselen te behoeden. Al deze
discussies eindigen met argumenten, berustend op ,vrijheid',
,home', tyrannie'„bureaucratie' enzovoort. Zij leiden allemaal tot een woorden-kruistocht voor beginselen."

* * *
Het bekende geschil tussen den President en het Hoogste
Gerechtshof, dat aanleiding was tot bergen papieren discussies, is een klassiek voorbeeld van een in wezen semantisch
geschil.
Tot zijn eenvoudigste vorm teruggebracht was de zaak aldus:
De Amerikaanse Grondwet heeft een magische betekenis gekregen; de daarin geschreven woorden hebben een taboekarakter, even onaantastbaar als de taboe-woorden bij de
primitieve volksstammen. De aardigheid was echter, dat men
dat taboe-karakter gebruikte om begrippen „hinein zu interpretieren", die overeenkwamen met de opvattingen dergenen,
die van de doorvoering der New Deal niet gediend waren.
Een der rechters betoogde „dat men niet, door een rode roos
wit te noemen, de situatie anders kon zien, dan de Vaders van
de Grondwet gedaan hebben".
De moeilijkheid was echter om te weten te komen, he die
Vaders gekeken hadden. Wat in de dertiger jaren der twintigste eeuw een stuk papier is met alle eigenschappen van de
polynesische totempaal, was anderhalve eeuw geleden een
afspraak tussen een aantal deftige heren te Philadelphia.
Evenals de mode in die dagen anders was dan heden, was ook
het taalgebruik anders : met dien verstande, dat dezelfde
woorden nu andere begrippen vertegenwoordigen dan toen.
In de dagen van die beroemde Vaders was elke boerderij nog
een eigen wereldje, dat in bijna alle behoeften van het gezin
met eigen middelen voorzag. Het handwerk werd door reizen120

de gezellen beoefend, die van erf naar erf trokken; het aantal
echte industrieen was heel gering. Negentig procent van de
bevolking bestond uit landbouwers, vissers of jagers. De Verenigde Staten omvatten maar een klein deel van het tegenwoordige grondgebied. Wegen waren zandpaden. In die
primitieve samenleving had de Constitutie ten doel enige
orde te brengen in het zakenleven en contra-maatregelen te
nemen tegen de Britse handelspolitiek. De ,Vaders' waren
deftige en voor hun tijd ontwikkelde mensen, maar sindsdien
is er toch wel een en ander gebeurd in de wereld ! New-York
lag even ver van Philadelphia als tegenwoordig van SanFrancisco. Zelfs in hun meest fantastische dromen kwamen
geen van de dingen voor, die in deze tijd elk kind vanzelfsprekend vindt. Wat de woorden, toen en nu gebruikt, betreft,
zegt Chase: „What we now call ,industry' the founding fathers
called ,art'. A ,manufacturer' symbolized a man who made
things with his hands. ,Credit' was the symbol for trust reposed in the debtor", en zo gaat Chase nog een lange tijd door
het verschil in woordkeuze en woordbetekenis tussen toen en
nu aan te geven en te bewijzen, dat de politieke en sociaaleconomische beginselen, die men nu in de Amerikaanse
Grondwet ,hinein denkt', daarom absurd zijn, omdat deze in
1787 niet bestonden en niet bestaan konden. De Grondwet van
1787 was geschreven in de taal van die tijd en voor de
omstandigheden van die tijd.
Maar hoe ontzettend was het kabaal, dat opsteeg, toen
President Roosevelt het Hoogste Gerechtshof wilde voorzien
van enkele mannen, in staat en bereid de Constitutie in termen
van vandaag te lezen! Chase citeert uit een van de talloze
ingezonden stukken, verschenen in de dagen van de strijd om
het Hoogste Gerechtshof, waar allen, zonder het flauwste
benul waar het om ging, aan meededen. Het stukje is belangwekkend door zijn gevoelsinhoud, en het ontbreken van elke
andere inhoud: „Moge de lieve God ons Hoogste Gerechtshof
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zegenen, zoals het is, en ons en onze kinderen redden van de
vreselijke vloek, die nu over onze natie gekomen is door
Rehobeam en zijn onervaren raadslieden". Dat is vast een
boer uit Nieuw-Engeland geweest; daar werkt men in de
politiek nog veel met het Oude Testament!
Welke nieuwe geest in het „Supreme Court" gevaren is, kunnen wij niet beter vertolken dan door de woorden te herhalen,
die het jongste lid Felix Frankfurter over dit hoogste rechtscollege schreef: „Wij spreken over het Hoogste Hof alsof het
een abstractie ware. Zeker, het hof is een Instituut, maar zijn
daden worden bepaald door individuen, met al hun verschillen
in begaafdheid, ervaring en opvatting".
Daar is geen woord blab by!

*

*

*

Wanneer wij bij de studie van hedendaags Amerika merken,
hoe steeds weer opnieuw woorden als communisme, kapitalisme, fascisme, kris-kras gebruikt worden om concrete overheids actie te belemmeren, kunnen wij de verbittering begrijpen, die in het koele betoog van Arnold merkbaar is. Hoe
de President, voortreffelijk semantist als hij is, over dit voze
woordenspel denkt, weet ik niet. Het zal niet veel beter zijn
dan Arnold of Chase. Uit eigen ervaring weet ik wel, dat de
bouw van de vierde tuinstad met behulp der geldende
folklore om hals gebracht is.
Hoe meer men zich verdiept in de bewegende krachten van
het Amerika van heden, des te meer treft de wezenlijke overeenkomst tussen den modernen en den primitieven mens
en betreurt men het ontbreken van anthropologische en
ethnologische kennis bij regeerders en geregeerden. Ik geloof,
dat de studie van de gedragingen der ,wilden' van CentraalAustralie en soortgelijke eenvoudige lieden, zoals deze
neergelegd zijn in de werken van geleerden als Malinowski en
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Boas, heel gewichtig is voor de vorming van een inzicht in
het wereldgebeuren. Niet voor niets heeft Aldrich aan de
overeenkomst tussen ,geklede' en ,ongeklede' mensen zijn uitstekende boek The Primitive Mind and Modern Civilization
gewijd; niet voor niets zijn Arnold en Chase verplicht gebruik
te maken van termen en woorden, die de anthropologen gebruiken voor de beschrijving der gedragingen .. van de
wilde volksstammen in Centraal-Afrika. Het is dan ook hoog
tijd, dat aan de academies, waar Publiek Recht en Staatsleer
onderwezen worden, een leerstoel voor anthropologie komt.
Wanneer daarnaast een hoogleraar in de semantiek aan de
aanstaande feitelijke verzorgers van de staatsmachine het
essentieele verschil tussen woorden enerzijds en daden anderzijds leert begrijpen, dan is er kans, dat in de toekomst het
staatsbeleid op concrete basis komt te staan. Dit alles geldt
niet alleen voor de Verenigde Staten van Amerika!

* * *
Zowel in Amerika als in West-Europa, waar de woorden
communisme en socialisme taboe zijn, verzuimt men te
bedenken, dat ook in de landen, waar het particulier bezit
van bodem en productiemiddelen bestaat, een verreikende
overheidsbemoeiing met het sociaal-economische leven is op
te merken. Van een vrije handel is al lang geen sprake meer.
De Staat heeft vele functies van het bedrijfsleven overgenomen. De overheidsexploitatie van gas, water en electriciteit,
van telefoon en telegraaf, die in Amerika, dank zij de
reclamebureaux der particuliere maatschappijen, als citing
van communisme, atheisme, socialisme, veelwijverij enz. aangeduid worden, beschouwt men in Europese landen, waar deze
woorden dezelfde onaangename klank hebben, als vanzelfsprekend.
Ook in de kapitalistische landen bezit de Staat grote eigendommen en is zelf dikwijls de grootste grondbezitter. Dat de
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Staat ook in vele landen, ongeacht hun ,ideologische gevel',
het maatschappelijk leven sterk beinvloedt, behoeft geen betoog. Het wezenlijke verschil tussen landen, die door woordsymbolen worden onderscheiden, wordt in feite hoe langer
hoe kleiner en gaat zich beperken tot verschillen in de woordkeuze, waarmede dezelfde soort maatregelen den volke
worden aangekondigd en aangeprezen. Op het nationale en
internationale plan is de strijd voor de schermen in belangrijke mate een strijd van woorden, gekozen in verband met
hun emotionele uitwerking op de mensen, die ten slotte voor
woorden sterven en erger rampen ondergaan.
Het ware te wensen, dat de mensen hun gezichtsveld wat
verruimden en leerden inzien, hoe nauw het welzijn van henzelf en hun naasten, waarop al hun aandacht geconcentreerd
is, ten nauwste verbonden is aan het woordgebruik hunner
leiders en hun eigen primitieve reacties daarop. Met een betere
semantische scholing zouden zij niet in de oorlog gedreven
worden! Maar voor een betere scholing zijn betere scholen
nodig. Zolang „our schools teach the morality of feudalism
and hold up the military conqueror, the robber-baron as
models of the successful", zoals Bernard Shaw het uitdrukt,
zolang is er ook geen semantisch onderricht te verwachten.
En zolang zal de wereld van kwaad tot erger zinken.
Laat ons als voorbeeld van een semantisch gebrekkige leuze
een uitspraak bezien, die in Amerika tegenwoordig opgeld
doet en als een uiting van diep staatkundig inzicht wordt
verkondigd. Misschien helpt onze korte analyse den lezer,
soortgelijke leuzen in eigen omgeving geuit, te ontleden. Ik
bedoel de slagzin: Amerika zal fascistisch worden met behulp
van anti-fascistische leuzen. Dat ziet er op het eerste gezicht
niet zo gek uit. Maar ik kreeg toch sterk de indruk in de
Verenigde Staten, dat de emotionele belasting van het woord
,fascisme' de mensen parten speelt. Buiten verantwoording
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voor de gebezigde blabtermen komt het, volgens de verklaring
van Amerikaanse vrienden, hierop neer: In het Land der
Vrijheid proberen duistere machten, voornamelijk de ,kapitalisten', de macht te veroveren door invoering van maatregelen,
die van buiten een democratisch tintje hebben, in feite echter
de vestiging van een ,fascistische dictatuur' ten doel hebben.
Ziehier een poging tot semantische verklaring:
Sedert jaar en dag zijn talrijke sociologen en economen in de
weer om aan te tonen, dat het woord ,democratie' in Amerika
het scherm is, waarachter zich een economische dictatuur
verbergt.
Luisteren wij maar eens naar Ferdinand Lundberg, die in
zijn boek De Zestig Families met een overstelpende hoeveelheid cijfers en feiten tracht aan te tonen, dat de Verenigde
Staten in het bezit zijn van en beheerst worden door de
hierarchie van de zestig rijkste families, gesteund door niet
meer dan negentig families van geringer rijkdom.
„Deze families zijn het levenscentrum van de moderne industriele oligarchie, die de Verenigde Staten beheerst; discreet
functionerend onder een „de jure" democratische regeringsvorm, waarachter een „de facto" regering staat. absolutistisch
en plutocratisch van aard.
Deze de facto-regering is in feite de regering der Verenigde
Staten: onofficieel, onzichtbaar, in de schaduw. Het is de
regering van het geld in een ,dollar-democratie'."
Wanneer men de wilde haat beluistert, waarmede leden van
de ,zestig families' over Roosevelt en zijn bewind spreken,
wordt men geneigd Lundberg's uitspraak met een korreltje
zout te nemen. President Roosevelt's voornaamste streven is
erop gericht die macht te vernietigen en enige bressen heeft
hij er al in geslagen. Doch ik vrees dat Lundberg in wezen
gelijk heeft. Een ,kapitalistische dictatuur' hoeft dus niet meer
ingevoerd worden .. omdat ze reeds bestaat.
De mogelijkheid is ook, dat men met de leus Roosevelt bedoelt
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en diens maatregelen verdacht wil maken door ze als schijndemocratisch en in wezen fascistisch voor te stellen. Zoiets
als de voorstelling van een Frans antisemiet, die Hitler een
„creature et instrument d'Israel" noemt, en zodoende twee
gehate vliegen in een klap probeerde te slaan! Deze truc is
psychologisch goed bekeken. Tech geloof ik niet, dat ze in
Amerika succes heeft. Aldrich moge nog zo groot gelijk hebben, dat concrete dingen geen rol spelen bij de bepaling van
het oordeel der meeste mensen; de handelingen van Roosevelt
zijn toch te duidelijk zichtbaar om te kunnen geloven, dat
de President een instrument der ,zestig families' zou kunnen
zijn. Blijft dus over: die leuze van het komende fascisme komt
uit het brein van naieve democraten, die menen, dat het „pur
sang" democratische Amerika door fascisten bedreigd wordt.
Nu ben ik niet te weten gekomen, wat men met die lettercombinatie ,fascisme' bedoelde. Dergelijke woorden lijken veel
op dat soort gebakken deegranden, die men naar keuze met
deze of gene lekkernij kan vullen!
De werking van woorden wordt bepaald door het psychische
en geographische milieu, waarin zij gebruikt worden. In Italie
werkt het woord ,fascist' precies omgekeerd als in Amerika. In
beide gevallen echter is de werking emotioneel. De afkeer in
Amerika tegen het woord ,fascist' heeft geen betrekking op de
staatkundige opvattingen van den Amerikaan tegen het corporatieve stelsel; weinigen kennen deze term, laat staan de
inhoud daarvan. Ook heeft deze afkeer geen betrekking op
het feit, dat in Italie een man regeert die bijzonder veel geld
en arbeid laat besteden aan de bewapening, want dit gebeurt
in Amerika 661c en zonder noemenswaardige tegenstand. De
verovering van Abessinie moge de Amerikaanse Negers
terecht met afkeer tegen de Italianen vervullen; de ,blanke'
Amerikanen trekken zich daar bitter weinig van aan. Seman
tisch moet ik dan ook tot deze vertaling van de leuze komen:
Amerika zal blab worden met behulp van anti-blableuzen.
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Men vergisse zich niet: met deze ,vertaling' hebben wij met de
leuze nog niet afgerekend; bij lange na niet! Een vriend
schreef mij eens over de macht der blabtermen:
„De psychologie der massa toont op overtuigende wijze aan,
dat een voor het publiek bestemde, op een politiek doel gerichte redevoering noodzakelijkerwijs voor een goed deel uit
,blab' zal moeten bestaan, wil zij haar demagogisch doel bereiken. Met andere woorden: hoe zinloos de blabwoorden ook
mogen zijn van zakelijk, wetenschappelijk standpunt; in de
sociaal-politieke verhoudingen zijn zij door hun op de gevoelens, begeerten, wilsuitingen inwerkende kracht allerminst
zinloos."
Ik vrees, dat de demagogen deze gedachten als hun richtsnoer
gebruiken. De werking der hier behandelde leuze lijdt dus
geenszins door zijn zin-loosheid. Het tegendeel is eerder waar.
In de politieke constellatie der Verenigde Staten omtrent het
midden van 1938 was de werking ongeveer aldus: „Vrienden
der Roosevelt-regering, weest op uw hoede en steunt de vooruitstrevende krachten". Dat in deze ,werking' niets over is van
de oorspronkelijke woorden „America will go fascist by antifascist slogans", bewijst slechts de juistheid van de stelling,
dat niet de inhoud van woorden, doch de wijze waarop en
de omstandigheden waaronder zij gebruikt worden, hun werking bepalen.
Merkwaardig is, dat voor Europese toestanden een variatie
van de hier besproken leuze wel zinvol is. Namelijk: Het
socialisme komt in Europa binnen onder anti-socialistische
leuzen. In vele landen is men er in geslaagd het woord socialisme to belasten met allerhande nare woorden en zaken als
daar zijn: verbranden van kerken, ongeloof, ontucht enz. Opmerkelijk is daarbij de bekwame wijze, waarmede termen die
op het geslachtsleven betrekking hebben in deze anti-socialistische propaganda gebruikt worden. De heren kennen hun
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Pappenheimers ! In deze landen kunnen de regeringen zich
slechts handhaven bij de invoering van maatregelen die een
socialistisch karakter dragen, door deze maatregelen met antisocialistische termen aan te kondigen. Dat Amerika, wat het
gebruik van misleidende leuzen en termen betreft, in verhouding tot vele Europese landen maar ,een kleine jongen? is,
blijkt wel uit het gebruik, dat in Duitsland, Italie en Spanje
van het woord ,communisme' wordt gemaakt. Voor deze landen zou men de variatie op de Amerikaanse leuze kunnen
formuleren: In de fascistische landen wordt het communisme
ingevoerd met anti-communistische leuzen. Waarmede men
niet ver bezijden de waarheid is.

* * *
Op een paar aspecten van het zeer veelzijdige onderwerp, dat
wij uiteraard slechts summier kunnen behandelen, moet nog
even worden gewezen. Hoe vaak komt het niet voor, dat
overheidsmaatregelen, die in het rechtstreeks belang van een
bepaalde groep worden voorgesteld, juist door de leden van
die groep het felst worden bestreden! De oorzaak hiervan is,
dat die maatregelen niet in de folklore worden aangediend,
waaraan de mensen gewend zijn; zoals wij zagen bij het geval
der New-Haven-spoorweg. Het „geval-Roosevelt"—in hoof dstuk 8 besproken—is een ander, zo mogelijk nog sprekender
voorbeeld hiervan.
Ook bestaat de situatie, dat de spreker onbewust—althans
onderbewust—blabtaal gebruikt, daardoor het ontbreken van
constructieve gedachten wonderwel weet te verbergen en zich
omgeeft met een aureool van diepzinnigheid, dat hem in zijn
materieele bestaan geen windeieren legt. De Amerikaanse
socioloog Rex Bain zegt treffend: „Wat mysterieus klinkt of
uitziet, wordt door onnozele geesten dikwijls als grondig en
diepzinnig beschouwd en boezemt daarom ontzag en eerbied
in". Hoeveel op blab-basis opgebouwde reputaties zouden
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vallen, bij een veldwinnen der semantiek? In bepaalde gevallen heeft men met een gecompliceerde geestesgesteldheid te
doen, waarbij onbaatzuchtige woorden baatzuchtige daden
dekken. Deze combinatie behoeft nog niet te wijzen op bewust
bedrog, al mag ik niet verhelen het verband op zijn minst
altijd merkwaardig te vinden. Voor de gedragingen dezer
lieden geldt een kleine variatie op het oude gezegde: Zie
zowel naar hun woorden als naar hun daden.
Een onderwerp, dat bij mijn weten nog nooit semantisch bezien werd, is de titelmeiery in Amerika en elders. Zowel daar
als bier wordt een lustig en listig semantisch misbruik gemaakt
van de primitieve gesteldheid der mensen—rechtstreeks overblijfsel van technologisch minder ontwikkelde tijden—toen de
titeldrager een fetisch-karakter had, hetgeen bij de volksstammen in Midden-Afrika, Centraal-Borneo, enz. nog het geval
is. De titel ,professor', doctor' enz. heeft veelal niet de geringste betrekking op het onderwerp, schrijver of spreker
behandeld. Veelvuldig gebeurt het, dat beroep en titel volkomen gescheiden zaken zijn. En toch ,drijven' velen alleen
maar op de titelkurk, die hen in staat stelt geen concrete bewijzen van bekwaamheid op het terrein van hun broodwinning
te leveren. Een niet onbetekenend deel der ellende waarin
mens en maatschappij zich bevinden, is mede te wijten aan de
situatie, dat allerhande „quacks" onder dekking van hun
fetisch-titel zich bemoeien met zaken, waarvoor ze noch de
scholing noch de ervaring bezitten.
* * *

De semantiek op zichzelf is een onvoldoende instrument om
de ,omgang met woorden' der mensen te verstaan. Ze kan wel
de weg wijzen voor een beter gebruik der taal; voor de verklaring van het bestaande misbruik kan ze de hulp der psychologie niet ontberen. Terwiji tegen de semantiek nog geen
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afweertechniek ontwikkeld werd, is zulks wel het geval met
de psychologische analyse van Freud en zijn school, die voor
diagnose en therapie der blabitis onontbeerlijk is. „The more I
read the psycho-analytic dissenters the more I am impressed
by the relative sanity, serenity and scientific attitude of
Freud". Dit oordeel van een wetenschappelijk man wordt
echter niet gedeeld wordt door de lieden, die van de toepassing der psycho-analyse niet gediend zijn—noch wat betreft
de analyse van personen, noch die van groepen. In Amerika
hebben de tegenstanders de handigheid uitgehaald de psychoanalyse als „jewish-science" aan te duiden, speculerende op
de weerstand, die het woord „jewish" veelal pleegt te wekken.
De resultaten van deze knappe, doch doorzichtige truc zijn
niet schitterend geweest. Dit geval is er trouwens een uit
meerdere, welke tot de, zij het nog zwakke, overtuiging kunnen
leiden, dat de Amerikanen zich tegenwoordig niet op dezelfde
wijze en tot dezelfde graad laten besmetten door de blabitisverspreiders als de Europeanen. Dit opent goede perspectieven
voor de toekomst der Verenigde Staten en zou ons bijna het
recht geven schuchter te fluisteren: Het daghet in het Westen!
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AMERIKA OP ZIJN SMALST
SECTARISME IN DE VERENIGDE STATEN

Vaak heb ik mij er over verbaasd dat lieden die
er zich op beroemen de christelijke godsdienst te
belijden en dienvolgens prat gaan op liefde,
blijmoedigheid, vredelievendheid, ingetogenheid
en trouw jegens iedereen, niettemin elkaar met
onbehoorlijken fiver bestrijden en dagelijks blijk
geven van de hevigste onderlinge haat, zodat
men elks geloof gemakkelijker aan deze dan aan
gene eigenschappen zou herkennen. Zover is het
reeds gekomen dat men van niemand kan onderkennen wat hij is: Christen, Turk, Jood of
Heiden, dan aan zijn uiterlijk gedrag of kleding, of daaraan dat hij deze of gene kerk
bezoekt, of eindelijk dat hij deze of gene mening
is toegedaan en pleegt te zweren bij de woorden
van een bepaalde meester. Voor het overige is
aller levenswijze dezelfde.
Benedictus de Spinoza : Tractatus
theologico-politicus, 1670.
(Vertaling v. Suchtelen.)
Onverdraagzaamheid en fanatisme vormen de
gebruikelijke begeleiding van het religieuse gevoel.
Zji zijn onvermijdelijk bij hen, die menen dat
zij het geheim bezitten van het aards geluk en de
zaligheid hiernamaals.
Gustave le Bon.
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..._. N DE LANG VERVLOGEN JAREN VAN VOOR 1933
verscheen in Duitsland een serie stadsbeschrijvingen onder de
verzamelnaam Was nicht im Baedeker steht. Deze geven op
luchtige en lustige wijze een beeld van steden en stedelingen
en brengen ons nader tot hun wezen dan vele dikke en droge
boeken kunnen doen. Ik moet steeds aan die serie denken,
wanneer ik mij verdiep in de stadsbeschrijvingen, welke
terecht de roem der Amerikaanse sociologie uitmaken. Ook
deze dringen, uiteraard op wetenschappelijker wijze, tot het
wezen van mensen en dingen door en stellen ons in staat een
beeld te vormen van de ,bewegende krachten', die achter de
schone—of lelijke—schijn der mensenpakhuizen aan het werk
zijn. Het meest bewonderenswaardige dier werken is, dat zij,
gegrond op uitvoerige en degelijke onderzoekingen, ons toch
niet overstelpen met feiten en cijfers, die bij de publicatie al
weer verouderd zijn en de Europese maatschappij-beschrijvingen onleesbaar plegen te maken.
De Amerikaanse sociologische stadsbeschrijving vindt haar
voorganger in de literatuur. De werken van meesters als
Balzac, Dickens en Zola, de moderne boeken van Reger en
Feuchtwanger, de romans van Sinclair, Lewis en Rice, zijn
voorgegaan. Dit zijn alle beschrijvingen „a travers l'esprit"
van kunstenaars. Niet dat daarmede de werkelijkheid tekort
wordt gedaan! In vele gevallen kan men eerder het tegendeel
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beweren. Wat voor de planologen geldt, geldt immers ook
voor sociologen en romanciers: dat de werkelijkheid verschijnt
slechts op papier, nadat ze ,bevrucht' is geworden door het
menselijk inzicht. Doch naast de grootse visies op steden en
mensen der genoemde meesters is er plaats voor beschrijvingen,
die rechtstreeks de werkelijkheid behandelen, niet afgeleid
door een verzonnen verhaal. Dit is doel en resultaat van de
boeken van het echtpaar Lynd en andere Amerikaanse
sociologen, wier arbeid de grondslag voor dit hoofdstuk
leverden. Hun bijzondere verdienste is, dat zij leven en bedrijf
van de ,gewone' mensen en de manifestaties van de vier bewegende krachten in het leven der mensheid: honger, liefde,
ijdelheid en „ghost-fear", zonder omhaal tonen. Zij bewijzen,
dat Amerika veel van wat wij zijn ,Europese erfenis' zouden
kunnen noemen, behouden heeft en dezelfde krachten die
hier de structuur en de gedragingen der gemeenschap bepalen, zich claar evenzeer laten gelden.
Dat de Amerikaan meer overeenkomst vertoont met zijn
geloofs-, groeps- en klassegenoot in Europa dan de afstand
van duizenden mijlen zou doen vermoeden, is voorts een der
zaken, die de Amerikaanse sociologen ons leren.
Bemerkenswaard is: de bekende Amerikaanse stadsbeschrijvingen Middletown en Middletown in transition zijn het
resultaat van de samenwerking van het echtpaar Robert en
Helen Lynd, terwijl het prachtige We Americans—in dit
hoofdstuk als Bids gebruikt—geheel en al vrouwenwerk is,
namelijk van Elin Anderson. Dit tezamen met het in dit boek
herhaalde malen geciteerde werk van Odette Keun I think
aloud in America zou mij tot de uitspraak kunnen brengen,
dat ook op het gebied der practische sociologie de vrouwen de
mannen de baas zijn!
Alvorens wij nu, onder leiding van Elin Anderson, onze tocht
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door de Amerikaanse jungle eenprovinciestad—beginnen,
een waarschuwing aan lezers, die aan dit soort tochten niet
gewend zijn:
Bij een dieper doordringende studie van mens en maatschappij komen dingen aan den dag, die noch voor de gemeenschap,
noch voor de haar samenstellende delen, instellingen en mensen, vleiend zijn. De wereld achter de schermen ziet er nu
eenmaal wezenlijk anders uit dan ervoor! Dat de van taboes
en vooroordelen ontdane Amerikaanse beschrijvingen door
den Europesen lezer met voorzichtigheid geraadpleegd moeten
worden, betoogde ik reeds vele malen. Uit het feit, dat wij
daarbij dingen tegenkomen, die wij thuis niet leren kennen,
mag immers niet besloten worden, dat zij daarom hier niet
bestaan. Het verschil is waarschijnlijk, dat wat in Amerika
beschreven, in Europa dikwijls alleen maar befluisterd wordt.

* * *
Van de werken, waarin de menselijke gemeenschap in
Amerika het scherpst is waargenomen, moet allereerst het boek
van het echtpaar Lynd: Middletown en het vervolg daarop:
Middletown in transition, genoemd worden. Het eerstgenoemde boek werd door den uitgever in de volgende niet-overdreven woorden aangekondigd:
„In deze studie van het dagelijks leven in een gewone kleine
Amerikaanse stad, kunt ge een volledig beeld van onze
cultuur vinden.
Zijn brood verdienen, Huis en Huisgezin, De Godsdienst in
de practijk, Het besteden van de vrije tijd, De Opvoeding der
kinderen, Het Bestuur der stad, al deze delen van ons gecompliceerde leven worden in detail onderzocht.
Om hun materiaal bijeen to brengen, brachten de Lynds en
hun staf van helpers een geheel jaar door in zulk een stad,
die ze even objectief bestudeerden als een anthropoloog een
volksstam in Centraal-Australia bestudeert. Hun grondige be135

handeling van het materiaal is oorzaak, dat de term Middletown een begrip geworden is".
Hoe weinig al deze openhartige beschouwingen de mensen,
die beschouwd werden, deren, wordt geillustreerd door het
feit, dat men te Muncie—de werkelijke naam van de stad van
Lynd's boeken—met trots een exemplaar van Middletown, in
een kistje dat de tand des tijds kan weerstaan, in de fundering
van een nieuwe kerk metselde. Volgens Mencken bewijst dit,
dat het kerkbestuur of het boek niet gelezen, of het niet begrepen beef t. Als ze het eerste nog zouden doen—aldus onze
criticus—zal hun niets anders overblijven dan, desnoods de
hele kerk te slopen om deze ongewilde, maar daardoor niet
minder felle aanklacht tegen onze ,beschaving' er weer uit
te halen. In Middletown en Middletown in transition wordt
de allesbeheersende invloed der ethische, godsdienstige en
economische verschillen ten voete uit beschreven en de mythe
van het vrije en verdraagzame Amerika verstoord.
Middletown is het begin geweest van een brede stroom van
maatschappijbeschouwingen. Het vertoont uiteraard de eigenschappen van een eerstelingswerk. Men is daarin nog niet tot
synthese van het overstelpende feitenmateriaal gekomen. Dit
neemt niet weg, dat deze studie zonder overdrijving als een
klassiek werk der sociologie beschouwd moet worden, die,
vergeleken met vele soortgelijke Europese publicaties, als een
reus temidden van dwergen staat.

* * *
Eline Anderson's We Americans zou zonder Lynd's Middletown niet geschreven kunnen zijn. Maar Miss Anderson's werk
is door zijn scherper synthese en het meesterschap der psychologische analyse van de schrijfster een grote stap vooruit op
het gebied der maatschappijbeschrijving. Gelet op de bijzondere kwaliteiten van de arbeid van het echtpaar Lynd, is geen
hogere waardering mogelijk.
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In W e Americans wordt een niets en niemand ontziende
beschrijving gegeven van de sociaal-psychische structuur der
stad Burlington.
Burlington, de grootste stad in de „New-England"-Staat
Vermont, telt ongeveer 25.000 inwoners. Ze is gelegen aan
het meer Champlain, dat door de naam reeds de invloed der
Frans-Canadese kolonisatie in dit deel der Verenigde Staten
verraadt. Natuurlijk kan een stad niet als maatgevend voor
het gehele grondgebied der Verenigde Staten gelden. Maar
wel biedt Miss Anderson een knappe synthese van de oude
staten ten noorden van New-York; terwijl haar werk ook vele
algemene aspecten der Amerikaanse samenleving belicht.
Daarom gaat W e Americans ver uit boven de betekenis van
een uitmuntende stadsbeschrijving, en draagt haar algemene
titel met recht en met ere.
Het boek geeft een duidelijk beeld van de scheidingen, die
door het Amerikaanse yolk lopen: scheidingen, die evenals
bij ons voornamelijk door godsdienstige verschillen bepaald
worden. Anderson's boek is in zoverre niet representatief voor
Amerikaanse verhoudingen, dat een belangrijk bevolkingselement, de Negers, door hun ontbreken in Burlington, niet
behandeld wordt. Maar omtrent de, het leven van geboorte tot
dood bepalende, scheidingen tussen de blanke Amerikanen underling geeft dit werk een rustig, doch daardoor des te pakkender en, wij mogen gerust zeggen, des te tragischer beeld.
De mate, waarin de sectarisering van het Amerikaanse yolk
voortgeschreden is, blijkt uit het voorbericht:
„Tegenwoordig worden de sociale kloven, die de burgers in
Amerika scheiden, met ontstellende snelheid groter. Onder de
druk van economische onzekerheid en politieke instabiliteit
wordt het wantrouwen tussen de verschillende groepen dagelijks dieper. In aansluiting op de economische conflicten, die
de samenleving verdelen, komen de rasverschillen en de religieuse vooroordelen, die altijd bepalende factoren in het
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Amerikaanse leven geweest zijn, met hernieuwde kracht naar
voren. Dagelijks geven de couranten het bewijs van de groei
dezer vooroordelen: In het Zuiden wordt een neger gelyncht,
in Californie protesteren de arbeiders tegen Chinese medearbeiders, in het Zuidwesten wordt aan Mexicanen hotelverblijf geweigerd. In New-York is een krachtige anti-joodse
activiteit merkbaar.

De schone droom van de schepping van een Amerikaanse
natie is ver verwijderd van verwerkeljking."
Mijn eigen indrukken kunnen de juistheid van Anderson's
betoog slechts bevestigen.
De leuzen: „Amerika is het land der mogelijkheden voor
zonder onderscheid van geloof of ras"; „Amerika zal geen
onverdraagzaamheid dulden" enz., mogen op politieke vergaderingen nog opgeld doen, zij hebben hun kracht echter
grotendeels verloren, omdat teveel Amerikanen de tegenstelling tussen leuze en werkelijkheid aan den lijve ondervinden.
Boeken als Miss Anderson's werk zijn geen opwekkende lectuur. Al mogen zij zich, wat leesbaarheid betreft, gunstig
onderscheiden van wat in Europa als maatschappijbeschrijving
wordt opgediend, zij geven een zó diep doordringend beeld
van de werkelijkheid, dat men op hun omslag Dante's versregel: „Laat alle hoop varen, gij die hier binnen treedt", zou
willen gedrukt zien.
Wij krijgen niet alleen een inzicht in de „underlying factors"
der samenleving, maar kijken door de bedriegelijke schijn der
uiterlijke pais en vree heen, om vast to stellen, dat ook in

Amerika de menselijke tegenstellingen groot, de haat venijnig,
de naastenliefde gering en de macht van woorden zonder inhoud belangrijk is.
Anderson begint met wat zij zeer treffend „the Myth of a
Yankee Town" noemt.
De machtigste, welvarendste en meest gelsoleerde groep
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vormen de „Old-Americans", trots op de lange rij van hun in
Amerika geboren vaderen, trouw aan naam en traditie, zich
verheven voelend boven het ,gewone' yolk: Ieren, FransCanadezen, Joden.
De Ieren, trouwe zonen en dochters der Katholieke Kerk, vertonen in hun gedragingen nog veel van de „fighting spirit",
die den Engelsman tot op vandaag zoveel last pleegt te geven.
De tegenstelling tussen de in hoofdzaak protestantse „upperten" en de Ieren zijn groot en onoverbrugbaar. De Ieren
identificeren zich met de Democratische partij, de oude protestantse families met de Republikeinen. „To be an Irishman
—a Papist and a Democrat—is as a red flag to a bull to many
a Puritan Yankee", schrijft Anderson. De volgorde der Ierse
sociale banden is: 1. de Katholieke Kerk, 2. hun soortgenoten.
Wanneer de vergaande en diepingrijpende verplichtingen van
deze saamhorigheid vervuld zijn, vormen de Ieren een loyale
patriotische groep.
Evenals elders is het streven der katholieken er in Amerika
op gericht, de samenwerking met andere volksgroepen, j a zelfs
met andere individuen, zoveel mogelijk door groepsvertegenwoordigers, die in nauw contact met de kerkelijke overheid
handelen, te doen plaats vinden. Individueel contact met
andersdenkenden wordt zoveel mogelijk beperkt.
Een andere belangrijke groep zijn de Frans-Canadezen, die
ten getale van 10.000, veertig procent der bevolking van Burlington vormen. Voor hen is Burlington een Franse stad en,
zijn zij de ,ware' burgers. Evenals de Frans-Canadezen verschillen de Frans-Amerikanen ten zeerste van hun taalgenoten
in Europa. Zij zijn door een periode van 170 jaren van Frankrijk gescheiden; de grote sociale bewegingen in het Moederland zijn hen voorbij gegaan. Zij vertonen meer overeenkomst
met den Fransen plattelander der zeventiende en achttiende
eeuw dan met de tegenwoordige Fransen. De Frans-Canadese
bevolking buiten de grote steden is een eenvoudig boerenvolk
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gebleven, wier meest vitaal cultureel element de godsdienst is.
Hun godsdienst beheerst elk aspect van het leven en voor den
kenner van katholieke gebieden in Europa zijn de gedragingen
der Frans-Amerikanen gemakkelijker te begrijpen dan voor
den bewoner van een niet-katholieke streek in de Verenigde
Staten.
Tot op de huidige dag is de katholieke priester hun geestelijke
en, tot op grote hoogte, hun zakelijke leider gebleven; of zoals
Anderson het uitdrukt: „In de Frans-Canadese gemeente
rondom de katoenfabriek in Burlington, is de katholieke
priester de geestelijke leider, advocaat, dokter, vriend en
trooster van zijn yolk."
De invloed van deze volledige aanvaarding van een culturele
kracht is natuurlijk groot en diep en verklaart het ontbreken
van belangstelling bij Ieren en Frans-Canadezen in, en samenwerking met andere cultuur-uitingen en mensengroepen. De
Frans-Canadezen handhaven hun collectieve en individuele
integriteit op alle gebieden des levens; in godsdienst, taal en
gewoonten. Zij vormen de minst welvarende bevolkingsgroep,
doch worden minder geplaagd door wereldse ambitie dan hun
Ierse geloofsgenoten.
In vergelijking met de andere bevolkingsgroepen zijn de
Joden 800op een totaal van 25.000 een onbetekenend
groepje. Noch hun sociale status, noch hun welvaartspeil vertoont veel opmerkelijks. Hun sociale functie is te Burlington
dezelfde als overal elders : het zwarte schaap te zijn, waarop
de andere groepen—elkaar even erg hatende, als zij het col.lectief de Joden doen—hun boosheid op kunnen loslaten en
hun narigheid aan wijten.
—

De scheiding der mensengroepen in een kleine Amerikaanse
stad heeft vele aspecten. Daar is in de eerste plaats de geestelijke scheiding, die ruimtelijk tot uitdrukking komt in de
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stadsindeling. Ook zonder de materieele muren, die de Europese ghetto's omringden, heeft de Amerikaanse stad haar
scheiding van mensengroepen, waardoor de woonbuurten tot
een combinatie van ghetto's worden. Het feit, dat de bevolkingsgroepen die op ongeveer hetzelfde economische niveau
staan, gedurende lange tijd op hetzelfde grondgebied geleefd
hebben, zegt nog niets omtrent hun bereidwilligheid bij elkaar
te wonen. Waar ethisch- en religieus-verschillende groepen
bijeen wonen, plegen zij eerder diepe tegenstellingen te ontwikkelen.
De eigenschappen en gedragingen van een persoon kunnen in
de geest van zijn buren de vooroordelen versterken tegen de
groep, waartoe hij behoort; terwijl een ander, in doen en laten
geheel aangepast aan zijn omgeving, dikwijls bemerkt dat de
vooroordelen tegen zijn ras of groep zo diep liggen, dat hij
a priori wordt afgewezen en eenvoudig geen kans krijgt om
zijn individuele kwaliteiten te tonen. Dit alles heeft tot gevolg: naast de stedebouwkundige indeling van de stad, in
gebieden voor wonen, werken, verkeer en ontspanning, is er
nog sprake van een intensieve onderverdeling van het woongebied, als gevolg van de psychische tegenstellingen tussen de
bevolkingsgroepen. Voor het leven der mensen is deze ,natuurlijke' indeling van evenveel gewicht gebleken als de zorgvuldige indelingsprojecten der stedebouwers, waarvan de practische waarde door deze kunstmatige stratificatie der mensen
ten zeerste verminderd wordt. Overal in Amerika zien wij die
ruimtelijke scheiding: in Chicago met zijn millioenbevolking,
zowel als in Burlington met zijn 25.000 zielen.
De situatie in Burlington kan dan ook als maatgevend gelden
voor de scheidingslijnen, die door het Amerikaanse yolk lopen.
Een toestand die bewijst dat het woord ,verdraagzaamheid'
ook in de democratische landen het nog niet veel verder heeft
gebracht dan een practisch weinig betekenende combinatie
van zestien letters.
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Deze splitsing geldt voor alle bevolkingsgroepen te Burlington. De „Old Americans" kijken de Frans-Canadezen weg, de
Frans-Canadezen de Ieren, als deze zich in hin buurt willen
vestigen. Allen tezamen dulden in hun wijken geen vestiging
van Joden. De algemene vooroordelen van de bevolkingsgroepen onderling worden tegen hen vermeerderd met een
menselijke trek, de naijver, die automatisch ontstaat indien
een Jood zich in een betere buurt wil vestigen. Zo is het in
sommige wijken van Burlington en in vele andere steden, volgens Anderson, onmogelijk voor een Jood om huizen of land
te kopen of te huren. Bij de uitgebreide en intensieve onderzoekingen, die zij en haar helpers verrichtten, werd, op de
vraag naar de reacties op het verhuizen van een Jood uit zijn
eigen buurt naar een ander stadsdeel, geantwoord: „Wanneer
een Jood een huis betrekt, daalt de waarde van de omliggende
panden. Het is eenvoudig nadelig om dit toe te staan. En dat
geldt ook voor etagehuizen. Wanneer ge niet- Joodse huurders
wilt hebben, kunt ge geen Joodse huurders toelaten." De overeenkomst der situatie van Joden en Negers is hier al even
opmerkelijk als op vele andere gebieden des levens, waarover
in het volgende hoofdstuk uitvoerig gesproken wordt.

*

*

*

Uit het voorgaande is wel duidelijk de allesbeheersende invloed der religieuze scheidingen gebleken. Miss Anderson is
er in geslaagd ons een duidelijk beeld te geven van de stuwkrachten achter het vreedzame uiterlijk der stad. De psychische structuur blijkt echter zó merkwaardig overeen te
komen met verhoudingen in ons land, dat wij geneigd zijn te
zeggen, dat de beschrijving van Burlington de indruk maakt,
alsof Anderson de verhoudingen in een Nederlandse, in plaats
van in een duizenden mijlen verwijderde Amerikaanse stad
beschrijft.
Die overeenkomst is wel zeer opmerkelijk, wat de plaats en
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positie der Katholieke Kerk betreft. Deze berust dan ook op
algemeen geldende dogmen, die goed tot uitdrukking komen
in een vastenbrief van een Nederlandsen bisschop, waaraan
ik de volgende zinnen ontleen:
„De Bisschop is de leraar, de wetgever en de rechter zijner
onderhorigen. De Bisschoppen moeten die zending voor hun
Bisdom volbrengen in zaken, die te alien tijde en overal toepasselijk zijn, maar ook in meer bijzondere omstandigheden,
en dat wel in de gehele sfeer der menselijke activiteit, ook dus
op sociaal-economisch en op politiek gebied."
Afgescheiden van de semantische merkwaardigheid, dat „de
gehele sfeer der menselijke activiteit" als „meer bijzondere
omstandigheden" genoemd worden, is er geen betere officieele
aanduiding denkbaar voor de beslissende invloed van de
katholieke geestelijkheid op het doen en laten harer ,onderhorigen'.
Deze invloed vormt het kenmerkend verschil tussen de positie
van de katholieke geestelijkheid en de religieuse leiders van
andere kerkgenootschappen, die de macht der eerstgenoemden,
ontleend aan hun theologische status, missen. Dit is dan ook
de oorzaak, waarom in Burlington de krachtigste en meest
zelfstandige groep door het katholieke deel der stadsbevolking
wordt gevormd. Deze doordringing van de Kerk in het gehele
leven der mensen bracht het antwoord voort, door velen
op de vraag omtrent hun nationaliteit gegeven, n.l.: „Ik
ben katholiek". In dit antwoord werd zelden wijziging gebracht, wanneer de onderzoeker zijn vraag nog eens nader
precisieerde door te zeggen, dat hij wilde weten of de
betreffende, Amerikaan, Canadees, of Duitser was. „Blijkbaar
betekent deze religieuse binding iets veel belangrijkers, dan men
zou opmaken uit hun verschillen in godsdienstig geloof
alleen", zegt Anderson. Zij meent, dat deze prioriteitsstelling
van de godsdienstgemeenschap boven elke andere ,binding'
op het speciale karakter der Katholieke Kerk berust en een
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combinatie is van religieuse, sociale, ethnische en materiele
factoren.
De godsdienst wordt in de Verenigde Staten, evenals elders,
gebruikt als bindmiddel voor een op een bepaald gebied
wonende mensengroep en zodoende als afweer tegen indringing in het gebied door ,andersdenkenden', die niet alleen de
religieuse, doch ook de sociaal-economische structuur zouden
kunnen doordringen.
In Burlington, opnieuw als overal elders, is de strijd der
religies evenzeer een strijd tussen bevolkingsgroepen, hier de
oude protestantantse Amerikanen tegen de katholieke Ieren
en Frans-Canadezen; en allen tezamen tegen de Joden.
Door deze allesdoordingende secretarisering van het maatschappelijk leven krijgen de algemene Amerikaanse strevingen
een povere kans. Toen de Y.W.C.A. in 1931 een meisjesclub
organiseerde ,zonder onderscheid des geloofs' trokken de
katholieke leden zich op order der geestelijkheid binnen een
maand allen terug, om deel te gaan nemen aan een soortgelijke, maar dan op religieuse basis berustende club. Dezelfde
ervaring werd opgedaan bij verschillende andere pogingen
om niet-sectarische samenwerking tot stand te brengen. De
geschiedenis dezer pogingen is identiek aan die van het
neutrale verenigingsleven in Ons land en is daarom zo
interessant, omdat ze leert, dat het maatschappelijk leven
ondanks het grote afstandsverschil op wezenlijk gelijke wijze
verloopt en dezelfde krachten dezelfde druk uitoefenen en
splitsing veroorzaken, waar men zich ter wereld ook bevindt.
De neutrale organisaties worden, door de afzijdighouding der
bepaald-gericht groepen, tot een samenwerking van enkel nietpolitieke en niet-kerkelijke mensen—hetgeen het paradoxale
gevolg beef t, dat zij als niet-neutraal worden bestempeld!
Natuurlijk plegen al deze tegenstellingen zich duidelijker te
manifesteren in een kleine plaats dan in een grote stad. Het
verschil is, dat in een grote stad de groepen groot genoeg zijn
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om een volledig ,eigen' leven te ontplooien, en daardoor de
tegenstellingen zich minder scherp doen voelen dan in een
kleine nederzetting, waar sociale zelfgenoegzaamheid niet bereikbaar is. Leden van kleine groepj es in een stadje als
Burlington hebben een zo gelsoleerde positie, dat zij er—dikwijls ten koste van materieele offers—naar streven hun Neil
elders te zoeken, waar de verhoudingen minder eng zijn.
Merkwaardig is wel in dit verband, dat de tendens van v66r
1914, om te geraken tot overbrugging van echte en vermeende
tegenstellingen, zich na de wereldoorlog niet heeft voortgezet.
Integendeel moeten wij van een krachtige teruggang van
humanistisch streven spreken. De algemene tendens is nu
duidelijk gericht op verbreding van de kloven, die de mensen
scheiden. Dit moge in sommige ,democratische' landen minder
luidruchtig tot uitdrukking komen dan in andere; overal
kunnen de mensen, die tot minderheidsgroepen behoren deze
teruggang aan eigen ziel en lichaam voelen. Men staat verbaasd, in welke korte spannen tijds het gemoedelijk bijeenwonen van mensen van verschillend geloof veranderd is in een
strijd, die al naar land en streek met verschillende middelen
gevoerd wordt, doch overal berust op de ,waardevermindering,
van de oude stelling: leven en laten leven.
* * *

Van de krachten, die de doorgedreven sectarisering der rationale en stedelijke gemeenschap bepalen, is de school een der
voornaamste. Anderson's analyse van de rol van het onderwijs
in de splitsing der Amerikaanse samenleving maakt de indruk
—als men de gebruikte namen door Nederlandse vervangtalsof ze betrekking heeft op Onze verhoudingen.
De overwegingen, die in Burlington tot twee schoolrichtingen
gevoerd hebben: de openbare en de katholieke, zijn dezelfde
als die, welke in Nederland de splitsing van het onderwijs veroorzaakten. Zij kunnen daarom als bekend beschouwd worden.
10
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De scheidingslijnen die door de samenleving lopen, blijken
veelal niet alleen, of in het geheel niet, op feitelijke—doch op
emotionele en sentimentele gronden te berusten, die dikwijls
groter invloed uitoefenen dan feiten en zaken. Uit het betoog
van Anderson blijkt, hoezeer ook in de opvoeding der jeugd de
religie een overheersende rol speelt. Zo schildert zij de voorbereiding van de jaarlijkse voetbalmatch tussen de openbare
en de katholieke middelbare school als volgt:
„De jongens van Burlington High School verzamelen zich
voor het begin van de wedstrijd in een kring en bespreken de
te volgen strategie. De jongens van Cathedral High School
doen hetzelfde, doch eindigen hun voorbereiding met het bidden van „Onze Vader" en „Heil Maria" en maken het teken
des kruises, alvorens het spel te beginnen. De weerstanden, die
daardoor ontstaan, berusten op het intuitieve gevoel der
tegenstanders en hun aanhangers: hier wordt een element in
het spel gebracht, dat er niet in hoort."
Het sociale leven der stad vertoont een voortzetting van de
bij de j eugdopvoeding begonnen scheiding der volksgroepen.
Met dit verschil echter, dat waar de kinderen van kleine minderheden, als Joden en Duitsers, aangewezen zijn op de openbare school en dus een tijdelijk samengaan plaats vindt van
kinderen van verschillende groepen, deze samenwerking bij
het verlaten der school ophoudt, aangezien ook de kleine groepen gedwongen worden hun sociale leven apart te organiseren.
Evenals elders werkt het scheidingsproces op drie verschillende gebieden, die echter zelden afzonderlijk in het dagelijks
leven der mensen voorkomen. Daar is dan allereerst de economische scheiding, die de mensen van Burlington verdeelt in
arbeiders enerzijds en de middenstanders en „well-to-dopeople" anderzijds. Vervolgens de godsdienstverschillen, die
niet in staat blijken de scheidingen, gegrond op verschil in
economische status der mensen binnen de aparte groepen, op
te heffen. De derde scheidingsgrond is het ethnische verschil
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tussen de mensen. Tussen de ethnische- en de familieband is
nauwelijks verschil. „De voornaamste en nauwste banden van
ieder individu hebben betrekking op zijn familie en de mensen
die hem het naaste zijn", zegt Anderson.
Ook de uitingsvormen van de religieuze splitsing in Amerika
zijn wonderwel overeenstemmend met die welke in ons land
op het gebied van het verenigingsleven zijn waar te nemen.
Uit Anderson's beschouwingen blijkt niet of de sectarisering
zich, evenals in ons land, ook uitstrekt tot het economische
leven. Mijn eigen Amerikaanse ervaring heeft mij niet in
aanraking gebracht met economische instellingen op confessionele grondslag, als daar zijn: R.K. melkinrichtingen, confessionele vakorganisaties enz. De niet van een openlijk zichtbaar stempel voorziene particuliere zaken op godsdienstige
grondslag bestaan echter in Amerika evenals bij ons. Naast
een geestelijke sectarisering der samenleving, mogen wij ook
van een economische splitsing door de godsdienst spreken.
Is dus het contact der Katholieken en Protestanten, buiten
de arbeidsuren althans, gering met leden van een ,andere'
groep, zo eist de situatie van het Joodse volksdeel aparte vermelding.
De grootte der stad schijnt voor hun situatie van betekenis te
zijn, hetgeen blijkt uit de woorden van een Joodse inwoonster,
die opmerkte:
„Nergens ben ik verplicht geweest mijn vriendenkring zo volstrekt tot Joden te beperken. Ik heb nergens zulk een druk,
zowel van eigen groep als van daarbuiten, als Joden gevoeld.
In een grote stad heeft men een vrijere vriendenkeuze. Hier
wordt men in een groep gezet en de hele stad let er op, dat je
er in blijft."
Aan deze tragische splitsing van het sociale leven ontkomen
slechts enkelen. Er zijn zeker een aantal persoonlijke vriendschapsbanden tussen katholieken, protestanten en Joden.
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Doch deze beperken zich voornamelijk tot de liberale beroepen, die in een kleine plaats als Burlington niet talrijk zijn.

* * *
Dat het politieke leven de invloed der religieus-sociale structuur ondergaat, behoeft geen toelichting, al is de Amerikaanse
politiek ook niet op religieuze leest geschoeid.
Dit neemt niet weg dat de politieke sympathieen, zowel als
de politieke taboes in belangrijke mate door de godsdienstige
groepering bepaald wordt. Zo hebben de woorden communisme en socialisme bij een groot deel der bevolking een even
,duivelse' klank als bij hun geloofsgenoten aan deze zijde
van de Atlantische Oceaan. Die afkeer is voornamelijk een
emotionele, berustend op de gebrekkige semantische kennis
der mensen, die eerder op de klank der woorden reageren,
dan nadenken over de dingen, welke door de woorden worden
aangeduid.
Geringe belangstelling voor grote politieke gedachten of voor
internationale politiek is in Burlington, evenals in soortgelijke
plaatsen daar en hier, op to merken. Het contrast tussen de
grootte van aandacht en plaatsruimte, welke de couranten
aan de internationale politiek wijden en de geringe belangstelling daarvoor bij het merendeel der lezers, is in de laatste tijd
door nauwkeurige waarnemingen vastgesteld. Ook in Burlington schenken de mensen meer aandacht aan locale zaken,
dan aan de nationale en internationale politiek. Alleen de
dingen, die rechtstreeks invloed uitoefenen op het eigen- en
familieleven der mensen, kunnen de aandacht blijvend houden. De andere verdwijnen heel snel uit de gezichtskring en
uit het gedachtenleven; vooral wanneer die gebeurtenissen op
verre of stand plaatsvinden.
De aanhankelijkheid aan de Republikeinse of de Democratische partij is bij velen eerder een zaak van gewoonte of
traditie dan van politieke overtuiging, welke laatste, bij de
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geringe ideologische waarde der Amerikaanse partijgroeperingen, trouwens weinig betekenis heeft. Mar nog meer dan
elders, is de politiek eerder een zaak van personen dan van
beginselen. Dat bij de verkiezingen een druk gebruik wordt
gemaakt van inhoudloze woorden en leuzen, zal den lezer die
de grote overeenkomst tussen onze en Amerikaanse verhoudingen uit het voorgaande heeft leren kennen, niet bevreemden. Ook op dit punt geven de Amerikanen ons niets toe; al
hebben zij in de nationale politiek een grote soberheid betracht
in het aantal der politieke richtingen—hoe inhoudloos hun
tweepartijenstelsel ook geworden is.

* * *
Het beeld, dat wij, Anderson's werk op de voet volgend, van,
een kleine Amerikaanse stad geschetst hebben, is geen pleizierig beeld voor diegenen, die in Amerika een volledige
tegenstelling van het door destructieve krachten verscheurde
Europa hopen te vinden. Dat de aanduiding der Verenigde
Staten als „Land of the Free" al weinig meer te betekenen
heeft dan de leuzen, die in Europa opgeld doen, is dat aan de
Amerikaanse onderzoekers voldoende bekend.
Uit hun geschriften blijkt, dat zij de divergerende krachten
die de vorming van een homogene gemeenschap met succes
tegenhouden, goed kennen. Zo zegt Sumner over de macht
der ethnische verbinding:
„Ethnocentrisme is de naam van de opvatting, dat iemands
eigen groep in het centrum der dingen staat en alle anderen
aan de eigenschappen van eigen groep gemeten en gewaardeerd worden. Iedere groep heeft haar eigen ijdelheid, beschouwt zichzelf als superieur, prijst zijn eigen goden en ziet
met verachting neer op outsiders.
Iedere groep denkt, dat Mar zeden en gewoonten de enig
juiste zijn en wanneer men bemerkt, dat andere groepen
andere zeden en gewoonten hebben, wekt dit afkeer op. Ethno149

centrisme leidt de mensen tot overschatting en intensivering
van eigen opvattingen."
Het is deze kracht, die ook de Amerikaanse gemeenschap uiteen doet vallen in afzonderlijke groepen, die alleen het gemeenschappelijk grondbezit gemeen hebben en het begrip
„natie", althans in vredestijd, tot een paskwil maken.
Ellsworth Faris karakteriseert het allesbeheersende groepsegoisme in de practijk met de woorden:
„Ethnocentrisme is in wezen bekrompenheid. Het is enthousiasme voor onszelf, gevolg van onbekendheid met anderen.
Het is overschatting van onszelf en onderschatting van
anderen."
Het woord ethnocentrisme kan gevoegelijk vervangen worden
door de aanduiding sectarisme, aangezien in de practijk de
ethnische tegenstellingen niet de hoofdzaak bij de maatschappelijke splitsing zijn en de leer van het ,ras' al heel weinig
zakelijke inhoud beef t. Politieke tegenstellingen berusten—wij
hebben het bier al aangeduid—op tegenstellingen van dikwijls
schijn-ideologische aard. Het zijn eerder de primitieve gevoelens van sympathie voor eigen ,soort' en de daarmede gepaard
gaande antipathie tegen ander ,soort', die de toon in de plaatselijke politiek van een heterogeen samengestelde bevolking
als die van Burlington bepalen.
De religieuze banden maken het de mensen moeilijk de dingen
te zien, die verenigen en zeer gemakkeljk de dingen waar te
nemen, die hen scheiden of kunnen scheiden.
„Iedere groep, zegt Anderson, wordt gevormd door een aantal
mensen, die menen, dat zij de ware godsdienst hebben en die
van anderen waanzin is. Geen der groepen is geneigd over de
muren van vooroordeel been te zien om hun wezenlijke overeenstemming in levenshouding te erkennen. De enige overeenstemming tussen katholieken en protestanten in Burlington
is misschien hun gelijk vooroordeel tegen de Joden."
* * *
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Burlington, stip op de Amerikaanse landkaart, doch typerend
voor talrijke andere stippen op het gebied der Verenigde
Staten .. en van andere landen, leeft voort onder de energieverslindende krachten der religieuze, sociale, economische
en ethnische isolering zijner bewoners-groepen. De strijd om
het bestaan, de zorg voor het dagelijks brood van individu en
familie, die aanraking met mensen en dingen buiten de stad
nodig maakt, tezamen met de uitbreiding der moderne cornmunicatiemiddelen, in het bijzonder de radio, brengen enige
verzachting in deze zinloze groepen- en mensenstrijd. In die
strijd nemen de Joodse bewoners der stad een aparte plaats in.
Zij althans zijn geen partij bij dit gevecht tussen Ieren en
„Old Americans", tussen protestanten en katholieken. Zij vervullen echter met succes de functie om, wanneer de spanningen tussen de wel tot de Burlingtonse gemeenschap behorende
groepen te hoog loopt, deze of te leiden. Met een kleine
variatie op Voltaire's uitspraak over het Godsbestaan, zou
men omtrent de Joden in Burlington—en elders—kunnen opmerken: „Wanneer zij er niet waren, dan zouden ze uitgevonden moeten worden." Een zó geschikte zondebok laat zich
niet gemakkelijk vinden!
De pogingen om de echte en vermeende tegenstellingen in
Burlington te overbruggen waren zwak en onsuccesvol. De
woorden van President Roosevelt „Ik denk ons land graag als
een gezin, waarin de belangen van elk lid samenhangen met
het geluk van allen", (uit een radiorede voor de „National
Conference of Jews and Christians") zijn in Burlington en
honderden andere Burlington's, in en buiten de Verenigde
Staten, nog niet als richtsnoer voor de behandelingen der
mensen aanvaard. Noch is zijn wens, uitgesproken in dezelfde
rede, omtrent de oprichting van „Associations of GoodNeighbors" in elke stad en dorp van het land opgevolgd.
„Zulke verenigingen van ernstige burgers", aldus de Presi151

dent, „gelijkgezind wat de grondbeginselen en idealen van
goede nabuurschap betreft, zouden over de scheidingslijnen
van geloof of economische status heenreiken. Zij zouden de
mannen en vrouwen uit alle kringen tezamen brengen om hun
problemen en hun verwachtingen te behandelen en de wegen
te ontdekken van wederkerige en vriendschappelijke hulpvaardigheid. Hier misschien is een weg om onze geestelijke
hulpbronnen samen te brengen, om een gezamelijke grondslag
te vinden, waarop al onze geloven berusten".
Terecht waarschuwt Anderson voor de grote gevaren, die het
voortduren en de mogelijke uitbreiding van het sectarisme,
ook voor de grote groepen zelf, in zich draagt.
De op woorden, in plaats van op feiten, berustende splitsing
maakt de door onderlinge verdeeldheid verzwakte samenleving tot een gemakkelijke prooi voor de demagogen met de
gevolgen, zoals Europa nu beleeft. Gevolgen, die in lijnrechte
tegenstelling zijn met de wezenlijke beginselen en belangen
der bestaande groeperingen, die door halstarig fanatisme hun
eigen ondergang veroorzaken.
De werken van Anderson en andere grote Amerikaanse
sociologen bewijzen de zinloosheid van de dingen, die de
mensen scheiden, en wijzen hun de weg naar een samenleving,
waarin verdraagzaamheid en naastenliefde meer dan ijdele
woorden zullen zijn.
Zullen de mensen in Burlington, in Amerika, in de wereld,
de wijze raad van President Roosevelt nog tijdig weten te
verstaan . . ?
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Een optimistische advertentie vocir een pessimistische werkelijkheid

Houten arbeiderswoningen

Woningen van industrie-arbeiders

•

Bilk vanuit de tuin op landhuis van een lid der „zestig families"

Een hoekje van de tuinen van een lid der „zestig families"

Idyllisch plekje - ver van de armoedige steden — Een blik in Nov.tuin op Long-Island

JODEN EN NEGERS
VARIATIES OP HET THEMA „PARIA"

De rassenstrijd is geen ziekte op zichzelf,
maar een symptoom van een ziekte. Het is
een ziekte van het gehele economische bestel
waarin de overheersende meerderheid een
minderheidsgroep als zondebok gebruikt, die
de schuld krijgt van alles wat verkeerd is.
Otto Klineberg.
Wanneer de oorlog afgelopen is, zal de gehele mensheid in het Westen een kwaad geweten hebben en een afschrik van de oorlog,
en er zullen in alle landen mensen zijn, die
voor hun eigen wandaden een zondebok nodig
hebben. Zoals altijd, zullen de Joden die
zondebok zijn. Ludwig Lewisohn.
Tegenover een diepgeworteld en bijna universeel vooroordeel, kon de gelijkheid, die's lands
wet aan de Negers schonk, slechts een .fictie
blijven. Het toeval van hun huidskleur veroordeelde hen meedogenloos tot afzondering
en ontzegde hun de gelegenheid tot maatschappelijke en economische vooruitgang.
Elmer Rice.

ODEN EN NEGERS: „BIEN ETONNES DE SE
trouver ensemble."
En niet alleen verbaasd, doch ook niet bijster gesteld op
elkaars gezelschap .. al is het alleen maar op papier, zoals
in dit hoofdstuk het geval is.
De treffende en tragische overeenkomst van lot en plaats
van Joden en Negers in de Amerikaanse samenleving is
sommige heldere koppen in deze twee mensengroepen niet
ontgaan. Het is evenwel een eenheid in narigheid, weinig
geschikt om er een enthousiaste samenwerking op te grondvesten.
Behalve in hun lot is er nog een ander punt van overeenkomst tussen Joden en Negers. Er is namelijk in Harlem
(de Negerwijk van New-York) een kleine gemeenschap van
Joodse Negers. Het zijn merendeels vrome mensen, die de
godsdienstige voorschriften streng in acht nemen,—hetgeen
van hun blanke geloofsgenoten in Metropool niet gezegd kan
worden. Hun gedragingen zijn Joods; alleen hun huidskleur
bindt hen aan Harlem.
„In hun leergierigheid, hun wrange humor en hun gebrek
om even frank en vrij te lachen als de anderen, zijn zij
echtere Joden dan hun blanke geloofsgenoten. Toen ik
van hen vroeg, wat zijn liefste wens was, kreeg ik ten ant-

een
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woord: „Bij de andere Joden te wonen." Aldus Bercovici in
zijn prachtige boek over New-York.
Wie het voorrecht had met Rabbijn Matthew van deze kleine
Joodse Negergemeente te spreken, kan weinig sympathie
voelen voor de blanke Joden van New-York, die een zo edel
mens en waarachtig Priester en zijn handjevol lotgenoten
niet met open armen in hun midden willen opnemen. Leed
en achteruitzetting schijnen de mensen weinig te helpen om
eigen waanzinnige vooroordelen te overwinnen!
De innerlijke samenhang van Joodse- en Negergroep bestaat
voornamelijk in de hoofden hunner tegenstanders. In NewYork, waar de helft van de Amerikaanse Israelieten (twee
millioen) woont, zijn er evenveel verschillende groepen van
Joden als er nationaliteiten ter wereld zijn. Deze groepen zijn
alleen dan op goede voet met elkaar wanneer de volken,
waar zij vandaan komen, dat zijn. Bij grote rampen, waardoor
alle Joden bedreigd of overvallen worden, werken zij samen;
maar in het gewone dagelijks leven is twist tussen de vele
nationaliteiten een veel voorkomend verschijnsel. Hun levenswijze wordt grotendeels bepaald door het land waar zij vandaan komen.
Zoals het gesteld is met de Joden, is tot op zekere hoogte
ook met de Negers het geval; al worden die door krachten
van buiten nog meer bijeengedreven, ten gevolge van hun
huidskleur.
Blanken blijken namelijk een gering onderscheidingsvermogen te hebben, wanneer zij in aanraking komen met
mensen van andere tint. Niet alleen, dat zij geen onderscheid
zien tussen het meest bescheiden vleugje geel in het huidpigment en ,echte' zwarten; ook de enorme individuele
verschillen in gelaats- en karaktertrekken der donkergetinten
ontgaan hun. Het is dit geringe onderscheidingsvermogen,
dat voor de Negers zo noodlottig is geworden.
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Ik ben echter behept met een gebrek, dat men geestelijke
(huids)kleurenblindheid zou kunnen noemen. De ontdekking
daarvan kwam aldus:
Bij de vele ontmoetingen met donkergetinte Amerikanen
placht ik—zonder mij daarvan uiteraard bewust te zijn—een
andere houding te hebben, dan zij van blanke broeders gewend
waren. Toch waren de ruzies, die wij in Harlem met elkander
uitvochten, mals noch zachtzinnig. Soms merkte ik in het
heetst van het gevecht, dat iemand uit het gezelschap mij
met nauwelijks verholen verbazing aanzag. Dus vroeg ik eens
aan een vriend, wat dit te betekenen kon hebben. Hij glimlachte, zoals alleen een Neger glimlacht en zei: „My dear Joe,
de man die je aanstaarde, verbaasde zich erover . . . dat je
klaarblijkelijk de kleur van de aanwezigen vergeten had en
deed alsof je met ,gewone' mensen te doen had." Op zo'n
ogenblik is men gelukkig 's-zomers donkergetint te zijn! Maar
ik was toch door dit antwoord nog niet zeker van mijzelf. De
processen van de geest voltrekken zich zo vaak buiten het
bewustzijn en hun wezen is dikwijls zo anders dan wijzelf
menen, dat men niet te gauw moet denken, vrij te zijn van
groepsvooroordelen.
Vooral om een maatstaf te krijgen bij de beoordeling der
situatie van de Negers in de Verenigde Staten, heb ik toen
een modern psycholoog gevraagd mij op het punt van mijn
,gesteldheid' tegenover donkergekleurde mensen nader aan
de tand te voelen. Welnu, daar ben ik keurig door gekomen;
ik was blijkbaar met zoveel andere complexen behept, dat voor
een anti-, of pro-Negercomplex eenvoudig geen plaats was!
Ik sta bij dit persoonlijk voorval stil, omdat het in groter
verband van belang is: hoe dikwijls immers berusten schijnbaar objectieve uitingen over mensengroepen op persoonlijke
gevoelens, die niet door eigenschappen van de beschouwde
groep, maar door eigenschappen in de geestesgesteldheid van
den beschouwer bepaald worden!
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Ook bij de Negers vindt men natuurlijk alle soorten van
mensen in precies dezelfde mate als bij andere groepen, die
onder soortgelijke omstandigheden leven. De vermindering
van ras- en groepsantagonisme—voorwaarde van een betere
gemeenschap—is alleen bereikbaar door de ontwikkeling van
een beter onderscheidingsvermogen, waarbij men de mensen leert zien als personen en niet als vertegenwoordigers van
iets, dat dikwijls alleen in de gedachten van den beschouwer
bestaat. Maar zolang er nog machtige instellingen zijn, die het
van ras- en groepstegenstellingen moeten hebben, zal deze
ontwikkeling nog wel een vrome wens blijven.
* * *

In plaats van de werkelijkheid in het oog te vatten, plegen
vele Amerikaanse Joden de vlucht naar het land der dromen
te nemen. Dit is wel een der hoofdoorzaken van het feit, dat
de schuchtere pogingen om tot een Neger- Joodse samenwerking te geraken, door de Joden met weinig enthousiasme, ja
soms met afgrijzen, begroet worden. Men wil liever niet ruw
wakker geschud worden en geeft er de voorkeur aan, in het
alleen in theorie bestaande „Land der Vrijheid" te vertoeven,
daarin gesteund door een naief optimisme omtrent de werkelijke waarde van de vele variaties op het thema „Vrijheid,
gelijkheid en broederschap", die tot vermaak der „sightseeers" op en in de regeringsgebouwen gebeiteld zijn. Ik zal
de laatste zijn, deze illusionisten de vlucht uit de voor hen zo
onplezierige werkelijkheid te verwijten, al moge dit krampachtig vastklampen aan democratische frazes van een opmerkelijk gebrek aan politiek inzicht getuigen.
Bij de hoge dunk, die anti-semieten van de intellectuele vermogens van Joden hebben—een opvatting door laatstgenoemden zelf niet altijd gedeeld—zou men achter deze naiviteit wel
een of andere sinistere bedoeling kunnen construeeren. Maar
Wickham Steed, de grote Britse journalist en geleerde, heeft
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eenzelfde gemis aan politick begrip bij de Joden in MiddenEuropa opgemerkt. Hij schrijft daarover in zijn Hitler whence
and whither: „Het zonder blikken of blozen pro-Duits zijn
van de Joodse liberale pers, dwong de meest onverschillige
opmerker, te vragen hoe het kwam dat de Joden het rijk der
Hohenzollerns met zulk een standvastige en agressieve lief de
beminden. Ik stelde deze vraag aan mijn vele Joodse vrienden
in Wenen. Een van hen, een Oostenrijkse Jood uit Galicie,
antwoordde eenvoudig: „Dat komt door hun stommiteit".
Van de weinige zaken, die men de Joden niet verwijt, is
stupiditeit er een. Maar lettend op de gebeurtenissen van de
laatste jaren in Europa en Amerika, geloof ik dat de goede
man schoon gelijk had. Men hoeft het j oodse „es is nicht
wahr"-gestamel maar te lezen, antwoord op de zotste zaken,
waarvan Jan Rap en zijn maat hen beschuldigen, om te
beseffen dat zij op politick gebied slechte leerlingen van hun
vervolgers zijn.
Hiermede moge eerder een deugd, dan een ondeugd gesignaleerd zijn, dit is in deze beste van alle mogelijke werelden
maar een heel schrale troost.
Een even schrale troost voor de Amerikaanse Joden is het
feit, dat de Negers hen in politieke onbekwaamheid niets toegeven. Ook zij verstaan voortreffelijk de kunst hun vrienden
de rug toe te draaien en hun vijanden te steunen. Een donkergetinte New-Yorker zei mij eens: „Op politick gebied vervullen alleen de Negers en de Joden het christelijk gebod
Uwe vijanden te beminnen". Ik ben evenwel eerder geneigd
hun politieke ndiviteit als een uiting van de door Wickham
Steed gesignaleerde stupiditeit, dan als een op deze aarde
zelden voorkomende uiting van naastenliefde „à outrance" te
beschouwen!
Bestaat bij de Amerikanen een opmerkelijk gering onderscheidingsvermogen ten aanzien van de individuen die tot de
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Joodse of Negergroep behoren, dit vermogen is daarentegen
bij de leden dezer beide groepen scherp ontwikkeld. Geen
anti-Jood of anti-Neger kan de felheid evenaren, waarmede
Joden en Negers hun rasgenoten individueel bezien. De
Amerikaanse schrijver Ludwig Lewisohn spreekt van een
Joodse en een niet-Joodse vergissing en illustreert dit door
een kostelijke anecdote met diepe zin, die hier genoteerd
moge worden:
„Er kwam eens een man bij een Pools magnaat en vroeg:
„Wat denkt U van de Joden. Het antwoord luidde: „Zwijnen,
woekeraars, niet te vertrouwen". ,Maar wat denkt U van
Isaac?'. ,Een man naar mijn hart, een eerbaar man, een
vriendelijk man, hij redde mij van een bankroet'. ,En wat
denkt U van Berl?'. ,Berl heb ik mijn leven lang gekend, hij
is een bovenste beste'. ,En wat denkt U van Samuel?'. ,Samuel
is een heilige, dat weet iedereen".
Dezelfde man ging naar een rijk en vroom Jood en vroeg
hem: „Wat denkt U van de Joden?" De vrome man antwoordde: „Een koninkrijk van priesters, een heilige natie, de
uitverkorenen des Eeuwigen, gezegend zij Zijn naam'. ,En
wat denkt U van Isaac?' ,Die dief, die schurk?' ,En wat denkt
U van Berl?'. ,Een kerel van hetzelfde soort, zonder rechtvaardigheid'. ,En van Samuel?'. ,Denk je dat ik door zijn
schijnheiligheid bedot word? Een verwaande gek".
„Vermijdt beide fouten", besluit Lewisohn zijn verhaal, dat
met simpele verandering van namen pasklaar is voor Negers
en anti-Negers. De eersten hebben een hoge dunk van de
groep en een lage van de leden; de laatsten waarderen soms
de leden en hebben een hekel aan de groep.
* *

*

Voortdurend proberen individuele Joden en Negers te ontkomen aan de opsluiting in eigen kring. Voor beide groepen
is dit pogen veelal onbegonnen werk. Toch glippen sommige
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joden, dank zij een handige „mimicry" de niet-Joodse gemeenschap binnen. Men moet echter niet vragen ten koste van
hoeveel menselijk geluk en gemoedsrust dit gebeurt. Met de
Negers staat het principieel niet, gradueel wel anders. Door
hun huidskleur wordt reeds een onoverkomelijke barriere
gevormd, die alleen in uitzonderlijke gevallen afgebroken kan
worden. Want de blanke Amerikaan heeft een „unheimisch"
instinct voor het ontdekken van ,negerbloed', ook wanneer
een vreemdeling zou zweren met een honderd procent blanke
te doen te hebben.
Er is veel variatie in kleur en type bij de Negers: van zwart
tot bijna blank, van mensen met uitgesproken Afrikaanse
trekken tot de fijnbesneden trekken van een west-Europese
aristocraat.
Heel veel Negers hebben blank bloed in de aderen. Het komt
dan ook voor, dat enkelen de kleurlijn oversteken en een vooraanstaande positie in de maatschappij weten te verwerven. De
verhalen, die men in Amerika te horen krijgt over politici en
grote zakenlieden, die niet van „Negersmetten vrij" zouden
zijn, mogen overdreven klinken, penetratie in de blanke
samenleving vindt stellig plaats.
Maar wee den ,blanken' neger, wiens „Blutunreinheit" ontdekt wordt? Wat ontdekt men dan wel, zal de lezer vragen?
Welke vreselijke afwijking sleept de man of de vrouw in
questie in vredesnaam dan toch met zich mee? Welk afzichtelijk geheim verbergt hij? Het antwoord luidt: een vleugje
bruin in het pigment van de huid, een piezeltje geel in het
oogwit, zijn voldoende om uitgebannen te worden als een
schurftig schaap. Wie is in staat het nameloos leed te beschrijven van de Negers, die de kleurlijn overschreden hebben, met
hun nooit rustende angst, ontdekt te worden? Op het punt van
op ficties berustende haat tussen mensen en groepen blijkt
Amerika zwaar belast met zijn Europese erfenis. Wanneer zal
het die last afwerpen?
ii
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Wat de Joodse opname in de Amerikaanse gemeenschap
betreft is het verschil in situatie met de Negers meer schijn
dan werkelijkheid. De indruk wordt wel gewekt, dat deze
opname snel in zijn werk gaat, maar de werkelijkheid is
anders. Er wordt in Joodse en niet-Joodse kringen—net
als bij ons—tot vervelens toe geschermd met namen van
Joden, die een of andere vooraanstaande plaats bezetten,
maar een nauwkeuriger studie van de positie der Joodse
groep in Amerika toont hoe onbetekenend die ,bezetting' is
en hoe voos de leuzen van verdraagzaamheid zijn, welke ook
in het „Land of the Free" (dat ook al een van die leuzen is)
opgeld doen. Vele Joden overschrijden inderdaad de muur
van vooroordeel, door niet-joods Amerika opgebouwd. Maar
al spoedig komt „la grande desillusion." Wordt den Neger
het overstappen schier onmogelijk gemaakt, den Jood wordt
zijn ,anders-zijn' of juister gezegd ,anders-beschouwd-worden'
spoedig onder de neus gewreven. Het begint al op particuliere
scholen, waar een scherpe „numerus clausus" of zelfs een
totaal toelatingsverbod van Joodse kinderen bestaat. Hetzelfde gebeurt in de Middelbare scholen, terwijl verschillende
Universiteiten, zij het met minder lawaai dan in Europa, het
getal der Joodse studenten en hoogleraren tot een uiterst
minimum beperken. ook in het bedrijfsleven merkt de Jood
weerstanden, die in zijn wensdromen over het land der vrijheid niet voorkomen. Wat geldt voor het economische en het
bedrijfsleven, geldt ook voor het maatschappelijk verkeer. Wie
de boeken van Ludwig Lewisohn gelezen heeft—o.a. De vergeefse vlucht—weet, hoe de Amerikaanse Jood, ongeacht zijn
maatschappelijke positie, goedschiks of kwaadschiks op eigen
groep aangewezen is.
Het is merkwaardig voor den vreemdeling, op to merken
hoe de indeling van de groep naar stand en klasse zich
weerspiegelt in het gemeenschapsleven. Zo herinner ik mij
door een vriend, werkzaam aan de Universiteit van Chicago,
162

te zijn meegenomen naar een deftig restaurant, waar wij
gedurende een kwartier aan de ingang op andere vrienden
moesten wachten. Af en toe kwam een prachtige automobiel
voorgereden, waarvan de ouderdom bewees, dat hij niet pas
uit de showroom kwam. Uit de wagens stegen, plechtstatig
geholpen door geuniformeerde chauffeurs, deftige oude
dames en dito oude heren, die vaste gasten schenen te zijn.
Het waren zonder uitzondering Joden. Met mijn toen nog
grote naiveteit omtrent Amerika vroeg ik mijn begeleider,
hoe dat eigenlijk zat? Zijn antwoord luidde: dat hoewel er
geen gecodificeerd Jodenverbod in deftige niet-Joodse eeten woongelegenheden bestond, de Joden door schade en
schande geleerd hadden daar niet welkom te zijn. Daarom
speelden de rijke Israelieten van Chicago hun ,betere-standspelletj e' maar in eigen omgeving!
Hoe reageert de Amerikaanse Jood op deze voortdurende
discriminatie? Ik heb die vraag aan velen gesteld. De antwoorden varieerden van lichte geirriteerdheid tot een diep
gevoel van onbehagen. Odette Keun zegt „de gedragingen
van een natie tegenover de Joden zijn een onfeilbare maatstaf van het beschavingspeil van die natie." Met die maatstaf
gemeten komt het Amerikaanse Volk even weinig aan de
minimum-maat als de meerderheid der andere volken: er is
ook in de Verenigde een sterk en stijgend anti-semitisme
waar te nemen. De oorzaken? : Wezenlijk dezelfde als overal
ter wereld. In dit opzicht kan men beter van het „eendere'
dan van het ,andere' Amerika spreken.
,Vijandigheid tegen de Joden is de erfenis van het ChristenEuropa" schrijft Madame Keun, „die Amerika tengevolge
van zijn godsdienstige en ethnische oorsprong deelt. Die
erfenis wordt, gedeeltelijk gevormd door het door de Katholieke Kerk geinspireerde en aangemoedigde fanatisme,
gedeeltelijk door de pschychologie van den wilde, die wij niet
te boven zijn gekomen."
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De gedachte van den zondebok dringt zich op aan alien, die
zich met het Jodenvraagstuk en het Negerprobleem bezig
houden.
Niet ten onrechte is erop gewezen, hoe treffend dit bijbelbeeld
toepasselijk is op de situatie der Joden in de verstrooiing.
„Het instinct van den primitieven mens, die leeft in een
nachtmerrie van duistere en bijgelovige verbeeldingen en te
midden van talloze bovennatuurlijke vijanden van eigen
maaksel, dwingt hem een zondebok te zoeken, waarop hij de
blaam kan werpen voor de wandaden, zonden en domheden
van eigen gemeenschap, en die hij aan zijn bloeddorstige
Goden kan offeren. Het instinct der barbaarse volken, tot
welke tijd ze ook behoren, is hetzelfde als dat van den primitieven mens: het leidt de meerderheid ertoe op een minderheid toe te slaan in tijden van terreur, ellende en nederlaag, in
elke toestand van ongeluk en er de zondenbok voor alles van
te maken. De Joden, s die overal een vreemde minderheid
waren, werden, ten gevolge van de wreedheid der Christenen
en het voortbestaan van een primitieve psychologie met al zijn
verschijnselen van onredelijke angst, massale haatgevoelens,
vervolgingslust en bloeddorstigheid, de beroeps-zondebokken
van het christelijk Europa, dat hen verbrandde, martelde, uitplunderde en de woestijn indreef.
Toen de rede en de wetenschap door de eeuwen been een
heel kleine vooruitgang maakten tegen onwetendheid, wilde
hartstochten en waandenkbeelden, werd de oorspronkelijke
houding wel iets gewijzigd in de landen, die een zekere mate
van beschaving veroverd hadden.
Maar de beschaafde opperhuid is erg dun; de instincten van
het beest en de psychologie van den wilde liggen juist onder
het oppervlak van onze geest en daarom is de oude, atavistische haat tegen, en angst voor, de Joden latent in elk van ons
aanwezig.
Zodra de beschaving mislukt, komen die atavismen weer
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boven als een deel van de algemene terugval in het barbarisme. En niets is een zekerder symptoom van het verval van
intelligentie, waarheid en humaniteit dan het anti-semitisme."
Aldus schrijft Odette Keun in haar boek I think aloud in
America.
Op de grondslag der hierboven aangegeven primitieve gevoelens werd een heel gebouw van grieven tegen de Joden opgetrokken, krachtig gesteund door de wereldse en geestelijke
instellingen, wier macht, ja wier bestaan van een dergelijke
afreageren afhankelijk is. De anti-joodse grieven gelden zelden rechtstreeks de Joodse godsdienst. Zij zijn merendeels
van sociale, economische en financieele aard. Er is overal een
venijnige strijd om het bestaan, en elk middel, moreel of
immoreel, wordt gebruikt om elkander te verdringen. Wanneer men daarbij gebruik kan maken van de altijd latent
aanwezige afkeer tegen een minderheidsgroep, des te gemakkelijker!
Men ziet: de oorzaken en de uitwerking van het anti- Jodisme
in Amerika verschillen niet van die in Europa. Daarom is
twijfel gerechtvaardigd omtrent de opvatting van sommige
Amerikaanse auteurs, die menen, dat de religie in deze collectieve haatpsychose geen rol van betekenis speelt. De Europese ervaring leert anders. Zeker, de zware strijd om het
bestaan verklaart veel en uiterlijk spelen de sociaal-economische motieven in deze haatpsychose een voorname rol. In een
essay over de psychologie van het anti-semitisme zegt
Dr. Van der Spek echter: „Daar schuilt een onbestemde angst
in. Ook een stuk jalouzie. Ook een stuk ergernis. Misschien
ook nog wel ergernis over den Jood Christus zelf, dien men,
ook al noemt men zich naar hem, toch niet aanvaarden wil,
met zijn moeilijk te volbrengen eisen van onbaatzuchtige naastenliefde, volkomen eerlijkheid en reinheid".
Wat Van der Spek nog als een schuchtere vraag stelt, wordt
door Freud in zijn nieuwste werk als stellig beschouwd. Men
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heeft wel eens betoogd dat vele beschouwingen over het antisemitisme hun doel missen. Ik deel die mening. Maar dat
geldt niet voor de tot wezenlijke oorzaken doordringende
psycho-analytische onderzoekingen. In Amerika heeft men
zich tijdig voorzien van het middel om Freud's leer buiten
gevecht te stellen, door haar te bestempelen als „jewish
science". Het is volkomen begrijpelijk, dat vele mensen, gelet
op hun innerlijke gesteldheid, aan de psychologie van Freud
een hekel hebben. In verband met het thema van dit hoofdstuk is deze Amerikaanse reactie op Freud het vermelden
waard. Maar—vreemd als dit klinken moge—ze heeft niet
het succes opgeleverd, dat de ,uitvinders' ervan verwacht
hadden!

* * *
Wanneer alles gezegd is, pleegt dikwijls ook de vriendelijkste Amerikaan een vreemde sprong te maken. Nadat
hij in den breede de zinloze vooroordelen tegen Joden of
Negers heeft gezien, besluit hij ten slotte .. de zondebok weer
in ere te herstellen, vergetend dat hij het dier even te voren
met niet-joodse en niet-zwarte boosaardigheden de woestijn
ingestuurd had. Veelvuldig worden de gedragingen van een
aantal vertegenwoordigers van de hier besproken groepen
(varieerend van 1°/o tot 99°/o) als reden voor die afkeer
opgegeven. Moderne sociologen plegen echter de individuele
en collectieve gedragingen van Joden en Negers als oorzaak
van de haat of te wijzen. Zij menen, dat het groepsantagonisme juist zo hardnekkig is door zijn volstrekt onredelijke en
emotionele gesteldheid, die de mensen hun leven door meeslepen, als gevolg van het feit, dat noch goede wil, noch
verstand in staat zijn de vooroordelen en dogma's te verwijderen, die den mens in zijn kinderjaren worden ingeprent.
Madame Keun, die als intelligende Francaise de tegenstelling
tussen gevoel en werkelijkheid goed aanvoelt, zegt daarover:
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„Hoe kom ik toch aan die apodictische uitingen omtrent de
kwade eigenschappen van de Joden? Wanneer men al die
klaarblijkelijk joodse trekken samenvat, zult ge ze alien in
strijd met elkaar vinden: de Jood is te soepel en past zich te
gemakkelijk aan. Hij is te halsstarrig en wil zich niet aanpassen. Hij is te arrogant en hij is te onderdanig. Hij is
ook te gereserveerd en te luidruchtig. Hij is de bouwer van
de financiele overheersing der wereld, maar hij is ook de
maker van socialisme en communisme. Hoe kan men in
deze lijst van volstrekt tegengestelde eigenschappen duidelijke
groepstrekken vinden? De waarheid is, dat er goede en
slechte Joden, gierige en guile Joden, eerlijke en zwendelende
Joden zijn, net zoals er Amerikanen, Fransen en Engelsen
zijn van dezelfde categorieen.” In deze uitspraak zit een
merkwaardig addertje. Immers nadat Odette Keun met
zoveel nadruk betoond beef t, dat de Joden zo geheel en al
de ,kleur' hebben aangenomen van de landen waar zij
vandaan komen, maakt zij er in deze laatste uitspraak een
apart yolk van, waarbij zij de Amerikanen over een kam
scheert met homogener volken in Europa. Juister is het, te
zeggen: Amerika is een conglomeraat van alle ethnische en
nationaliteitsgroepen der aarde. Men kan die op den duur niet
uit elkaar houden en daarom geldt het fiere woord van den
Negerdichter Hughes, „Ook ik ben Amerika" evenzeer voor
de Joden als voor de Negers in de Verenigde Staten.
Er is een aspect, dat pro- en anti-joodse Amerikanen plegen
te vergeten; hetgeen wel merkwaardig is, gelet op de overstelpende hoeveelheid papier en inkt, aan het anti-semietisme
in Amerika gewijd. Ik bedoel het feit, dat vele handelingen,
die een anti-joods uiterlijk vertonen, geen dito innerlijk
verbergen. Om dit te verklaren moeten wij even een sprong
maken: Ongeveer veertig jaar geleden werd de „frontier"
bereikt. James Adams beschouwt deze gebeurtenis als het
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belangrijkste feit in de geschiedenis der Verenigde Staten.
Tot het einde van de negentiende eeuw was er ruimte te
over in Amerika: ging het hier niet, dan probeerde men het
ginder. Tot het einde van de vorige eeuw was Amerika een
landbouwland. Alle plattelanders zullen hartgrondig instemmen met de opvatting van President Jefferson, die in de
eerste helft der vorige eeuw met profetisch inzicht in de
gevolgen der verstedelijking van Amerika schreef: „Ik geloof,
dat onze regeringen slechts zó lang zullen deugen als zij zich
op de landbouw blijven baseren. Wanneer de mensen opeengehoopt worden in grote steden, zoals in Europa, dan zullen
zij even verdorven worden als daar."
In een wereld van steden, overgeleverd aan chaotische
economische krachten, waarin de formidabele technologische
prestaties losgelaten worden als een stier in de mooie kamer;
waar wilde eigenbelangen tegen elkaar opbotsen en de strijd
om het bestaan een strijd van alien tegen alien geworden is; in
zulk een wereld vindt de naastenliefde geen plaats. De strijd
om het bestaan gaat ten koste van den medemens en het
lidmaatschap van een bovenliggende groep wordt gebruikt
om de bestaansbron, de ,baan' van den ander—indien die
het ongeluk heeft tot de onderliggende groep te behorenweg te nemen. Het is allemaal erg anti-christelijk en daarom
zeer verstaanbaar, dat men in een gevoel van morele onbehaaglijkheid naar een verontschuldiging zoekt voor daden,
die men, voor God en zijn geweten' niet kan verantwoorden.
Zo moet misschien de Jodenhaat verstaan worden als een
morele kater. Maar voor wij daar aan toe zijn is er het
stadium, dat de mens voor zich en zijn gezin, het kost wat
het kost' aan de kost tracht te komen en te blijven, 66k
wanneer dat moet geschieden door de materieele en geestelijke
ondergang van anderen. Op zichzelf behoeven dus alle antijoodse woorden en daden niet als ,echt gemeend' beschouwd
worden. Zij passen in de economische chaos.
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Wanneer de samenleving zó georganiseerd wordt, dat ieder
voor zich en zijn naasten bestaanszekerheid vindt en de strijd
om het bestaan niet, zoals nu, een strijd tegen het bestaan
van anderen is, dan pas zal blijken, wat er overblijft van al
de haat, die de wereld van heden beheerst. De strijd om het
bestaan bepaalt de gedragingen der mensen en der groepen.
Wanneer die strijd vervangen wordt door samenwerking
van alien in het belang van alien, dan wordt ook het antisemitisme een van zijn krachtigste steunpilaren ontnomen.
Er is indertussen geen overdreven optimisme nodig om te
verwachten, dat de hervorming van het grondbezit, zoals in
het laatste deel van dit boek behandeld, ook de joodse
bevolkingsgroep ten goede zal komen. Want daarmede zal
immers een beroepsverandering op grote schaal gepaard
gaan. Een terugkeer tot het land—al is het niet tot het Land
der Vaderen—moet ook voor de Amerikaanse Joden als de
(enige?) redding uit hun nood gezien worden.
*

* *

Het Bijbelvers over de misdaad der vaderen, waardoor de
kinderen tot het derde en vierde geslacht bezocht werden,
moet volgens een Amerikaanse negervriend van mij, wat de
Negers betreft, zó verstaan worden, dat deze tot op de huidige
dag boeten . . . voor de misdaden der Blanken, die in vorige
eeuwen de donkergetinte mensen uit de Afrikaanse Jungle
wegsleepten om hen als slaven in de Amerikaanse wildernis
te verkopen.
Deze tekstuitleg is tekenend voor de bitterheid, waarmede
de ontwikkelde Amerikaanse Neger over zijn blanke medemensen denkt. Die bitterheid is maar al te begrijpelijk en al
te gerechtvaardigd. De geschiedenis van het Amerikaanse yolk
heeft immers een niet afgesloten pikzwart deel,' waarin een
lange lijdensweg geschilderd wordt van armoede en achter169

uitstelling, van minachting en moord, van lijden en lynchen:
de historie der Negers in de Verenigde Staten.
.. Maar wanneer wij Europeanen de neiging voelen opkomen,
met boosheid over het onbeschaafde Amerika te spreken,
zullen wij goed doen aan dat andere bijbelwoord te denken:
dat zij die zonder zonden zijn de eerste steen mogen werpen.
Waar zou de Europeaan, die de zonden der weerlozenvervolging begaat of—even erg—laat begaan, het recht van critiek
vandaan moeten halen ten aanzien van de behandeling der
Negers in Amerika?
Zeer in het kort weergegeven is de situatie der Negers aldus:
Temidden van bijna honderd twintig millioen min of meer
blanke Amerikanen woont een niet-geassimileerde groep
van twaalf millioen donkergetinte mensen. Het merendeel
daarvan is meer Amerikaans dan de rest der landbewoners,
wier wieg, of althans die hunner ouders of grootouders, in
Europa stond.
wanneer het aantal geslachten van Amerikaanse voorouders
als maatstaf wordt genomen voor een Amerikaanse aristocratie, dan zonden de Negers met enkele Hollanders en
Spaanse Joden de Adel van de Verenigde Staten vormen
(natuurlijk na. de Roodhuiden). Maar die maatstaf wordt niet
aangelegd!
De tijd der Negerslavernij ligt nog kort achter ons. De
emancipatie der Negers heeft, vooral dank zij den humanist
Roosevelt, in de laatste jaren enige vorderingen gemaakt. Zij
vormen echter tot op vandaag een gesloten groep mensen
van zeer verschillende huidskleur en gelaatstrekken, die
tengevolge van het eerder opgemerkte geringe, onderscheidingsvermogen hunner blanke landgenoten als ,een pot
zwart' worden beschouwd.
Bercovici zegt hierover: „Vier van de vijf Negers in NewYork heeft „wit bloed" in de aderen. En zij zijn er niet beter
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pm. Het beste, dat het ras volbracht heeft, is door volbloed
Afrikanen verricht. Zij hebben hun eigen leven, hun eigen
dromen. Dikke muren scheiden hen van de rest der bevolking.
Niet alleen van kleur. Duizend-en-een weerstanden. Duizenden-een vooroordelen. Duizend-en-een tradities. Wij hebben
geleerd, dat de Neger een ander wezen is. Vanwege zijn
kleur. Vanwege zijn bijzondere reuk. Vanwege zijn spraak.
Vanwege de ruwheid en de kleur van zijn huid. Vanwege
zijn smaak. En toch .. vier van de vijf Negers hebben „wit
bloed." Er is op zijn minst evenveel ,wit' bloed in het
Amerikaanse Negerras als er ,zwart' bloed in is. En dat is
niet het gevolg van zwarte onzedelijkheid, maar van witte
immoraliteit en de onmenselijkheid onzer voorouders. .. En
toch: bijna alles wat wij aan originele kunst in dit land
hebben is van negeroorsprong; een belangrijk deel van onze
folklore, de „spirituals", jazz, de dans en veel van onze beste
dichtkunst. De Negers hebben die in hun ziel uit Afrika
meegenomen. De oorsprong der originele Amerikaanse kunst
is Afrikaans."
De psychische afkeer—helaas niet gepaard gaande met
physieke afkeer voor het donkergetinte vrouwelijke geslacht
—lijkt in zijn onredelijkheid als twee druppels water op het
hierboven behandelde anti-semitisme in de Verenigde Staten.
Er komen bij de Negers enkele dingen bij; er gaan ook enkele
dingen af. Zo bestaat tegenover den Neger een groter
physieke afkeer dan tegen vele Joden. Minder diep is de
afkeer tegen de Negers op economisch terrein. . omdat men
erin geslaagd is hen tot de laagste beroepen op de maatschappelijke ladder to houden. Hierin voltrekt zich echter in
de laatste jaren een langzame wijziging.
De vernederingen, waaraan ook de ontwikkelde Neger in
Amerika blootstaat, kan ieder die dit land heeft bereisd door
rijke voorbeelden ,uit eigen praktijk' staven. Een paar gebeur-
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tenissen, uit eigen ervaring als voorbeeld hiervan:
Washington D.C. is een echte ambtenarenstad, ontzettend vervelend des avonds, waarbij alleen de bioscoop uitkomst brengen kan. Ik inviteerde eens een donkergetinte kennis, doctor
in de sociale wetenschappen, gepromoveerd aan de HarvardUniversiteit en hoofdambtenaar aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken (afdeling Negerzaken natuurlijk!) met mij
naar de bioscoop te gaan. Het antwoord luidde: „Maar beste
man, weet je dan niet, dat Washington onder de „Mason and
Dixtonline" ligt en wij naar New-York moeten gaan om een
film te zien, als we tenminste geen zin hebben in een negerbioscoop in de achterbuurt van deze stad."
Ander geval: Te Chicago profiteerde ik van de hulp van een
anderen Neger, dien door mijn vrienden te Washington verzocht was mij te helpen. Geen moeite was hem teveel. Het was
een echt ,fijn' mens, maar had de onuitwisbare misdaad begaan met een donkere huid te zijn geboren. Op een keer verzocht ik hem mij in mijn hotel te komen halen. Dr. Jones was
te vriendelijk om daartegen bezwaar te maken; misschien ook
wel in de hoop, dat de mensen eindelijk hun verstand zouden
krijgen. Hij kwam, wilde de lift binnengaan naar de verdieping waar mijn kamer was, doch werd door den liftjongen de
toegang geweigerd. Later op de dag, nadat ik bij hem gedineerd had, vertelde hij mij zijn wedervaren. Dat was bepaald
een onplezierig moment voor mij die avond en in stilte
legde ik de belofte of den hoteldirecteur daarover aan te gaan
spreken. Zo gedacht, zo gedaan. Nadat ik met veel moeite de
volgende ochtend den hogen Heer Hoteldirecteur te pakken
had gekregen, stak ik van wal. De man bleek een Zwitser
te zijn en omdat ik veel van Zwitserland en de Zwitsers
houd, was ik dubbel kwaad. De directeur liet mij uitrazen en
zei: „U kunt dat als Hollander niet begrijpen. Als ik Negers
in de liften toelaat—ze kunnen nog zo net en knap en goed
zijn als U wilt—dan kan ik de zaak wel sluiten! En ik loop
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grote kans, dat nog voor de sluiting mijn ruiten, figuurlijk en
letterlijk, ingegooid zijn".
Niet alle ervaringen waren zo pijnlijk: Ik herinner mij een gesprek met een oude Negerin in New-York. Wij zaten op een
bank voor het Internationale Studentenhuis aan de RiversideDrive. De oude juffrouw had een kleine witte poedel bij zich.
Mijn kleine poedel was duizenden mijlen uit de buurt. Wij
raakten aan de praat. Ons gesprek verliep zoals alle gesprekken tussen alle hondenvrienden in alle landen: de juffrouw
hemelde haar hondje op en ik het mijne. En wij stelden vast,
dat haar Amerikaanse poedel precies dezelfde eigenschappen
had als mijn Hollandse hondje.
Aan alles komt een einde, ook aan dit praatje. Van de oude
juffrouw kreeg ik een hand en van de poedel een pootje. Als
dit gesprek bij ons thuis in het dorp had plaats gevonden, dan
zou het precies dezelfde inhoud gehad hebben. Waarmee ik
maar zeggen wil, dat wanneer de mensen zich collectief bevrijden konden van de wilde folklore, die hen gevangen
houdt, de menselijke verhoudingen—ongeacht hun huidstinteen stuk in de goede richting zouden verbeteren.
Ander voorbeeld, dat wijst op verbetering: Ten huize van den
bekenden New-Yorkse architect Arthur Holden hield ik eens
een voordracht, die bijgewoond werd door den burgemeester
van Manhattan, Mr. Straus (die mij vertelde, dat zijn familie
uit. . . Leeuwarden afkomstig was). Ik had Holden's toestemming gevraagd om een vriend van mij en zijn vrouw (Negers)
te mogen uitnodigen, hetgeen zonder aarzelen werd goedgevonden. Ik werd zeer plezierig getroffen door de houding van
de andere aanwezigen tegenover mijn vrienden. Maar de gastvrijheid en de hoffelijkheid der Amerikanen zijn nu eenmaal
onovertroffen en een maatstaf is ook dit geval niet. Doch in
New-York is wel enige algemene verbetering te bespeuren, als
men zijn verwachtingen niet te hoog spant.
Een bijzondere moeilijkheid in de omgang van blanke en
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minder-blanke mensen is, dat de Negers, evenals vele Joden
trouwens, een zwaar minderwaardigheidscomplex hebben, dat
hun het leven zuur maakt. Hoe kan het ook anders, na eeuwen
van vernedering en behandeling als paria's? Men staat toch
versteld hoe taai de menselijke geest is, wanneer men merkt
welke voortreffelijke mensen men onder de Negers aantreft,
ondanks de Amerikaanse hel, waarin zij geslacht op geslacht
geleefd hebben.
Voor een juist begrip der Negersituatie in Amerika komt men
niet uit met sociologie en sociale psychologie; daartoe hoort
ook anthropologische vorsing. Door de volstrekte opgeslotenheid in eigen groep, en door hun afkomst worden veel
Negers nog beheerst door hysterische culten, primitieve godsdienstige gebruiken, infantilistische instincten. „Wat mij verbaast", zegt Odette Keun, „is de intelligentie, de ernst en de
ijver van zijn onvermoeibaar pogen, zich ideeen en instellingen
eigen to maken, waarmede hij zo weinig vertrouwd is en het
ongeevenaarde succes dat hij in zulk een korte tijd bereikt
heeft, niettegenstaande de hem omringende hinderpalen".

* * *
Er is in de laatste jaren een voortdurende Negertrek van het
het Zuidelijke platteland naar de steden van het Noordwesten.
De agrarische toestanden in het Zuiden, de technologische
veranderingen in de katoenindustrie, de depressie, het lynchen, de wens naar een menswaardiger bestaan, ziedaar
enkele hoofdoorzaken van de trek der Negers uit de gebieden,
waar zij geslacht op geslacht geleefd, gezwoegd, maar voornamelijk geleden hebben. Een enkel voorbeeld van de onderwijsgelegenheid voor het Negerkind in de Zuidelijke Staten:
De totale jaarlijkse uitgaven waren enkele jaren geleden in de
staat Georgie $6.39 voor Negerkinderen, tegen $44.31 voor
elk blank kind. In de staat Mississippi waren de getallen $5.45
voor Negers en $45.34 voor de blanke kinderen.
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Booker Washington heeft eens gezegd, dat het een te groot
compliment was voor de intelligentie van het Negerkind om
te verwachten, dat het net zoveel kan opsteken met een dollar
onderwijs als een blank kind met tien dollar opvoeding.
Als hoofdoorzaak van de trek der Negers uit de zuidelijke
landbouwstaten naar het Noorden, wordt steeds opgegeven
de vraag naar fabrieksarbeiders en het stopzetten der immigratie tijdens de wereldoorlog. Deze factoren zijn inderdaad
gewichtig, doch verklaren die trek niet geheel. Bij deze
economische redenen kwam wel degelijk de wil om zich te
ontdoen van de knellende banden der sociale achteruitstelling
in het Zuiden en de drang naar een menswaardiger bestaan.
Zij zijn beide slechts in heel bescheiden mate in vervulling
gegaan. Toch steeg de Negerbevolking tegen de verdrukking
in van 7.5 millioen in 1890 tot 12 millioen in 1930. Een
toename van 58 0/o. Men zou echter een verkeerde conclusie
trekken, wanneer men die toename als een bewijs zag voor
een zekere stijging in de welvaart van de Negers. Het
tegendeel is eerder waar. De bevolkingstoename is immers
veelal recht evenredig aan economische en sociale achterlijkheid, terwijl het kindertal omgekeerd evenredig pleegt te zijn
aan de welvaart van individu en groep. Niet voor niets luidt
de beroemde regel uit de Negerhymne „You may take all
the world, but give me Jesus." Doch de blanke samenleving
heeft die versregel altijd verkeerd verstaan en de uitnodiging
letterlijk opgevat, den Neger inderdaad niets anders dan het
geloof latend!
Het proces der verstedelijking wordt door de volgende cijfers
geillustreerd: Van de 7.5 millioen in 1890 woonden er minder
dan 1.5 millioen in steden. In 1930 was dit laatste getal tot 5
millioen gegroeid. De beweging was speciaal gericht op vier
centra: New-York, Chicago, Philadelphia en Detroit. Merkwaardig gering was en is de trek naar het Westen. Maar in
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een periode van slechts vijftien jaar groeide de Negerbevolking in Detroit van zes duizend tot meer dan honderd duizend.
De toename in New-York ging van 150.000 tot 327.000 in
1930, een uitbreiding van 115% tegenover een toename der
blanke bevolking in hetzelfde tijdvak van 20 0/0. In 1938 werd
de Negerbevolking van New-York op een half millioen geschat. De Negers, die van het ongastvrije Zuiden naar de
steden van het Noorden en in het bijzonder van het NoordOosten trokken, vonden daar geen vanen met „Welkom landgenoot" gespannen.
Hun geschiedenis in de grote steden is een droevig relaas
van uitbuiting, hoge kindersterfte, sterke misdadigheid en
grote werkeloosheid. Eigenlijk pas sedert President Roosevelt
aan het bewind kwam is er enige verbetering to bespeuren.
Het spreekt echter vanzelf, dat plotseling geen verandering
kan komen in een toestand, die een eeuwenlange verkeerde
behandeling achter de rug beef t.
De Negers blijven ook tegenwoordig op zichzelf aangewezen
en moeten elke verbetering in maatschappelijke vooruitgang
van individu en groep met uiterste krachtsinspanning zel f
veroveren. Zij bevinden zich daarbij in de moeilijke positie
van minderheidsgroep, die (evenals de Joden) onderling verdeeld is naar economische en geestelijke status.
Wanneer de „upper-ten" van Harlem naar de kerk gaan,
hetgeen ze steeds zeldzamer doen, dan vindt men hen niet
in de „Abessinian Baptist Church" onder gehoor van den
volkspredikant Adam Powell. De deftige Negers gaan naar
„St. Philip" of „St. Martin".
En die scheiding voltrekt zich in alle sferen van het leven.
Al loopt het niet zo'n vaart als bij de Joden, waar de maatschappelijke verdeeldheid veel groter is.
Toen op 19 Maart 1935 een donker gekleurd jongetje het
grootste Negeroproer veroorzaakte, dat New-York sedert 35
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jaar gekend had, ging ook de ,deftige' Negers een licht uit
toen ze merkten, dat de blanke politie geen onderscheid
maakte naar de maatschappelijke positie der Negers. Die
politie liet toch met waarlijk democratische gezindheid haar
slagen neerdalen op de hoof den van arme en van rijke Negers.
De opstand zelf vond zijn oorzaak niet in een onrecht, dat
het Negerjongetje was aangedaan. Dat jongetje stal een
zakmes van een toonbank in een ,blank' warenhuis in
Harlem. Twee bedienden wilden hem naar het kantoor
brengen, waartegen de jongen zich heftig verzette. De vijfhonderd negerklanten, die zich in het warenhuis bevonden,
kozen partij voor het stelende jongetje en hadden, voor de
eerste politieagent aangekomen was, alles wat los en vast
zat kort en klein geslagen. Een paniek maakte zich van
Harlem meester. Het praatje werd verspreid, dat een Negerj ongen door blanken was doodgeslagen. De menigte werd
wild, alle ruiten van alle ,blanke' zaken werden ingeslagen.
Voor het eerst in hun leven werden Joden evenzeer als blanken beschouwd als hun niet- Joodse stadgenoten. Het was
alleen maar jammer, dat die gelijkheid slechts klappen
opleverde! Harlem is sindsdien niet meer tot rust gekomen.
Door een schrikbarende werkloosheid geteisterd, zijn de
Harlemmers—in tegenstelling met hun Hollandse naamgenoten, een opgewonden volkje—bereid om er bij de eerste
gelegenheid weer op los te slaan. Al ware het alleen maar
om weer eens stoom of te laten, voor collectieve en individuele
narigheid!
Het is een grote verdienste van John Lewis, dat hij zijn
vakvereniging opengesteld heeft voor de Negers, want daarin
ligt hun Neil. Alle pogingen tot culturele verheffing zijn heel
mooi, maar allereerst is hun economische verheffing nodig.
Daarvoor wordt door de Negerorganisaties een taaie strijd
gestreden. Het is een lange, afmattende en niet erg succes12
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voile strijd. Ik kan mij maar al te goed de opvatting van de
Negers indenken, die menen, dat men op die manier niet opschiet en zich daarom voor de wagen der communisten laten
spannen. Maar dat is alleen maar geschikt om de Negers
weer geheel in hun ghetto terug te dringen. Onder het mom
van communistenbestrijding krijgen immers zodoende de
anti-Negers weer him kans.
Er is in de laatste tijd een sterke stijging der groepssolidariteit
bij de Negers waar te nemen. Een huwelijk van een Neger
met een blanke, wordt in Harlem even weinig op prijs gesteld
als in de andere wijken van New-York. De strijd van Italie
tegen Abessinie werd door de Amerikaanse Negers als een
tegen hen gerichte strijd beschouwd en diep was hun smart
bij de nederlaag, die de Abessijnen tegen de blanke barbaren
moesten lijden.
Of deze ,verenging'—want wat is ten slotte het opgevoerde
groepsbewustzijn anders?—een voordeel voor de Negers is,
wordt door velen betwijfeld, die daarin eerder een in de
kaart spelen zien van degenen, die niets liever willen dan
dat de Negers zich zelf in hun geestelijk en zakelijk ghetto
blijven opsluiten. Maar de leden van de arbeidersbeweging,
althans van de oude vakbonden, waren behept met dezelfde
vooroordelen tegen de Negers als de overige Amerikanen.
Nu tijdens Roosevelt's bewind door de arbeiders nieuwe
wegen worden ingeslagen, zal ook de Neger zich daarbij een
plaats moeten veroveren. Want van de diverse plannen tot
massale terugkeer naar Afrika, is niet veel practisch nut te
verwachten, al kan ik deze plannen stellig niet—zoals de
meesten doen—met een schouderophalen afdoen. Het feit,
dat ze voortdurend weer naar voren gebracht worden en
in Negerkringen voortdurend grote belangstelling wekken, is
een tragisch bewijs van de nood der Amerikaanse Negers.
Wanneer men er echter toe zou willen overgaan de bevolking
der Verenigde Staten terug te brengen naar de landen waar
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zij vandaan gekomen zijn en daarbij een chronologische
volgorde wil toepassen, dan komen de Negers ongeveer het
laatst aan de beurt. En dan is er weer plaats te over voor hen
in het land, waar zij niet op hun verzoek en niet tot hun
voordeel heengesleept werden!
De Neger heeft ook in Harlem veel van zijn Zuidelijke religiositeit meegenomen. Zijn eeuwig zieleheil ligt hem, bij de
onmogelijkheid een werelds heil te bereiken, na aan het hart.
Men beweert, dat sommige massale ,spirituele' bewegingen
door blanken gefinancierd worden. „Zolang we dansen en
bidden, denken we niet", zei mij een Negerkleermaker op een
Zaterdagmiddag in zijn Harlems winkeltje, toen wij de noden
van de Negers—en in een moeite door de noden der overige
mensen—de revue lieten passeren.
Daartegenover staat, dat vele Negerkerken wel degelijk ingeschakeld zijn in de strijd om het bestaan. Een preek van
domine Adam Powell lijkt veel op een toespraak in een arbeidersvergadering!
* * *
Wat zal uit al dat werken, streven en hopen voortkomen?
Ook voor de Negers is slechts heil te verwachten van een verdere ontwikkeling van wat President Roosevelt begonnen is.
Alleen een planned society kan voor hen uitkomst brengen.
Want een planned society betekent de overwinning van de
rede. En de overwinning van de rede betekent de overwinning
der naastenliefde en het gevoel van saamhorigheid van Mk
mensen. De verdere vermenging van rassen en groepen zal
dan den nieuwen Amerikaan doen ontstaan, die, laten wij
hopen, de goede eigenschappen der verschillende bevolkingsgroepen zal vertonen en de kwade hebben achtergelaten. In
een samenleving, waarin huidskleur en gelaatsvorm geen rol
spelen, zullen ook de donkergetinte mensen tot hun recht en
tot hun rechten komen.
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„Ook ik ben Amerika”

Opperrabbijn Matthews van Harlem — Een waar priester!

Moeller en kind — Waarom „outcasts"?
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Negerwoning in het Zuident

TWEEDE BOEK

DE WERELD VAN MORGEN
MET DE AMERIKAANSE MANNEN DER WETENSCHAP
OP STAP IN DE TOEKOMST

Amerika is het land van de onverschrokken
proefnemingen op gebieden waar anderen
hadden gefaald; van technische en organisatorische prestaties; gerede aanpassing aan
nieuwe toestanden en nieuwe levenswijzen.
President Roosevelt
Het mechanisme van de moderne beschaving
is zó ingewikkeld, dat een verandering in het
ene onderdeel zijn uitwerking heeft op een
geheel ander onderdeel, waar dit het minst
verwacht zou worden.
Rapport over „Technological Trends".

.1
E ROOFBOUW, DOOR VORIGE GESLACHTEN
gepleegd op de natuurlijke hulpbronnen van het land, die de
huidige generatie zoveel nadeel berokkent, is daar om regering
en yolk van Amerika voortdurend te herinneren aan de plicht
der levenden, bij hun doen en laten ook aan de belangen der
komende geslachten te denken.
Planning is het instrument bij uitnemendheid om die opgave
met succes te vervullen. Planning is vooruitzien. Maar het is
heel wat moeilijker in de toekomst te schouwen dan met behulp
van alle beschikbare gegevens te kijken naar gebeurtenissen
die achter ons liggen. Dit neemt niet weg dat de wetenschap
den regeerder onschatbare hulp biedt en door de studie van
de ontwikkelingsgang der uitvindingen en hun werking op het
leven der mensen zekere grondslagen gelegd heeft voor een
waardevolle prognose.
Op het eerste gezicht moge het onbegonnen werk schijnen de
toekomstige producten van de menselijke vindingrijkheid te
voorspellen. Dit ware het geval, wanneer men zou proberen te
profeteren hoe de wereld er over 500 jaar zal uitzien. Maar
met de profetie omtrent de technologische vindingen in de
eerstvolgende generatie staat de zaak toch wel anders. Wanneer wij de beschouwingen nagaan van mensen als Wells en
Edison, dan blijkt dat veel van hun profetien uitgekomen zijn.
En de hulpmiddelen die de mensen der wetenschap tegen185

woordig ten dienste staan maken het mogelijk hun voorspellingen heel wat zorgvuldiger te funderen dan die van vroegere
profeten.
Daarom was het een goede greep van het „National Resources
Committee" om aan een aantal vooraanstaande sociologen,
technologen en andere mannen van de wetenschap te vragen,
een beeld te ontwerpen van de mogelijke ontwikkeling der
uitvindingen in de eerstvolgende 20 a 30 jaar en hun waarschijnlijke invloed op de maatschappij. Het door hen opgestelde rapport, getiteld T echnological Trends and National
Politics, bewijst, dat zij bij de uitvoering van hun taak noch
met koffiedik, noch met speelkaarten gewerkt hebben. De
door hen gevolgde methode is op zichzelf een voorbeeld
van de hoge kwaliteiten der wetenschapsbeoefening in de
Verenigde Staten.
Van de talrijke publicaties door het „National Resources
Committee" uitgegeven is, is Technological Trends naar mijn
mening de belangrijkste. Wanneer een groot deel van de Bergen bedrukt papier, door de Roosevelt-regering geproduceerd,
vergeeld en vergeten is, zal dit werk als een der voornaamste
documenten van de aan meesterlijke rapporten zo rijke ambtsperiode van President Roosevelt gewaardeerd worden.
Terwijl veel studies van het N.R.C. voornamelijk van belang
zijn voor de Verenigde Staten zelf en deze de planning daar
een goed eind op weg hebben geholpen, is het boek over de
toekomst der technologie voor ons van even grote betekenis
als voor de Amerikanen zelf. De ontwikkeling der techniek
heeft immers de wereld tot „een klein geheel" gemaakt en
wat in Amerika uitgevonden wordt, vindt even spoedig toepassing in deze contrijen. Vandaar, dat de Hollander in de
Verenigde Staten zo verrassend weinig . . . verrassends vindt
op technologisch gebied.
Er zijn zelfs vele zaken, waarmede wij in ons land eerder voor
zijn. Dit geldt ook voor niet-technische dingen. Neen; de tijd
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is voorbij dat Amerika op technisch gebied nog het Mekka
van de Europeanen was. Maar wanneer wij al niet veel wijzer
kunnen worden van de toepassingen der techniek in de
Verenigde Staten, zo is dit wel het geval met de voorspellingen der Amerikaanse geleerden, die zich met Technological
Trends een monument „aere perennius" geschapen hebben.
Het rapport behandelt de mogelijkheden en invloeden van
de verdere ontwikkeling van bestaande-, en de mogelijkheden
van nieuwe vindingen op de gebieden van landbouw, mijnwezen, communicatie, transport, constructie, metallurgic,
scheikunde, electriciteit. Natuurlijk konden slechts bepaalde
hoofdaspecten daarvan behandeld worden, maar ook in de
beperking hebben de samenstellers zich ware meesters getoond.
President Roosevelt en zijn helpers beschikken dus nu over
een betrouwbaar instrument om in de toekomst te kijken, en
daar dit instrument een voor ieder verkrijgbaar bock is,
kunnen alle Amerikanen en niet-Amerikanen die daar zin in
hebben, meekijken.
* * *
Niet zonder aarzelen heb ik besloten de makers van de
Technological Trends op hun tocht te volgen. Uiteraard
moest een heel bescheiden keuze worden gedaan binnen het
kader van dit bock. Toch meende ik tenslotte de voorkeur te
moeten geven aan een vliegensvlugge tocht door de wereld
van morgen, zoals de Amerikanen haar schilderen, boven
thuisblijven; want in de ontwikkeling der mensheid en dus
ook van het Amerikaanse yolk, zijn uitvindingen een der vier
belangrijkste factoren, die het doen en laten der mensen beinvloeden. De drie andere zijn: de bevolkingsontwikkeling,
de natuurlijke hulpbronnen en het economisch stelsel, welke
in de volgende hoofdstukken bezien worden.
De invloed der uitvindingen beperkt zich niet tot de materieele
structuur der samenleving. Hun invloed daarbuiten—op de
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menselijke instellingen, familie, opvoeding, kerk en staatsbestel—is even groot. Daarom is inzicht in wat de toekomst
op dit gebied brengen zal, van zo groot belang voor ons alien.
Er zijn daarbij enkele factoren, die de practische waarde der
voorspelling op technologisch gebied vergroten.
Tot nu toe hebben belangrijke uitvindingen een halve eeuw
nodig gehad om vanaf hun eerste patent tot een factor in het
dagelijks leven te worden. Een practisch bruikbare uitvinding
als de automobiel is eigenlijk de samenvoeging van honderdduizenden uitvindingen, waarvan ontstaan en uitwerking
over een heel lange tijd verdeeld zijn. Een hulp bij de voorspelling is het feit, dat uitvindingen dikwijls verwekt worden
door een vraag in de maatschappij, waardoor vele inventieve
geesten tegelijkertijd aan eenzelfde zaak gaan werken. De
ervaring heeft geleerd dat er grote kans bestaat zulk een
vraag naar een nieuwe vinding op een of andere, j a zelfs op
een en andere wijze, beantwoord te zien door een ontdekking.
Er worden bijvoorbeeld momenteel 25 verschillende technieken ontwikkeld voor het besturen van een vliegmachine
in de mist. Men kan veilig aannemen, dat binnen afzienbare
tijd een dergelijke zaak tot een bevredigende oplossing zal
worden gebracht.
Natuurlijk kan een plotselinge omwenteling in de structuur
der samenleving de toekomst der technologie . . . en der mensheid uit zijn koers slaan. Maar wanneer wij daarvoor gespaard
blijven, is het technologische beeld der eerstvolgende twintig
jaren minder duister dan oppervlakkig wel schijnt.
Wat de ontzaglijke ontwikkeling der technologie in de laatste
veertig jaar betreft, enkele voorbeelden:
In 1900 was de automobiel nauwelijks in gebruik gekomen.
Vijf en dertig jaar later is er een auto op elke vijf bewoners
der Verenigde Staten. De auto is het voorbeeld bij uitnemendheid van de geweldige invloed die technische vindingen op
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het maatschappelijk bestel en de gedragingen der mensheid
plegen uit te oefenen. Evenals de spoorwegen in Amerika de
stichting en uitbreiding der steden hebben veroorzaakt, is nu
de auto bezig de middelpuntvliedende kracht te worden voor
de steden, die de mensen in de gelegenheid stelt ver van hun
werkplaats te wonen, die de relatie van het platteland tot de
stad wijzigt en het ruimtelijk bestel der samenleving radikaal
verandert.
De film, product der laatste jaren, die in tiers dagen hetzelfde
aantal bezoekers trekt als de hele bevolking der Verenigde
Staten groot is, de maatschappij psychologisch beinvloedt als
geen andere instelling en een gelijkvormigheid in denken en
doen teweeg brengt waarvan men overal vele ongunstige
uitingen kan waarnemen. Hoewel daartegenover de winst
der brede orientering voor alle delen der bevolking, een
overschrijding van geografische grenzen, een eenworden der
wereld is op te merken, zó merkwaardig en zó diep-ingrijpend,
dat bestaande machten voor deze ontwikkeling door een
begrijpelijke angst bezield zijn. Boxtel in Brabant en Miami
in Florida zijn voor de film gelijk geworden! Hoe de film de
geesten beweegt in deze twee—niet alleen geografisch ver
uiteenliggende—plaatsen kan alleen een breed- en diepgaand
psychologisch onderzoek onthullen.
De vliegmachine, waarvan in het begin dezer eeuw Newcomb
schreef: „Zullen wij tenslotte niet genoodzaakt worden te
erkennen, dat vliegen behoort tot die problemen, welke de
mens niet tot oplossing kan brengen?" Dat vijf en dertig jaar
later een geregelde vliegdienst over de Atlantische Oceaan
tot stand zou komen; maar ook het gevaar dreigt alles wat de
mens in eeuwen zwoegen tot stand bracht, door de vliegmachine vernietigd zal worden, dat konden wij in 1900 niet
dromen—al zou de vreselijkste droom de nachtmerrie der
huidige werkelijkheid niet kunnen evenaren.
De radio: behoeven wij nog in te gaan op de niet te schatten
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invloed, die deze op mens en maatschappij uitoefent?
Ogburn zegt, dat als de bestuurders der mensen de ontwikkeling van deze zaken hadden kunnen voorzien, de wereld
er nu beter uit zou zien: de uitvoering van nieuwe wegen ware
niet belemmerd geworden door de lintbebouwing, de steden
zouden beter ingericht, industrieen beter gesitueerd zijn, kortom op honderden wijzen had men daar voordeel van gehad.
Maar gedane zaken nemen geen keer. Wij leven in 1939 en
niet in 1900. De vraag is: stelt de ontwikkeling der wetenschap ons nu in staat met enige kans van waarschijnlijkheid
in de toekomst te kijken? Wat zal bijvoorbeeld de fotoelectrische cel nog brengen, boven alle wondere zaken die ze
nu reeds brengt? En niet alleen: wat voor veranderingen
zullen nieuwe ontdekkingen teweeg brengen, maar hoe zullen
de bestaande vindingen, zoals de vliegmachine en de radio,
zich verder ontwikkelen?
Op die vraag proberen de Amerikanen die Technological
Trends samenstellen een antwoord te geven.

* * *
In de bestaande economische verhoudingen is het niet altijd
(sommigen beweren nooit) het nut van een uitvinding dat
beslist omtrent de toepassing ervan. De geschiedenis der
technologie is vol voorbeelden van uitvindingen die niet gebruikt werden, omdat ze geen voordeel opleverden aan degenen, die ze tot exploitatie kunnen brengen. Niet altijd zijn het
anti-sociale overwegingen van ondernemers welke daaraan
ten grondslag liggen: denken wij maar aan de plaag der technologische werkloosheid, of de vooroordelen van het publiek
tegen nieuwe vindingen.
De vraag is gesteld en door verstandige mensen ontkennend
beantwoord, of de maatschappij, georganiseerd—of juister
gezegd ongeorganiseerd—als ze thans is, zich de weelde
van de toepassing van nieuwe uitvindingen kan veroorloven.
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Elke verandering in technische outillage brengt de werkloosheid van velen mede, die geen arbeid meer kunnen vinden.
Aan de technologische ontwikkeling hebben wij te wijten dat
in het bedrijfsleven veertig jaar de leeftijd der ouderdom
geworden is, ondanks het feit van een thans zoveel hogere
leeftijdsgrens der mensen.
Het is heel mooi, dat machines vol-automatisch lopen. De tijd
is zelfs nabij, dat de machine de menselijke zintuigen in het
productieproces vervangt en wij zijn al een heel eind gevorderd op deze weg. Denken wij maar eens aan de fotoelectrische cel en haar veelvuldige toepassingen. Maar wat
is dit alles waard, als het voordeel van den een, even automatisch als de nieuwe machines, het nadeel van velen wordt
en de vindingen van geniale geesten tot rampen voor de
mensheid leiden?
Maar laat ons erkennen: naast technologische werkeloosheid
ontstaat ook technologische werkverruiming. Welk een leger
mensen heeft de auto te werk gesteld in fabrieken, in reparatie-werkplaatsen, kortom in talloze bedrijven en beroepen?
Dit geldt voor vele nieuwe vindingen. Maar ook op een secundair plan is de invloed der uitvindingen groot en diep.
Denken wij aan de invloed van de nieuwe verlichtingstechniek, die een andere werkindeling mogelijk maakt; aan
de vorderingen der medische techniek, die het leven der
mensen verlengt en verbetert, aan air-conditioning, die volkomen nieuwe mogelijkheden opent voor de arbeid in tropische gewesten. En schouwend in de toekomst: welke grote
veranderingen in woven, werden, verkeer en ontspanning zal
de algemeen bruikbare toepassing der loodrecht stjgende en
dalende vliegmachine opleveren, die de stedebouw een ander
aanzien zal geven en misschien de autobanen, die ten koste
van zulke enorme uitgaven gebouwd werden, waardeloos zal
maken, lang voordat zij versleten zijn!
Denken wij eveneens aan de verdere ontwikkeling van de
191

trailer! In de Verenigde Staten is de invloed daarvan op de
mensen en hun „ruimtelijke gedragingen" nu reeds goed
merkbaar. Zal de zoning op wielen onze stadshuizen vervano-b en zoals ze al bezig is te doen in vele gevallen aan de
overzijde van de Oceaan? Wij kunnen nauwelijks bevroeden
wat het algemeen gebruik van de woonwagen zal betekenen
en welke enorme maatschappelijke omwentelingen op elk
gebied de doorvoering daarvan teweeg zou brengen. Zullen
de steden worden vervangen door kampementen? Dit is geen
toekomstdroom meer, wij kennen die autokampen in Amerika
reeds bij honderden en zeer grote. Zal sectarisme en provincialisme, waarvan wij de Amerikaanse verschijningsvorm in
hoofdstuk 5 beschrijven, het afleggen tegen de trailer, in plaats
van tegen de naastenliefde en de verdraagzaamheid, die niet
in staat bleken deze plagen te overwinnen?
De televisie. Waar zal zij ons heenvoeren? Tegenover de
middelpuntvliedende werking van vele vindingen, zou de
televisie wel eens een krachtige middelpuntzoekende kracht
kunnen worden, en het losser wordende gezinsverband weer
verstevigen. De verdere ontwikkeling van kleurenfotografie
en vooral van de stereoscopie zal bij de ontwikkeling der televisie een belangrijke rol kunnen spelen.
,

* * *
Dat de rede een zwakke broeder is, wordt bewezen doordat
vele vindingen die tot het geluk der mensen bijdragen, evenzeer hun ongeluk plegen te zijn. De overwinning van tijd en
ruimte door vliegmachine en radio zouden,naar studeerkamergedachte, een verbetering in de betrekkingen tussen mensen
en naties teweeg moeten brengen. En wat zien wij anders om
ons been dan haat en wreedheid? Het schijnt wel dat de
mensen, met de vergroting der mogelijkheden om vreedzaam
met elkaar te leven, alle krachten in het werk stellen om deze
ontwikkeling tegen te gaan! Hiermee zijn wij aangeland bij
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de tegenstand, die de toepassing der technologische vernieuwing van de mensen en hun instellingen pleegt te ondervinden. Daaruit zal ons blijken, dat niet de rede en het vernuft
de ontwikkeling der werkelijkheid bepalen, doch daarbij veeleer tegengestelde krachten aan het werk zijn.
„De geschiedenis der uitvindingen", zegt Bernard Stern, „is
vol van weerstanden en vertragingen in de aanvaarding van
uitvindingen, die later van onschatbare waarde voor de mensheid bleken te zijn."
Toepassing op grote schaal van nieuwe dingen hangt of van
de toestand der samenleving. Als men Stern met aandacht
volgt, dan moet men wel tot de conclusie komen dat de
weerstand tegen nieuwe dingen recht evenredig is aan hun
belang voor de mensheid, die zich voortdurend en krampachtig tegen haar eigen meest essentieele belangen schijnt te
verweren. De geschiedenis van de spoorwegen bewijst dit,
evenals die van de auto. De aanvaarding van de autobus als
vervoermiddel werd en wordt—althans in ons land niet
bepaald door de vraag, of de bus wel het geeigende vervoermiddel is voor korte afstanden, doch door overwegingen, die
met het gemak der mensen niets uit te staan hebben. Ook bier
botsen belangen tegen elkaar, die in een „planned society" niet
tegenover, doch naast elkaar geplaatst kunnen worden.
Een enkel voorbeeld van dit soort weerstanden moge aan Bernard Stern's studie in Technological Trends ontleend worden:
„Vroege experimenten met electriciteit werden doodgezwegen
of belachelijk gemaakt. Galvani, die in 1762 de beroemde
experimenten met de reacties van kikkerpoten op electrische
schokken deed, heeft gezegd: „Ik word vervolgd door twee
soorten mensen: de geleerden en de betweters, beiden noemen
mij de kikkerdansmeester. Toch weet ik, dat ik een van de
grootste krachten van het heelal ontdekt heb."
De mogelijkheden der electriciteit werden door Faraday in
13
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1832 reeds gezien, maar desondanks werd eerst de stoommachine ingevoerd, die vanwege de daarin gestoken gelden
de toepassing der electriciteit remde.
De electriciteitsmaatschappijen zelf, hebben lange tijd de
grootste blunders gemaakt in de waardering van wat met
electriciteit gedaan kon worden. De hoog-frequente gelijkrichter werd niet door de electriciteitsmaatschappijen gebracht, en toen iemand er mee voor de dag kwam werd de
vinding niet geaccepteerd.
Het kan nauwelijks beweerd worden, dat Edison's uitvinding
van de gloeilamp overal toegejuicht werd. De New-York
Times van December 1879, waarin een verslag voorkomt van
de nu beroemde demonstraties van Edison, bevatten een
verklaring van Professor Morton, die protesteert tegen de
drukte, welke van deze vinding gemaakt wordt, „terwijl toch
ieder, die met het onderwerp bekend is, zal erkennen, dat het
een hopeloze mislukking is." De directeur van de New-York
Herald gaf zijn stadsverslaggever een uitbrander, omdat deze
een prijzend artikel over Edison's vinding gemaakt had; op
grond van de overweging, „dat zulk licht in strijd met de
natuurwetten is."
De eerste demonstraties van de gloeilamp door Edison verontrustte de Londense beurs. De gasmaatschappijen vertraagden de toepassing.
In Juni 1929, toen to San Francisco gas door electriciteit voor
straatverlichting werd vervangen schreef een krant: „Vele
mensen zal het verdwijnen van gas spijten, want de lampopsteker was een echt type. Speciaal op „Russian Hill"
betreuren de mensen die verandering. Zij vinden het gaslicht meer overeenkomen met het bohemien-karakter van de
buurt." Veranderingen binnen de electriciteits-industrie zijn
vertraagd of tegengehouden door de aankoop of onderdrukking van patenten door de grote maatschappijen, die het
gebied beheersen. Van 1896 tot 1911 hadden de „General
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Electric" en de „Westinghouse Company" een patent-inkoopovereenkomst, waarbij afgesproken werd, dat geen van beide
patenten zou kopen, welke voor de andere partij nadeel zouden kunnen opleveren; waardoor vele uitvinders geen markt
voor hun ontdekkingen konden vinden. Een verbeterde electrische lamp, die aan de gebruikers 10 millioen dollar per
jaar zou besparen, werd uitgevonden, doch niet in de handel
gebracht. "
Soortgelijke mededelingen doet Stern van uitvindingen op de
gebieden van metallurgie, textielmachines, landbouwmachines
en bouwmaterialen.
De weerstanden komen niet alleen van de zijde van bestaande
machten, maar berusten in wezen eveneens op massa-psychologische gesteldheden, die zich tegen maatschappelijke vernieuwing verzetten. Een situatie, die aan elken socioloog overbekend is. De tegenstand is een combinatie van religieuze,
sociale en economische overwegingen, die dikwijls moeilijk te
ontrafelen is. Verzet tegen verandering is diepgeworteld in
den mens. De auteurs van de Onafhankelijkheidsverklaring
wisten daarvan reeds te zeggen: „ . alle ervaring heeft aangetoond, dat de mensheid eerder euvels duldt, dan deze te
doen verdwijnen door de dingen op te heffen, waaraan zij
gewend is."
Deze weerstanden ontstaan niet alleen wanneer grote, ingrijpende veranderingen verwacht worden van de invoering
van nieuwe dingen, maar evenzeer wanneer die veranderingen
slechts weinig ingrijpend zijn.
Zoals gezegd: het verzet tegen vernieuwing op technisch
gebied komt voort uit dezelfde gesteldheid, waardoor de mens
zich tegen alle ware vernieuwing verzet. Men is er in geslaagd,
het nieuwe te omringen met een waas van onsoliditeit en
ondeugdzaamheid—ook in morele zin. Het verzet van machtige instellingen vindt zijn oorzaak dikwijls niet in een
werkelijk bezwaar van de leiders der instellingen tegen het
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betreffende object, maar eerder in de algemene gedachte, dat
„uit het een, het ander kan voortkomen."
De crisis heeft de strijd tegen de uitvindingen nog versterkt.
Tengevolge van de beroemd-beruchte codes der National
Recovery Administration was alle vernieuwing in talloze
bedrijfstakken eenvoudig verboden.
De meest conservatieve voorstellen kregen gehoor: splitsing
der industrie in de allerkleinste eenheden, herstel van het
handwerk, waren (en zijn) schering en inslag zowel bij mensen
die het goed, als die het kwaad menen. „Zulk een geestelijke
atmosfeer is nauwelijks gezond voor technologische vooruitgang", zegt Stern, die zijn beschouwingen over dit thema
eindigt met de vaststelling:
„Weerstand tegen technologische veranderingen is zozeer als
een deel van het historische proces te beschouwen, dat hij in
de verdere ontwikkeling der technologie niet verwaarloosd
kan worden. Er zijn pschychologische factoren bij individu
en groep, die stilstand in de hand werken; maar daar staat
tegenover, dat het vooruitzicht van gemak en beloning hier
een machtig tegenwicht vormt. De wezenlijke determinanten
voor de afwezigheid of of aanwezigheid van weerstanden op
dit gebied liggen in de sociale en voornamelijk in de economische structuur der samenleving."
Stern ziet in een „planned economy" de voorwaarde van de
harmonische aanvaarding der vernieuwing, want „het kapitalisme heeft inhaerent in zijn structuur en werking, factoren
die deze aanvaarding tegenhouden, en zodoende in de
praktijk de industrie verhinderen gelijke tred te houden met
de wetenschap." Voorwaar, een stoutmoedige verklaring in
een officieel regeringsrapport!
* * *

Wij zullen nu trachten, de vraag naar aard en omvang van
enkele toekomstveranderingen op het gebied van landbouw,
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verkeer, communicatie, electriciteit en constructie, als gevolg
van de technische ontwikkeling, te beantwoorden. Dat het bij
een voorzichtig tasten blijft, zal men ook zonder toelichting
begrijpen.
Land- en bosbouw. Men pleegt wel eens te eenzijdig te staren
naar de veranderingen in het maatschappelijk leven, die het
gevolg zijn van de mechanisatie. De landbouw is daar om te
bewijzen, dat de vooruitgang niet alleen of in de eerste plaats
door de machine wordt gebracht. Verbetering van zaden en
veredeling van vee, verbeterde bestrijding van insecten en
ziekten, de enorme ontwikkeling van de kennis van de bodem
en de toepassing daarvan, de verbetering in de bedrijfsvoering,
zijn bewijzen voor deze stelling. En geen van deze bronnen
is opgedroogd; sommige moeten zelfs als pas-aangeboord beschouwd worden.
Welke veranderingen heeft de Amerikaanse landbouw niet
ondergaan sedert de onafhankelijkheidsverklaring in 1776
der dertien staten van Amerika's Oostkust, toen de boeren
nog grotendeels hun bedrijf voerden zoals drie duizend jaar
geleden! De ijzeren ploeg kwam pas in gebruik tussen 1820
en 1830. Daarop volgde een stroom van verbeteringen, die
een hoogtepunt bereikte in de ook voor andere landen zo belangrijke uitvinding van de benzine-motor—waaruit de tractor ontstond—en door de vrachtwagen het landbouwbedrijf uit
zijn isolement haalde, daarin gesteund door radio en telefoon.
Maar die stroom van verbeteringen is niet overal op dezelfde
wijze doorgedrongen. Het welvaartspeil der zuidelijke boeren
in Amerika is nog bedroevend laag en het percentage ervan,
dat geprofiteerd heeft van de vooruitgang in bedrijf en leven,
door de technologie mogelijk gemaakt, is nog gering.
Hier zal alleen een betere ordening van de verdeling van
lusten en lasten oplossing kunnen brengen. De Rooseveltregering tracht te voorzien in de nog zeer gebrekkige electriciteits-voorziening ten plattelande door de schepping van de
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Rural Electrification Administration, die reeds vele practische
successen geboekt heeft. Een belangwekkend beeld van de
productie-toename in de landbouw wordt gegeven in een
publicatie van het bekende „Brookings Institution", dat ons
voorrekent dat het productievermogen van de landbouw van
1922 tot 1926 met 27% toenam.

Het is een niet te weerleggen feit, dat de technische hulpmiddelen en vooral de machines—uitgedrukt in termen van
rentabiliteit—bruikbaarder zijn naarmate een boerderij groter is. Dit geldt vooral voor de in Amerika zo belangrijke
graanbedrijven. Tegenover de voordelen van de mogelijkheid
van een intensief en daardoor efficient gebruik van landbouwmachines, staat echter het nadeel van de grotere gevoeligheid van het bedrijf voor: 1° de economische conjunctuur, 2 °
plantezik,3°wrsomtandighe.
„Het boerenbedrijf, zoals zich dat rondom het gezin heeft
opgebouwd, heeft een buitengewone kracht getoond om aan
deze gevaren het hoofd te bieden. Het gezin is bereid, zijn
levenspeil te verlagen en gaat voort met de productie, zelfs
wanneer de beloning van de arbeid tot een minimum is
teruggebracht", schrijft Mac-Crory.
De ontwikkeling van de toepassing der motor gaat nog steeds
voort, en vooral is een belangrijke uitbreiding te verwachten
door de invoering van de koeltechniek in het landbouwbedrijf.
Rijdende koelkasten zullen steeds meer gebruikt worden om
levensmiddelen, die aan bederf onderhevig zijn, naar de verst
verwijderde plaatsen te brengen. Het klimaat wordt steeds
meer „onder de knie" gebracht. De koelkasten, waarvan het
gebruik in Amerika tengevolge van het klimaat in een groot
deel van het land reeds algemeen is, zullen ook de plattelandshuizen binnendringen. In het begin van deze beschouwing
zei ik reeds: de technologie beperkt zich niet tot de machines.
Gewichtiger voor land en mensen zijn de vorderingen, ge198

maakt in afwatering, landaanwinning, de strijd tegen de overstromingen—allemaal zaken door de Roosevelt-regering met
veel energie aangepakt. Dank zij de technologische verbeteringen werden in de Verenigde Staten meer dan twintig millioen H.A., of zesmaal de oppervlakte van Nederland, van
moeras in landbouwgrond herschapen. Er wachten nog 24
millioen H.A. op die verandering.

De irrigatie. Alleen door de toepassing van nieuwe vindingen,
materialen en methoden is het mogelijk geworden om acht
millioen H.A. kunstmatig van water te voorzien en zodoende
landstreken voor de agrarische producten te ontsluiten, die
v6Ordien dorre woestijnen waren. De civiel- en werktuigkundig ingenieur komt ook in Amerika dikwijls voor den landbouwkundig ingenieur. Door deze irrigatie ontsnapt een
belangrijk deel van het landbouwbedrijf in het Westen aan
het toeval der weersomstandigheden. Hetgeen niet betekent
dat men in Amerika de natuur overwonnen heeft: daarvan
getuigt het verzande gebied (z.g. „dust-belt") het beste. Al
moet daarbij bedacht worden, dat de „dust-belt" eerder een
door den mens dan door de natuur veroorzaakte ramp is.
Naast de verbetering van de bodem is de verbetering der
producten een bewijs van de technologische vooruitgang. Op
alle gebieden der landbouwproductie worden verbeteringen
aangebracht als gevolg van de rusteloze arbeid van mannen
der wetenschap. Nieuwe gewassen worden geintroduceerd, o.a.
de soyaboon; de strijd tegen plantenziekten wordt met succes
gevoerd en al deze „trends" zullen onverminderd voortgaan.
Hetzelfde geldt voor de verbetering van de veestapel, dank
zij de vooruitgang der veterinaire kennis en de techniek van
de veeteelt.
De ontwikkeling van de meteorologie is niet alleen nuttig voor
uitgaande mensen, maar nog eerder voor de thuisblijvende
boeren, die door de radio worden gewaarschuwd tegen de
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geweldige veranderingen die sommige klimaten—er zijn er
meerdere in Amerika—eigen zijn.
De geschiedenis der kunstmeststoffen en haar invloed op
bodem, producten en mensen is een der spannendste, die de
Amerikaanse technologie te vertellen beef t. De toekomstige
ontwikkeling daarvan belooft nog grote mogelijkheden. Door
verbeterde fabricagemethoden kan de prijs laag gehouden
worden, met als gevolg een intensiever en ruimer verspreid
gebruik, en dus een verhoogde opbrengst, met een beter
product.
Door uitbreiding van het gebruik van kunstmest, zal ook
schraal land hoe langer hoe meer in gebruik genomen kunnen
worden.
Een hoofdstuk op zichzelf zou nodig zijn om het belangrijke
aspect van de ontwikkeling der industriele verwerking van
agrarische producten te behandelen. Beperken wij ons hier
tot een voorbeeld uit talloze:
De cellulose. Wij leven in een „cellulose-tijdperk". Uit cellulose komt papier, kunstzijde, celophane en wat al niet. De
papier-productie en -verwerking moge velen aan de kost
helpen; als middel tot gedachten en feitenoverbrenging zie ik
evenwel in de toekomst een veel groter gebruik komen van
andere middelen, waarover straks meer.
De wereldproductie van het celluloseproduct kunstzjde is in
de laatste tien jaren vervijfvoudigd. De toename alleen in
1935 was bijna even groot als de totale productie tien jaren
geleden en het gebruik is nog steeds stijgend.
De toepassing ervan in de dameskleding getuigt zowel van
fenomenale bekwaamheid als van waarlijk miraculeuze yindingrijkheid. Daarnaast is toepassing van de cellulose te verwachten op het gebied der verpakking van vloeibare stoffen
en door verbinding met andere producten eigenlijk op alle
gebieden waar de technologie werkzaam is.
De toepassing van het natuurproduct hout is slechts een voor200

beeld van de ontwikkeling, welke op alle gebieden in de
verwerking van landbouwproducten is waar te nemen; een
ontwikkeling, die het leven op aarde op vele gebieden der
menselijke activiteit en non-activiteit zal verbeteren.

Transport. Er zijn onderwerpen, die zoal niet doodgepraat
zijn, het dan toch schijnen en daarom een zekere zelfoverwinning kosten om zich daarover opnieuw tot lezen te zetten. Het
verkeer is daar een voorbeeld van. De lezer late zich niet
afschrikken: ik beloof een niet-alledaags verhaal.
Laten wij ons eerst vrij maken van de gedachte dat het verkeer een zaak op zichzelf of een uitsluitend technische aangelegenheid is.
Voor de meeste mensen is het verkeer een middel om naar
andere plaatsen te gaan en andere plaatsen te zien. De verkeerssituatie wordt dus bepaald door allerlei omstandigheden,
die met het verkeersmiddel op zichzelf niets uit te staan
hebben. In Amerika zien wij enorme verplaatsingen van
bedrijven en mensen waarvan het verkeer en de verkeersmiddelen in de „oude" streek de dupe worden.
De verplaatsing van de textiel-industrie uit „New-England"
naar de zuidelijke staten en van de schoenenindustrie van het
Oosten naar de „Middle-West" zijn daar voorbeelden van.
Ook in Engeland is de beweging van het Noorden naar het
Zuiden gericht, in zulk een omvang en in zulke getallen, dat
planogen en sociologen ervan „op hun hoofd staan"; in welke
stand de regering ze voorlopig rustig laat, in de gegronde
hoop dat zij wel moe zullen worden en daardoor ongevaarlijk!
De verkeers-beperkende invloeden in de toekomst zijn o.a. de
in een niet ver verschiet liggende stabilisatie der bevolking,
die in enkele delen van Amerika reeds is ingezet; vervolgens
de steeds toenemende rationalisatie van de industrie, waardoor zoveel mogelijk handelingen op een ruimtelijk beperkt
gebied plaats vinden en verspilling aan tijd en middelen door
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transport tijdens het fabricageproces vermeden wordt.
Ten derde, het vervoer van producten door pijpleidingen,
mogelijk gemaakt door nieuwe vindingen. Hierdoor komt de
spoorwegsituatie er niet mooi uit te zien, wanneer men
bedenkt, dat voor de economische crisis in het jaar 1928 eenderde deel van de totale tonnenmaat van het spoorwegvervoer in Amerika door kolentransport gevormd werd, dat
het vijfde deel van de totale inkomsten der spoorwegen
uitmaakte.
Spoorwegen nu en straks. Een grote uitbreiding van het
reeds dichte spoorwegnet is in de Verenigde Staten niet te
verwachten. Wel een verdere uitbreiding der electrificatie, in
het bijzonder in de dichte verkeersgebieden. Gelet op de
enorme of Standen zal voor het grote verkeer nog lange tijd de
(geperfectionneerde) stoomlocomotief gebruikt worden. 1k
kreeg de indruk dat de ontwikkeling der spoorwegen in
Amerika ten zeerste belemmerd wordt door de slechte financiele positie van de meeste maatschappijen, die nog verergerd
wordt door de verspilling tengevolge van onderlinge concurrentie op dezelfde trajecten. Ordening der spoorwegen staat
reeds lang op het program in Amerika, doch de macht der
„zestig families" schijnt een bevredigende voortgang hiermede
steeds opnieuw te doen mislukken.
Yrein tegen auto in Amerika. In de Verenigde Staten wordt
een vinnige strijd gestreden tussen trein en vrachtwagen (ook
op dit gebied voelen wij Hollanders ons direct thuis!) Van die
strijd hangt af, wat er met de spoorwegen gaat gebeuren.
Naarmate de regering financieel meer belang krijgt bij de
spoorwegen zal zij het wegentransport meer aan banden gaan
leggen. Ook bier kan ik—op gevaar af eentonig te wordenslechts een oplossing zien door middel van een ,,planned
society." Anders blijft het sukkelen.
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Yrein tegen pijpleiding. „De minst in 't ooglopende, de meest
efficiente en de economisch meest doeltreffende van alle
huidige vormen van goederen-transport is de pijpleiding",
aldus de auteurs van Technological Trends.
In 1932 was de totale lengte der pijpleidingen in de Verenigde
Staten reeds 150.000 km.
Een verdere uitbouw van dit voor vloeibare producten zo
efficiente vervoermiddel is te verwachten. De mate van ontwikkeling wordt mede bepaald door de technologische vorderingen in de vloeibaarmaking van vaste stoffen, in het
bijzonder steenkool.
Luchtvaart. De ontwikkeling van het luchttransport is een
der belangrijkste „features" van Amerika. Land en bevolking
werken samen om het luchtverkeer tot een groot succes te
maken. De afstanden zijn enorm, de mensen flink, men kijkt
niet op een dubbeltje; en zo maakte ik mee dat 's avonds na
een rationale conferentie in Minneapolis het gezelschap laat
in de avond „uitdunde", omdat de een de vliegmachine naar
San Francisco nam, de ander naar New-York, een derde en
vierde „ergens anders heen"; waarbij men geen ogenblik de
gedachte kreeg dat deze mensen zich opmaakten voor een
tocht, zoals van Amsterdam naar Moskou!
De laatste cijfers ken ik niet, maar wel is te vermelden dat
in 1926 het totaal aantal luchtpassagiers in de Verenigde
Staten voor het hele jaar nog geen 6000 bedroeg en in
1937 .. 100.000 per maand.
Op zichzelf ziet dit cijfer er verbazingwekkend uit, dock
tenslotte betekent het luchtverkeer nog maar een procent van
het passagiersverkeer per trein en per auto (interlocaal).
Het luchtverkeer leent zich voor grootse . . . en onjuiste
profetien. In Amerika is de situatie zo: bij treinafstanden
van 3 a 4 uur zal men ook in de toekomst de voorkeur aan
de spoor geven. Het grote afstandsverkeer is ten slotte geen
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massavervoer, en ik zie ook niet in dat het binnen afzienbare
tijd mogelijk zal zijn, dusdanige kostenvermindering in het
luchttransport to brengen dat de „man met zijn confectiepakkie an" het vliegtuig zal kunnen verkiezen boven de trein.
De luchtvaart schept eerder nieuw verkeer dan dat ze oud
verkeer wegneemt. Het zal ook in de toekomst een hoogst
gewichtige, doch numeriek geringe rol spelen.
Hoe staat het met de verwachting omtrent de „vliegende
mens" in Amerika? boor ik mijn lezers vragen. Ik moet
het antwoord schuldig blijven; de mannen van Technological
Trends hebben dit onderwerp niet aangesneden en op eigen
gezag waag ik mij daar niet aan.
De toekomst van de auto zal in de Verenigde Staten weinig
opzienbarends opleveren. Reeds in 1935 was er een auto op
elke 4.79 personen. In 1932, dus drie jaar eerder, was er een
auto op elke 3.6 bewoners van de Staat Colorado, terwijl deze
verhouding voor de Staten Kansas en Ohio respectievelijk 1 op
3.7 en 1 op 4.05 beliep. Grote uitbreiding in aantallen is dus
niet waarschijnlijk, wanneer men het autorijden tenminste tot
volwassenen wil beperken. Dat de kinderen spoedig hun
auto-ped voor een auto zullen verwisselen lijkt mij onwaarschijnlijk. Over de toekomst der woonauto heb ik reeds in het
begin van dit hoofdstuk gesproken.
Opvallend is de volstrekte chaos in het gebruik der verkeersmiddelen, towel in Amerika als in Europa.De auto is voor het
vervoer van een persoon het meest oneconomische vervoermiddel dat men zich denken kan: vermoeiend voor den bestuurder, gevaarlijk voor hem en anderen. De aanleg van vele
wegen berust op het fetisch-karakter, dat de auto-industrie en
de wegenbouwers aan het wegverkeer hebben gegeven. Niet
voor het doordringen van een behoorlijke semantische kennis
zal hierin verandering komen.

* * *
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Communicatiemiddelen. Het gebeurde in September van 1938,
aan boord van de Nieuw Amsterdam, op de thuisreis van
-

New-York. Wij waren Southampton gepasseerd. Na het
avondeten kwam er een ongebruikelijke stemming; ieder
wachtte op de radiorede van een bekend staatsman. Het was
een avond van louter balsem en honig. Maar de stemming
was beneden nul! Men wachtte . . . . in de naïve hoop dat de
staatsman in kwestie ons zou vertellen wat hij van plan was
te doen. Het was weer het gebruikelijke woordenspel, getuigend van een diep inzicht in de gebrekkige taalkennis der
mensen en de machtige werking van klanken zonder inhoud.
Maar het wonder was de radio, die de mensen daar ver op
zee in zijn greep had. Het was het wonder van de moderne
communicatie, aangewend voor bone doeleinden, en zodoende
een bewijs te meer voor het feit dat de formidabele ontwikkeling der techniek niet gepaard gaat met een stijging van het
beschavingspeil. Dit is de tegenstelling, die het schrijven van
dit hoofdstuk tot een zo pijnlijke taak maakt: omdat men bij
de beschrijving van al de technische wonderen, waarover wij
beschikken en van de wonderen, die nog ter beschikking der
mensen zullen komen, steeds moet vragen: Maar waartoe
gebruiken wij dat alles? Niemand zal de zegeningen der technologische ontwikkeling kunnen ontkennen; ze gaan echter
gepaard met te veel boosheden om waarlijk enthousiasme te
wekken. Neen, wij zijn er nog niet in geslaagd, ons naar behoren van wetenschap en techniek te bedienen, ondanks het
feit dat men het tegenwoordig kan ,treffen', bij zijn barbier
geknipt te worden onder de tonen van .. een pianoconcert
van Beethoven (haastig, en midden in een Satz omgedraaid
naar een vrolijk nummertje uit Luxemburg)!
Dit ter inleiding voor de paragraaf over de technologische
verwachtingen op het gebied der communicatie, waaronder
wij bier verstaan de overbrenging van alle soorten mededelingen van den enen mens naar den ander; het menselijk
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gedachtenverkeer dus, zoals het plaats vindt per draad en
zonder draad, per film en met behulp van papier en inkt.
Alles went, ook wonderers! Wij zullen de ontwikkeling tot op
de dag van heden der communicatiemiddelen als telefoon,
draadloze telegrafie en radio, als bekend veronderstellen. De
stadsbewoner zal trouwens in zijn pogingen om dit boek
,rustig' te lezen, wel gehinderd worden door de klanken uit
de radiotoestellen van zijn beneden-, boven-, linker-, rechter-,
voor- en achterburen, om zodoende op ruwe wijze aan de
greep van de radio op de samenleving herinnerd te worden.
Ik kan mij voorstellen dat de stedeling dit deel van het hoofdstuk over de toekomst der communicatie zelfst met angst en
vreze leest, in de gedachte: „wat hangt ons in vredesnaam nog
meer boven het hoofd?". Die verwachting is reeds bezig werkelijkheid te worden!
De televisie wordt op commerciele basis vervaardigd tegen
een schappelijke prijs en met een bewonderenswaardige kwaliteit der beelden. Ik spreek hier niet van ,horen zeggen', want
ik heb kort geleden de inderdaad miraculeuze resultaten van
de ontwikkeling der televisie in Londen met eigen ogen gadegeslagen. De televisie is daar om te bewijzen dat het menselijk
vernuft, op technologisch terrein althans, voor niets meer
staat. Hoe kort is het nog geleden dat met redenen omklede
bewijzen werden geleverd dat de televisie nooit binnen het
bereik der gewone mensen zou komen; ja, ik herinner mij
een betoog in een zeer ernstig blad, waarin beweerd werd dat
televisie niet eens uit het stadium der eerste experimenten
zou geraken. Welnu, de televisie is er! Te oordelen naar wat
ik ervan zag mag ik zonder aarzeling zeggen dat de beeldscherpte niet voor die van de beste filmprojectie onder doet.
De verdere verbreiding is eerder een vraag van commercieele
dan van technologische aard. En hier zijn wij reeds midden
in het stadium van de strijd tegen de weerstanden, die volgens
Stern automatisch optreden bij de invoering van nieuwe
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dingen. Ondertussen gaan de experimenten met kleurentelevisie voort, en de resultaten zijn zodanig dat practische
toepassing binnen afzienbare tijd te verwachten is. Ontwikkeling is ook al waar te nemen in de drie-dimensionale televisie,
zodat de profetie niet te boud is, dat nog lang voor het jaar
2000 de mensen in hun huizen of woonauto's zullen zitten en
op hun gemak (in natuurlijke kleuren en in drie dimensies,
begeleid door de natuurlijke geluiden en misschien wel door
de natuurlijke geuren—hetgeen soms minder plezierig zal
zijn!) de gebeurtenissen zullen kunnen volgen, die op verre
afstand plaats vinden.
Voor hen die deze profetie fantastisch vinden, moge een kleine
geschiedenis verheldering brengen: In 1923 studeerde ik aan
de Technische Hogeschool te Dresden. Op een seminarium
betoogde een Spaans medestudent, dat de tijd nog wel zou
komen, waarin geen telefoonjuffrouwen meer nodig zouden
zijn en wijzelf automatisch de verbinding tot stand zouden
brengen met elk telefoontoestel binnen een cirkel van tientallen kilometers. Hij werd uitgelachen. Zestien jaar later
manipuleert een kleine dreumes het automatische telefoontoestel ,of het zo hoort' en vergeten wij welk een technisch
wonder wij hier ter beschikking hebben. Op het gebied der
communicatie staan onze ingenieurs inderdaad voor niets. En
daarom kan de voorspelling omtrent de verdere ontwikkeling
der televisie, zoals hierboven geschetst„zonder korreltje zout'
genoten worden.
De toekomstverwachtingen van telefonie en telegrafie zijn
minder sensationeel; hier zal de bestaande ontwikkeling
rustig worden voortgezet, iets volkomen nieuws wordt niet
verwacht. De draadloze overbrenging van beeld en woord zal
verder geperfectionneerd worden. De courant zal misschien
worden vervangen door een combinatie van woord en beeld,
waarvoor geen principieele nieuwigheden behoeven te geschieden, omdat het hier slechts een van de toepassingen der
207

televisie betreft. De wereld zal steeds kleiner worden. . de
mensen ook steeds beter?

Drukkunst en fotografie. De veranderingen op het gebied
der druktechniek waren veel en veelvuldig in deze eeuw, en
niets wettigt de verwachting dat deze ontwikkeling niet in
dezelfde vaart zal voortgaan. Wij zijn in dit hoofdstuk echter
voornamelijk geinteresseerd voor de sociale werking der
uitvindingen, en wezenlijke veranderingen op het gebied der
drukkerij zelf hebben zich nog niet aangekondigd. Een boek
moge op een andere wijze gedrukt worden, de zwart-wit
cliche moge eerlang alleen historische waarde hebben, ingrijpende maatschappelijke gevolgen zijn daarvan niet te
voorzien.
Ondertussen kunnen de wonderen die op het gebied der
kleuren-fotografie tot stand komen, zelfs de meest verwende
mensen nog paf doen staan. Vorig jaar zag ik te New-York
een tentoonstelling van fotografische opnamen in kleuren,
die niet alleen van het kunnen van de betreffende fotografen
getuigden, maar evenzeer van de graad van volmaaktheid,
die de kleurenfotografie in Amerika bereikt heeft.
Te verwachten is dat men er zeer spoedig in zal slagen,
dezelfde perfectie in de kleurendruk van de werkelijkheid te
bereiken, als men nu reeds in de reproductie van schilderijen
bereikt heeft.
Een bijzonder gebied, waarvan nog grote dingen te verwachten zijn is de rolfilm—al gaat het ook hier over verdere
ontwikkeling van wat nu reeds geschiedt. De lastige,
omslachtige en breekbare lantaarnplaatj es voor proj ectiedoeleinden zijn nu al een zaak uit de oude doos. Een
Amerikaanse firma brengt reeds een heel handig en licht
koffertje in de handel, een klein projectie-apparaat bevattend
voor een smalfilm, waarop men een reeks van tientallen
stilstaande beelden (elk beeld een lantaarnplaatje) zijn ge208

fotografeerd. „Nuts"-sprekers en andere sprekers zijn dus
van een nachtmerrie verlost .. maar er blijven hun nog vele
andere over!
Belangrijke ontwikkeling is nog mogelijk op het gebied der
letterprojectie op smalfilm. Een dergelijke film zal gelezen
kunnen worden door middel van een speciale lens of door
projectie. Jets principieel nieuws hoeft daarvoor niet gebracht to worden; alleen maar commerciele bruikbaarmaking
van wat technologisch reeds nu slechts een ,peuleschil' is.
Mr. Giegengack zegt in zijn geleerd artikel in Technological
Trends over „Printing and Photography":
„Men heeft uitgerekend dat, indien een bladzijde druks kan
worden opgenomen en teruggebracht tot een vierkante milimeter fotografische film, alle boeken van de Congress-bibliotheek op deze wijze ondergebracht konden worden in de
ruimte welke nu wordt ingenomen door het kaartregister van
die boeken."
De sociale consequenties der microscopische filmbandfotografie van boeken zullen zeer belangrijk zijn. Denkbaar is
zelfs dat het intermediair van het boek geheel vervalt. Onze
boekhandelaren worden dan smalfilmverkopers—of zal de
overwinning van het film-boek ook het einde van de tegenwoordige verkoopmethoden der geestelijke productie betekenen? Het transportvraagstuk van boeken, tegenwoordig
zulk een kostbare en lastige aangelegenheid, wordt spelenderwijs opgelost: Waar men nu zware pakketten met hoge
vrachtkosten ontvangt van zijn boekhandelaar of ter leen van
wetenschappelijke bilbliotheken, krijgt men dan een doosje
toegestuurd ter grootte van een lucifersdoos; hetgeen het
moeilijke vraagstuk van het wederinpakken en terugzenden
tot een herinnering zal maken aan het achterlijke papieren
tijdperk, waarin wij nu leven!
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woordenschotjes die men tussen de wetenschappen zet, zijn
misplaatst. Er zijn eigenlijk geen aparte wetenschappen.
Waar begint in de electro-techniek de electriciteitsleer en
waar eindigen de physica en de chemie? En wat zijn beide
anders dan uiterst gecompliceerde en eigenlijk onontwarbare
groepen van „weten"?
Het zijn allemaal aspecten van dezelfde zaak; en wanneer
hier de electrotechnische industrie ten tonele gevoerd wordt,
dan bedenke men dat dit een term is, die een uiterst beperkt
beeld geeft van waar het om gaat.
(Deze opmerkingen komen voort uit het beangstigd gemoed
van den schrijver, die uit de ontzaglijke hoeveelheid stof
welke de technologie biedt, hier en daar een staaltje uitpikt
en daardoor gevaar loopt, eerder misverstand dan verstand
te wekken! Maar: „un homme averti en vaut deux." Ik
heb meermalen tijdens het schrijven van dit hoofdstuk geaarzeld .. Doch in een boek dat tracht, enkele hoof dmomenten van het Amerika van heden vast te leggen kan nu eenmaal
de ontwikkeling der technologie niet buiten beschouwing
blijven, omdat deze het uiterlijk en voor een goed (of kwaad?)
deel het innerlijk bepaalt van de Verenigde Staten van nu
en straks.)
De „impact" (de „greep") der technologie is zó groot dat
er mensen zijn, die met klem van redenen betogen dat de
General Electric en de Standard Oil Amerika en de wereld
daarbuiten regeren. Het „boekje" door Lundberg over macht
en middelen der grote technologische instellingen ,open
gedaan' is wel geschikt om de overtuiging te vestigen, dat
gebruik en misbruik der technologie verward dooreenlopen.
„Refine Wissenschaft" en toegepaste wetenschap zijn broertje
en zusje in de technologie en in het bijzonder in de electrotechniek. Wat wij hier zullen beschouwen is dus niets anders
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dan zaken, die elk afzonderlijk en allen tezamen resultaat zijn
van een heel lange reeks theoretische en practische onderzoekingen, waar het gehele apparaat der wetenschap aan
te pas komt. Geen gebied is zó geschikt, als voorbeeld te
dienen van de betekenis van de rol die „research" tegenwoordig in de techniek speelt, dan juist de electro-industrie.
Men zegt niet te veel wanneer men betoogt dat General
Electric in Amerika, en onze Philips op hunne laboratoria
drijven, waarmede uiteraard niets dan goeds bedoeld wordt.
Dit duidt echter meteen de betekenis aan van de beoefenaars
der zuivere wetenschap in onze samenleving. Wie daar meer
van wil weten, zij de lezing van het voortreffelijke boek van
Professor Bernal The social function of science aanbevolen.
De sociale invloed der technologie en van de electrotechniek
in het bijzonder, wordt wel heel goed aangeduid door
Andrew Cruse, die zegt:
„Wij denken er tegenwoordig niet aan, om werkzaamheden
zoals het jagen en doden van dieren voor gebruik van hun
vlees, het kappen van hout, het halen van water uit bronnen
of putten, het weven van laken, of het klaarmaken van de
middelen tot verlichting van onze woonplaatsen tijdens de
uren der duisternis, te beschouwen als behorende tot de
dagelijkse bezigheden van de mensheid in het algemeen. En
tOch is het nog maar enige jaren geleden dat deze werkzaamheden evenzeer werden beschouwd als deel uitmakend van
onze dag-routine, als thans het klaarmaken van voedsel voor
de consumptie, reiniging en onderhoud van ons lichaam en
onze woonplaats, het dicteren en ondertekenen van brieven,
of de inspanning die nodig is om ons naar het dichtstbijzijnde
eindpunt te begeven van het transportmiddel, dat ons bij het
volbrengen van wat wij thans als onze taak opvatten, zal
vervoeren.
Deze geleidelijke en subtiele wijziging in onze dagelijkse
arbeid is zó stilletj es in zijn werk gegaan, dat wij niet beseffen
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dat het gebeurd is. Het mag een grondbeginsel zijn dat wij
een dagtaak te verrichten hebben om in onze levensonderhoud
te voorzien; het schijnt ons toe, evengoed een grondbeginsel
te zijn, dat wij n66it met zekerheid kunnen zeggen, waaruit
die dagtaak zal bestaan als wij 25 of 30 jaar verder zijn."
In het volgende beperken wij ons tot een paar onderwerpen
welke een belangrijke invloed zullen hebben op mens en
samenleving. Dat daarnaast talrijke andere te noemen zijn,
spreekt vanzelf. Zo moet hier het uiterst gewichtige gebied
der electro-therapie en de toepassing der electriciteit op alle
alle delen der geneeskunde wegens zijn speciaal karakter
buiten behandeling blijven.
Allereerst dan de air-conditioning. Men kan over de bureaucratie denken zoals men wil; zonder air-conditioning zou de
Amerikaanse bureaucratie geen raad weten. Men moet maar
eens op een Juli-dag over straat naar het ministerie van
Binnenlandse Zaken in Washington D.C. gegaan zijn om te
beseffen, van welk een onschatbare waarde de kunstmatige
verkoeling der bureaux, door de air-conditioning-machinerie
voor arbeidsprestaties en arbeidsduur is. Boze mensen in
Washington beweren: air-conditioning is een nieuwe ramp
voor het Amerikaanse yolk, omdat deze, door opvoering der
arbeidsprestatie, de tOch reeds ontstellende rapporten-productie der regerings-instellingen nog doet stijgen. Deze lieden
gaan zelfs zo ver, te beweren dat het cellulose-gebruik zodoende automatisch stijgt en daardoor de schadelijke ontbossing
der Amerikaanse berghellingen gestimuleerd wordt. Zoals
bekend, heeft deze ontbossing een zeer ongunstige werking op
het klimaat, zodat men de stelling zou kunnen verkondigen,
dat door de temperatuur binnen de regeringsgebouwen (en
Washington is een klomp „circumlocution-officies") de temperatuur daarbuiten ongunstig wordt beinvloed! Ik geef deze
gedachtegang slechts weer om te laten zien, dat ook in Arne212

rika mensen wonen, die n66it tevreden zijn, zelfs niet met de
wonderbaarlijke prestaties der moderne techniek!
Nu is air-conditioning een term, die veel meer inhoudt dan
alleen afkoeling. Air-conditioning in de ruimste zin, omvat
koeling, verwarming, circulatie, reiniging, droging en bevochtiging van de lucht.
Er zijn nu reeds installaties in de handel die al deze diverse
opgaven vervullen, terwijl er ook zijn die slechts een ervan
verzorgen. Met de uitbreiding van de toepassingen der techniek is het er niet rustiger op geworden in onze steden. Ik
herinner mij zelfs een voordracht te hebben gehouden over
stedebouw en lawaaibestrijding. Deze laatste plaag proberen
sommige Amerikaanse fabrikanten, voorzover het binnenshuis-lawaai betreft, te bestrijden door aan de air-conditioninginstallatie een apparaat te verbinden, dat alle geluid, door de
lucht binnengedragen bij het openen van een deur, absorbeert.
Door de air-conditioning is een revolutie te verwachten in het
algemene systeem van kunstmatige verandering der temperatuur binnenshuis. Ik geloof zelfs dat met de air-conditioning
het begin van het einde van onze omslachtige, irrationele en
verouderde centrale verwarming gekomen is. Terecht zegt
Prof. Yaglou van de faculteit der Sociale Hygiene aan de Harvard Universiteit, dat wij beginnen te beseffen, hoe primitief
onze tegenwoordige verwarmingsmethoden zijn en hoezeer die
achterstaan bij de natuur. Hij betoogt verder dat de zo algemeen verspreide verkoudheid met hare vele gevolgen haar
oorzaak voor een belangrijk deel vindt in de tegenwoordige
verwarmingsmethode onzer huizen, werkplaatsen en kantoren.
Air-conditioning heeft Amerika veroverd, waarbij gedacht
moet worden aan de tropische hitte die grote delen van de
Verenigde Staten in de zomermaanden pleegt te teisteren.
Air-conditioning van treinen en vliegmachines en zelfs auto's
is reeds een feit. De sociale en economische gevolgen der
luchtkoeling voor, door hoge temperaturen geplaagde, gedeel-

213

ten der aarde kan nauwelijks geraamd worden. Het zal betekenen een volkomen andere dagindeling, volkomen gewijzigde werkmethoden, met als gevolg andere zeden en gewoonten
in de tropische gewesten. En dit is geen toekomstmuziek: deze
ontwikkeling is bezig zich te voltrekken. Te oordelen naar
de grote gevolgen, die reeds nu zijn op te merken, van de
betrekkelijk nog op kleine schaal toegepaste air-conditioning,
zal men goed doen, dit element niet uit het oog te verliezen
bij de behandeling van alle problemen die wonen en werken,
verkeer en ontspanning ons in de tropische gebieden stellen.
Naast de air-conditioning is een grote ontwikkeling te verwachten van de goederenkoeling (Amerikaans: refrigeration).
Ook bier staan wij temidden van een snelle ontwikkeling, die
in de praktijk al veel verder voortgeschreden is dan de hierboven geschetste luchtkoeling.
Van de overwinning van de electrische koelkast op de oude
ijskast getuigt het feit, dat in 1920 in de Verenigde Staten
10.000 electrische kasten en 737.000 (gewone) ijskasten verkocht werden. In 1934 daarentegen was de situatie omgedraaid
en werden 1.390.000 electrische kasten en slechts 276.000
(gewone) verkocht.
De electrische ijskast is een vanzelfsprekend meubelstuk geworden. Zo werden bij de bouw der drie Amerikaanse tuinsteden, waarover ik in hoofdstuk 9 bericht, door de Resettlement
Administration electrische ijskasten in alle arbeiderswoningen
geplaatst, en is het gebruik ervan bij de huur inbegrepen.
Van de foto-electrische cel worden in Cruse's artikel reeds
meer dan 250 toepassingen genoemd.
De technologie heeft ons gedurende de laatste jaren z6 verwend, dat wij het verbaasd-zijn verleerd hebben. Wij aanvaarden alle uitvindingen als vanzelfsprekend en beseffen
veel te weinig welke grootse uitvindingen van het menselijk
vernuft van enkelen het zijn. Zo gaat het ook met de foto214

electrische cel, die wij als een nuttige nieuwigheid aanvaarden
en . . . onze weg gaan.
De foto-electrische cel is niet alleen bezig het menselijk oog,
maar de hele mens in tal van industrie-takken te vervangen.
Furnas zegt hierover in zijn boek The next hundred years:
„De foto-electrische cel, of het electrisch oog, zoals men het
populair uitdrukt, kan even gevoelig gemaakt worden als het
menselijk oog. Hij kan niet van hersens voorzien worden,
maar wel kan hij ingericht worden voor de vervulling van
routine-opdrachten; hij is betrouwbaar, onvermoeibaar en
goedkoop. Stel b.v. dat U chocoladerepen maakt en inpakt.
De pakmachine gaat zó snel, dat U zijn beweging met het
menselijk oog niet kunt volgen en of en toe pakt de machine
niet. Meisj es zouden gebruikt kunnen worden om dat vast te
stellen, maar een foto-electrische cel is beter. Hij faalt nooit
een missende verpakking op te merken. Foto-electrische cellen
worden nooit moe, hoe laat ze de vorige avond ook
opgebleven zijn!
Foto-electrische cellen kunnen de kleur van textiel-goederen
beter onderscheiden dan het menselijk oog. Temperatuur is
een zeer belangrijk element bij de behandeling van stalen
balken uit de „rehaeting"-ovens te halen, zodra ze de
gewenste graad van verhitting bereikt hebben. Ze worden
gebruikt voor de bewaking van gevangenismuren en banken.
Ze worden gebruikt om de dikte van papier vast te stellen
en de machine stop te zetten, als het papier scheurt. Ze
brengen liften automatisch gelijkvloers met de verdiepingen.
Ze tellen het verkeer en regelen verkeerslichten. De meest
algemene toepassing vinden zij in het tellen. Ze worden in
de industrie gebruikt om alles te tellen wat maar telbaar is.
Deze voorbeelden zijn willekeurig; zij dekken lang niet alle
mogelijkheden. Wanneer gij deze wonderdingen nooit in
werking gezien hebt, vergeet dan niet dat het heel bescheiden
apparaatj es zijn, waarvan nog maar een beperkt gebruik
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gemaakt wordt. Bij een globale schatting zou ik zeggen,
dat er op zijn minst een millioen arbeiders in ons land zijn
die routine-arbeid als sorteren, inspecteren, tellen, enz. verrichten en die goedkoop en met succes vervangen kunnen
worden door instrumenten, voorzien van de foto-electrische
cel.
1k koos air-conditioning en de foto-electrische cel slechts
als voorbeelden uit een groot aantal, om de snelle en werkelijk beangstigende ontwikkeling der electro-techniek te
schetsen. Beangstigend, omdat wij wel geleerd hebben, onze
bedrijven aan de nieuwe machines aan te passen, maar niet
onszelf aan de machines, en de machines aan ons aan te
passen. Werkelijk rendement van al deze wonderen der
techniek is dan ook alleen te verwachten in een samenleving,
waar het bestaan der mensen niet zoals thans, aan het toeval
is overgelaten, doch door het verstand geregeld wordt.

* * *
Tenslotte nog iets over bouwen en constructie. Bruggen,
wegen, gebouwen en waterwerken zijn door de eeuwen heen
de stille en stellige getuigen van het beschavingspeil der
mensheid geweest. Er is op het gebied van bouwen en construeren een merkwaardig verschil in vooruitgang in diverse
delen van het bouwbedrijf. Het is zelfs een gemeenplaats
geworden om te zeggen, dat onze huizenbouw in wezen geen
enkele vooruitgang vertoont, vergeleken met vroeger eeuwen;
terwijl aan de ontwikkeling van de bruggenbouw door
niemand getwijfeld wordt. Toch is ook bij de huizenbouw,
zowel in constructie als inrichting, een steeds grotere toepassing van nieuwe materialen en nieuwe methoden op te
merken.
Een volkomen willekeurige en beperkte greep uit de nieuwe
bouwmaterialen, gebruikt bij huizenbouw, brengt naar voren:
glastegels en stenen, roestvrij staal, stalen ramen, gewapend
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beton, bakeliet-toepassingen, moderne sanitaire inrichting,
nieuwe bepleisterings-stoffen air-conditioning, (wij spreken
over Amerika).
Allemaal toepassingen van uitvindingen en experimenten
op velerlei gebied der technologie. Maar niet alleen in de
materialen zijn grote veranderingen en verbeteringen op te
merken; hetzelfde geldt ook voor de methoden van hun verwerking. Zo worden—ook al weer een willekeurig voorbeeld—tegenwoordig grote onderdelen van bruggen in de
constructiewerkplaats gereed gemaakt en kant en klaar opgesteld. Dit gebeurt zowel in Amerika als bij ons sours zelfs
voor hele bruggen! De fabricage van inrichtings-onderdelen
heeft een grote vlucht genomen : keuken-inrichtingen, deuren
en vensters, binnenmuren, plafond-bekleding. Naarmate het
bouwwerk groter wordt, gaat het bouwterrein op een fabriek
lijken: pompen, betonmolens, excavateurs, liften enz. De
organisatie van grote constructiewerken is veelal een meesterstuk van bedrijfsorganisatie en efficiency. Arbeidsbesparende
technieken en methoden worden toegepast. Constructies die
kort geleden nog tot de onmogelijkheden gerekend werden,
worden nu uitgevoerd. Dank zij de verbazingwekende ontwikkeling der metallurgie, zijn constructies als de George
Washington-brug over de Hudson te New-York met een
enkele overspanning van ruim een kilometer, mogelijk gemaakt. Dergelijke bruggen zijn meesterwerken van coOperatie
van de meest verscheiden takken van wetenschap; ware
monumenten voor de bekwaamheid en moed der ingenieurs.
Vergeleken bij deze bouwwerken, waar de technologie haar
grootste triomfen viert, blijft de huizenbouw nog erg achter.
Maar ook bier is vooruitgang te bespeuren, hoewel men juist
op dit gebied in enkele landen bezig is, de weg terug' te betreden en de huizenbouw te verbinden aan politieke en godsdienstige ideologieen, welke de toepassing van nieuwe materialen en methoden ten zeerste remmen. Ik ben geneigd dit
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als een uiting van de algemene verenging en teruggang te
beschouwen, die nauw samenhangt met de economische crisis
waarin de wereld zich nu al zoveel jaren bevindt. Zakelijke
en geestelijke armoede hangen nauw samen; bekrompenheid
van materiele omstandigheden bevordert bekrompenheid van
denken en doen. Niet ten onrechte zegt Shaw dan ook, dat de
armoede de ergste vijand der mensen is. Maar de hierdoor
geschetste achteruitgang is in Europa meer merkbaar dan in
de Verenigde Staten, waar de macht der ideologien weliswaar
niet minder groot is dan in Europa, maar zich blijkbaar nog
niet van de afmeting der vensters, en de vorm en samenstelling van de dakgoot heeft meester gemaakt!
Het feit, dat in de Verenigde Staten de volkshuisvesting een
der dringendste opgaven is (waarvan althans de Federale
Regering zich bewust blijkt te zijn) zal kunnen medewerken,
ook in de huizenbouw de technische mogelijkheden te brengen;
omdat in een korte spanne tijds enorme hoeveelheden huizen
gebouwd moeten worden,waardoor de studie en invoering van
nieuwe materialen en methoden een dwingende eis van economische noodzaak geworden is. Er is op dit gebied nog bijna
alles te doen in Amerika. En niet ten onrechte wordt ons land
in de Verenigde Staten benijd om zijn, relatief gesproken,
hoog peil der volkshuisvesting.
De verwachtingen voor de eerstvolgende tijd gaan vooral in
de richting van betere verwarmingsmethoden, waarbij de
centrale stoom- en waterverwarming zal worden vervangen
door een systeem van air-conditioning, dat de woningen 's zomers en 's winters op een aangename temperatuur kan houden.
Het hangt ook bier al weer van de economische omstandigheden af, of de prestatie van wetenschap en techniek ook de
minder, of in het geheel niet, met aardse goederen gezegenden
zal bereiken.
Een verdere ontwikkeling van kwaliteit en toepassing is te
verwachten van allerlei in de fabriek gemaakte dingen en
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materialen: geplakt hout, isolatiemateriaal, binnenmuurplaten
enz. Eigen waarnemingen inzake de „shop-fabricated-houses"
geven mij de overtuiging dat wij op dit gebied nog pas aan
het eerste begin staan. De toepassingen die ik zag in de drie
nieuwe tuinsteden, in hoofdstuk 9 behandeld, en de gesprekken
met de bouwers, leerden mij dat men wel op weg is, maar of
het de goede weg is, kan nog niet zo een-twee-drie gezegd
worden. De prijzen van deze huizen zijn nog veel te hoog; de
practische bouw-tijd nog te lang en de resultaten, wat woonconfort enz. betreft, nog erg matig. Maar wat niet is, kan
komen en ondanks teleurstellingen laten de Amerikaanse constructeurs der ,kant-en-klaar' in de fabriek gemaakte huizen
zich niet ontmoedigen.
In nauw verband hiermede staat de ontwikkeling van de
woonwagen, waarover in het begin van dit hoofdstuk reeds
gesproken werd. Men heeft al beweerd in Amerika dat
binnen dertig jaar de helft van de woningen uit dit soort
huizen zal bestaan; zodoende de oude Amerikaanse „trek" in
ere herstellend. Ook bier zijn techniek en sociale economie
nauw verbonden. De overheid zal zeker beperkende maatregelen nemen, wanneer deze tendenz de bestaande vaste
nederzettingen, met hun enorme geinvesteerde kapitalen en
belangen, zou bedreigen.
De constructie van grote en vooral hoge gebouwen is een van
de belangrijke Amerikaanse specialiteiten. Deze worden mogelijk gemaakt door de ontwikkeling van de metallurgie en ijzerconstructie-techniek; doch hun toepassing werd veelal bepaald
door overwegingen, die het tegendeel van rationeel te noemen
zijn: grondspeculatie, ongemotiveerd optimisme omtrent de
behoefte aan kantoorruimte, regelrechte zwendel en wat dies
meer zij. In New-York wordt verteld: het enige renderende
deel van het Empire State Building is de uitzichttoren!
In hoeverre de oorlogsdreiging ook in Amerika verandering
in het arrangement van nieuwe nederzettingen zal brengen,
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kan ik niet zeggen. Met de verdere ontwikkeling der vliegtechniek zal Amerika inderdaad bereikbaar zijn voor bombardementsflottielj es, zelfs vanuit Europa. Te oordelen naar de
Amerikaanse couranten is het streven van Amerika's vijanden
allereerst gericht op de verovering langs vreedzame weg (met
behulp van „verdrukte" minderheden?) van dicht bij Amerika
gelegen steunpunten. Maar ik geloof toch niet dat de gedachte
aan de moderne oorlog zulk een vat op den Amerikaan zal
krijgen, dat ook daar de her-distributie der bevolking alleen
om die reden object van practische politiek zal worden.
De ontwikkeling der stuwdam-constructie is een spannend
hoofdstuk in de aan spannende delen zo rijke geschiedenis
der Amerikaanse constructie: Boulderdam in de Coloradorivier heeft een hoogte van 220 meter. Stuwdambouw is,
sedert President Roosevelt begon met zijn werkverschaffing
door middel van publieke werken, „in full swing", getuige
de dammen in de Tennessee, uitgevoerd door de TVA en
zovele andere in alle delen van het ontzaglijke gebied der
Verenigde Staten. De tendens naar steeds hoger, steeds
dikker en steeds beter zal hier voortgezet worden. De sociale
werking zal echter niet door de constructie zelf, maar door
de functie der bouwwerken (tegengaan van overstroming,
opwekking van goedkope energie) bepaald worden.
De wegenbouw is een gevolg van de uitbreiding van het
autoverkeer. Maar sociale overwegingen gelden in Amerika
als even weinig daarbij als in Europa. De wegenbouw is
losgeslagen van zijn oorsprong en zijn doel, en toepassing
van ,zuivere' ingenieurskunde geworden. Het steeds breder,
steeds duurder, steeds interessanter (van technisch standpunt) gaat niet gepaard met een sociaal-economische fundering, welke de daarin geinvesteerde ontzaglijke bedragen
rechtvaardigt. Het voorbeeld van Duitsland met zijn systeem
van „Militar-straszen" heeft op dit gebied de wereld
gebiologeerd. Een „feature" van Amerika zijn de parkwegen
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zoals die van New-York naar het Noorden en de Parkway
van Washington naar Mount-Vernon. Deze hebben een nieuw
probleem gebracht; namelijk een dusdanige verkeersbezetting
op Zon- en feestdagen, dat men noch de park-aanleg kan zien,
nOch kan opschieten. Ik heb herhaaldelijk baat gevonden door
de Parkweg te verlaten en langs tweede- en derderangswegen
te rijden, hetgeen weliswaar slecht voor mijn banden, maar
een enorme besparing aan tijd en ergernis was. Dit stelt een
probleem aan de Amerikaanse planologen, waarvan de behandeling aard en karakter van dit hoofdstuk te buiten gaat.
Of in de toekomst de wegen als delen van het grote geheel
der ruimtelijke ordening gezien zullen worden, hangt of van
de ontwikkeling der planologie in de Verenigde Staten.

* * *
In het voorgaande hebben wij een zeer vluchtige blik geworpen op de vorderingen en mogelijkheden van enkele delen der
technologie. Wij zagen dat de technologische ontwikkeling
een factor van de grootste betekenis is voor het heden en de
toekomst van de Verenigde Staten . . . en van onszelf. De
uitwerking van de wetenschappelijke arbeid zal meer afhangen van maatschappelijke, dan van technologische
factoren. Aan zichzelf overgelaten, zonder maatschappelijke
„planning", zal de technologische ontwikkeling slechts een
klein deel van het voordeel opleveren dat ervan te verwachten is wanneer zij in dienst der samenleving gesteld
wordt in plaats van de samenleving in Mar dienst. Niet alleen
de belangen der mensen, maar evenzeer de ontwikkeling der
techniek zelf dwingt tot planning in het algemeen belang.
Anders zal de technologie tot een ramp worden in plaats van
tot de zegen, die in een „planned society" ervan verwacht
kan worden.
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Trekkende landarbeider

Over ,,modern Amerika" gesproken — Ploegen in het Zuiden!

„Oregon of barsten”

Van zijn land gewaaid!

•

Eens een woestijn, nu vruchtbare akkers — In het Westen der Verenigde Staten

EEN NIEUWE KOERS MET FRANKLIN D. ROOSEVELT
LEVEN EN STREVEN VAN DEN LAATSTEN DER HUMANISTEN

.. Het enige wat ik weet omtrent de oorsprong
van de familie Roosevelt is, dat alle takken die
deze naam dragen, blijkbaar afstammen van
Claes Martensen Van Roosevelt, die nog voor
1648 uit Holland hierheen is gekomen.
. .Er was een familie van dezelfde naam op
een van de Hollandse eilanden en er woonden
ook nog enkele van die naam in Holland tot
voor dertig of veertig jaar; maar om U de waarheid te zeggen heb ik nooit de tijd gehad of de
behoefte gevoeld om de oorsprong aan de overzijde van de Oceaan op te sporen voor de tijd dat
ze, ongeveer driehonderd jaar geleden, hierheen
kwamen.
In het verre verleden kunnen zij Joden, Katho
lieken of Protestanten geweest zijn. Maar wat
mij meer interesseert is of zij goede burgers
en gelovige mensen waren. Ik hoop van beide.
Franklin Roosevelt, in een brief
van 7 Maart 1935.
Wanneer een man vanaf zijn geboorte alles
in zijn Leven heeft gehad en niettemin voor het
yolk op de byes gaat staan, wat kunnen de mensen dan zeggen? Maar een ding: Hier is een
man die zijn hart last spreken — niet omdat
hij iets voor zichzelf wenst, maar omdat hij
handelt naar zijn gevoelens en zjn geloof. Dat
zullen zij zeggen.
Elmer Rice.

\V"

ASHINGTON D.C.!

Op de D en de C komt het aan, want daardoor wordt Washington pas Washington D(istrict of) C(olumbia); zetel van
de regering der Verenigde Staten; grootste bureaucratenverzameling ter wereld en voornaamste papier- en inktverbruiker van Amerika.
Washington D.C. is een stad met slechts een industrie: de
staatsdrukkerij ; met maar een soort vaste inwoners : ambtenaren en hun verzorgers(-sters).
Vele schrijvers, die van mensen en dingen in Amerika weinig
goeds to vertellen hebben, veranderen plotseling van toon
wanneer zij over Washington beginnen en putten zich uit in
loftuitingen over l'Enfant's beroemde stadsplan, de schoonheid van de Mall (d.i. de brede parkweg tussen het Kapitool
en het Lincoln-monument), de regeringsgebouwen, enzovoort.
Maar evenmin als ik hen kan volgen in hun afkeuring, kan ik
dat in hun goedkeuring.
Washington lijdt aan hetzelfde gebrek als zoveel andere
steden en gebouwen: het ziet er mooier uit op papier dan in
werkelijkheid. Professor Labbatut heeft studenten van Princeton-Universiteit tekeningen laten maken van verschillende
beroemde stads-centra, waaroverheen de Mall was getekend.
Uit die prenten blijkt, waar de stedebouwkunstige schoen
wringt: het centrum van Washington D.C. is niet op schaal.
15
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Het is te groot, de gebouwen verdrinken in de ruimte en daardoor maakt het geheel zulk een kale, lege indruk—des te
teleurstellender omdat het plan van l'Enfant iets grandioos
deed verwachten.
Wat de regeringsgebouwen zelf betreft: alleen de oude getuigen van goede smaak. Het Ministerie van Financien b.v. is
een deftig gebouw, met zijn wel-geordende zuilengalerijen.
De nieuwe behuizingen van de Amerikaanse bureaucratie
hebben weliswaar het voordeel, dat zij niet gebouwd zijn in
een snel verouderde ,moderne' bouwtrant; maar om nu de
slechte imitaties van Romeinse tempels als architectonischgeslaagde werkruimten en symbolen van Amerika's Federale
Regering te beschouwen, is toch te veel gevergd. In de eerste
jaren van het bewind van Roosevelt heeft men voortgebouwd in de bestaande klassicistische trant. In de laatste
tijd zijn er echter paleizen verrezen, waarbij geen gebruik
werd gemaakt van de Corinthische zuilengalerijen, die de
onder Hoover ontstane ontwerpen kenmerken. Sommige der
nieuwste gebouwen hebben een rustig en waardig karakter
—al schijnen de Amerikaanse rijksbouwmeesters het ,zuilencomplex' maar niet kwijt te kunnen raken. Hun Parijse Ecole
des Beaux-Arts-jaren spelen hun nog steeds parten!
Men heeft mij verteld dat in de oudere gebouwen de helft
van de totale vloeroppervlakte door gangen en hallen wordt
ingenomen. Maar ook het nieuwe Ministerie van Binnenlandse Zaken is op dit punt verre van karig.
Een opmerkelijk pompeus bouwsel is het nieuwe Supreme
Court; van top tot teen in wit marmer, dakbedekking incluis.
Deze zetel van het hoogste Staatscollege is slecht geplaatst
en lelijk van proporties; van binnen daarentegen waardig
en indrukwekkend. De hallen, gangen en hoe die leegten
verder mogen heten, nemen het grootste deel van het
gebouw in beslag. Al deze paleizen doen denken aan voor226

treffelijk geschilderde toneel-decors voor een klassiek drama
der „Comedie Francaise".
In harmonie met de stedebouwkundige leegte is de geestelijke
leegte van Washington D.C. Het stedelijk gebeuren is eenzijdig; er is te weinig variatie in de broodwinning der bewoners om er een levendige stad van te maken. Dit is vermoedelijk een van de hoofdoorzaken van de massale vlucht
der inwoners in de rapporten- en wettenmakerij, welke sport
hier honderdduizenden hartstochtelijke beoefenaars telt.
Het werkelijke Amerika komt hier slechts te voorschijn „a
travers" ambtenaren, vertegenwoordigers van grote belangen
en politici. Washington D.C. ligt niet binnen het bestek van,
de ontzaglijke opgaven waarvoor het Amerikaanse gemenebest zich geplaatst ziet; het ligt niet op het kruispunt van de
wegen, waarlangs de geestelijke en materieele krachten der
natie zich bewegen. Het is de stad waar de medicijnen uitgevonden worden voor de kwalen van het Amerikaanse yolk;
maar hun toepassing geschiedt veelal buiten degenen om, die
de geneesmiddelen uitgedokterd hebben. „De hoofdstad is als
een laboratorium, waar nationale serums op intensieve wijze
worden gefabriceerd, en onmiddellijk verzonden naar alle
districten. Maar de marmotjes waar de serums op gebruikt
worden, zijn zOver weg, dat de uitvinders niet duidelijk kunnen onderscheiden of met juistheid op de proef stellen, wat de
uitwerking van hun experimenten is", zegt Odette Keun
treffend.
* * *

In Washington staat het Witte Huis, woning en werkplaats
van den President der Verenigde Staten. Het is een bescheiden
villa, gelegen in een klein park en aan alle kanten omgeven
door drukke verkeerswegen. Aan de voorzijde ratelen de Washingtonse trams met oorverdovend gepiep en gekraak voorbij.
Dit, tezamen met het afgrijselijke zomerklimaat van de stad,
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maakt de bewering dat President Roosevelt een hekel aan
Washington heeft, heel geloofwaardig.
Hier werd de New Deal geboren. De New Deal moge zelf
afgedaan hebben; de Nieuwe Koers, die hij heeft ingeluid, is
nog steeds de richting waarin het Roosevelt-bewind vaart, al
gaat de reis nogal in bochten en al lijkt het soms of men de
koers kwijt geraakt is.
Felix Frankfurter, wiens benoeming tot lid van het Supreme
Court (het hoogste administratieve gerechtshof) zulk een kabaal ontketende, zei reeds in 1936 tegen den Fransen econoom
Franck, sprekende over de New Deal:
„U moet niet te veel waarde hechten aan die experimenten
met industrie- en landbouw-ordening. Op het ogenblik dat U,
in Frankrijk teruggekeerd, deze reusachtige probeersels gaat
bestuderen, zijn ze voor ons al weer oude kost; wij zullen
verder zijn gegaan; wij zullen opnieuw begonnen zijn. Waar
het op aan komt, dat zijn de jaren die we doorleefd hebben;
is het feit, dat deze tijd in de harten en geesten van enige
der beste Amerikanen een onuitwisbare indruk heeft gemaakt!
Nooit zullen wij weer worden, wat wij vroeger waren."
De New Deal moge veel van zijn waarde en werking verloren
hebben, hij heeft toch inderdaad een indruk achtergelaten die
niet meer uit te wissen is. De oprechtheid gebiedt echter daarbij te voegen, dat zelden een grotere hoeveelheid energie en
grotere intelligentie, op z6veel papier werd verbruikt om deze
verandering in de gedachten—van hoevelen?—teweeg te
brengen.
Wanneer wij de New Deal beschouwen als het complex van
regeringsmaatregelen, gedurende de jaren 1933—'35 genomen en in 1935 door het Supreme Court voor het grootste
deel onwettig verklaard, dan zou een beschouwing er over
alleen een geschiedkundige waarde hebben. Maar de Nieuwe
Koers, die hij inluidde, bestaat nog. De schipper die deze
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koers uit stuurt, heeft hem ook uitgezet. Om de richting ervan
te begrijpen moeten wij dien schipper leren kennen.
* * *
Hoe meer ik mij verdiepte in leven en bedrijf van Franklin D.
Roosevelt, des te vreemder werd het mij te moede. De studie
van de werken van en over den President der Verenigde
Staten is als een verblijf in een andere wereld; een wereld die
wij—verbijsterd en afgestompt door de vreselijke gebeurtenissen in Europa—voor onwerkelijk, ja onbestaanbaar houden.
Hoewel twijfel aan het bestaan van Roosevelt onmogelijk is,
kost het toch wel de uiterste moeite aan een Europeaan om
zich in de humane sfeer van Roosevelt's leven en streven in
te denken. En aangezien in dit werelddeel het humanisme
morsdood is en anti-humane daden en woorden oppermachtig
heersen, is het haast onbegonnen werk, het leven en de handelingen van een Amerikaans humanist van het zuiverste
water te schetsen. Maar om met een groot Nederlander te
spreken, met wien Roosevelt veel overeenkomst vertoont: „Het
is niet nodig om te slagen, ten einde te volharden". Wellicht
zijn er althans in Ons kleine land nog mensen te vinden die
voldoende gevrijwaard zijn gebleven voor de Europese onmenselijkheid om, met nut voor eigen leven, de ontwikkelingsgang
te volgen van een man, die in elk opzicht het tegendeel is van
de lieden die in Europa regeren.
Men kan helaas bij een schets van Roosevelt niet ,met de deur
in huis vallen'. Allereerst is er de afstand tussen het Amerikaanse- en het Europese toneel, die ik in de voorgaande zinnen
heb getracht te overbruggen; maar tevens staan wij voor de
moeilijkheid Roosevelt in het kader van de Amerikaanse
politiek te plaatsen en te begrijpen. Immers: heeft men niet tot
in den treure betoogd en bewezen dat die politiek corrupt is en
zonder idealen of beginselen wordt bedreven door lieden, die
alleen uit zijn op hun eigen particulier belang? Heb ik zelf
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niet—in het eerste hoofdstuk—de volslagen onredelijkheid
van de partijen-indeling uiteengezet en aangetoond, dat ook
in het Amerikaanse politieke bestel holle frazen de plaats
innemen van concrete beginselen?
Hoe moeten wij dan, na kennisname van dit alles, een man
plaatsen, wiens fatsoenlijke tegenstanders niet twijfelen aan
zijn volstrekte integriteit en goede bedoelingen en wiens volgelingen om strijd de lof zingen van zijn grote kwaliteiten?
Met onze hooggeroemde West-Europese democratie hebben
wij het toch maar niet verder weten te brengen dan mensen
als Chamberlain en Daladier; terwijl Amerika, met zijn ,verachtelijk' politiek stelsel, een man op de eerste plaats bracht,
die in geen enkel opzicht overeenkomst vertoont met het type
mens, dat volgens de geleerde betogen van de Amerikaanse
„truth-shoppers" alleen maar kans zou kunnen maken op het
bekleden van de hoogste waardigheid.
Het gaat niet op, te verwijzen naar de omstandigheden waaronder Roosevelt in 1932 aan het bewind kwam; in Europa
pleegt een crisis heel andere figuren aan de regering te brengen! Neen; ik kan niet anders dan tot de optimistische conclusie komen: er is in Amerika iets gaande, dat—indien het
tijd en gelegenheid krijgt om zich te handhaven en door te
zetten—de verwachting rechtvaardigt van een grote en voor
de gehele mensheid heilzame ontwikkeling.
*

* *

Laat ons eerst Roosevelt's levensloop schetsen tot aan zijn
verkiezing tot President in 1932:
Zoon van deftige, bemiddelde ouders, van Zeeuwse afkomst.
De Zeeuwen zijn het neusje van de Nederlandse zalm; in staat
en waardig een zo groot man als Franklin Roosevelt voort te
brengen. Amerika mag dan geen Hoge Raad van Adel bezitten, daarom ontbreken er de edele geslachten niet. De Roosevelts behoren daar ontegenzeglijk toe. Hyde Park, het familie230

landgoed aan de Hudson, hoewel hoogst eenvoudig, getuigt
van die uitnemende smaak, welke het geheim is van de oude
Amerikaanse families. Geen buitensporig vertoon, maar nobele
lijnen en verhoudingen kenmerken huis en tuinen—het landgoed van een edelman.
Franklin Roosevelt's opvoeding was de „education non-sentimentale", die de oude families aan hun zonen plachten te
geven: huisonderwijzer, veelvuldige reizen naar Europa en
vervolgens Harvard-Universiteit.
Zij, die de mythe van het „jonge" Amerika nog niet overwonnen hebben, mogen bedenken dat de universiteit van Harvard
dateert van 1636 en niet lang geleden zijn 300-jarig bestaan
vierde. Over de plaats en betekenis van deze hogeschool voor
het culturele leven van Amerika is veel te zeggen. Volstaan
wij bier met vast te stellen, dat Harvard het Amerikaanse
Cambridge genoemd kan worden, zowel letterlijk als figuurlijk: de universiteit is namelijk gelegen in de plaats Cambridge, bij Boston. Het is de school voor de zonen der met
aardse goederen ruimschoots bedeelde Amerikanen. Evenals
in het Engelse Cambridge wordt er veel aan sport gedaan;
maar daarnaast is het een ware tempel der wetenschap, die in
geen enkel opzicht onderdoet voor het beste wat er in Europa
aan academische scholing wordt geboden. Het Europese meerderwaardigheidsgevoel, ook op dit gebied bestaande, wordt
trouwens niet door de feiten gestaafd. Ik meen zelfs, dat het
Amerikaanse hoger onderwijs in vele opzichten dat van het
oude vasteland voorbijstreeft.
Tijdens Roosevelt's studententijd werd Havard bestuurd door
Charles W. Eliot, die een grote invloed op Roosevelt heeft
gehad en wiens betekenis William Neilson in de volgende
woorden schetste:
„Gedurende veertig jaar aan het hoofd van een grote universiteit staande, oefende hij op alle klassen van zijn landgenoten
een invloed uit, welke ver boven die van een gewone academi231

sche waardigheidsbekleder uitging. Door honderdduizenden
zijner medeburgers werd hij als leidsman geschouwd en dat
niet alleen in kwesties de opvoeding betreffende, maar in alle
grote problemen die de openbare mening bezighielden, op
politiek, industrieel en maatschappelijk gebied. Het is onmogelijk een andere figuur te noemen, die zo langdurig en zo constant onze intellectuele horizon domineerde."
Reeds jong was Roosevelt een bereisd man. Bijna ieder jaar
vertoefde hij met zijn ouders in Europa en in zijn studententijd werden die reizen regelmatig voortgezet. Zijn voortreffelijke kennis van Frans en Duits is een van de resultaten daarvan en tevens een der punten van onderscheid tussen hem
en de Europese regerings-chefs, die zich slechts in hun moedertaal kunnen uitdrukken—en dat, semantisch gesproken,
nog maar heel gebrekkig.
Reeds toen ging Roosevelt's zin voor rechtvaardigheid en
humaniteit met bijzondere tactische gaven gepaard, die hem
later door aan-de-wal-staande stuurlui verweten zullen worden. In zijn studentendagen ontstond ook de liefde voor zee
en schepen, die hem zijn hele leven bijblijft en waarvan hij als
onder-minister van Marine gedurende vele jaren op practische
wijze zal getuigen. De verzameling boeken, brochures en prenten over de Amerikaanse marine, in deze levensperiode door
hem aangelegd, wordt als de beste en meest uitgebreide op
dit gebied beschouwd; hetgeen heel wat zeggen wil in een
land waar de liefhebberij voor boeken zo groot is als in de
Verenigde Staten.
Hier moet ik de periode van zijn verloving en huwelijk met
zijn nicht Eleanor Roosevelt overslaan. The First Lady of the
White House is een te belangrijke vrouw om in enkele zinnen
te kunnen beschrijven. Daarom slechts een facet van deze
grote humaniste: haar moed, zich te laten fotograferen op een
bijeenkomst in de Neger-universiteit van Washington (de
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beste hogeschool van de, in intellectueel opzicht, niet bijster
belangrijke hoofdstad des lands) heeft de zaak van de Negers
meer goed gedaan dan alle welwillende uitlatingen en boeken
bij elkaar.
Toen kort geleden de Neger-zangeres Mary Anderson een
zaal te Washington werd geweigerd, toonde Mevrouw Roosevelt haar misnoegen op een wijze, die de „Dochters van de
Amerikaanse Revolutie" en consorten nog lang zal heugen.
Een nobele vrouw, een vriendin der verdrukten, een voorbeeld voor de vrouwen .. en mannen van Amerika!
Na het huwelijk met zijn nicht bezocht Roosevelt de juridische
faculteit van Columbia Universiteit te New-York, waarna hij
in een oud-gevestigde advocatenkantoor in de City werd opgenomen.
Zijn politieke loopbaan begint in 1910 met zijn overwinning
bij de verkiezingen in de Staat New-York. Hierbij veroverde
hij de zetel voor het district waarin Hyde Park gelegen is,
nadat dit district 32 jaar lang republikeins was geweest. Geen
gering succes voor een jonge man, die zijn campagne per auto
durfde voeren en zodoende de weerstand van de boeren in die
tijd tegen een dergelijk revolutionnair vervoermiddel—en dus
66k tegen zulk een revolutionnair politicus—te overwinnen
had.
Degenen die in Roosevelt een rijkelui's zoontje meenden te
vinden, geschikt om hun opdrachten uit te voeren, bleken al
heel spoedig buiten den waard te hebben gerekend.
Roosevelt's woorden, bij zijn candidaatstelling voor de Senaat
gesproken: „Ik word niet door enige bijzondere belangen beinvloed", zullen hem ook in zijn verdere loopbaan tot richtsnoer blijven.
Dezelfde onafhankelijkheid toont hij ook in 1912, toen hij
grote invloed uitoefende op de verkiezing van Woodrow
Wilson als candidaat voor het Presidentschap.
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Tijdens het bewind van Wilson—in 1913—werd hij, op 31jarige leeftijd, „Assistant-Secretary of the Navy Department"
(onder-staatssecretaris van Marine), welke belangrijke functie
hij tot 1920 bekleedde. Biografen, die van het ambtelijk leven
geen kaas gegeten hebben, plegen zich van deze periode nogal
oppervlakkig of te maken. Deze post was echter als voorbereiding voor de hoogste positie in de Republiek belangrijker
dan zijn latere gouverneurschap van de Staat New-York, hoewel deze functie, politiek gesproken, meer te betekenen heeft.
Als President Roosevelt in 1938 met zijn gewichtige voorstellen tot reorganisatie van het landsbestuur komt, dan hebben
wij te doen met een voortzetting van de denkbeelden, die
hij in 1915 uiteenzette betreffende de reorganisatie van het
Departement van Marine, met daarmede annex-voorstellen
tot hervorming van nog andere staatsdiensten en departementen. Hoofdzaak toen en nu was: duplicering, „overlapping" van arbeid tegen te gaan en snelheid in handel en
wandel van de regeringsdiensten te bereiken.
Roosevelt's voorstel tot hervorming van de Amerikaanse
bureaucratie, was en is een in veel hogere mate revolutionnair
ondernemen dan . . het omvergooien van het kapitalistische
stelsel. In het eerste geval heeft hij met een gesloten kaste van
ambtenaren te maken; in het tweede met het zeer verdeelde
leger van ,gewone' burgers. Er is dan ook alle reden tot verbazing, hoe de President zich heeft kunnen handhaven, nadat
hij tot tweemaal toe te kennen heeft gegeven dat het Amerikaanse „Circumlocution-Office" (zie Dickens' Kleine Dora)
niet zulk een volmaakte instelling was als de bezetting van
deze veste zelf meent. Welke twijfel nog gevaarlijker is dan
zich aan te kondigen als een aanhanger van Stalin!
Naast zijn organisatorische arbeid had Roosevelt, onder
Staatssecretaris Daniels, de leiding en de verantwoordelijkheid van het Departement van Marine tijdens de gehele
wereldoorlog; dus ook nadat Amerika zich bij de geallieerden
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had aangesloten. Het behoeft geen betoog voor welke kolossale opgaven Roosevelt zich hierbij geplaatst zag. In 1918 was
hij belast met de inspectie van de Amerikaanse vloot in
Europese wateren en in 1919 met de demobilisatie daarvan.
Een karaktertrek sierde hem boven alle andere bij het volbrengen van deze functie. Daarop wijst Emil Ludwig terecht
in zijn overigens geromantiseerde Roosevelt-biografie: „ . bij
al deze door en door militaire arbeid bleef Roosevelt vrij
van alle goedkope uitingen van patriotisme, alle nationalistische hoogmoed en bovenal van genot te scheppen in het
oorlogshandwerk". Hoe gemakkelijk zou het geweest zijn voor
een man van minder groot karakter en hoge geestesgesteldheid, een aanbidder van Mars te worden en te blijven. Van
Roosevelt kan gezegd worden, dat hij de zeven jaar-lange
aanslag op zijn humaniteit glansrijk heeft doorstaan!
In 1920 legde hij zijn hoge post bij de Marine neer, om als
candidaat voor het Vice-presidentschap van de Verenigde
Staten te worden aangewezen door de Democratische Conventie. In plaats van Roosevelt werd echter de dorre, droge
Coolidge gekozen, die, na Harding's schandaal-regering en
schandaal-dood, President werd en ook in die functie zijn onbekwaamheid wist te verbergen onder de dekmantel van een
ongebroken stilzwijgen.
Roosevelt's verlamming in 1921 kunnen wij bier slechts aanstippen. De wijze waarop hij zich van de vreselijke kinderverlamming heeft hersteld, zou alleen door een dichter beschreyen kunnen worden.
Na een gedeeltelijke overwinning van zijn ziekte begeeft
Roosevelt zich weer op het politieke oorlogspad; ditmaal om
in 1928 Al Smith te helpen in zijn strijd om het Presidentschap. Maar Al Smith was Katholiek en aangezien de wereld
en dus ook de Verenigde Staten, door woorden worden geregeerd, was deze omstandigheid al genoeg om Smith de
nederlaag te verzekeren; zoals Protestant- of Jood-zijn in
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Katholieke landen en gewesten voldoende is om iemand politiek onmogelijk te maken. Ook in dit opzicht hebben de
godsdienstige groepen elkander bitter weinig te verwijten!
Opmerkelijk is in deze jaren Roosevelt's pogen de Democratische Partij niet te doen berusten op de leuzen van het ogenblik, maar op de democratische beginselen van Jefferson, die
wij in het eerste hoofdstuk hebben uiteengezet. Indien hij er
al niet in geslaagd is de democratische partij tot een principieel goed gefundeerde politiek te brengen, zo heeft hij toch
de vooruitstrevende vleugel ervan versterkt.
In 1929 volgde Roosevelt Al Smith op als Gouverneur van de
Staat New-York en in die functie zien wij hem reeds alle
eigenschappen en bekwaamheden ontplooien, welke hem later
als President der Verenigde Staten zullen sieren.
Er zijn twee hoofdpunten in het beleid van Roosevelt den
Gouverneur, waarbij wij moeten stil staan om het beleid van
Roosevelt den President te kunnen waarderen: zijn planologische arbeid en zijn keuze van helpers.") Het eerste punt
kan het beste toegelicht worden door zijn eigen woorden. In
1936 gaf hij n.l. de volgende rake karakterisering van zichzelf:
„Een recent auteur heeft gezegd, dat de tegenwoordige President van de Verenigde Staten, als gevolg van de plaats waar
hij geboren en opgevoed is en wellicht ook wel uit natuurlijke
neiging elk groot nationaal probleem beschouwt in termen
van land en water. Ik geloof dat dit juist gezien is."
Roosevelt is inderdaad een geboren planoloog. Voor de
„planning"-beweging heeft niemand groter verdienste gehad
dan hij. Ik ben met dit werk in vele landen en kontrijen bekend en aarzel niet te zeggen dat alle planologische arbeid,
met uitzondering van die in Rusland, in het niet verzinkt vergeleken bij de planning-arbeid van Roosevelt.
*) De planologie is de wetenschap van de organisatie van het ruimtelijk
bestel der samenleving—in Amerika algemeen planning genoemd.
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Hiermede bedoel ik niet alleen de stimulans die hij aan de
planning in Amerika gegeven beef t, maar ook de directe
leiding ervan. Zonder Roosevelt's bemoeiingen zou de Amerikaanse planologie niet ver gekomen zijn. De oorzaak dat ook
in de Verenigde Staten op dit gebied zo heel erg veel bedrukte
papieren en betrekkelijk zo weinig concrete resultaten bereikt
werden, is mede gelegen in het feit, dat de mensen die het
dagelijks werk moesten verrichten van zoveel kleiner formaat
waren dan de President zelf. Waardoor mijn oude stelling,
dat men Of als planoloog geboren wordt of het nooit leert,
opnieuw bewezen wordt—hetgeen niets opzienbarends is, het
geldt immers voor elke tak van wetenschap!
Wanneer de planologische voorstellen en -redevoeringen van
Roosevelt in een werk samengevoegd worden, dan hebben wij
het beste, helderste en meest leesbare handboek der planologie dat men zich denken kan, uitmuntende in alle hoedanigheden die omvangrijk wetenschappelijk werk kunnen kenmerken en zonder de dorre, onbetekende cijferstaten waarmee
andere auteurs op dit gebied hun boeken vullen.
Uit een van Roosevelt's planologische redevoeringen, uitgesproken tijdens zijn gouverneurschap, moge hier een stuk vertaald worden weergegeven, opdat de lezer een idee kan vormen hoe Roosevelt staat tegenover de organisatie van het
ruimtelijk bestel der samenleving. Het is een stuk van de
beroemde rede, door Roosevelt gehouden op de Conferentie
van Gouverneurs op 2 Juni 1931:
„In de zomer van 1918, tijdens een tocht naar Frankrijk, droeg
de commandant van een onzer nieuwste torpedobootjagers een
van de jonge luitenants op, de positie van het schip te bepalen.
De jonge man scharrelde wat met de sextant, doch na een
minuut of tien zag de commandant, dat hij er niet uit kon
komen. Hij ging naar den jongen luitenant toe en zei: „Geef
me je cijfers maar luitenant, dan zal ik onze ligging wel uitwerken". Na een minuut of vijf gecijferd te hebben liet de
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commandant den j ongen zeeman weer bij zich komen en zei:
„Neem je pet af, jonge man. Dit is een plechtig ogenblik".
„Waarom, kapitein?", zei de luitenant.
„De commandant antwoordde: „Uit je cijfers maak ik op,
m'n jongen, dat we ons thans midden in de Westminster Abdij
bevinden!"
„In een tijd waarin ons land, evenals de rest van de wereld,
aan een ernstige ontwrichting van het economisch bestel lijdt,
vraagt ons yolk zeer terecht hoe het gesteld is met de navigatie
van het land en van de staten.
„Het komt hun vreemd voor, dat met een tot ongekende
hoogten opgevoerde productiecapaciteit deze ernstige depressie mogelijk was; dat, terwijl tallozen om werk staan to
springen, zij geen voedsel voor hun gezinnen kunnen verkrijgen en dat nog wel terwijl er tegelijkertijd zulk een teveel
aan voedingsmiddelen en andere levensbehoeften is dat de
boeren en fabrikanten geen afzet voor hun producten kunnen
vin en.
„Deze toestand heeft menigeen ervan overtuigd, dat nieuwe
middelen nodig zijn in ons economisch leven en dat deze
nieuwe middelen moeten komen uit een nieuw gebruik van
onze kennis en ervaring, opdat plannen worden uitgewerkt en
een organisatie in het leven geroepen voor een beter gebruik
van onze hulpbronnen en een betere regeling van ons sociaaleconomisch leven in het algemeen.
„ . Deze plannen komen natuurlijk onder verschillende hoofden; zoals b.v. een betere internationale goederenruil, een
beter belastingstelsel, een betere organisatie van gemeentelijk
bestuur, de invoering van sociale verzekering; zoals bijvoorbeeld het probleem van de ontwrichting van het evenwicht
tussen het stads- en plattelandsleven.
„Dit laatste onderwerp wil ik heden behandelen, en de term
die het onderwerp het best in al zijn aspecten aanduidt is:

Land Utilization and State Planning.
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De hoofdproducten en hun
ligging; een staaltje van eenvoudige Regeringsvoorlichting

„Het bepalen van het juiste gebruik van land sluit meer in dan
alleen het bepalen voor welk doel iedere bunder land het best
kan worden gebruikt of welke gewassen er het beste op kunnen groeien. Dat is de eerste stap; maar wanneer wij die conclusie hebben getrokken, komen wij voor een veel omvangrijker probleem te staan, n.l. hoe de bevolking er toe te krijgen
dit programma te aanvaarden en uit te voeren.
„Het is niet voldoende voorschriften te maken dat een bepaald
stuk land voor een bepaald doel moet worden gebruikt. De
regering moet, met medewerking van de geregeerden, zorg
dragen dat die plannen uitgevoerd worden.
„Dit sluit in zulke machtige factoren als de productie en distributie van landbouwproducten; het sluit in het leven op het
land, zowel sociaal als economisch, aantrekkelijker te maken;
het omvat ook de mogelijkheid van een nieuwe klassificatie
van onze bevolking.
„Uit de gegevens van een eeuw geleden weten wij, dat 75 °/o
van de bevolking op het land leefde en 25 °/o in de steden.
Op het ogenblik zijn de cijfers precies het tegenovergestelde.
239

Een generatie terug werd er veel gesproken over een z.g.
„terug naar het land"-beweging. Ik geloof, dat die leuze afgedaan beef t. Tot nu toe hebben wij steeds gesproken van twee
levenswijzen: het stadsleven en het plattelandsleven. Ik ben
van mening, dat wij drie typen te verwachten hebben, want er
is tussen de stads- en de plattelands-groep ruimte voor een
derde : de landelijk-industrieele groep. (Roosevelt beschrijft
dan de maatregelen, onder zijn leiding in de Staat New-York
genomen.)
„ . Dit was een program tot leniging der onmiddelijke noden;
maar dit program is uitgebreid tot iets, dat voor de toekomst
veel belangrijker is : State planning. Wij hebben overwogen,
dat wanneer stedebouw en streekplannen de moeite lonen,
het toch nog van veel groter belang is dat de Staat in zijn
geheel een consequent doorgevoerd program aanvaardt, dat
het gehele sociaal-economisch bestel van ons grondgebied
omvat.
„Dit staatsprogram is gericht op een intensief gebruik van
goede grond. Wij beogen de volledige voorziening van alle
boerderijen die op goede grond zijn gelegen, van alle dingen
die nodig zijn voor het bedrijf en voor de mensen: electriciteit,
telefoon, goede scholen, ziekenhuizen, goede wegen, enz. Wij
zijn van mening, dat het beter is te streven naar een intensief
gebruik van het vruchtbare land dan de uitbreiding van de
bebouwde oppervlakte tot minder geschikte gedeelten van de
bodem."
Dan wijst Gouverneur Roosevelt zijn collega's er op, dat om
practische dingen te kunnen doen, men eerst de toestand van
het land en de mensen voldoende moet kennen; vandaar de
noodzaak van het „survey", d.w.z. het onderzoek naar de
sociaal-economische structuur van de streek, tezamen met een
analyse van de ontwikkeling der bevolking, de gesteldheid
van de bodem — kortom van alle factoren die de menselijke
en zakelijke verhoudingen in het gebied bepalen.
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Verder geeft hij aan op welke wijze men zal trachten een beter
gebruik van de bodem te bewerkstelligen, waaronder is inbegrepen de teelt van andere soorten van gewassen dan tot dien
gebruikelijk was, ten einde de bodem-erosie te kunnen stopzetten en zodoende de grond niet volkomen uit te putten. De
voor de landbouw ongeschikte gronden worden door de Staat
aangekocht voor bebossing. In 1931 werden 20 millioen dollar
gevoteerd, verdeeld over 11 jaar, voor de aankoop van
400.000 H.A. minderwaardige grond. De bebossing zal goede
resultaten opleveren voor de watervoorziening, de klimatologische verhoudingen, enz. Gouverneur Roosevelt vervolgt:
„Men heeft ons gevraagd wat er gedaan zal worden voor de
bevolking, die thans op die ongeschikte grond leeft. Het antwoord hierop is tweeledig. In de eerste plaats zal het grootste
deel van het betrekkelijk kleine aantal mensen dat op deze
boerderijen woont, plaats krijgen op daartoe geschikte Staatslanderijen; vervolgens bestuderen wij een plan met betrekking
tot de tendenz der bevolkingsontwikkeling, omvattende de
verhouding tussen stads- en landbouwer en tussen de mensen
die werkzaam zijn in de landbouw en de industriearbeiders."
Roosevelt geeft dan voorbeelden van de mogelijkheid om
kleine industrieen ten plattelande te vestigen en zegt verder:
„Deze problemen zijn nog maar pas aangesneden, maar de
mogelijkheid ons industrieele leven te verbreden door een gedeelte ervan over het platteland te verspreiden, is een van de
ontwijfelbare mogelijkheden voor de toekomst. Goedkope
auto's, goedkope mechanische kracht en goede wegen zullen deze ontwikkeling van de plattelands-industrie mogelijk
maken. Met andere woorden, er zijn zonder twijfel talrijke
industrieen die op het platteland veel beter zullen gaan. Op
deze wijze willen wij het verstoorde evenwicht herstellen.
„Het is dan ook om deze reden dat ik met zoveel beslistheid
heb gesproken over een nieuw type van Amerikaans leven: de
landelijk-industrieele groep."
16
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Hij besluit zijn rede met de gedenkwaardige woorden, die
richtsnoer voor zijn werk als Gouverneur van de Staat van
New-York en later als President der Verenigde Staten waren
en zijn:
„Planning voor de Staten en voor de Natie is volstrekt noodzakelijk voor de toekomstige welvaart, het geluk, ja het bestaan van het Amerikaanse yolk. Alleen op dit wijze kunnen
wij buiten de Westminster Abdij blijven."
Met het laatste deel van deze zin wil Roosevelt zeggen dat
planning de kunst is, alles op de juiste plaats te zetten. Het
gehele betoog bewijst wel hoezeer de praktische planologie een
deel—en een zeer belangrijk deel—is van de kunst van regeren
in de moderne tijd. Men kan met recht zeggen dat de ware
regeerders planologen moeten zijn en de „alleen-politici" de
opgaven, die het besturen van stad, provincie of land stelt,
niet langer kunnen volbrengen.

* * *
Het eigenaardige van Roosevelt's geschriften is, dat zij zich zo
slecht lenen tot verkorte weergave. Om zijn beleid volkomen
duidelijk te maken, zouden wij de vijf dikke delen van zijn
Public Papers and Adresses in hun geheel moeten vertalen.
Daartoe onbreekt den schrijver van dit boek de tijd, den uitgever de lust—en den lezer vermoedelijk het geduld, dit alles
te lezen. Wat betreft de kwaliteit van dit vijfdelige werk, verwijs ik naar bladzijde 109. Hier zij slechts vermeld dat het
bekende weekblad The Nation Roosevelt's werk als het belangrijkste boek van 1938 heeft verkozen. Dat dit waarlijk
niet geschiedde uit vleierij weet ieder die in hetzelfde blad de
echt Amerikaans-ongezouten kritiek op des Presidenten doen
en laten leest. Het is inderdaad een groot en nobel werk!
DOOr de Public Papers komen wij nu tot het tweede karakteristieke punt in Roosevelt's gouverneurschap: de keuze van zijn
helpers. Een van zijn voornaamste en nauwste medewerkers,
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Samuel Rosenman, is namelijk de samensteller van deze uitgave. Hij heeft hiermede voor den President en voor zichzelf
een monument „duurzamer dan brons" gemaakt. De schone
Ode van Horatius is wel zeer toepasselijk op de arbeid van
Roosevelt en Rosenman, waar de dichter over zijn werken
zegt:
heb mij een monument gebouwd duurzamer dan brons.
.. Ik zal niet geheel sterven, een groot deel van mij wordt niet
met mij begraven. Ik zal steeds groeien en fris blijven en
geprezen worden, zolang de Priester met de zwijgende Maagd
zal opgaan tot het Kapitool. ."
De levenshouding, die Roosevelt's keuze van zijn medewerkers bepaalt wordt getypeerd door zijn eigen woorden, gesproken bij de onthulling van het monument voor Theodore
Roosevelt, op 19 Januari 1936:
„Ras, geloof, kleur, speelden bij hem geen rol. Hij beoordeelde de mensen naar hun eigenschappen."
Deze woorden immers gelden evenzeer voor hemzelf als voor
zijn groten voorganger en oom.
Niets is dan ook opmerkelijker in Roosevelt's leven dan deze
afwezigheid van vooroordeel tegen mensen wegens geloof,
groep of huidskleur. Zo is er bij Roosevelt geen spoor van de
ook in Amerika met de paplepel ingegoten Jodenhaat. Samuel
Rosenman is een treffend bewijs van Roosevelt's humaniteit,
en tevens van diens voorliefde, zich met beproefde vrienden
te omringen.
Als Gouverneur Roosevelt becritiseerd wordt wanneer hij in
Albany—de hoofdstad van de Staat New-York—persoonlijke
vrienden op hoge posten aanstelt, antwoordt hij: „Zoveel als
mij mogelijk was zijn benoemingen tot het Kabinet gedurende
de laatste twee jaar van persoonlijke aard geweest. Ik stel
mij voor, gedurende de volgende twee jaar dezelfde gedragslijn te volgen". Duidelijker kon het al niet gezegd worden!
Rosenman bracht het onder Roosevelt's gouverneurschap tot
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lid van het Hoogste Gerechtshof van de Staat New-York en is
ook tijdens diens Presidentschap zijn vriend en raadsman gebleven. Hij is een voorbeeld van Roosevelt's scherpzinnige
mensenkennis, die gepaard gaat met een diep gevoel van
rechtvaardigheid, vrijzinnigheid en menselijkheid. Een complex van eigenschappen, daarom zo opmerkelijk, omdat het
heden ten dage zo zelden wordt aangetroffen onder de hoogtronenden der aarde.
* * *
President Roosevelt vond, bij de aanvaarding van zijn hoge
ambt in 1933, het land reddeloos en het yolk radeloos. Hij
was niet gekozen door de partij-machine, maar door een
natie, die ten einde raad was, en bereid hem te volgen in elk
experiment dat er toe zou kunnen bijdragen om het land uit
de put te helpen.
Wanneer zijn populariteit in de laatste tijd getaand is, dan
komt zulks doordat de mensen niets liever vergeten dan hun
narigheid en eerder geneigd zijn om den man, die hen uit
hun ellende verlost, te haten dan te beminnen. Bovendien
heeft Franklin Roosevelt altijd de leugenmethoden der Europese staatslieden vermeden en slechts met de taal der Rede
getracht vriend en vijand voor zijn denkbeelden en maatregelen te winnen. Dit pogen getuigt van een diep en bewonderenswaardig humanisme; maar tevens van een door de
feiten niet gerechtvaardigd optimisme omtrent menselijke
gedragingen.
In de rede, waarmede Roosevelt op 4 Maart 1933 het Presidentschap aanvaardde, komt de redelijkheid en openhartigheid, die al zijn daden kenmerkt, tot uiting. Hij geeft voorts
een scherp beeld van de toestand van land en yolk in het
begin van zijn eerste ambtsperiode. Ik laat daarom enkele
delen hieronder volgen:
„Mijn Amerikaanse medeburgers zullen zeer zeker van mij
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verwachten dat ik bij mijn aanvaardirig van het Presidentschap
tot hen zal spreken met de openhartigheid en de onomwondenheid die de huidige toestand van ons land vereist. Dit is bij uitstek het ogenblik om de waarheid te zeggen; de gehele waarheid, openlijk en onbevreesd. Wij behoeven er niet voor terug
te deinzen, de toestand van ons land onder de ogen te zien.
„Dit grote yolk zal zijn last weten te dragen zoals het dat
vroeger heeft gedaan; het zal weer opleven en opnieuw welvarend worden. En daarom ook wil ik allereerst als mijn vast
geloof uitspreken, dat er maar een ding is dat wij te vrezen
hebben, namelijk de vrees zelf; die nameloze, onredelijke en
ongegronde vrees, welke de noodzakelijke maatregelen, die
achteruitgang in vooruitgang kunnen veranderen, verlamt. In
de donkere uren van ons nationale leven heeft een krachtige
en openhartige leiding steeds van het yolk zelf die steun en
dat begrip gekregen, die nodig zijn voor de overwinning. Ilk
ben overtuigd, dat Gij ook nu, in deze kritieke dagen, opnieuw Uw steun aan de leiding zult geven.
„Door deze gedachte bezield, zullen Gij en ik aan onze gezamenlijke moeilijkheden het hoofd bieden. Ik dank God, dat
deze slechts van materieele aard zijn. De beleggingen zijn tot
een fantastisch laag peil gedaald, de belastingen zijn verhoogd;onze betalingscapaciteit is verminderd, vele overheidsdiensten worden bedreigd door de aanzienlijke vermindering van inkomsten; de betalingsmiddelen van de handel
liggen bevroren in de banken; industrieele ondernemingen
liggen als verdorde bladen terneer; de boeren hebben geen
afzetgebieden voor hun producten; in duizenden gezinnen zijn
de spaarpenningen van vele jaren verloren gegaan.
„Erger nog: een ontzettend groot aantal mensen staat tegenover het grimmige probleem, hoe het leven er bij te houden
en een niet minder groot aantal moet zwoegen voor een
schamel loon. Slechts een dwaze optimist kan de sombere
feiten ontkennen, waarvoor wij zijn geplaatst.
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„En niettegenstaande dit alles is onze nood niet van wezenlijke
aard. wij worden niet door een sprinkhanenplaag geteisterd.
Vergeleken met de gevaren, die onze voorvaderen hebben
overwonnen, omdat zij in de goede of loop geloofden en
geen angst kenden, hebben wij nog veel waarvoor wij
dankbaar kunnen zijn. Nog steeds biedt de natuur ons Naar
milde gaven, die door menselijke inspanning vermenigvuldigd
werden. Overvloed ligt voor het grijpen; maar toch kunnen
wij er geen gebruik van maken. In de eerste plaats is dit te
wijten aan het feit, dat zij, die de heerschappij voeren over de
rijkdommen der mensheid, hebben gefaald, door hun eigen
halstarrigheid en onbekwaamheid; zij hebben hun fiasco erkend en het bijltje er bij neergelegd. De praktijken der gewetenloze speculanten zijn door de openbare mening berecht
en worden in de harten en geesten der mensen veracht .. Zij
hadden geen visie, en zonder visie gaat het yolk ten onder.
De speculanten hebben hun hoge zetels in de tempel onzer
beschaving in de steek gelaten en het is aan ons, te herstellen
wat zij misdreven. . Dit yolk vraagt daden, onmiddellijke
daden.
„Onze eerste grote taak is, de mensen aan het werk te zetten.
Dit is geen onoplosbaar vraagstuk, wanneer wij het met verstand en moed aanpakken. Gedeeltelijk kan dit volbracht
worden door directe werkverschaffing van regeringswege;
hierbij kunnen wij te werk gaan zoals wij zouden doen, indien
wij in de noodtoestand waren van een oorlog; doch tegelijkertijd zullen wij, door die werkverschaffing, hoogst nodige plannen ten uitvoer brengen tot bevordering en reorganisatie van
onze natuurlijke hulpbronnen.
„In verband hiermede moeten wij onomwonden de overbevolking van onze industrieele centra erkennen en er naar
streven, door middel van een her-distributie op nationale
schaal tot een beter gebruik van de bodem te geraken. Deze
taak kan verlicht worden door een vastbesloten poging om
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de waarde der landbouwproducten, en daarmede de koopkracht van de boeren, te doen stijgen; door te beletten, dat
boerderijen worden in beslag genomen en door een drastische
verlaging van de federale, staats- en plaatselijke lasten.
Voorts kan onze taak verlicht worden door nationals ordening
(„national planning") van alle soorten van transportbedrijven
en instellingen, die duidelijk het karakter van openbare instellingen dragen. Er zijn vele manieren waarop onze taak kan
worden geholpen, maar niet door praten. Wij moeten handelen, en snel handelen."
De enorme bergen bedrukt papier, door de Roosevelt-regering
geproduceerd ter verdediging van haar beleid, bewijzen wel
hoe weinig Amerika gewend was op het gebied van overheidszorg. Maatregelen, die van West-Europees standpunt bezien
niet veel meer waren dan een zeer bescheiden en verlate
nabootsing van hier reeds lang gelden sociale wetgeving,
werden in Amerika voor de handelingen van op hol geslagen
revolutionnairen uitgemaakt en ondervonden felle tegenstand
van alien die waren grootgebracht in de opvatting, dat de
Staat voornamelijk bestond om de burgers te beletten elkander
te lijf te gaan. Werkloosheids-verzekering, ouderdomspensioenen, ziekte- en ongevallenwetgeving, arbitrage in arbeidsgeschillen, collectieve arbeidsovereenkomsten, wettelijke regeling der arbeidsduur, progressieve belastingheffing—om maar
enkele der bij ons reeds vele jaren bestaande sociale maatregelen te noemen—moesten door Roosevelt in een tijdperk
van enkele jaren worden ingevoerd. Het verschil tussen
Amerika en West-Europa op dit punt is, dat wat daarginds
gedurende een depressieperiode van zes jaren moest worden
ingevoerd, hier tijdens een lange periode van betrekkelijke
welvaart werd begonnen.
Nooit echter waren het verlangen naar bestaanszekerheid en
de bereidwilligheid tot het brengen van offers daarvoor bij
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vele groepen van het Amerikaanse yolk z6 groot als tijdens
het bewind van Roosevelt. Het is evenwel de vraag, of met
behoud van het bestaande sociaal-economische stelsel—waarvan Roosevelt een verdediger is—aan deze eisen kan \Orden
voldaan. Hieraan kan met recht worden getwijfeld.
„Social security" (maatschappelijke bestaanszekerheid) is een
slagwoord geworden en Roosevelt heeft aan dit thema talrijke
redevoeringen gewijd. Om een idee te geven van wat hij onder
deze term verstaat, laat ik hieronder de vertaling volgen van
een stukje uit een van die redevoeringen, gehouden op
16 October 1936:
„ Wij trachten aan de natie grotere bestaanszekerheid te
geven. Wij denken daarbij aan onze kinderen, aan onze vaders
en moeders in hun ouderdom, wij denken ook aan een grotere
vastigheid van de werkgelegenheid; allemaal dingen waarmede de moderne samenleving al veel te lang gewacht heeft.
Maar wij hebben een goed begin gemaakt.
„Wanneer ik spreek over bestaanszekerheid, dan bedoel ik niet
een bestaansminimum, net genoeg om van te eten en een
plaats om te slapen. Ik bedoel een bestaan waarbij een behoorlijke hoeveelheid vrije tijd en ontspanning gewaarborgd zijn.
Dit soort van bestaanszekerheid heeft, zoals wij dit opvatten,
niet alleen betrekking op de levens van de individuen, doch
evenzeer op de beroepen en de bedrijven. Daarom probe ren
wij het geheel te bekijken, op deze wijze dus, dat niet een deel
der samenleving, maar ieder beroep en ieder bedrijf er profijt
van trekt."
Zij, die menen dat Roosevelt dit wil bereiken door fundamentele veranderingen aan te brengen in het sociaal-economisch
stelsel, zullen daarvan terugkomen, wanneer zij de volgende
zinnen lezen, ontleend aan een rede die de President een week
later hield en waarin hij zeide:
„Niemand in de Verenigde Staten gelooft sterker dan ik in
het stelsel van particulier bedrijf, particulier eigendom en
248

particuliere winst. Geen regering, in de geschiedenis van ons
land, heeft daarvoor meer gedaan. Het is deze regering geweest, die het stelsel uit de put gehaald heeft, waarin het in
1933 was gezakt.
„Indien de regering de geringste neiging zou hebben gehad,
het stelsel te wijzigen, dan had ze niets anders behoeven te
doen dan de handen te vouwen en of te wachten en het stelsel
voort te laten gaan met zichzelf nog meer vast te werken, ten
aanschouwe van het publiek. Inplaats daarvan hebben wij gedaan wat de vorige regering gedurende de crisis-jaren heeft
nagelaten: wij hebben snel en drastisch gehandeld, ten einde
het te redden. Het was door ons geloof in het particuliere
bedrijf, dat wij zo gehandeld hebben; in onze overtuiging, dat
het particulier initiatief en de particuliere winst ons het best
dienen."
Roosevelt gaat dan voort met er op te wijzen, dat de malaise
het gevolg was van machtsconcentratie in de handen van
enkelen, en dat het daarom juist in het belang van het bestaande economische stelsel is, die concentratie te bestrijden.
„De grote meerderheid van ons yolk is het eens met onze
maatregelen. De tegenstand komt van een handjevol monopolisten. Deze hebben het zakenleven geregimenteerd. Van vrije
handel was geen sprake meer. De economische macht van deze
enkelen ging gepaard met politieke macht over de regering.
En deze mensen voelden er niets voor, dat de regering zich
wilde bevrijden van hun overheersing. Wij hebben de wurgende greep van het monopolie verbroken." Hij eindigde met
de woorden: „Wij trachten het voortbestaan van het particulier ondernemen te verzekeren, door de voorwaarden te garanderen, waaronder het kan functionneren."
Zoals wij uit het voorgaande kunnen zien, heeft het bestaande
economische stelsel van Roosevelt niets te vrezen. Maar daarbij dienen wij wel te bedenken, dat zijn interpretatie van „het
kapitalisme" ver verwijderd is van die der ,zestig families'
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welke het zakenleven beheersten. Toch is het voor den vreemdeling verbazingwekkend, hun strijd gade te slaan tegen de
Roosevelt administratie, die in wezen een strijd tegen de belangen der bestrijders zelf is. De oppositie berust—zoals ik
reeds in het hoofdstuk over de semantiek aanstipte—meer op
gevoels- dan op zakelijke overwegingen; ze is het resultaat van
„conventions", niet van „convictions".
Wij moeten er echter voor oppassen in Roosevelt een ,restaurateur' zonder meer te zien, die zich alleen bezighoudt met de
scherven van het huidige stelsel zo goed en zo kwaad als het
gaat aan elkaar te lijmen. In Roosevelt's bewind ligt ook de
mogelijkheid van een betere ordening van de productie en de
distributie opgesloten. De Amerikaanse arbeiders zijn door
hem tot een moderne organisatie gekomen. Zijn propaganda
voor een meer gelijkelijke verdeling van het nationaal inkomen
is in werkelijkheid een pleidooi voor betere ordening—maakt
althans de mensen meer vertrouwd met het doel en de mogelijkheden van staatsbemoeiing in het economische leven. Zijn
planologische maatregelen op zich zelf zullen al dadelijk aan
een planmatig maatschappelijk bestel ten goedemoeten komen.
Roosevelt's heldhaftige strijd tegen de vernieling van de
natuurlijke hulpbronnen van de natie is zelfs een noodzakelijke voorwaarde voor de mogelijkheid van een betere economische organisatie van de Verenigde Staten. Zijn krachtige
woorden en dadenv oor een sterker gemeenschapsgevoel, voor
samenwerking en verdraagzaamheid en tegen groosegoisme,
zijn machtige drijfkrachten in de richting van een betere
regeling van het maatschappelijk leven. Daarbij komt, dat een
„planned society"—een planmatig maatschappelijk bestelvolstrekt niet a priori insluit het afschaffen van het particulier
grondbezit. Door gebrek aan het juiste begrip van de betekenis
van woorden (semantische kennis) zijn termen zoals grondbezit, kapitaal enz., zodanig met gevoelswaarden verstrengeld,
dat de meeste mensen, zowel voor- als tegenstanders, er geen
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begrip van hebben wat deze woorden eigenlijk precies aanduiden.
Agar in Amerika en Oppenheimer in Europa zeggen dat de
bestaande grondbezitsverhoudingen een aanfluiting zijn van
het werkelijke particulier eigendomsrecht. Door het grootgrondbezit is de bodem een monopolie van enkelen geworden.
Zij betogen daarom met klemmende argumenten dat de welvaart en het geluk der mensen afhankelijk zijn van een echte
en consequente doorvoering van het particulier grondbezit.
Ook Roosevelt is deze mening toegedaan. En om hen, die deze
opvatting huldigen (in Nederland noemen zij zich liberaalsocialisten) voor reactionnair, in de zin van behoudend, te
verslijten, zal niemand met enige semantische kennis kunnen
beweren. In het hoofdstuk over de semantiek heb ik getracht
aan te tonen, dat een rookgordijn van inhoudsloze woorden
tussen de gedachten der meeste mensen en de werkelijkheid
hangt. Zulk een rookgordijn bestaat ook ten aanzien van
economische begrippen. Talrijke maatregelen bijvoorbeeld
van onder conservatieve vlag zeilende regeringen zijn zeer
radicaal. Veel van wat in ons eigen land gedaan wordt op
sociaal-economisch gebied kan als zodanig worden beschouwd.
Daarentegen dragen sommige maatregelen van niet-conservatieve regeringen een vooruitstrevende ,gevel', die een fel
reactionnaire daad moet verbergen. De wijsgeer Held noemt
dit een „Umtauschverhaltniss". Een voorbeeld hiervan is de
nieuwe landbouwmaatregel van onze regering, waarbij officieele bevoegdheden worden overgeheveld op de landbouworganisaties, waarvan de machtigste een door-en-door kerkelijk-politiek karakter heeft en, maatschappelijk beschouwd,
een volkomen gesloten gemeenschap vormt, met alle gevolgen
van dien. Het is deze volkomen chaos in woordgebruik en
begrips-opbouw, welke de mensen duizelig maakt en waardoor de demociatische controle in de democratische landen
zo gebrekkig en dus zo ondemocratisch werkt. Roosevelt's
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economische politiek is in wezen niet meer ,kapitalistisch' dan
die van de Scandinavische landen. Voorzichtigheid is daarom
geraden bij de beoordeling of veroordeling der pogingen van
President Roosevelt om de machine weer op gang te brengen.
In het slothoofdstuk zullen wij zien wat zijn kansen op uiteindelijk succes zijn. Zonder door pessimistische conclusies op
zijn politiek van „priming the pump" vooruit te lopen, wil ik
daarom hier slechts vaststellen, dat de grondslagen van zijn
politiek, n.l. menslievendheid, verdraagzaamheid en rechtvaardigheid, wat zijn streven aangaat, geen holle leuzen zijn,
maar concreet richtsnoer voor zijn werk. Als Roosevelt er in
slaagt deze begrippen bij het Amerikaanse yolk ingang te doen
vinden, dan is de voorwaarde voor een betere en gelukkige
gemeenschap aanwezig.

* * *
Wanneer wij enkele der maatregelen, door de Rooseveltadministratie genomen om het bedrijfsleven in Amerika weer
op gang te helpen, in snelle vaart de revue laten passeren, dan
dienen wij hierbij onderscheid te maken tussen 1e. de strijd
tegen de economische depressie en 2e. de strijd tegen de „roofbouw" van de natuurlijke hulpbronnen, die in Amerika
vreselijke gevolgen heeft gehad, zowel voor de bevolking als
voor het land zelf. Deze beide veldslagen worden gelijktijdig
gestreden.
Wat de directe strijd tegen de economische depressie betreft,
zij gewezen op de National Industrial Recovery Act, en
Administration, zaliger gedachtenis. Door de „NIRA" werden, met behulp van uiterst ingewikkelde „codes", minimumlonen, arbeidsuren, goederenprijzen enz. geregeld. De Britse
econoom G. D. C. Cole komt na nauwgezette bestudering van
deze „codes" tot de conclusie dat de NIRA-maatregelen in
de practijk op het tegenovergestelde uitdraaiden van wat
Roosevelt en zijn helpers hadden bedoeld. Zij werkten n.l.
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niet monopolie-brekend, doch juist monopolie-vormend! Cole
zegt hieromtrent: „De N.R.A. vaagde de hinderpalen, die
door de anti-trust wetten waren opgericht, tijdelijk weg en
stelde de Amerikaanse fabrikanten in staat, hun productie en
prijzen zelf naar hartelust te regelen."
Dit werpt wel een geheel ander licht op de werking van deze
instelling, dan waaraan wij gewend zijn. Het is dan ook de
vraag, of de nietigverklaring van het „Supreme Court" (Hoge
Raad), in 1935, in feite wel zulk een conservatieve en ,kapitalistische' maatregel was—waarvoor ze in Amerika en elders
werd uitgekreten. Wanneer men denkt aan het ontzagwekkend apparaat, door de NIRA in het leven geroepen en aan
de fantastische hoeveelheden papier, die er door verslonden
werden, dan is men geneigd te zeggen dat er nog nooit een
berg, onder zulke oorverdovende kreten, een zó klein muisje
heeft gebaard als de „New Deal"—tenminste voor zover het
betreft de maatregelen op financieel-economisch gebied.
Naast de NIRA heeft de A.A.A. (Agricultural Adjusment Act
en Administration) de meeste pennen en tongen in beroering
gebracht. De zaak stond er hier echter anders voor dan bij de
regeringsbemoeiingen met de industrie, omdat de regering
geen geheel ongebaande wegen behoefde te bewandelen.
Financieele hulp aan de landbouw toch was ook in het individualistische tijdperk voor Roosevelt niet onbekend. De
Federal Farm Board was onder Hoover tot stand gekomen,
terwijl in vele gedeelten van het land een nauwe samenwerking tussen de landbouwers onderling, veel gelijkend op onze
agrarische organisaties, de komst van de A.A.A. reeds had
voorbereid.
Volgens Roosevelt's eigen commentaar op deze wet, dat wij
hier in het kort weergeven, was de toestand in 1929 als volgt:
De landbouw beyond zich reeds in een slechte toestand voor
de crisis van 1929. De koopkracht van de boeren en platte253

landers ging steeds meer achteruit. De oorzaken hiervan
waren: 1 e. de daling van het totaal inkomen, 2e. de daling
van de prijzen der landbouwproducten, 3e. het feit, dat de
prijzen van de goederen, die deze mensen moesten kopen, niet
in dezelfde mate gedaald waren, 4e. hun vaste lasten bleven
hoog en 5e. de markt was overvoerd door een enorm surplus.
Het aandeel van de boeren in het nationaal inkomen daalde
van 11.5 °/o in 1925 tot 5.8 °/o in 1933.
De prijzen der landbouwproducten waren van 1929 tot 1933
gedaald met gemiddeld 5.5 °/o. Van elke dollar, die de verbruiker aan voedsel besteedde, ontving de boer slechts 33
cents, vergeleken bij 47 cents in de periode van 1925 tot 1929.
Daarentegen bleven de vaste lasten zoals pacht en hypotheek
onveranderd.
De toestand werd nog verergerd door de enorme hoeveelheden
onverkoopbare producten. De oorzaak hiervan was drieledig:
le. het slinken van de export, 2e. de afneming van het binnenlands verbruik en 3e. de onbeperkte productie.
Het gevolg van dit alles was dat de 31 millioen sterke landbouwbevolking, en de millioenen die van hen onmiddellijk
afhankelijk waren, niet langer voldoende hoeveelheden industrieele producten konden kopen, waardoor de werkloosheid in
de fabrieken nog vergroot werd. Het aantal faillissementen
onder de boeren nam meer en meer toe. Deze toestand eiste
onmiddellijke actie van regeringswege.
Deze actie bestond in de eerste plaats uit de instelling van
teeltbeperking met bijbehorende subsidieering. De practische
toepassing van deze maatregelen was helaas al even gebrekkig
als met de regeringsbemoeiing in de industrie het geval was,
d.w.z. het geld van de overheid kwam veelal in de verkeerde
zakken terecht. De kleine pachters werden er niet beter van.
Daarbij kwam—als zeer nadelige omstandigheid—dat de
steunactie ten zeerste bemoeilijkt werd door de droogte en de
zandstormen van 1934, '35 en '36, die de beruchte „dust254

bowl" veroorzaakten en meer dan twee-derde van de totale
oppervlakte van de Verenigde Staten teisterden. De regering
van Roosevelt kwam nu voor de opgave te staan, meer dan
een millioen boerenfamilies van een onmiddellijk dreigende
ondergang te redden. Velen daarvan hadden hun land, hun
spaarpenningen en hun gereedschappen verloren, velen waren
in onmiddellijke nood aan brood en kleding. Het onderzoek
van de regering bracht aan het licht dat de hierboven geschetste nood der boeren zo goed als geheel zijn oorzaak in
oude kwalen had. De voornaamste oorzaken van de agrarische
wantoestand waren: de langdurige periode van afbraakprijzen
voor landbouwproducten, de zorgeloze en onbekwame exploitatie, een ongezond pachtsysteem, de ondoelmatige grootte
der boerenbedrijven en bodemvernieling (de beruchte ,soilerosion'). De gevolgen van dit alles waren: inkomens ver
beneden een redelijk bestaansminimum, verlaten boerderijen
en een verder voortschrijden van de tOch reeds te sterke verstedelijking der bevolking.
De totale oppervlakte van de gebieden die door de slechte
exploitatie blijvend ongeschikt voor het boerenbedrijf zijn geworden, wordt geraamd op een oppervlakte van ruim zesmaal
die van Nederland, terwijl bijna 51 millioen H.A. door de
erosie ernstig beschadigd werden. Niet minder dan 100 millioen H.A., of 33 maal de oppervlakte van ons land ging in
agrarische bruikbaarheid achteruit. Uit deze eenvoudige
cijfers blijkt wel voor welk een bijna bovenmenselijke taak de
Roosevelt-regering werd geplaatst om de landbouw weer in
het goede spoor te brengen. Een ding moet men daarbij vooral
niet uit het oog verliezen, n.l. dat Amerika de grenzen van
zijn gebiedsuitbreiding heeft bereikt. Tot voor enkele tientallen jaren kon de boer, wiens akker uitgeput was, wegtrekken
naar het Westen, waar grote uitgestrektheden nog op ontginning wachtten. Maar dit kan nu niet meer. Amerika is volledig „bezet".
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Er bleven twee mogelijkheden over: of directe werklozensteun,
Of steun, die den boer in staat zou stellen er weer bovenop
te komen.
De tweede weg werd gekozen. Men organiseerde hulp in de
vorm van kleine leningen, die vergezeld gingen van deskundige voorlichting, hoe die gelden op de beste manier aan te
wenden. Gewoonlijk werden leningen verstrekt voor 5 jaar op
een rentevoet van 5 °/o. Op 1 Februari 1938 was reeds een
bedrag van 170 millioen dollars aan 600.000 boerenfamilies
uitgekeerd. Hoewel de steun per familie gemiddeld niet meer
dan $ 300 bedroeg, heeft vooral het feit, dat aan de lening
een flinke deskundige hulp bij de bedrijfsvoering verbonden
was, zeer veel goed gedaan. Er wordt bijvoorbeeld naar gestreefd, de gesteunde boeren genoeg groente te laten kweken
en vee te houden, om op juiste wijze in eigen behoefte te
voorzien. Veel aandacht wordt besteed aan „inmaken" van
voedingsmiddelen, waardoor bereikt wordt dat ook gedurende
de wintermaanden een behoorlijke voedselvoorziening gehandhaafd blijft. Het dieet van honderdduizenden gezinnen
is op radicale wijze in overeenstemming gebracht met moderne
inzichten op het gebied van voedingswaarden. En daarbij
bleef het niet. Een van de meest voortreffelijke dingen die
de Roosevelt-regering voor de boerenbevolking heeft gedaan
is de instelling van ,schuldencommissies'. Deze treffen schikkingen voor het wijzigen van het schuldbedrag, of om de
schuldenlast op andere wijze te verlichten—een last, die voordien de strijd om het bestaan voor vele boeren tot een verloren zaak maakte.
Een onderzoek naar de resultaten van deze regeringshulp
heeft uitgewezen, dat de levensstandaard der gesteunde boerenfamilies wezenlijk is gestegen. Zij hebben hun verbruik
van eigen-geproduceerd vlees, melk en eieren bijna verdubbeld en door een uitmuntend geslaagde campagne voor het
inmaken van voedzame en duurzame levensmiddelen een
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winter-dieet verkregen, dat hun lichamelijke en daarmede hun
morele weerstand heeft verhoogd.
Speciaal werd in het Zuiden verbetering bereikt, waar de
toestand het ergst was. In een kort, maar meesterlijk rapport
van de National Emergency Council wordt een beeld gegeven
van de economische en sociale toestand in de katoenstaten, dat
aan duidelijkheid niets te wensen overlaat en aantoont welk
een reusachtig probleem de 13 Zuidelijke staten, met hun
meer dan 36 millioen inwoners en een oppervlakte, zeventig
maal zo groot als die van Nederland, aan de Amerikaanse
gemeenschap stelt.
Uiteraard moeten wij ons hier beperken tot een simpele aanduiding van het complex van vraagstukken dat gevormd wordt
door de Zuidelijke staten—van welks oplossing de toekomst
van de Verenigde Staten afhangt. Dit is n.l. het gebied van
de „forgotten men"—slecht gevoed, slecht gehuisvest, met
gebrekkige ontwikkelingsmogelijkheden, door groepstegenstellingen verscheurd (blank tegen neger) ; een gebied waar kinderarbeid nog op geen stukken na is uitgeroeid, waar os en
muilezel maar al te vaak de taak van auto en tractor moeten
vervullen.
Het Zuiden is een agrarisch gebied, waar alle voorwaarden
aanwezig zijn om er een gelukkig land van te maken. Alleen
zijn de mensen er maar zo langzaam in het aangrijpen van
deze mogelijkheden. Het Zuiden bewijst tevens, dat de nood
der boeren voor alles zijn oorzaak heeft in het pachtsysteem.
Dit geldt voor het gehele gebied van de Verenigde Staten.
Een halve eeuw geleden was er op de vier boeren een pachter;
tegenwoordig zijn er op elke vijf boeren twee pachters. Eenderde deel van alle pachtboeren wisselt ieder jaar van bedrijf.
Onder dergelijke omstandigheden kan ook van de beste voorlichting niet veel terechtkomen. Gedurende dat huurjaar
halen de pachters er natuurlijk alles uit, wat er in zit. Men
schiet er bitter weinig mee op, deze eenjaars-boeren te leren
17
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hoe ze de bodem-erosie moeten bestrijden, of de soorten gewassen te verbouwen die nodig zijn voor het behoud van de
bodem, of hun bedrijfsgebouwen in goede staat te houden;
want het volgend jaar zitten zij weer ergens anders. Het is
vooral hier dat de regering goed werk verricht. Men probeert
de pachttermijnen te verlengen, de beweeglijkheid van den
pachtboer te beteugelen, enz.; en het is vooral te danken aan
het werk van de regeringsambtenaren, die bij en met de
boeren werken, dat gedurende de laatste drie jaar zulke goede
resultaten bereikt werden.
Over dit brandende probleem zegt President Roosevelt o.a.,
in zijn commentaar bij het schrijven, waarmede hij de pachtstudiecommissie in het leven roept, het volgende:
„Farm tenancy (landpacht) nam toe, van 1880 tot 1935, van
25 °/o van alle boeren tot 42 °/o. En honderdduizenden boer258
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derijen zijn dusdanig belast met hypotheken, leningen enz.,
dat slechts een schijn van eigendom over is.
Nauw verbonden hiermede is het vraagstuk van de „sharecroppers" (d.w.z. het stelsel waaronder het land wordt bewerkt
door mensen die voor dat voorrecht betalen met een aandeel in hun oogst).
De euvels en de gevaren van landpacht zijn duidelijk: een
slechte levensstandaard, uitputting van de bodem, sterke
migratie. Dit alles leidt tot verdere uitbreiding van het door
bodemerosie vernielde gebied en tot verarming van individu
en natie.
Terwijl de gevolgen van de landpacht slecht zijn voor de toekomst van ons land, is de menselijke erosie, die er het gevolg
van is, nog erger. De verspilling van menselijke krachtbronnen
heeft nog veel ontzettender gevolgen dan de verspilling van
natuurlijke hulpbronnen van de bodem. Pachtboeren kunnen
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geen normaal menselijk bestaan leiden. Zij kunnen geen deel
uitmaken van enige plaatselijke gemeenschap. Hun kinderen
kunnen onmogelijk regelmatig onderwijs ontvangen. De armoede van een groot aantal pachtboeren is weerspiegeld in
een levensstandaard die ten hemel schreit. Grote gezinnen
wonen in woningen van twee of drie kamers, slecht gebouwd,
slecht onderhouden, lekkend aan alle kanten. De omgeving
is droevig en dikwijls weerzinwekkend. De sanitaire toestanden laten alles te wensen over. Het gevolg hiervan is : chronische ondervoeding van zowel volwassenen als kinderen,
waardoor zij vatbaar worden voor pellagra, malaria, Engelse
ziekte, enz. Het langdurig onderworpen zijn aan deze armoede
en onzekerheid en het ontbreken van normale levensverhoudingen vermindert de geestelijke weerstand in zulk een mate,
dat de lust en de kracht om hun lot te verbeteren bij deze
mensen verdwijnt. Onze werklozensteun wordt daardoor tot
een permanente instelling gemaakt. Wij hebben op dit ogenblik meer dan een millioen landbouwers die bij voortduring
op de steun aangewezen zijn. Deze geldelijke en maatschappelijke verliezen kunnen vermeden worden, wanneer deze
boerenfamilies in een betere verhouding tot het land worden
gebracht, waardoor zij in staat gesteld worden voor zichzelf
te zorgen."
In zijn magistrale begeleidende brief, waarmede hij het rapport van de pachtcommissie bij het Congres indiende (op
16 Februari 1937) somt Roosevelt op, wat er gebeuren moet
om aan deze onhoudbare toestand een einde te maken. Daarin
zegt hij:
„Wanneer de helft van onze totale boerenbevolking geen
bestaanszekerheid meer beef t; wanneer millioenen van ons
yolk bij de wortel uit de grond zijn gehaald, dan is de actie
om die bestaanszekerheid te brengen een taak, die niet ontweken mag worden en die zeker algemeen zal worden goedgekeurd. Wij kunnen deze actie niet uitstellen.
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De commissie stelt vier hoofdlijnen van actie voor:
1. De mogelijkheid openstellen voor de boeren, die de nodige
geschiktheid en ervaring hebben, om met een flink overheidscrediet op lange termijn eigenaar van hun bedrijf te
worden, dit gepaard met landbouwkundige voorlichting.
2. Steun aan eigenaar-boeren, ten einde hen in staat te stellen het hoofd boven water te houden en zodoende te voorkomen, dat zij ook zakken tot de positie van pachters. Dit
gepaard met steun aan „share-croppers" en landarbeiders
die aan de voet van de agrarische ladder staan, om hun
levensomstandigheden te verbeteren en hun het opklimmen naar het grondbezit te vergemakkelijken.
3. De aankoop van gronden, die ongeschikt voor het boerenbedrijf geworden zijn en die geen bron van bestaan meer
kunnen opleveren, met de daaraan verbonden verplichting
om die boeren naar andere streken over te brengen.
4. Verbetering in de grondpachtvoorwaarden."
De zwaarste van de onmiddellijke opgaven, waarvoor de regering zich geplaatst zag, was punt 3, tengevolge van de vernieling door de droogte van enorme gebieden, de daarmee
gepaard gaande verstuivingen, en de roofbouw. Deze hadden
een ware exodus tengevolge van een boerenbevolking, die met
haar armzalige hebben en houwen, in oude wrakken van
auto's, naar Amerika's Westkust trok. Tienduizenden van
deze boeren moesten zich een onderdak maken van tenten en
hokken, gemaakt uit oude kisten en roestig golfijzer, zonder
vloeren, terwijl zwermen vliegen hun leven tot een hel maakten. De Resettlement Administration heeft een begin gemaakt
met de inrichting van kampementen voor deze mensen. Daarmede wordt niets anders bereikt dan een enigszins menswaardig
onderdakbrengen van de rampzalige slachtoffers der natuurkrachten en van hun eigen onwetendheid. Het meest systematisch, en met zichtbaar resultaat, is de „resettlement" onder261

nomen in het gebied van de Tennessee Valley Authoritywaarover nader in het volgende hoofdstuk.
De Resettlement Administration, met de leiding waarvan
Rexford Tugwell belast werd, was een van de belangrijkste
New-Deal instrumenten dat tot taak had de arme boerenbevolking op de been te helpen. Bijna een millioen boeren
hadden een totaal-inkomen (inclusief ,eigen gebruik') van
minder dan 400 dollar per jaar, hetgeen niet zo heel veel meer
is dan onze 400 guldens. Een half millioen woonde op 33 millioen H.A. grond die ongeschikt was voor de landbouw. De
R.A. stelde een program op waarmede beoogd werd: beter
gebruik van de bodem, „re-settlement" op betere grond, semiagrarische onderbrenging van industriearbeiders (zie het volgende hoofdstuk). Al deze taken werden met energie en
bekwaamheid aangepakt. Vermelden wij slechts wat er, in het
eerste rapport van de R.A. over dit werk wordt gezegd:
„Het werk van de R.A. is de wederopbouw van dat, wat gedurende tientallen jaren door onverstand werd vernietigdonze grond en het leven, dat die grond voortbracht. De R.A.
kan niet verwachten, in een kort tijdsbestek een volmaakt
werk te volbrengen met betrekking tot de verschillende hierboven geschetste problemen. In ons land-program is het
onmiddellijke doel slechts een-tiende van de beneden-peil zijnde grond of te handelen; in ons program van her-nederzetting
op het land kan een klein deel van de mensen die hieraan
behoefte hebben, worden geholpen; ons rehabilitatie-program
geeft honderdduizenden boeren een nieuw begin in het leven,
maar er zijn vele duizenden anderen, die ook geholpen zouden
kunnen worden. Ons program ten aanzien van de buitenwijken
der steden kan de vraagstukken van de huisvesting niet oplossen—het werk kan slechts als voorbeeld dienen. De R.A. is
echter bezig de weg te wijzen en tot een oplossing te komen
op verschillende punten. Als ons werk lang genoeg voortgezet
kan worden, dan zullen toekomstige geslachten het volle
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profijt trekken van een verstandige behandeling van enige
van de moeilijkste vraagstukken waarvoor ons land geplaatst is."
Indien wij in het voorgaande langer hebben stilgestaan bij de
toestanden in de landbouw dan de plaatsruimte eigenlijk toeliet, dan hebben wij daarmede echter ook een zeer belangrijke
kant van de arbeid van de Roosevelt-regering leren kennen.
Opnieuw zien wij bier, met welk een cooed en openhartigheid
de President de dingen bij hun naam pleegt te noemen.
Wij moeten nu sommige andere arbeidsgebieden van de
Roosevelt-administratie in snel tempo passeren. Ik noem o.a.
het Civilian Conservation Corps, samengesteld uit jeugdige
werklozen, die het enorme staats-bosgebied onder handen
hebben genomen en met energie aan de herbebossing werken.
Aan de C.C.C. heeft Roosevelt zijn hart verpand en dat met
recht, want het gaat in de eerste plaats om de Amerikaanse
j eugd !
Daarnaast noem ik het werkverschaffingsprogram, waarvan
President Roosevelt een uitvoerige uiteenzetting in een radiorede, in het begin van 1935 gaf. Daarin zei hij o.a. het
volgende:
„Miin meest onmiddellijke zorg is de uitvoering van het grote
werkprogram, zo juist door het Congres aangenomen. De
eerste taak daarbij is, de mensen van de steun weg te krijgen
en te werk te stellen en zodoende op wezenlijke wijze bij te
dragen tot de vooruitgang op de enig mogelijke weg naar
herstel. Ik zal mijn uiteenzetting niet ingewikkeld maken door
het citeren van lange rijen van getallen. Er worden zoveel
cijfers gebruikt om zoveel te bewijzen. Laat ons daarom slechts
een paar eenvoudige, reele feiten in ogenschouw nemen in
verband met het werkloosheidsvraagstuk. Het is waar, dat
niettegenstaande het in het zakenleven beter gaat, het aantal
gesteunden nog veel te groot is .. Ondanks het feit, dat de
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werkloosheid nog steeds een ernstig probleem blijft, zowel hier
als elders in de wereld, zijn wij er in geslaagd, enige deugdelijke middelen tot verbetering te vinden. Deze maatregelen
zijn van tweeerlei aard; ten eerste de maatregelen, die dienen
om de oorzaken van de werkloosheid op te heffen, of althans
te verminderen en er voor te zorgen, dat die zich in de toekomst niet herhalen; en ten tweede zijn er de maatregelen,
waarmede de mensen nu geholpen moeten worden. onze
sociale verzekeringswetten zijn een poging om aan het eerstgenoemde vereiste tegemoet te komen; onze werkverschaffing
is het antwoord op de tweede vraag.
„Het program van sociale verzekering, dat thans bij het
Congres is, is een noodzakelijk onderdeel van de politiek der
regering tot bestrijding van de werkloosheid in de toekomst . .
Het bevat onder andere voorstellen om door een ouderdomspensioen diegenen te helpen, die door hun hoge leeftijd buiten
werk geraakt zijn en op deze wijze aan de jongere generatie
werkgelegenheid te verschaffen, en aan alien het gevoel van
bestaanszekerheid te geven, wanneer de oude dag nadert.
„De sociale verzekering is echter meer een kwestie van de bescherming van de mensen in de toekomst. onze verantwoordelijkheid voor de ogenblikkelijke noden der werklozen komt
tot citing in het grootste program van openbare werken, dat
ooit door ons land werd ondernomen. Het is onze taak, drie
en een half millioen mensen aan het werk te zetten, die thans
ondersteund worden. Dit is een opgave, evengoed voor de
particuliere bedrijven als voor de regering zelf.
„Er wordt geen tijd verloren bij de voortgang met de uitvoering van het werkverschaffingsprogram en ik hoop, dat het
tegen de herfst in volle werking zal zijn. Ik houd mij bij de
leiding ervan aan zes fundamentele beginselen;
le. De objecten moeten nuttig zijn;
2e. Zij moeten zó gekozen zijn, dat een belangrijk deel van
de uitgaven in de arbeidslonen terecht komt;
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3e. Wij moeten die werkobjecten kiezen, die de mogelijkheid bieden van het terugkeren van een belangrijk
deel van de uitgegeven gelden naar de staatskas;
4e. De gelden, die voor elk werkobject worden uitgetrokken,
zullen achtereen worden uitgegeven en niet over een tijdvak van jaren worden verspreid;
6e. De projecten zullen worden gekozen in nauw verband
met de gebieden waar de meeste werkloosheid heerst.
„ . .Wanneer wij een onderneming van deze of meting over het
gehele land beginnen, dan kunnen zich verkeerde dingen
voordoen, zoals slecht beheer, verkeerd gebruik van de gelden,
inefficiency, enz. Wanneer zulke gevallen zich voordoen, dan
zullen er mensen zijn, die zullen trachten U wijs te maken dat
de uitzonderingen de algemeen geldende regel zijn. Men bedenke hierbij, dat er in iedere grote zaak verkeerde dingen
kunnen gebeuren. Het beste middel daartegen zal zijn de
voortdurende waakzaamheid van het Amerikaanse yolk zelf.
Ik doe hiermede een beroep op mijn medeburgers, met mij
samen te werken om deze onderneming tot de meest efficiente
en succesvolle te maken, die de wereld ooit heeft gezien.
„Het is hoog tijd, een vernietigend antwoord te geven aan die
cynische mensen, die zeggen dat een democratie niet eerlijk
is en niet efficient kan zijn. Als gij alien meehelpt, dan kan
het wel. Ik hoop daarom, dat gij het werk, dat wij gaan ondernemen, nauwkeurig in zijn verloop zult volgen. Weest niet
bang, kritiek te laten horen. Vertelt mij, waar het werk beter
gedaan kan worden of waar verkeerde dingen gebeuren .. "

* * *
Het is een specialiteit van de Amerikanen, elke phase van het
regeringsbeleid te doen verzwelgen onder bergen van cornmentaar, genoeg om den toeschouwer de moed in de schoenen
te doen zakken wanneer hij tracht een inzicht te vormen van
de gang van zaken in het Amerikaanse gemenebest. Dit geldt
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wel in het bijzonder voor de strijd van Roosevelt met het
Hoogste Gerechtshof in het jaar 1935—waarover in het
hoofdstuk over de Semantiek nadere bijzonderheden zijn
gegeven. Deze strijd was een nutteloos verbruik van energie
voor de leidende figuren van Amerika. Zij hadden hun
tijd beter en vruchtbaarder aan opbouwende arbeid kunnen besteden, inplaats van aan de haarkloverijen, waarmee zij
zich in 1935 bezighielden. Deze strijd bewijst de juistheid van
de woorden van den rechter Holmes, die aan het eind van zijn
leven zei: „De wereld wordt door symbolen geregeerd". Het
Hoogste Gerechtshof verklaarde, op grond van de Constitutie,
dat de hele New Deal onwettig was. Maar met behulp van
maatregelen, die op hetzelfde neerkwamen, is de New Deal
weer uit zijn as herrezen; en het enige wat per slot van rekening werd bereikt, was een enorme opwinding, fantastische
hoeveelheden papierverbruik, en afmatting van den President,
wien deze ergernis geen goed gedaan kan hebben. De beslissingen van het Supreme Court hebben de Roosevelt-regering
niet verslagen, maar wel verzwakt. Vooral ook omdat het begin van Roosevelt's tweede ambtsperiode gepaard ging met
een achteruitgang in het bedrijfsleven.
De toestand bij de aanvang van Roosevelt's tweede ambtsperiode wordt het best weergegeven in diens eigen woorden.
De rede, die de President op 6 Januari 1937 voor het Congres
heeft gehouden—na zijn herkiezing—geeft namelijk een beknopt beeld zowel van de reeds bereikte als de nog na to
streven doeleinden. Enige belangrijke gedeelten mogen daarom hier volgen:
„In Maart 1933 waren de vraagstukken, waarvoor ons yolk
geplaatst was, en die alleen door de nationale regering konden
worden behandeld, zelfs nog ernstiger dan zij, oppervlakkig
bezien, schenen to zijn.
„Niet alleen dat het uiterlijk zichtbare mechanisme van het
economische leven kapot was; veel verontrustender was het
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feit, dat langdurige verwaarlozing van de niet-bevoorrechten
velen onder ons yolk aan de rand der vertwijfeling hadden
gevoerd, wat betreft de mogelijkheid van aanpassing van onze
historische tradities aan de ingewikkelde eisen van de moderne
wereld. Daarin lag een uitdaging van onze democratische
regeringsvorm opgesloten.
„Aan ons was de taak, te bewijzen, dat men de democratie tot
een even goed-werkende instelling kon maken, als in de zoveel
simpeler wereld van honderd jaar geleden. Aan ons de taak,
meer te doen dan een theorie op te zetten. De gebiedende eis
des tijds was: een antwoord, in daden, aan hen wier geloof in
de mensheid hen deed vertrouwen, dat op de lange duur de
democratie een betere regeringsvorm zou blijken te zijn dan
meer extreme vormen.
„Wij hebben die uitdaging aangenomen. Daarvoor was nodig
een werkkracht zonder weerga, onder leiding van de (federale) regering; een einde te maken aan wantoestanden; de
materiele welvaart te herstellen; een nieuw geloof te geven
aan millioenen van onze burgers die grootgebracht waren in
de verwachting dat de democratie voortdurende grotere mogelijkheden bood en voortdurend bezig was de materiele rijkdommen meer bereikbaar voor de mensen te maken. .. De
samenwerking van de laatste vier jaren tussen het Congres en
den President was gericht op de verwezenlijking van een tweeledige politiek: ten eerste, economisch herstel, door veelsoortige hulp aan landbouw, industrie en financiewezen; en ten
tweede, bewuste verbetering van de persoonlijke bestaanszekerheid en bestaansmogelijkheid van de grote massa des yolks.
„Het herstel, dat wij zochten, was niet bedoeld als tijdelijk.
Het was bedoeld als een herstel, dat ook beschermd was tegen
de oorzaken van vroegere rampen. Met dit doel voor ogentoekomstige soortgelijke crises te vermijden—hebben Gij en ik
samengewerkt aan een serie van maatregelen ter verkrijging
van gezond geld, garantie van de bank-deposito's, de bescher267

ming van beleggingen, het wegwerken van de gevaarlijke
landbouw-overschotten, arbitrage bij arbeidsgeschillen, het
buiten de wet stellen van „sweating shops", kinderarbeid en,
oneerlijke handelspraktijken, en een begin van bestaanszekerheid voor ouden van dagen en arbeiders. Het herstel, dat wij
zochten was niet enkel een doelloos ronddraaien der machines.
Het spreekt vanzelf, dat het van belang is dat iedere man en
vrouw in het land werk kan vinden; dat elke fabriek marcheert; dat er in het bedrijfs- en zakenleven in zijn geheel, en
in de landbouw, verdiend wordt. Doch het regeren van een
democratische natie bestaat niet alleen, of zelfs niet in de
eerste plaats, voor dat doel.
„Het is niet genoeg, dat de wielen draaien. Zij moeten ons in
de richting van een grotere levensvoldoening van den gemiddelden man brengen. Het hogere doel van een democratisch
bestuur is, zoveel mogelijk burgers te helpen; in het bijzonder
hen, die dat het meest nodig hebben; hun levensomstandigheden te verbeteren, hun persoonlijke vrijheid te waarborgen,
en het geluk na te streven, dat gelegen is in bestaanszekerheid
en de mogelijkheid van ontspanning en ontwikkeling.
„Zelfs met de tegenwoordige graad van herstel zijn wij nog
ver van dit hogere doel verwijderd. Wij hebben nog verreikende problemen, waarvoor de democratie oplossingen zal
moeten vinden, wil ze als succesvol kunnen worden beschouwd.
„Zo leven er bijvoorbeeld nog vele millioenen Amerikanen in
woningen, die niet alleen spotten met de meest bescheiden
eisen, maar broedplaatsen zijn van ziekten en de gezondheid
van komende geslachten benadelen. Deze bedreiging bestaat
niet alleen in de achterbuurten van de zeer grote steden, maar
evenzeer in vele kleinere plaatsen. Hij bestaat op het platteland, in verschillende graden, in alle delen des lands.
„Een ander voorbeeld is het algemeen verspreide verschijnsel
van een on-Amerikaans type van grondpacht. Ik wil niet
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zeggen, dat elke boerenfamilie de geschiktheid bezit voor een
bevredigend bestaan op eigen boerderij. Doch vele duizenden
pachtboeren, ja de meeste, zouden met enige geldelijke hulp
en met enig deskundig advies en opleiding zichzelf op eigen
land kunnen bedruipen. De natie zou wijzer zijn als zij hun
daartoe de kans bood inplaats van ze te laten voortgaan zoals
thans, als pachters, jaar op jaar, zonder hoop op bestaanszekerheid in de toekomst, zonder hoop nog eens eigenaar van
hun bedrijf te worden of verwachting van de lotsverbetering
hunner kinderen.
„Een verder nationaal probleem is een verstandige uitbreiding
van ons stelsel van arbeidsverzekering, de uitbreiding van de
diensten, die deze biedt en de verbetering van hun werkwijze.
In vele landen, waar deze verzekering wettig geregeld is, heeft
men succes behaald door herhaaldelijke aanpassing aan
nieuwe omstandigheden.
„En vanzelfsprekend is het verst-reikende en meest-omvattende probleem van alles, dat van de werkloosheid en het
ontbreken van economisch evenwicht, waarvan de werkloosheid zowel het resultaat als een van de symptomen is.
„ .De wet op het Nationaal Herstel (National Recovery Act)
is onwettig verklaard. Maar de problemen blijven evengoed
bestaan.
„Dat een behoorlijke betaling en goede arbeidsvoorwaarden,
benevens redelijke winsten voor de landbouw, bereikt kunnen
worden door gelijktijdige en evenwijdige actie in onze achten-veertig staten, is gebleken een onmogelijkheid te zijn. Het
is evenzeer onmogelijk, de machten van de monopolies, oneerlijke handelspractijken en speculatie, te bestrijden door de
actie der afzonderlijke staten, zonder meer. Er zijn mensen,
die—hetzij in ernst of niet—zich vastklampen aan Staatsactie
als een theoretische hoop. Doch de ervaring heeft geleerd,
dat Federale wetgeving nodig is om die problemen te helpen
oplossen, die het gevolg zijn van de moderne uitvindingen in
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een geindustrialiseerd land, waarbij geen rekening wordt gehouden met de staatsgrenzen.
„Gedurende het laatste jaar groeit merkbaar het geloof, dat
er aan de Constitutie van de Verenigde Staten niet veel
hapert. De grote noodzakelijkheid is dan ook niet een wijziging van onze Grondwet, maar een meer helder begrip er van.
Er zijn moeilijkheden gerezen uit de juiste verklaring van de
grondwet; maar als men de dingen goed bekijkt, kan hij worden gebruikt als een middel tot vooruitgang, en niet als een
middel om de actie te belemmeren.
„ .Kort geleden heb ik drie van onze zuster-republieken in
Zuid-Amerika bezocht. De zeer hartelijke ontvangst, die mij
daar ten deel is gevallen, moet als een waardering van de
democratische regeringsvorm worden beschouwd. Voor mij
was de belangrijkste ervaring op die reis het besef, dat de
mensen overtuigd zijn, dat de democratische regeringsvorm
succesvol kan worden gemaakt. Zij geloven dat de democratische landen het beste in staat zijn, de zich steeds wijzigende
problemen van de moderne beschaving op te lossen en de
onderlinge vrede te handhaven. De Inter-Amerikaanse Conferentie, zich baserend op de fundamentele principes van de
democratie, heeft er veel toe bijgedragen, de vrede in dit halfrond te bewaren . . In een wereld, die denkt in termen van
oorlog, zaten de vertegenwoordigers van een-en-twintig naties
rondom een tafel, in een atmosfeer van volkomen onderling
vertrouwen en onderling begrijpen. Hier is een groot en blijvend succes bereikt voor de levens en de bestaanszekerheid
van tweehonderd vijftig millioen mensenkinderen, die de
westelijke helft van de aardbol bewonen. Hier is een voorbeeld, dat een gunstige uitwerking moet hebben op de rest
van de wereld.
„Op onmiskenbare wijze betekent de Conferentie van BuenosAires een boodschap van de democratien aan de landen, die
op andere wijze worden bestuurd.
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„ . De Verenigde Staten moeten voortgaan met hun taak, de
democratie in eigen huis te doen slagen. Ik vertrouw, dat de
wetgevende tak van onze regering zal voortgaan, de democratische eisen in te willigen; zowel die, welke ten doel hebben,
misbruiken uit de weg te ruimen, als die, welke beogen de
uitbreiding van de hulp aan hen, die hulp behoeven.
„Op dezelfde wijze moet ook de uitvoerende tak van de regering voortgaan in zijn taak en tegelijkertijd een betere organisatie van zijn arbeid in het leven roepen.
„De rechtelijke macht heeft ook een taak te vervullen: de
democratie goed te doen functionneren .. Wij hebben het
recht, van onze gerechtshoven te verwachten, dat zij de macht
waarmede zij bekleed zijn, voor het algemeen welzijn zullen
gebruiken. Het proces van de democratische vooruitgang mag
niet in gevaar worden gebracht door de weigering van de
machten die noodzakelijk zijn voor een vrij bestuur.
„Uw taak en de mine zijn niet gaindigd met de depressie.
Het yolk van de Verenigde Staten heeft duidelijk te kennen
gegeven, dat het van ons verwacht, dat wij met onze krachtdadige pogingen tot vreedzame vooruitgang voortgaan.
„In deze geest van wederzijds dienstbetoon en opoffering
begroet ik dit vijf-en-zeventigste Congres, aan het begin van
dit, naar wij hopen, voorspoedige nieuwe jaar.”
* * *

Aan goede voornemens en goede plannen was ook in het
tweede Roosevelt-tijdperk geen gebrek. Maar de macht der
„zestig families" en hun enorm reclame-apparaat—de dagbladpers—bleek in staat te zijn, de verwezenlijking van vele
projecten te belemmeren. Bij deze anti-Roosevelt-propaganda
wordt een dankbaar gebruik gemaakt van de klankwerking
van bepaalde woorden. Zo werd de leuze New Deal-Jew Deal verspreid. Bij deze leuze gaat men uit van het gelijke geluid der woorden new en jew en hoopt, dat de vol271

komen emotionele en met de paplepel ingegoten afkeer tegen
het woord jew-deal, ook een afkeer tegen het woord new-deal
en daarmede tegen het Roosevelt-bewind verkregen zal worden. Deze techniek lijkt opmerkelijk veel op de methoden der
Duitse propaganda-psychologen. Het zou dan ook wel de
moeite waard zijn, uit te zoeken of deze vernuftige vinding
wel helemaal van Amerikaanse huize is.
Bet is mijn droeve plicht te erkennen, dat ik de kansen op
succes van dit soort trucs niet gering aansla. Ook in Amerika
staat de opvoeding nog op een te laag peil om te verwachten;
dat de bevolking immuun zal blijven voor deze vorm van
intellectuele onzedelijkheid. Daarbij komt, dat de tijd tegen
Roosevelt werkt, ongeacht zijn doen en laten. De nieuwigheid
is er af, de werkloosheid is groot, de algemene wereldsituatie
verslechterd. Men ziet overal het succes der kwaadwillenden
en de nederlaag der goedwillenden. Allemaal dingen, die de
greep van den humanist Roosevelt op de menigte nadelig
beinvioeden. Maar de waarheid gebiedt te zeggen, dat tot nu
toe het Amerikaanse publiek veel meer weerstand heeft geboden aan de blab-propaganda dan velen met mij vermoed
hadden. Zou op het gebied van het gezonde verstand met
recht van het ,andere' Amerika gesproken kunnen worden?
Bij het bezien van President Roosevelt's positie in de publieke
opinie moeten wij eraan denken, dat de Amerikaanse natie
geen persoonssymbool kent. De President is de MinisterPresident van het Kabinet, hij is de leider van een politieke
partij, hij heeft geen mystieke titel en—dit is zeer gewichtighij is geen symbool. In het feit, dat het hoogste regeringsambt
niet ,bekleed' is met de fetischen, de totems en de taboes der
Europese heersers, ligt de oorzaak van de vrijmoedigheid,
waarmede men tegen Roosevelt van leer pleegt te trekken.
Hij is voor de Amerikanen maar een gewoon mens, door zijn
taak alleen maar meer blootgesteld aan critiek dan de andere
gewone mensen.
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Hoewel ik Odette Keun's opmerking, dat de President als
een muffs in zijn hol gevangen wordt gehouden door het zich
herstellende grootkapitaal, niet helemaal onderschrijven kan,
zo moet toch erkend worden, dat de zekerheid en de vaste lijn
van President Roosevelt's koers van zijn eerste ambtsperiode
niet meer aanwezig schijnt.
Daarbij komt, dat de wereldsituatie sinds het begin van 1937
steeds slechter is geworden en de aandacht van den leider
van het machtigste rijk der aarde meer bezig moet houden dan
de binnenlandse opbouw, die de gespannen en voortdurende
aandacht van Roosevelt zelf eigenlijk niet ontberen kan. Men
is nog in een te vroeg stadium van die opbouw, om te verwachten, dat de bureaucratie het zelf wel afkan. Terecht zegt
Nederhorst: „Roosevelt met zijn betrekkelijk kleine staf van
aanhangers is de Amerikaanse massa ver vooruit. Zolang de
kiezersmassa die Roosevelt aan de macht bracht, de politieke
rijpheid ontbreekt, is deze aangewezen op een politiek van
schipperen".
De gespannen wereldsituatie werkt verlammend op het bedrijfsleven. Het aantal werklozen is sedert 1937 van 5 millioen tot 10 millioen in Mei 1938 gestegen en is zodoende hard
bezig het aantal van 13 millioen te naderen, dat Roosevelt bij
zijn eerste ambtsaanvaarding aantrof. De internationale politiek gaf ook de Amerikaanse regering aanleiding aan de bewapeningswedloop mee te doen, waardoor het sociale programma, als de woningbouw ,de verbetering der afwatering,
de herbebossing, de bestrijding der bodemerosie, van de eerste
plaats gedrongen wordt. Hier komt de macht der oude symbolen weer lelijk om de hoek kijken. Terwijl de pers van de
„zestig families" moord en brand schreeuwde over de bedragen, die Roosevelt voor zijn sociaal-economisch program
besteedde, juicht ze de uitgave van de milliarden voor de
bewapening hartelijk toe. Het is ook hier, dat het ontbreken
van semantische scholing der menigte, de leidende machten
18
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het uitgeven van enorme sommen voor militaire doeleinden zo
gemakkelijk maakt. Daarbij komt: de bedragen, besteed aan
woningbouw enz. vallen in kleine getallen uiteen, die elk
voor zich binnen het begripsvermogen der grote massa liggen.
Wanneer een huis, door een particulier gebouwd, 4000 gulden
kost en eenzelfde huis, door de overheid gesticht, 4500 gulden,
is dat een zaak, die ieder kan beoordelen en waarbij met succes woorden als verspilling, geldsmijterij, onbekwaam beheer,
in stelling kunnen worden gebracht. Maar wanneer een slagschip van 90 millioen dollars wordt gebouwd, dan onttrekt dit
getal zich volkomen aan het bevattingsvermogen der Amerikanen . . en niet-Amerikanen. Dat met grote bekwaamheid
deze gesteldheid der mensen gebruikt wordt, blijkt duidelijk
uit het gemak, waarmede President Roosevelt de milliarden
gevoteerd krijgt voor zijn bewapeningsprogramma en de verbitterde strijd, die hij moest en nog moet voeren om de millioenen voor zijn werkelijk opbouwend werk ,erdoor' te
krijgen.
* * *

Na de erkenning, dat de Nieuwe Koers veel van zijn oorspronkelijke richting en veel van zijn kracht verloren heeft, en zelfs
met de erkenning, dat ze na 1937 niet veel verder gekomen is
om de economische machine weer goed te laten lopen; na al
deze „maren" blijft het feit, dat de Amerikaanse plutocratie
voor het eerst in de geschiedenis een man tegenover zich vond,
die haar het hoofd durfde bieden en de zaak der verdrukten
en ontrechten tot de zijne maakte; blijft het feit, dat een begin
is gemaakt met het instellen van sociale rechtvaardigheid en
bestaanszekerheid; blijft het feit, dat Jefferson's „American
„Dream" een stap nader tot zijn verwerkelijking is gekomen.
Roosevelt's doelstelling: bestaanszekerheid en welvaart voor
het gehele Amerikaanse yolk is verheven; de wijze, waarop hij
dat doel nastreeft, onverschrokken en beslist. Zijn doel staat
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vast; zijn wegen zijn die van een staatsman, die weet dat
het Amerikaanse yolk nog niet rijp is voor de directe weg
erheen.
Ik waag de profetie, dat Franklin Delano Roosevelt, wanneer
ook zijn dagen vervuld zullen zijn, in het Pantheon der geschiedenis bij de weinige grote staatslieden, en het nog kleiner
aantal der grote humanisten zal worden opgenomen.
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Het begin van het einde — De bodemerosie aan de gang

Eens vruchtbaar land! De gevolgen der bodemerosie

•

De bodemvernieling voltooid!

Herstel van de bodem door „Contour"-ploegen

•
•

•

Boeren in het Middenwesten

EEN NIEUWE KOERS MET FRANKLIN D. ROOSEVELT
(II)
DE STRIJD OM HET BEHOUD VAN HET LAND; DE TVA.

Hier en daar, in de nieuwe streken van het
Westen, zullen we nog nieuw land hebben als
gevolg van ontginning, maar het zullen geen
goedkope gronden zijn. En dit is de kreet, die
opgaat, niet alleen in Amerika, maar over de
gehele wereld: „Geen nieuw land, Geen nieuw
land."
Van nu of kan de mens geen nomade meer zijn,
geen trekker van het ene stuk grond naar het
andere. Dit yolk moet blijven, waar het is. Dat
betekent: Wij moeten met kracht en volharding
de politiek volgen van het behoud van ooze
bodem. Ben Kizer.
Het is een feit, dat een groot deel van het grondgebied der Verenigde Staten van nature ongeschikt is voor menselijke bewoning.
National Resources Committee.

1 ,
•... ET AMERIKAANSE VOLK IS OP WEG EEN
yolk zonder land te worden.
De bodemvernieling, ziedaar Amerika's „public enemy number one".
Enkele feiten:
Een gebied van twintig millioen bunders—ruim zesmaal de
oppervlakte van Nederland—is volkomen geruineerd.
Driekwart van alle landbouwgrond is in productievermogen
achteruitgegaan, doordat de bovenlaag van de bodem beschadigd is.
Streken, tezamen honderdmaal zo groot als Ons land, zijn door
de bodem-erosie ernstig aangetast (waaronder te verstaan de
verschillende vormen van menselijk misbruik van de grond).
Vierhonderd millioen dollar gaan elk jaar verloren door het
wangebruik van de bodem.
Door vestiging in streken, die voor de landbouw ongeschikt
zijn; door roofbouw; door onbekwaamheid; door een rampzalig pachtstelsel; tezamen met de ontzaglijke natuurkrachten,
die het Noord-Amerikaanse continent teisteren, is de toestand
ontstaan, waarvan deze gegevens een globaal beeld geven.
De wereldoorlog (die van 1914—'18) heeft blijvender sporen
nagelaten in de Amerikaanse dan in de Europeese aarde. Terwiji de door granaten zwaar beschadigde akkers van Frankrijk
grotendeels hersteld zijn, dragen de velden der Verenigde
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Staten tot op de huidige dag de gevolgen van de volkenkrijg.
Gedreven door hoge graanprijzen, heeft men de steppen van
Montana tot Nieuw-Mexico, van Noord-Dakota tot Texas
omgeploegd. Daardoor werden natuurkrachten ontketend, die
in korte tijd de vroegere weidevelden in troosteloze woestijnen
veranderden. Zo zien wij de invloed van de oorlog zich uitstrekken tot landen en streken, duizenden mijlen van het
krijgstoneel verwijderd!
Het proces der bodemuitputting werd door de wereldoorlog
verhaast; het begon in de dagen, toen de gebieden van het
Midden en Westen de onuitputtelijk schijnende grondreserve
vormden voor de boeren, die elders hun akkers ,opgebruikt'
hadden.
Verdwenen is de droom der onuitputtelijke bodemvoorraad;
gekomen is de zekerheid dat alle krachten moeten worden
ingespannen om de wezenlijke grondslag der natie tegen
verdere vernieling to beschermen.
In een regeringsrapport wordt gezegd: „De Amerikanen
moeten bedenken, dat alle hoop en alle aspiraties secundair
zijn aan de vraag, of wij voort kunnen gaan met eten". Alleen
door succesvolle bestrijding der bodem-erosie zal die vraag
gunstig beantwoord kunnen worden!
Door de vernieling van de bovenlaag der Amerikaanse aarde
hadden de stormen en droogteperioden in de jaren 1934, '35,
'36 vrij spel en kon de beruchte „dust bowl" in het Midden
der Verenigde Staten ontstaan.
„Het verhaal wordt verteld", aldus Stuart Chase, „dat een
oude boer in Nebraska voor zijn deur zat gedurende een zandstorm. Gevraagd, waar hij zo aandachtig naar keek, antwoordde hij: „Ik tel de boerderijen uit Kansas, terwijl ze
voorbij vliegen."
Het Amerikaanse yolk heeft voor zijn deur gezeten, kijkend
naar een continent, dat in stofwolken opging. De boerderijen
van Kansas zijn goede boerderijen en het Noord-Amerikaanse
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continent is een goed continent. Zijn schoonheid, zijn rijkdom
aan natuurlijke hulpbronnen, maken het misschien tot het
beste continent der aarde. Het is daarom tragisch, dat wij
zitten to kijken, terwijl dit grote, goede land onder onze
voeten wegstuift."
De oorzaken van deze massale bodemvernieling zijn niet
alleen van menselijke aard. De natuur is mede schuldig: de
Amerikaanse temperatuurverschillen der jaargetijden zijn
buitengewoon groot. De regen daalt dikwijls neer in heftige
wolkbreuken en toch is de gemiddelde droogte van de lucht
veel groter dan in Europa. De kranten vertellen ons herhaaldelijk van stormen en overstromingen, die hele landstreken
vernielen. Deze woeste krachten werken op een bodem, die
voor meer dan driekwart van het land heuvelachtig is. Zij
hebben zodoende veel meer ,vat' op de boerenakkers, dan in
landen met vlakker bodem en rustiger klimaat het geval is.
De grootste delen van Kentucky in het Oosten, van ZuidDakota in het Midden, van Washington en Oregon in het
Westen zijn voor menselijk gebruik ongeschikt. Dit zijn gebieden met een tienmaal grotere oppervlakte dan ons land.
De bevolking van het Amerikaanse platteland—en niet alleen
in deze staten—leeft veelal in zulke ellendige omstandigheden,
dat Odette Keun tot de volgende hartekreet bewogen werd:
„Het helpt niet, als men mij vertelt, dat de boeren in Zuid- en
Oost-Europa er nog slechter aan toe zijn. Ik weet dat. Maar
ik wil Amerika niet met Spanje vergelijken. Ik moet haar vergelijken met de vooraanstaande democratieen, waarvan ze de
leidster is : Skandinavie, Engeland, Holland, Frankrijk, Zwitserland. Daar vindt men ook armoede bij de boerenbevolking,
maar niet als de afgrijselijke ellende en de hopeloze toestanden, die ik in Amerika zag. Toen ik de Kaukasus exploreerde,
dacht ik dat de bergvolken daar precies als de dieren leefden;
maar nadat ik in Amerika rondgekeken had, besefte ik dat
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hun huizen, hun kleren en in het bijzonder hun voedsel, beter
waren dan van honderdduizenden Amerikanen. Dit mag
onplezierig klinken voor de Amerikanen, die nog steeds geloven, dat „aides in orde is in het beste van alle landen", maar
ik kan het niet helpen: het is waar".
Dat President Roosevelt de ernst van deze toestand reeds
dadelijk inzag en alle krachten inspant om er verbetering in te
brengen, blijkt uit zijn talrijke redevoeringen en brieven aan
het Congres, waarin de noodzakelijkheid van directe actie
bepleit wordt; maar ook uit de concrete maatregelen die hij
voor de strijd om de grond—en dat is de strijd om het bestaan
der Verenigde Staten—doorvoerde. Zijn beroemde „Message
to Congress" van 8 Juni 1934 geeft een goed beeld van de
wijze, waarop Roosevelt dit essentiele probleem beziet. Hij
zegt daarin onder meer:
„Van onze doeleinden plaats ik de bestaanszekerheid van de
mannen, vrouwen en kinderen der Natie vooraan.
Deze bestaanszekerheid van individu en familie heeft met drie
factoren te maken. De mensen verlangen behoorlijke woningen; zij verlangen te wonen, waar zij productief werk kunnen
doen; en zij verlangen bescherming tegen onfortuinlijkheden,
die in onze menselijke gemeenschap niet vermeden kunnen
worden.
In een eenvoudige en primitieve beschaving waren de huizen
voor het grijpen. De rijkdommen der natuur in een nieuw land
leverden goed voedsel en goede huisvesting. Wanneer het land
niet meer opleverde, trokken onze voorvaders naar betere
grond. Het was altijd mogelijk de „frontier" terug te dringen,
maar die grens is nu verdwenen. Onze taak is een beter
bestaan te maken op de grond, die wij hebben.
. .Wij mogen niet in gebreke blijven met daden, nu honderdduizenden families wonen, waar geen redelijk uitzicht is
op een bestaan in komende jaren. Dit is een nationaal
probleem. Tot nu toe hebben wij gefaald een rationale poli-
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tiek te scheppen voor het gebruik en de ontwikkeling van onze
natuurlijke hulpbronnen—land en water—en voor een beter
gebruik daarvan door die mensen, die in hun tegenwoordige
situatie geen bestaan kunnen vinden. Alleen op deze manier
kunnen wij meerdere millioenen van onze werklozenlijsten
afvoeren.
Het nut van onze grote nationale erfenis van land en water
hangt of van de wijze, waarop wij die weten te gebruiken.
Wetenschap en vindingrijkheid hebben de middelen geschapen om op groter en effectiever wijze de problemen der
natuur aan te pakken, dan ooit tevoren. Wij hebben geleerd
waterkracht te gebruiken, woestijnen in vruchtbare akkers te
veranderen, bossen te planten en de vestiging der bevolking te
leiden. Tot voor kort hebben wij deze zaken te hooi en te
gras gedaan en met veel fouten.
Er zijn vele voorbeelden van de noodzaak dezer planning.
Gedeelten van het Noordwesten en Zuidwesten, die vroeger
uit natuurlijke prairien bestonden, werden veranderd in
weide- en graanland. De nieuwe boeren ploegden dit land om,
met als gevolg, dat de grondwaterstand tot 50 of 60 voet
zakte en de bovenlaag van de bodem in tijden van droogte als
stuifsneeuw wegwaait. De regen, bij gebrek aan graswortels,
spoelt de grond weg of verdampt dadelijk. Vele millioenen
bunders moeten weer hersteld worden in hun oude conditie
van grasland en bos, wanneer we een nieuwe, door mensen
gemaakte, Sahara willen vermijden.
Het andere uiterste zijn de dorre streken, die door de mens
geirrigeerd werden. In sommige gebieden heeft de dorstige
bodem niet alleen het water opgezogen, nodig voor een goede
oogst, maar zelfs te veel; en de grondwaterstand is nu zo gestegen, dat men van verzadiging kan spreken, waardoor de
oogsten bedreigd worden.
De menselijke kennis is groot genoeg in onze dagen om ons in
staat te stellen, met succes vele millioenen bunders aan het
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agrarisch gebruik te onttrekken en de mensen, die daarop
wonen te laten verhuizen naar gronden, waar een bestaan
gevonden kan worden."
Kernpunt van de oplossing der bodemerosie is, dat men de
landbouw beperken moet tot de vlakke stukken grond en de
heuvelachtige terreinen, waar een of andere vorm van terrassering mogelijk is. Het zijn de ontboste heuvels, waar de
erosie de diepste en meest onherstelbare wonden geslagen
heeft. De steile heuvelruggen moeten met rust gelaten worden
en teruggegeven aan hun oorspronkelijke bestemming. De
werkwijzen die de regering aanbeveelt, zijn in andere landen
met schijnbaar primitiever bevolking al eeuwen lang met bekwaamheid en zorg toegepast: 1° bebossing of gras op de
steile heuvels; 2° roulerende beplanting („rotation of crops"):
3° terrassenbouw; 4° ploegen overeenkomstig de hoogtelijnen; 5° afwisselende stroken gras- en bouwland op golvend
terrein.
De noodzaak van spoedig handelen, blijkt uit de voorspelling
van deskundigen, dat bij voortgang der vernieling in hetzelfde
tempo, de bodem der Verenigde Staten binnen een eeuw uitgeput zal zijn. Roosevelt heeft alle hens aan dek geroepen om
deze ontwikkeling te keren. De National Resources Board
werd door hem gesticht om „een program en een plan van
actie op te stellen, waarbij alle kanten van het gebruik en de
ontwikkeling van land, water en andere hulpbronnen bezien
worden in hun physische, sociale, economische en bestuursaspecten". Hier wordt een opgave gesteld, die in wezen niets
anders is dan een ontwerp voor de sociaal-economische reorganisatie van Amerika. Dat Roosevelt en zijn helpers daarbij
ontzettend gehandicapt worden door de „folklore van het
kapitalisme", is ons uit het hoofdstuk over de semantiek reeds
gebleken.
Naast de fundamentele vragen omtrent de economische orga284

nisatie der samenleving blijven er echter problemen te over om
op te lossen. Vooral op het gebied der ruimtelijke ordening
en de land- en waterplanning heeft de National Resources
Board voortreffelijk werk verricht. Het rapport On National
Planning, dat in 1934, enkele maanden na de opdracht van.
den President, werd ingediend, is een planologisch meesterwerk. Het is de eerste documentatie van de natuurlijke hulpbronnen der Amerikaanse natie, hun gebruik en misbruik, met
concrete voorstellen voor een goede benutting. Vergeleken met
dit rapport is de opwindendste detective-roman uitgesproken
flauwe kost. Hier wordt het ontzaglijke drama van de verspilling der natuurlijke hulpbronnen geschilderd en de middelen
aangegeven om het misbruik in een goed gebruik te doen verkeren. De N.R.B. beschouwt de problemen van land, water,
delfstoffen en publieke werken als aspecten van dezelfde zaak:
de samenleving. Haar standpunt kan niet beter worden gekarakteriseerd dan door haar eigen woorden (geformuleerd
door Prof. Merriam):
„Erosie is een probleem van land en water; bebossing evenzo;
stroomregulering is nauw verwant aan scheepvaart en eveneens aan bodembenutting. Waterverontreiniging hangt samen
met industrieele ontwikkeling. De landaanwinningspolitiek is
onafscheidelijk verbonden met de algemene landbouwpolitiek
der natie; terwijl de recreatie weer verbonden is aan algemene
welvaart. Het is de speciale taak der National Resources
Board om al deze zaken in elkaars verband te bezien, want
alleen zodoende kunnen wij ons behoeden voor een te beperkte
blik in onze mogelijkheden.
Daarbij is te bedenken, dat de economische crisis in de Verenigde Staten niet veroorzaakt werd door de erosie van de
bodem, hoe gewichtig die ook mope zijn. Noch is de werkloosheid een gevolg van het ontbreken van waterplanning.
De problemen, samenhangende met land en water, kunnen
niet op zichzelf opgelost worden, maar eisen voor een prac285

tische en succesvolle behandeling een volledige beschouwing
van de uitgebreide, maar nauw verbonden aspecten van landbouw, industrie, arbeid, verkeer, gezondheid, opvoeding,
financien en bestuursorganisatie.
Ten slotte zij vastgesteld, dat menselijke daden en menselijke
krachten belangrijker zijn dan land, water en delfstoffen,
waarvan de mens afhankelijk is."
Deze hooggestemde synthese van aard en betekenis der planningsarbeid is daarom zo opmerkelijk, omdat eruit blijkt hoe
ontzaglijk de taak is, die de N.R.B. aanvatte, en hoezeer zij
terecht de menselijke waarden daarbij voorop stelt.
In een land, zo groot als bijna geheel Europa, kunnen in korte
tijd geen algemeen merkbare resultaten van dit werk verwacht worden. Om voorstellen tot verandering to kunnen
doen, moet men immers eerst de toestanden kennen, waarin
verbetering moet worden gebracht. Dit onderzoek wordt—ook
bij ons—survey genoemd, en verder dan het survey-stadium is
de meeste Amerikaanse planning nog niet gekomen. Een
zekere verwarring omtrent doel van het onderzoek, de werklozensituatie, de stand der publieke opinie ten aanzien van alle
planning „van boven af" hebben de Amerikaanse ordening
in de practijk heel erg belemmerd. Het kernpunt der langzame
practische ontwikkeling is, dat men enerzijds de planning verbonden acht met de organisatie der economische structuur der
samenleving, maar anderzijds uit tactische overwegingen het
grondprobleem: de grond, slechts aarzelend benadert. Ik kom
op een en ander straks uitvoeriger terug; want met deze zaken
staat en valt de planning—daar . en bij ons!
Laat ons ter orientering enkele voorname aspecten der Amerikaanse planning bezien, waarbij natuurlijk de uiterste beperking in acht moet worden genomen. Daar is allereerst het
vraagstuk der toekomstige bevolkingsgrootte. Alle maatregelen
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op sociaal-economisch gebied zijn middel om de bevolking
eten, woning, verkeer en ontspanning to verschaffen. De aard
en omvang van die maatregelen worden bepaald door omvang
en opbouw der natie. De N.R.B. heeft hieraan dan ook bijzondere aandacht gewijd en een aparte studie gepubliceerd, getiteld: The problems of a changing population, waarin deze,
voor het heden en de toekomst van Amerika zo uiterst gewichtige materie, op onovertroffen wijze behandeld wordt. De
samenstellers komen op grond van gedetailleerde berekeningen tot dezelfde conclusie als de demografen in Europa,
namelijk dat de bevolkingsuitbreiding binnen enkele tientallen jaren tot staan zal komen. Tenzij grote aantallen immigranten worden toegelaten, of een onverwachte stijging in het
geboortecijfer plaats vindt, wordt verwacht dat de toename
hoe langer hoe langzamer plaats vindt en Amerika omstreeks 1975 het hoogtepunt van niet meer dan 160 millioen
mensen zal bereiken. Daarna zal de bevolking stationair worden, of langzaam afnemen. Ontegenzeggelijk is het vooruitzicht van een stationaire bevolking van het grootste belang
voor het bedrijfsleven en het bestuur van Amerika. Immers,
de groei der bevolking bracht uitbreiding der industrie mede.
De Amerikaanse bezitters hebben enorme voordelen geplukt
van de snelle bevolkingsontwikkeling. Dit zal anders worden
in de toekomst, zoals alle aspecten van het maatschappelijk
leven grote invloed zullen ondervinden van de verwachte
stilstand in het mensenaantal. Terecht merkt het N.R.C.
(National Resources Committee) op: „De verandering van
een zich uitbreidende in een stationaire of afnemende bevolking kan in zijn geheel genomen zegenrijk voor het leven der
natie geacht worden. Het betekent, dat elke burger van dit
land bij voortduring een grotere hoeveelheid grond, mineralen
en andere natuurlijke hulpbronnen tot zijn beschikking zal
krijgen, dan de bewoner van enig land in de „Old World".
Onze hulpbronnen zullen de zakelijke grondslag leveren voor
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een hoge levensstandaard, indien wij ze bewaren en verstan-

dig en efficient gebruiken".
Op dit laatste komt het aan, en daarop is de Amerikaanse
planning gericht.
Niet alleen het getal mensen, maar ook de toekomstige
samenstelling van de bevolking is voor de toekomst der natie
van vitaal belang.
Het N.R.C. laat ons niet in het ongewisse omtrent de enorme
voortplanting in de sociaal-economisch achterlijke bevolkingsgroepen. Zo wordt medegedeeld—ik citeer slechts een paar
feiten uit de berg van belangrijke gegevens—, dat in de jaren
1930—'34 meer dan de helft van het aantal geboorten „geleverd" werd door de achterlijke streken van het Zuiden en
het uiterste Noord-Westen, die tezamen slechts het derde deel
der Amerikaanse bevolking herbergen. De typische NegerStaat Noord-Carolina had een even groot geboortecijfer als de
drie Noordoostelijke en welvarende streken van Massachussets, Rhode-Island en Connecticut, hoewel de bevolking van
deze staten tweemaal zo groot is als die van Noord-Carolina.
Het directe en nauwe verband tussen de bodem-erosie en het
bevolkingsvraagstuk blijkt uit het feit, dat de „Great Plains"
—het gebied der droogte en der zandstormen—op zijn hoogst
in staat is twee-derde deel van zijn tegenwoordige bevolking
blijvend to herbergen. Hier is dus de to grote bevolking niet
het resultaat van buitensporige voortplanting, maar van de
uitputting van de bodem. En dat is niet alleen het geval met
de „Great Plains" maar eveneens met de ontboste Noordelijke
staten Michigan, Wisconsin en Minnesota, waar ik met eigen
ogen de verwoesting van de bodem en de rampzalige gevolgen daarvan voor mensen en gemeenschap heb kunnen waarnemen.
De roofbouw op Amerika's delfstoffen gepleegd, tezamen met
een verandering in het gebruik van brandstoffen (olie in
plaats van kolen), de mechanisatie van het mijnbedrijf en
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andere factoren hebben vele mijnwerkersdorpen dodelijk getroffen. Voor deze mensen blijft alleen maar over wat een
van hen achterop zijn auto, beladen met zijn armzalig hebben
en houwen schreef: „Oregon or bust" („Oregon of verrekken"). Waarbij wij dat „Oregon" vrij vertalen moeten als
„ergens anders". De moeilijkheid met deze zwaar getroffen
mijnwerkers-bevolking is, dat ze grotendeels in het toch reeds
overbevolkte gebied der Appalagische bergen woont. De landbouwgronden kunnen daar niet eens de tegenwoordige boeren
onderhouden, laat staan dus de werkloze mijnarbeiders.
Door het bevolkingsonderzoek zijn de essentiele gegevens beschikbaar gekomen voor de Amerikaanse planning. Die planning is vooral te zien als de strijd tegen de verspilling der
natuurlijke hulpbronnen van land, water en delfstoffen. De
maatregelen voor behoud en herstel van de bodem met de
daarbij aansluitende vraagstukken als de verhuizing der mensen van de onbruikbaar geworden gronden naar vruchtbaarder streken en hun gedeeltelijke opname in de industrie, de
uitvoering der publieke werken om het land geschikt te maken
voor zijn nieuwe bestemming, komen daarbij in allereerste
linie aan de orde. Ik mag niet verhelen, de indruk te hebben
gekregen, dat de Amerikanen tot nu toe knapper zijn in het
formuleren der schone doelstellingen, het onderzoek der bestaande toestand (het „survey") dan in de opstelling van concrete plannen en hun uitvoering. Dit ligt niet alleen aan de
mensen, die het planningwerk leiden, maar vooral aan de
schoorvoetende wijze waarop het Amerikaanse yolk de planning aanvaardt. Van de anarchie op sociaal-economisch en
ruimtelijk gebied tot een geordende gemeenschap is een lange
weg! De bestaande ,folklore' belet een niet-emotionele beschouwing van de directe ,eigen' belangen der mensen, die
toch met een doorvoering der planologische maatregelen ten
zeerste gediend worden; ja waarvan hun bestaan in vele
19
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gevallen afhankelijk is. Hoezeer de planning in de practijk
door deze situatie gehandicapt wordt, blijkt uit een rapport
van het National Resources Committee over 1935, waarin
opgemerkt wordt: „De ontworpen lijst van productieve
publieke werken was in dit jaar van beperkt nut, omdat tende beschikbaar
gevolge van de bestaande publieke opinie
gestelde bedragen zeer besnoeid werden. Daardoor was het
nodig, werken uit te zoeken op een basis van de hoeveelheid
' arbeid, in plaats van op de grondslag van blijvend nut."

* * *
Het gebied, waar de Amerikaanse planning zijn beste beurt
maakt is de Tennessee-Vallei. De beschrijving van wat daar
geschiedt, zal den lezer een beter beeld geven van land- en
waterplanning dan in algemene termen mogelijk is.
Wanneer men in de Verenigde Staten vraagt wat het belangrijkste werk is op het gebied van sociaal-economische en ruimtelijke planning, door de Roosevelt-regering ondernomen, dan
krijgt men prompt ten antwoord: „de arbeid der Tennessee
Valley Authority". Niemand beter dan de President zelf is in
staat, het doel van dit grote ondernemen aan ons duidelijk te
makers. Hij doet dat op de hem eigen heldere wijze in een van
zijn persconferenties. Met de vertaling van een deel van het
stenographisch verslag van de 160e, die President Roosevelt
op 23 Nov. 1934 in zijn landhuis te Warm Springs in Georgia
hield, slaan wij twee vliegen in een klap. In de eerste plaats
is het een merkwaardig voorbeeld van de ongedwongen wijze,
waarop het Hoofd van de Amerikaanse Republiek met de pers
omgaat, en vervolgens geeft het een goed beeld van de
opgaven der „TVA". Deze conferenties hebben plaats in een
ongedwongen vraag- en antwoordenspel:
I ourn.: Mister President, kunt U ons lets vertellen over de
bezoeken, die U vandaag gehad hebt van verschillende electriciteitsmensen?
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De Pres.: Het zijn leden van een commissie. Zij zijn aan
het werk—ik meen, dat het hele geval vorige lente begonnen is—aan een algemeen overzicht van de electriciteitssituatie in het land en ze zullen er vanavond met mij over
spreken.
I ourn.: Is dat Uw „National Resources Committee"?
De Pres.: Neen, dat staat er los van. Het heeft alleen met
electriciteit te maken.
J ourn.: Heeft dat bezoek iets uit te staan met wat U ons kort
geleden vertelde?
De Pres.: Dit heeft niet te maken met mijn refs of met de
TVA, behalve in zover die natuurlijk met de energie-politiek
te maken heeft.
I ourn.: Zoudt U ons wat willen vertellen omtrent Uw
m ening over particuliere electriciteitsmaatschappijen?
De Pres.: Welzeker. Het is een heel eenvoudige zaak. Twee
jaar geleden in deze kamer . . . . jij was hier, Fred.. . . .
Mr. Storm (een journalist): Ik was hier.
De Pres.: We hebben toen gesproken over Norris en Wilson.
Dam. Ik heb toen geschetst wat zich later tot de TVA ontwikkeld heeft.
Ik kan 't het beste aldus stellen: Energie is een secundaire
aangelegenheid. Wat we daar doer is een stroomgebied van
een rivier nemen met ongeveer drie en half millioen mensen
erin, het meest allemaal plattelanders. We zijn bezig daar een
ander type mensen van te maken, dan ze zouden zijn bij handhaving van de bestaande omstandigheden.
Dat geldt niet alleen voor de bergbewoners, maar ook voor
de mensen rondom Muscle Shoals.
Herinner jullie zich die tocht naar Wheeler Dam kort
geleden? We gingen door een stuk van Alabama, waar de
levensstandaard misschien lager is dan in welk stuk der Verenigde Staten ook. En toch ligt het binnen twintig mijlen van
Muscle Shoals. Ze hebben nooit een kans gehad. Je hoefde
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maar te kijken naar de huizen waar ze in wonen. Mijn hemel,
dit deel van het land hier is honderd procent beter dan dat
stuk, waar wij doorheen gingen.
Daarom is de TVA in de allereerste plaats bedoeld om de
levensstandaard van de mensen, die in de vallei wonen te
veranderen en te verbeteren.
Electriciteit is daarbij, ik zei het al, een secundaire zaak.
Natuurlijk is het wel een belangrijke, want als je goedkope
energie voor die mensen kan maken, verhaast je het proces
van de verhoging van het levenspeil.
De TVA heeft inderdaad dat energievraagstuk aangepakt,
maar evengoed vele andere zaken onderhanden genomen
behalve het bouwen van stuwdammen en de opwekking van
electriciteit.
Denk maar eens aan de kunstmest.
Direct begonnen de kunstmestfabrieken te vragen: Gaan jullie
in het kunstmestbedrijf? Het antwoord is heel eenvoudig: de
fabriek van Muscle Shoals is een proeffabriek. Dat is het
hoofddoel. (Volgt uiteenzetting van werkwijze en toepassing
van kunstmest in de praktijk).
.. En nu wat de electriciteit betreft: Laten we het voorbeeld
van Corinth nemen, waar we pas doorheen kwamen.
In Corinth hadden ze een provinciale electriciteitsmaatschappij, die de stroom kocht van de Mississippi-Maatschappij.
De TVA kwam erbij en bedong een lagere Kilowattprijs,
onder voorwaarde meer stroom te zullen afnemen. Het gevolg
was, dat de Mississippi-Maatschappij meer winst maakt, want
ze verkoopt meer stroom en daar profiteert Corinth van.
(Volgt uiteenzetting van electriciteitspolitiek der TVA.)
Journ.: En electriciteit is maar een van de dingen?
De Pres.: Alleen maar een van die dingen. Betere huizen,
krotopruiming, betere wegen, al die dingen hangen samen.
Betere opvoeding is heel, heel belangrijk.
journ.: Denkt U, dat het nodig is om het TVA-experiment
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voort te zetten op nationale schaal op het gebied der electriciteit?
De Pres.: Niet wanneer anderen het doen. Neem een eenvoudig voorbeeld: acht mi.j1 van hier is een plaats, die heet
Cove, waar ze de beste jenever maken van Georgie . . . .
Journ.: De beste is nog niet goed genoeg. (Gelach.)
De Pres.: Gooi 'm er uit. (Gelach.)
(De President vervolgt zijn uiteenzetting over electriciteitspolitiek van particuliere stroommaatschappijen.)
Journ.: Kunnen wij dat allemaal als grondslag voor een
artikel gebruiken?
De Pres.: 1[1( geloof, dat het beter is van niet, verzamel jullie
notities en wacht een wenk van mij af. Gebruikt het niet van-daag, maar liever voor een Zondag- of Maandagverhaal.
De Tennessee Valley Authority overstelpt haar bezoekers met
echt-Amerikaanse gastvrijheid en bedelft hen onder een berg
paperassen, rapporten, statistieken, photo's en wat dies meer
zij. Een en ander heel geschikt om den oningewijde in de war
te brengen. Maar ik geloof toch, na alles wat ik zag, hoorde
en las over de TVA, het werk in het kort te kunnen karakteriseren als een poging om het bestaande economische stelsel
dienstbaar te maken aan het bereiken van „social security"
—bestaanszekerheid—voor de meer dan twee millioen bewoners van een landstreek, die ruim drie maal het oppervlak van
Nederland beslaat. De TVA is een planningseiland, temidden
van een sociaal-economisch tamelijk ongeorganiseerd continent. Het is eveneens een voorbeeld van de in dit boek herhaaldelijk geuite stelling, dat bestaande machten zich het
krachtigst tegen hun eigen verdedigers verzetten. Hier wordt
notabene een poging gedaan om het particulier bezit van
bodem- en productiemiddelen te verenigen met bestaanszekerheid en een behoorlijk levenspeil voor allen. Het antwoord der
grote kapitaalmachten is een voortdurend proberen om de
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TVA te vernietigen. ZO groot is de weerstand wanneer iets
ondernomen wordt dat niet met de „folklore van het kapitalisme" overeenstemt, al moge het in wezen een middel zijn,
om de wankelende grondslagen van het bestaande stelsel te
verstevigen! Deze weerstand—dezelfde die het leven van
Roosevelt en zijn helpers op andere gebieden van overheidsactiviteit zuur maakt—is een tragisch verschijnsel in hedendaags Amerika. Ontzettende verspilling van tijd, energie en
intellect is er het gevolg van.
De TVA is de talrijke aanslagen op haar bestaan tot nu toe
teboven gekomen. Ze is echter, dank zij het misbruik door haar
tegenstanders van de gebrekkige semantische ontwikkeling
van het publiek gemaakt, het punt in de Roosevelt-vesting, dat
het meeste met blabwoorden aangevallen wordt. Naast bittere
critiek heeft de TVA enthousiaste bewondering gewekt. Vooral door de mensen der ruimtelijke planning wordt het als
het planologische Mekka beschouwd.
De TVA is een nieuw overheidsorgaan met speciale bevoegdheden: „bekleed met bestuursmacht, maar ingericht met de
soepelheid en het initiatief van een particulier bedrijf. Haar
hoofdopgaven zijn de stroomregeling van de Tenessee-rivier;
de opwekking en distributie van electrische stroom; de
productie van kunstmest; landbouw- en industrieontwikkeling; herbebossing; ruimtelijke ordening; volkshuisvesting;
bestriding der bodemerosie; sociale en economische voorlichting en hulp. Men heeft de TVA het „planning-laboratorium"
der Verenigde Staten genoemd. In elk geval is het een psychologisch laboratorium, waar men alle soorten weerstanden, die
tegen de planning in Amerika bestaan, kan onderzoeken. In
de vaststelling, dat de TVA een kapitalistisch experiment is,
mag men niet lezen, dat de TVA geen bijdrage is tot een
bescheiden begin van een „planned society". Het particulier
bezit van de bodem—ik zei het reeds eerder—is niet onver294

enigbaar met een betere verdeling van het nationale inkomen;
het is er eerder de voorwaarde van. Bij elk sociaal-economisch
betoog hebben wij te worstelen met het verkeerde gebruik van
woorden. Wanneer bier gesproken wordt van particulier
grondbezit, dan wordt daarmede het tegendeel betoogd van
het bestaande stelsel van grondmonopolie, dat precies het
omgekeerde is van wat met particulier grondbezit bedoeld
wordt. Terecht zegt Oppenheimer: „Bijna overal in de wereld
behoort de grond aan een kleine minderheid; de meerderheid
is echter, daar het haar aan eigen arbeidsmiddelen ontbreekt,
gedwongen, werk te zoeken bij hen die de arbeidsmiddelen
bezitten. Deze maatschappelijke verhouding is duidelijk en
onaanvechtbaar een monopolieverhouding. Wij leven dus niet
in ,vrije', maar in ,onvrije' concurrentie, die niets anders is
dan een bepaald soort van monopolie".
In die zin dus, moet een betere verdeling van het bodembezit
als een essentiele bijdrage tot een „planned society" beschouwd
worden. Nergens staat immers geschreven, dat een „planned
society" alleen maar op een manier: dat is op de Russische, te
verwerkelijken is!
Odette Keun, de schrandere Francaise, zegt het aldus:
„De TVA is een model. Luister: niemand met een greintje
hersenen kan bestrijden, dat het kapitalisme tot zulke excessen
gevoerd heeft, dat het veranderd moet worden. Wanneer wij
niet zelf (waarschijnlijk bedoelt K. bier de ,kapitalisten') die
verandering vreedzaam doorvoeren, dan zullen de arbeiders
het op een keer niet-vreedzaam doen en ik zal ze daar niet
voor uitschelden. Laten we geen fout maken: de arbeidersklasse heeft een nieuwen leider, die spoedig een der meest
invloedrijke figuren in de Amerikaanse republiek zal zijn, en
hij is beslist niet de man, die het gras onder zijn schoenen laat
wegmaaien. Hij is bezig een formidabel krachtige partij te
organiseren. Die zal groeien en van vragen overgaan tot
daden. Wanneer de arbeiders een gewelddadige verandering
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proberen, dan komt er of een fascistisch regime als tenminste
de fascisten hun regime niet eerst krijgen—zodat de arbeiders
dan het nakijken hebben. De TVA zou een middenweg kunnen worden, die misschien toepasselijk is voor het hele land.
Op zijn best zal het de euvels en ongerechtigheden kunnen
verstoren, welke het kapitalistische stelsel onhoudbaar maken
voor het merendeel der arbeiders, die de meerderheid van het
Amerikaanse yolk vormen. Op zijn minst kan het ons over een
voorbijgaande periode been helpen."
Uit dit betoog blijkt wel dat de TVA niet—zoals de „lobbies"
van de grote ondernemers te Washington willen doen geloven—een soort van Amerikaans filiaal van de U.S.S.R. is.
Ik vind van de TVA juist zo merkwaardig, dat ze tegelijkertijd als het laatste redmiddel van het kapitalisme en als een
aanslag op „de heilige goederen der Natie en de Amerikaanse
Constitutie" aangeduid wordt. Ze is geen van beide: de TVA
is een planning-experiment op grote schaal, tot doel hebbend
in een achterlijk deel van Amerika een bestaanspeil voor de
bevolking te brengen, dat op zijn best een benadering zal
betekenen van de levensstandaard, die in landen als Nederland, Denemarken en Zweden reeds bestaat. Hier wordt gepoogd een groep mensen met een onderminimaal bestaan tot
een minimum bestaanspeil te brengen. Een schone opgave
voorwaar; een humanistisch streven, dat President Roosevelt
en zijn helpers eert; maar toch geen onderneming waar de
redding van Amerika van te verwachten is. Daar zijn andere
maatregelen voor nodig!

*

*

*

De reden, dat juist het stroomgebied van de Tennessee voor
dit planningexperiment gekozen werd, komt door de aanwezigheid van Muscle Shoals. Muscle Shoals is de nitraatfabriek, die de Amerikaanse regering, na toetreding tot de
geallieerden in 1918 voor het aardige sommetje van bijna 320
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millioen gulden bouwde. Maar de oorlog was eerder afgelopen dan de bouw van de fabriek, met als gevolg, dat men
met deze inderdaad erge strop bleef zitten.
Voor de opwekking van electrische stroom voor dit enorme
bedrijf werd een stuwdam gebouwd, die men in arrenmoede,
met de daarbij behorende electrische centrale, maar afgemaakt beef t. Daar stonden nu het geweldige fabriekscomplex,
de kolossale dam en de grote centrale!
De Harding- en Coolidge-regeringen probeerden van het
,zaakje' of te komen. Een heel complex ruzies in en buiten het
Congres ontstond over de al of niet wenselijkheid, dit bedrijf
uit staatshanden te geven. Senator Norris van Nebraska bewoog hemel en aarde om het regeringseigendom te doen
blijven. In 1928 slaagde hij erin een wet erdoor te krijgen,
waardoor een regeringsinstelling werd geschapen, die veel
lijkt op de T.V. Authority, maar „silent Cal" (de zwijgzame
Coolidge) zag nog net kans, voor het einde van zijn bewindsperiode zijn veto over de wet van Norris uit te spreken.
Hover's regering deed haar uiterste best, het hele geval te verkopen. Toen het Congres in 1931 opnieuw een wet van gelijke
orde als die van 1928 aannam, haastte Hoover zich die eveneens weg te veto-en, begeleid door de mededeling dat de wet
„een teken van degeneratie" was. Van verkoop kwam ondertussen niets .. en zo vond Franklin D. Roosevelt, bij zijn toch
al niet geringe andere zorgen, Muscle Shoals, de Wilson Dam
en de elctrische centrale. President Roosevelt had het Amerikaanse yolk tijdens zijn verkiezingscampagne niet in het ongewisse gelaten, wat hij van deze zaak dacht. Direct na zijn
ambtsaanvaarding op 10 April stelde hij het Congres voor, de
TVA in het leven te roepen. De betreffende wet werd door
hem op 18 Mei 1933 ondertekend, en de TVA kon zijn onrustig leven beginnen. Met een werkelijk grootse visie werd een
plannings-orgaan in het leven geroepen voor een gebied ter
grootte van 105.000 vierkante kilometer en zich uitstrekkend
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over gedeelten van zeven staten: Tennessee, Mississippi,
Alabama, Georgia, North-Carolina, Kentucky, en Virginie.
Echte Zuidelijke staten, die de gevolgen van de Amerikaanse
burgeroorlog geen van alle ooit te boven waren gekomen.
Voor sommige functies van de TVA is het stroomgebied van
de Tennessee rivier een onjuiste begrenzing: b.v. voor de
distributie van electrische stroom, waarvoor de opname-capaciteit der vallei zelf niet groot genoeg is. Ook op andere
delen van het werk moesten de grenzen worden overschreden.
Dat hierdoor geen onoverkomelijke moeilijkheden ontstonden,
was te danken aan het feit dat de wet op dit punt soepel
was geformuleerd. Men kon tot een soort „elastisch" gewest
komen, waarbij de grenzen van het gebied door het planningsobject werden bepaald. Natuurlijk legt men zich de uiterste
zelfbeperking op bij het bepalen van deze rekbare grenzen.
Het gebied zelf is uiteraard geen homogeen geheel en is in
zeven hoofd-planningsgebieden („major planning regions”)
verdeeld.
Op het gebied der waterplanning is de TVA wel een uniek
voorbeeld van alle aspecten van dit soort planningsarbeid in
de Verenigde Staten. Deze arbeid omvat hier (1°) de ingenieurswerken, als de stuwdammen en kunstmatige meren,
voor de berging en regulering der stroom; (2°) de irrigatie,
nauw samenhangend met de strijd tegen de bodemvernieling;
(3°) strijd tegen overstromingen; (4°) bevaarbaarmaking; (5°)
energieopwekking.
Laten wij die vijf aspecten der waterplanning even apart bezien. De ingenieurswerken eerst: deze omvatten de bouw van
liefst elf grote stuwdammen, waarvan er zes al gereed zijn of
in de eerstvolgende jaren gereed zullen komen. Zij zijn voorzien van sluizen, waardoor een (hier gebruikelijk, ondiepe)
scheepvaartweg van 2.70 meter mogelijk zal worden.
De 80 Meter hoge en 570 meter lange „Norris"-stuwdam is
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De nadelen van ontbreken van stroomregulering
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De voordelen van stroomregulering
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een meesterwerk van ingenieurskunst, met het aan de voet
gelegen constructiedorp en omgeving een buitengewoon mooi
geheel vormend. De TVA-stuwdammen hebben een driedubbele taak: irrigatie, stroomcontrole en scheepvaart, waarvan de tweede in dit gebied de belangrijkste is.
De overstromingen van de Mississippi en haar zijrivieren teisteren ontzaglijk uitgestrekte landstreken. Herhaalde malen
lezen en zien wij in krant en bioscoop, welke verwoestingen
deze stromen veroorzaken en welke ontzettende verliezen aan
have en goed erdoor geleden worden. Ook de Tennessee-vallei
was herhaaldelijk aan deze rampen blootgesteld. Alleen in dit
gebied wordt de overstromingsschade in een normaal jaar op
twee millioen dollar geschat. Nauw verbonden hiermede is de
betekenis der stroomcontrole voor de strijd tegen de bodemerosie. De erosie door water neemt verschillende vormen aan,
die alle neerkomen op vernieling van de vruchtbare bovenlaag
der aarde. Hoe meer van die bovenlaag verdwenen is, des te
kwader is de uitwerking van het water, dat niet doordringt in
de bodem, maar die bodem wegspoelt. 400 millioen dollar aan
waarde gaat elk jaar door deze erosie in de Verenigde Staten
verloren. Eri dit is nog alleen maar het verlies uitgedrukt in
geld. Het gaat echter om het meest vitale belang der natie: het
eten. En wat de TVA op dit gebied ondernomen heeft met
haar stroomcontrole, geholpen door herstelarbeid, bemesting,
voorlichting, proefnemingen met andere gewassen, kortom de
hele gamma van agrarische arbeid verdient de hoogste lof en
de grootste waardering.

Waterplanning en landplanning zijn technisch niet te scheiden, aangezien alleen door effectieve bestrijding van de
bodem-erosie de kunstmatige meren voor dichtslibben behoed
kunnen worden. Talrijke grote waterbouwwerken, die millioenen dollars verslonden hebben, worden door de voortschrijdende wegspoeling van de bovenlaag der aarde langzamer301

hand met modder gevuld en daardoor onbruikbaar gemaakt.
Daarom alleen al moeten landplanning en waterplanning
hand in hand gaan.
De navigatie van de Tennessee-rivier omvat het maken van
een scheepvaartweg, die ruim duizend kilometer lang zal
worden. Welk nut deze ontzettend kostbare kanalisatie zal opleveren, vermag ik niet to beoordelen. Op dit punt vind ik de
gegevens der TVA noch duidelijk, nOch overtuigend. Het ontbreken van een getekend planologisch project doet zich voor
den vakman-bezoeker als een groot gemis gevoelen. Het nut
der scheepvaartverbinding hangt samen met de industriele
toekomst der Tennessee-vallei, die deel uitmaakt van het
arme Zuiden, van welks economisch potentieel een recent
regeringsrapport zulk een droevig beeld gaf.
Het industriele aspect der Verenigde Staten vertoont een opeenhoping van bedrijven in het Noorden en een gapende leegte
in het Zuiden. Het gebied ten noorden van Ohio en Potomac,
afgesloten in het oosten door de westgrens van Illinois en de
westkant van het Michigan-Meer en in het noorden door de
grote meren en de Canadese grens, dus ruwweg het NoordOosten der Verenigde Staten, produceert 70 °/o van alle
industrie-goederen. Het gebied van New-York behandelt de
helft van de totale Amerikaanse buitenlandse handel. Dit
brengt een nadelige concentratie van geld en geldmacht mee
op een ruimtelijk heel beperkt gebied. Hier woont 51 °,/o
van de totale bevolking der republiek. Deze feiten wijzen
op een schadelijke verdeling van economische krachten en
machten, van bevolking en industriele hulpbronnen. Een
betere distributie van mensen en dingen zal moeten worden
nagestreefd en de stroom van mensen uit het agrarische
Zuiden naar het industriele Noord-Oosten tot stilstand gebracht. Hoe zal dat kunnen gebeuren?: Door herstel van de
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landbouwgrond; door verhoging van het inkomen van den
boer; door betere pachtverhoudingen; en vooral door decentralisatie der industrie. Allemaal dingen die in het planninglaboratorium der natie—de TVA—worden beproefd. Maar
met deze korte aanduiding der economische situatie onthullen
we meteen de weerstanden, die tegen een betere distributie in
het geweer komen.
De regerende klasse in het Noord-Oosten gebruikte haar onvergelijkelijke invloed en macht om haar eigen belangen te
dienen, niet alleen tegen de belangen der andere klassen in,
maar evenzeer tegen die van andere streken van Amerika. Zij
wist hoge tarieven te bereiken voor goederen in eigen streek
gemaakt en slaagde erin een tarieven-politiek door te voeren,
waardoor de rest van het land benadeeld wordt. Bij voorbeeld:
een schoenenfabrikant in Atlanta, in Georgie, die zijn schoenen wil versturen naar Massillon in Ohio, betaalt $ 1.87 per
honderd pond voor de 705 Mijlen tussen deze twee steden.
Maar een fabrikant in Boston in Massachusetts hoeft naar
Massillon—een afstand van 702 Mijlen—slechts 1.26 per
100 pond te betalen. Een verschil in het voordeel van de
noord-westelijke fabrikant van 61 cent.
Een bevrachter van conserven in Dallas (Texas) betaalt
75 cent voor de 726 mijl van Dallas naar Springfield in Illionois. Maar een verzender van dezelfde goederen in Springfield betaalt slechts 47 cents aan vracht naar Roanoke in Virginia, dat 720 mijl ver is. De man, die van het zuiden naar het
noorden verzendt, betaalt in dit geval bijna 60 °/o meer vracht,
dan de man, die in omgekeerde richting verzendt.
die over de tarieven
De interstate Commerce Commission
gaat—heeft nog wel een en ander te redderen! De TVA is
bezig de ruimtelijke mogelijkheden voor een betere verdeling
der industrie over het grondgebied der Verenigde Staten te
scheppen. Het succes ervan hangt in belangrijke mate van
—
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zaken af, waarop de TVA maar weinig invloed kan uitoefenen.
Hoe een betere distributie van bedrijven en mensen te bereiken is, zonder een „planned economy", zie ik althans niet.
De electriciteitspolitiek der TVA heeft in Amerika wel de
meeste aandacht getrokken, zoals ons trouwens al gebleken is
uit de hierboven aangehaalde persconferentie van President
Roosevelt. Het komt bier op neer, dat de stuwdammen een
enorm energiepotentieel betekenen, waarmede electrische
stroom wordt opgewekt. De productie en distributie van electrische stroom wordt in Amerika nog steeds als een particuliere zaak beschouwd, waar de overheid niets mee te maken
heeft. Het gevolg van deze situatie was, dat de TVA de particuliere electriciteitsmaatschappijen met hun machtige „lobbies" in Washington tegenover zich vond. De geschiedenis van
die strijd is voor ons Nederlanders—gewend als wij zijn aan
de overheidsproductie en distributie van stroom—een echt
„rare" geschiedenis en een nieuw bewijs, hoe ontzettend moeilijk het is om in een land zó ingesteld op grote particuliere
ondernemingen en particuliere winst, overheidsbemoeiing met
de vitale hulpbronnen der natie te bereiken. De TVA houdt er
een grote juridische sectie op na, om de talloze processen te
behandelen, waar de electriciteitsmaatschappijen haar mee
achtervolgen. Maar ze wint veld en haar streven om door
goedkope energie het bestaans- en arbeidspeil van de bewoners der Vallei op te voeren, begint vruchten af te werpen.
„Electriciteit op de boerderijen" is de leus der TVA. Hier
wordt trouwens een voorbeeld gesteld voor de rest der Verenigde Staten, waar d6Ordringing der electriciteit op het platte
land in vele streken nog een vrome wens is. De grote moeilijkheid is, dat het totale inkomen van millioenen boeren zó laag
is, dat verandering van hun inrichting alleen kan geschieden
door regeringshulp. Op dit punt komt de ,folklore' van het
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Verscbillende graden van bodemuitputting in de Verenigde Staten — De zwarte stukken, tezamen meer dan tiers maal de grootte van ons land, zijn
volkomen onbruikbaar geworden

Bevolkingsverdeling in de Verenigde Staten, tezamen met de Zomer- en Winter-recreatie gebieden

Een staal van Amerikaans survey-werk

Het gebied van de Tennessee Valley Authority met de stuwdammen

Het gebied der „Tennessee-Valley-Authority"

Ruim drie maal zo groot als ons land!

„Land der Vrijheid” direct roet in het eten gooien.
„Waar ik ook ga", zegt Odette Keun, „zie ik niet zozeer bewuste gemeenheid als wel ontzettende domheid. Na mijn
jarenlange tochten over deze aarde, ben ik tot de conclusie
gekomen, dat behalve in een toestand van angst of fanatisme,
wij niet volstrekt tot slechtheid geneigd zijn; maar wel onweerstaanbaar geneigd tot domheid. En het onafwendbare gevolg van ,imbeciliteit' is verspilling. Vanuit dat gezichtspunt
biedt ook Amerika geen troost. Ondanks de vele zaken die het
overboord gegooid heeft, blijft het angstvallig vasthouden aan
het dogma : democratische vrijheid betekent, dat iedereen
zaken kan doen, zoals het hem schikt en net zoveel van de
natuurlijke hulpbronnen der natie gebruiken als hij maar
wil. Hoe ellendig word ik als ik die onredelijkheid overal zie.
Denk eens aan de fantastische anomalie: een moderne democratie, waar aan de ene kant millioenen mensen onder ellendige condities werken en als muilezels moeten zwoegen, terwijl maar 60 O/o van de beschikbare electrische energie wordt
verbruikt en een onuitputtelijke hoeveelheid ervan beschikbaar is."

Landplanning, waarover zoveel gedrukt papier in de Verenigde Staten geproduceerd wordt, vindt men in het TVAgebied als een direct-practische opgave aangepakt. Ook op dit
gebied is de TVA een voorbeeld voor de rest van Amerika.
De Tennessee-Vallei is een typisch deel van het achterlijke en
verwaarloosde Zuiden. Deze opgaven zijn voor ons Nederlanders—gewend als wij zijn aan welverzorgde steden en
wegen, aan goedgebouwde huizen, aan moderne verkeersmiddelen en sociale zorg—nauwelijks to begrijpen.
De beruchte bodemerosie, die ik eerder Amerika's „public
enemy number one" noemde, heeft hier vreselijke verwoestingen aangericht. De hele gamma van de verschillende soorten
landuitputting kan in de Tennessee-vallei in al zijn uitingen
20
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bestudeerd worden: van de totale verdwijning der bovenlaag
en de complete en onherstelbare bodemruine, tot de eerste
geulen die het begin der vernieling aankondigen. De kwalen
van het Zuiden vindt men bier opgehoopt o.a. bodemvernieling; een ellendig pachtsysteem; eenzijdige katoenteelt;
onzekere prijzen en dus onzeker bestaan. Wanneer de TVA
beweert, dat alle ellende voortkomt uit het water dat de
bodem wegspoelt en de stromen dichtslibt, dan ben ik het
daarmede oneens. Dit is niet de oorzaak der narigheid, maar
het gevolg. De oorzaak is, dat de mensen de ontzettend hoge
muur, die ze om zich been gebouwd hebben en waarbinnen zij
alleen maar hun allerdirectste zorgen en hun allerdirectste
eigen omgeving zien, niet afbreken. De beitel om die muur of
breken is: opvoeding en semantiek. Ik kom daar in de beide
volgende hoofdstukken van dit boek op terug.
Maar in de Tennessee-Vallei zit men ondertussen met de gebakken peren van onverstand en een onhoudbare economische
janboel. Een van de ergste euvelen van het Zuiden is het
pachtsysteem. De „share-cropper" is de landbouwer, die zijn
pacht niet in geld, maar in katoen betaalt. Men leze Dr. Den
Hollander's beschrijving van Amerika's Zuidelijke Staten, om
te begrijpen voor welke ontzaglijke opgaven de TVA bier gesteld is. Het pachtsysteem bestaat in geheel Europa; maar in
geen enkel democratisch land is het lot van den landpachter
z6 ellendig, zijn vooruitzichten zó hopeloos, zijn rechten zó
onverdedigd als in de zuidelijke gebieden van Amerika. En
toch wordt deze afgrijselijke situatie, die slaat op 70 van elke
100 boeren in de katoenstaten niet aangepakt, behalve door
de bescheiden pogingen van socialistische organisators om de
pachtboeren en „share-croppers" in vakbonden te verenigen.
In Amerika spreekt men, behalve van „soil-erosion" ook van
,human-erosion". Die twee zijn in het Zuiden der Verenigde
Staten onafscheidelijk verbonden. Er is bier een zorgeloosheid,
welke den Nederlandsen plattelander—zoals den schrijver van
306

dit boek—ongelooflijk voorkomt, zolang hij zich niet verdiept
heeft in de daar bestaande pachtverhoudingen. De pacht is de
wortel van het kwaad. Men zal dan ook de menselijke erosie,
die ook de menselijke onverschilligheid en onbekwaamheid
oplevert, bij de wortel, dat is de eigendom van de grond,
moeten aanpakken.
Wat doet nu de TVA om de bestaande toestand te verbeteren?
En vooral: hoe tast ze de wortel van het kwaad aan? Ik kan
geen bewijzen geven, dat alle aandacht op die wortel gericht is.
De ,folklore' van het Amerikaanse volk zou die geconcentreerde
aanval niet gedogen; omdat het grondmonopolie tegelijk
het machtsmonopolie der heersende klasse betekent, dat ze
zich niet zOmaar afhandig laat maken. Daarom is de TVA
aan het andere eind begonnen: de verbetering van de bodem.
Kunstmest is daarbij het magische woord en het tovermiddel.
Over de toepassing ervan heeft de TVA talrijke brochures
uitgegeven. Hier moest de weerstand der bestaande machten,
in dit geval de particuliere kunstmestindustrie, ondervonden
worden: Het pad der TVA is met weerstanden bezaaid, waarvan de bestrijding en gedeeltelijke buiten-gevecht-stelling het
leeuwenaandeel van de energie, de tijd en het intellect der
leiding opeisen.
De TVA gebruikt een deel der Muscle Shoals-fabriek als
proefbedrijf voor fabricage van een kunstmest, die speciaal
geschikt is voor de situatie in de Vallei. Ook bier zou weer het
eentonige verhaal te vertellen zijn van de strijd tegen de particuliere kunstmestbedrijven, die zelfs het laboratoriumwerk
met een heel boos oog bekijken. Elke overheidszorg van deze
aard—zo denken zij waarschijnlijk—zou de mensen de ogen
kunnen openen voor meerdere samenwerking en minder vertrouwen in particuliere initiatief schenken. Bovendien zou
die TVA-kunstmest prijsregelend kunnen werken. Allemaal
dingen, waar men niets van weten wil! Door een heel ingewikkeld systeem van onderlinge samenwerking is de TVA er
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evenwel in geslaagd, een groot aantal boerderijen (12.000 in
1938) als proefbedrijven in te richten, waar ze dus de werking
in de practijk van de TVA-kunstmest kan bestuderen. Natuurlijk worden die boerderijen ook gebruikt om betere arbeidsmethoden te beproeven. Ze zijn in heel bescheiden vorm te
vergelijken met onze Nederlandse demonstratiebedrijven.
Hetgeen in ons land op sociaal-economisch en vooral op agrarisch terrein al jarenlang gedaan wordt door de overheid, is
in Amerika nog in de kinderschoenen. Vandaar, dat wij Hollanders met verbazing de hete gevechten beluisteren, die om
de invoering van zaken worden gevoerd, welke bij ons zó
vanzelfsprekend zijn geworden, dat er geen discussie meer
over mogelijk is. Wat de invoering van overheidsmaatregelen
voor de volkswelvaart betreft, is Amerika inderdaad nog
jong, een piepjong land.
De verschillende werken, die hierboven werden aangeduid
voor het herstel van de bodem (terrassenbouw, bosbouw enz.)
worden met behulp der werkverschaffingsorganisaties ijverig
nagestreefd. Veel en mooi werk wordt gedaan door de Civilian Conservation Corps, het werkverschaffingsinstituut der
jeugdige werklozen, waaraan de President zijn hart verpand
heeft. De CCC heeft in de jaren van zijn bestaan tienduizenden mijlen brandgangen en boswegen aangelegd, millioenen
jonge bomen geplant en—belangrijker dan dit alles—de moed
erin gehouden of erin gebracht bij honderdduizenden werkloze en radeloze jonge Amerikanen. Toen in 1937 het Congres
—natuurlijk niet zonder de tegenwerking van een deel der
Afgevaardigden de CCC weer voor drie jaar verlengde, heeft
men de algemene- en vakopleiding tot een der doelstellingen
van het Corps gemaakt. Zodat nu de jonge mensen geschikt
gemaakt worden om in het gewone arbeidsproces te worden
opgenomen. De prachtige resultaten van hun werkkampen
moet men gezien hebben, om de zegen ervan te kunnen
begrijpen. Er komt maar een maar bij: ze doen mij denken
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aan die voortreffelijke zomervacantiekolonies, waar de tuberculoselijdertj es der grote steden een paar weken heen gestuurd
worden .. om nieuwe krachten op te doen en waar vandaan
ze weer in precies dezelfde stedelijke wantoestanden terugkomen. Hoe graag zou ik een loflied aanheffen op de Amerikaanse werkverschaffingsmethoden, maar ik slaag er niet in,
ook die enorme arbeid anders te zien dan een noodlottig
gevolg van de ,folklore", welke ons belet, het euvel bij de
wortel aan te igrijpen. Men verdoet tijd, geld, energie en intellect in een wanhopige strijd tegen de gevolgen der werkloosheid; de zoveel eenvoudiger strijd tegen de wezenlijke oorzaak: het grond-monopolie, is nog niet eens overwogen!
De sociale bemoeiing van de TVA zou een boek op zichzelf
kunnen vullen. In de bergstreken van het stroomgebied der
Tennessee rivier woont een heel apart slag van mensen: geisoleerd van de wereld, in schamele omstandigheden; op een
arme, uitgezogen bodem; zonder industrie; belast met een
bijna onoverwinbaar minderwaardigheidscomplex. Dit zijn
waarlijk de „forgotten men", waar Roosevelt het in 1933 over
had. Het gaat er nu om hen uit die toestand van achterlijkheid te halen, hetgeen voorwaarde is voor materiele en geestelijke welvaart. Ook op dit punt zou de waarheid tekort gedaan
worden, wanneer men niet erkende dat veel van wat hier, met
zoveel bekwaamheid en liefde wordt gedaan, als een aanpakken van het vraagstuk aan het verkeerde eind moet worden
beschouwd. Eerst zal men het kernprobleem: de bodem en zijn
verdeling, moeten oplossen. Het is heel mooi om les te geven
in de voordelen van oogstwisseling, maar wanneer de boer een
pachtcontract van een jaar heeft lopen, komt er van de practische uitvoering niets terecht.
Een bescheiden begin met een goede agrarische grondpolitiek
werd gemaakt bij de verplaatsing der boeren uit de gebieden,
waar kunstmatige meren gevormd werden.
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De TVA is een begin. Noch voor het hemelhoge enthousiasme
van sommigen, noch voor het misprijzen van anderen, zie ik
reden. De TVA moet, net als vele andere New Deal-instellingen, als een veranderde houding tegenover de gemeenschap en de gemeenschapsproblemen gezien worden. Zij moet
roeien met de riemen, die haar gegeven werden. De oplossing
van een planned society heeft ze niet gebracht, al zouden
de „himmelhochjauchzende" commentaren het doen vermoeden. Maar bier is wel de grondslag gelegd voor de inrichting
van een groots experiment: een gemeenschap van vrije boeren,
op eigen grond. Om deze te verwezenlijken is de voorwaarde,
dat de grond in staat is de mensen te voeden. De werken die
de TVA uitvoert om een deel van de bodem zijn vroegere
vruchtbaarheid weer te geven, verdienen grote lof. De zegenrijke resultaten, welke de Tennessee-Vallei te zien zal geven:
flinke boeren, niet gedemoraliseerd door een misdadig pachtsysteem, maar werkend op eigen grond en saamgebonden in
krachtige cooperaties, zal een stimulans zijn voor de andere
delen der Republiek, dit voorbeeld te volgen. President Roosevelt en zijn helpers betogen voortdurend, dat alle planning
het menselijk welzijn ten doel heeft. „Het is een ernstige vergissing"—heet het in een recent regeringsrapport—„te veronderstellen, dat physische planning (dus ook het herstel van
de bodem en zijn benutting) gescheiden kan worden van
economische en sociale planning." Op het eerste gebied is in
een korte spanne tijds al veel goeds verricht; moge het vitale
deel, de maatschappelijke planning, ook spoedig ter hand
worden genomen. Daarvan hangt de toekomst van het Amerikaanse yolk af!
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Straat in Tuinstad — lucht, licht, ruimte

ELMER JONES EN DE AMERIKAANSE PLANNING

lk spreek van nieuwe steden en nieuwe mensen,
1k zeg U dat het verleden een puinhoop is;
lk zeg U: gisteren is een wind, die is gaan
liggen; een zon, die in het Westen is verzonken.
lk zeg U dat er niets in de wereld is dan een
oceaan van morgens, een hemel vol van nieuwe
dagen.
Carl Sandburg.
De veiligheid, de welvaart en het geluk van
de mannen, vrouwen en kinderen, die tezamen
het Amerikaanse yolk vormen, zijn het enige,
dat het bestaan van een regering rechtvaardigt.
Dat zijn de doeleinden, waarvoor al onze hulpbronnen — land, water, delfstoffen, planten
en dieren, technologie, maatschappelijke instellingen en wetten slechts de instrumenten zijn.
Uit het regeringsrapport
„Onze Steden".

LMER EN MAY JONES, DIE ERG VROEG OP
moeten staan om naar hun werk te gaan en 's avonds laat
thuis komen in hun trieste etagewoning, gelegen aan een
trieste straat in Brooklyn, beseffen niet dat de bouw van
steden mensenwerk is .. en dat het ook anders kan.
Pete en Sally Smith, die in een verwaarloosd houten huis
aan een armetierig straatje in Oshkosh leven en hun kinderen
met angst en vreze over de grote weg naar school sturen,
beseffen niet dat de bouw van dorpen mensenwerk is .. en
dat het ook anders kan.
Joe en Betty Petersen die op een vervallen pachtboerderijtje
in de staat Alabama met al hun zwoegen niet aan de kost
komen en elk jaar naar een ander even vervallen boerderijtje
en een even uitgeput stuk grond trekken, beseffen niet dat de
inrichting van het platteland mensenwerk is .. en dat het ook
anders kan.
En van al de Elmers en Mays, Petes en Sallies, Joes en Betties,
plus de andere honderddertig millioen Amerikanen, bedenken er maar weinigen, dat hun leven en werken beter geregeld
zou kunnen worden, wanneer zij wat verder nadachten dan
hun respectieve neuzen lang zijn!
President Roosevelt en zijn helpers proberen een tires te
schieten in de dikke muur van onverschilligheid, die de men313

sen rondom hun allerengste familit- en belangenkring opgetrokken hebben. Zij proberen hun landgenoten tot medeleven
en medewerken to bewegen in hun strijd voor een beter maatschappelijk en ruimtelijk bestel der Verenigde Staten.
Alle middelen die de moderne propaganda biedt, worden
daarbij gebruikt: pers, toneel, film, radio.
Wat het bedrukte papier als propagandamiddel betreft: Wanneer men alle rapporten, boeken, verslagen, die op het gebied
der planning de Amerikaanse landsdrukkerij verlaten, wilde
lezen, zou men langer op deze aarde moeten vertoeven, dan
gemeenlijk ons lot is.
In New-York ging in 1938 met enorm succes het toneelstuk
One third of a Nation, waarin de slechte volkshuisvesting in
Amerika gehekeld wordt en getoond, wat de regering daartegen doet. De opvoering geschiedde door leden van de
regeringsorganisatie van werkloze toneelspelers.
Van Roosevelt's radiotoespraken gaf ik reeds enige voorbeelden.
Roy Stryker's foto-propaganda werd in het hoofdstuk „de
Waarheid in Amerika" besproken.
In Minneapolis zag ik de regeringsfilm The River, waarin als
enige speler optreedt . . . . de Mississippi. In deze grandioze
rolprent wordt een levensbeschrijving vertoond van de vierduizend kilometer lange rivier, die met haar zijtakken een
stroomgebied van ruim honderd maal ens land beslaat. De
film geeft een treffend beeld van de geboorte der Mississippi
in het merengebied van Minnesota, haar levensgang door het
land en haar einde in de ontzaglijke delta van Louisiana. Ze
laat de vernielingen zien van haar overstromingen in steden,
dorpen en gewesten. Een pleidooi voor water- en land-planning van overtuigende kracht!
Beter wonen, beter werken, beter verkeer, betere ontspanning!
Ziedaar de vier grote doelstellingen der ruimtelijke planning.
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Zij behoren tot de meest essentiele belangen der mensen. Maar
pas wanneer de mensen actief medewerken om die idealen to
verwerkelijken, zal de ontzaglijke hoeveelheid bedrukt papier,
in Amerika hieraan gewijd, resultaat opleveren. „Crossing the
interest-deadline"—zoals Overstreet het winnen der publieke
belangstelling noemt—is ook op het gebied der ruimtelijke
planning voorwaarde voor practisch werk. De Rooseveltregering wordt bij die propaganda gehandicapt door het feit,
dat zij noch met blabwoorden, noch met sentimentaliteit
werkt. Humanisten als Roosevelt kunnen zich nu eenmaal niet
van de Europese propaganda-techniek bedienen. Misschien is
dat de oorzaak van de betrekkelijk geringe greep, die de gedachte der ruimtelijke planning, ondanks alle moeite daaraan
besteed, op de ,gewone' mensen heeft. Zolang echter deze
zaken, die rechtstreeks het welzijn en het geluk van alle mensen betreffen, alleen als een aangelegenheid van politiek en
techniek beschouwd worden, zal de planning niet floreren.
De President blijft ook op dit gebied de meesten van zijn tijden landgenoten ver vooruit. Mensen van Roosevelt's formaat
zijn ook in Amerika schaars, en daarvan draagt de ordening
van het ruimtelijk bestel der samenleving de nadelige gevolgen. Het is evenwel niet alleen het gebrek aan belangstelling
van de zij de der mensen, voor wie de planning ondernomen
wordt (de gehele burgerij dus), dat de oorzaak is van de geringe vooruitgang; ook de bestaande folklore maakt een
snelle overwinning der plannings-gedachte onmogelijk. Die
folklore wordt door het propaganda-apparaat der grootmachten, welke voor 1933 Amerika regeerden, in stand gehouden. En uit de mededelingen van het American yearbook
blijkt, dat deze machten van planning buiten hun eigen bedrijven niets moeten hebben.
Toch is het zwoegen van Roosevelt en zijn helpers, ondanks
alle tegenstand, niet zonder practische resultaten gebleven.
Het is alleen maar zo ontzettend jammer, dat combinaties
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van letters, die een bepaald klankbeeld opwekken en een
bepaalde optische indruk maken (in strijd zijnde met de
bestaande folklore), de vooruitgang zozeer kunnen belemmeren. Het gehele arsenaal van inhoudloze leuzen en termen
wordt ook in Amerika tegen de planning gebruikt en vermindert het nuttig effect van de energie, de kunde en het zwoegen
van den humanist Roosevelt.
De ruimtelijke planning in Amerika is een onderdeel der
maatschappelijke planning. Deze staat voor de opgave van
een betere distributie der bevolking over het grondgebied van
de Verenigde Staten. Wij hebben in het vorige hoofdstuk
immers gezien, hoe grote gebieden niet meer in staat zijn de
bewoners aan een bescheiden bestaan to helpen. Massale
volksverhuizing is dus beslist nodig.
In Europa beleven wij in 1939 66k een volksverhuizing, die
heel duidelijk het verschil aantoont in mentaliteit tussen den
Amerikaansen leider en de lieden, die in Europa de lakens
uitdelen.
In het geval der Tirolers worden de mensen verhuisd om
politiek-militaire redenen; in Amerika verhuizen de mensen
uit de streken, die geen bestaan meer opleveren. Merkwaardig
en tragisch is, dat de anti-humane verhuizing der Tirolers
veel krachtiger en planologisch beter-voorbereid geschiedt
dan de in het belang der mensen zelf ondernomen verplaatsing in Amerika.
De her-distributie der Amerikaanse bevolking is door President Roosevelt in een aantal magistrale redevoeringen erg
geschriften aan de orde gesteld.
Het beste en duidelijkste geschiedde dit in een rede in 1931,
uitgesproken tijdens zijn gouverneurschap van de Staat NewYork. Zowel om de uiteenzetting, als om het feit, dat hiermede opnieuw een voortreffelijk staal van Roosevelt's meesterschap als planoloog gegeven wordt, laat ik hier enkele
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stukken uit die rede volgen. De argumenten door Gouverneur
Roosevelt gebruikt, en de situaties door hem aangeduid, hebben nog niets van hun bewijskracht verloren.
„ . Enkele maanden geleden had ik een lang gesprek met een
vooraanstaand burger van een der westelijke steden van
onze Staat, iemand, die veel werk doet voor hulpverlening
aan arbeidslozen. Hij noemde vreselijke getallen van het aantal hoof den van gezinnen in die ene stad, die buiten werk
geraakt waren.
„Veronderstel, zei ik, dat iemand deze mensen gelegenheid
bood om op het land te gaan en hen voorzag van een huffs,
enkele bunders grond en een beetje geld en werktuigen, zodat
zij de eerste tijd konden leven; hoeveel van hen zouden zulk
een aanbod aannemen?"
„Allemaal", antwoordde hij zonder aarzelen.
„ . In tijden van economische depressie verwachten wij een
concentratie van werkloze mensen en als gevolg daarvan een
concentratie van ellende in de steden.. Dit is zo normaal en zo
gebruikelijk, dat het geen betoog behoeft. Daar is immers de
industriele bevolking opgehoopt. Daar zijn de fabrieken en
hoofdkantoren der luxe-industrieen en al die zaken, die het
van welvaart hebben moeten. Daar is niet alleen de grootste
arbeidsmarkt, maar ook het centrum van die vormen van
arbeid, welke de minste economische stabiliteit vertonen.
„In de stad—en in het bijzonder in de grote stad—brengt de
werkloosheid de vreselijkste gevolgen. De stedeling moet
contant betalen voor wat hij gebruikt. Zijn voorziening is
duur, want er komen veel mensen aan te pas. Zijn huishuur is
hoog, want ze berust op hoge grondprijzen en zware belastingen. Zijn dagelijks vervoer is kostbaar en neemt veel tijd in
beslag. En hij is niet in staat een reserve op te bouwen, als
de nood aan den man komt.
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„Onze stedelijke industriele economie is bezet met ontzettende
gevaren, zoals wij zien. Hoe harder de wielen van de economische machine draaien, des te groter de ramp, wanneer er
hinderpalen ontmoet worden.
„ .. Het is veel gemakkelijker de tegenstrijdigheid, de economische ongezondheid en de tragedie der situatie aan te geven,
dan een remedie te vinden. Wij hebben tientallen jaren allerlei
„terug naar het land"-bewegingen gehad, maar tegelijkertijd
een voortdurende en krachtige toename der stedelijke bevolking. De redenen hiervoor waren o.a. de stijgende efficiency
van het boerenbedrijf en de toename van het landbouwsurplus, die de minder succesvolle boeren dwongen om hun
grond te verlaten en hun kansen te proberen in de steden.
„ . Het probleem, dat wij onderzoeken moeten is: of wij een
plan kunnen maken voor een betere verdeling van onze bevolking, tussen de grote stad en de kleine plattelandsplaatsen,
zonder dat wij het aantal mensen, dat in de landbouw als
bedrijf werkzaam is, verhogen. Is het niet mogelijk om
methoden uit te denken, waardoor de landbouwmarkt dichter
bij den industrie-arbeider gebracht wordt?
(Hier volgt een uiteenzetting over de grote technologische
veranderingen in de laatste jaren, welke een plaatsing der
industrieen op het platteland mogelijk en voordelig maken:
electriciteit, autoverkeer, telefoon.)
,,Al deze omstandigheden bewijzen dat de industrie uit eigen
beweging decentralisatie zal zoeken. Het is waarschijnlijk, dat
wij meer fabrieken zullen zien vestigen in kleinere plaatsen en
in landbouwgebieden, en relatief minder in grote steden en
oude industriecentra. Er is reeds een beweging in die richting.
„ . Er is geen twijfel aan, dat sociale omstandigheden een
grote rol hebben gespeeld om de arbeiders in de steden te
houden .. Maar de voordelen van het stedelijk leven zijn van318

daag minder groot dan ze tien jaar geleden waren en ze zullen
waarschijnlijk hoe langer hoe minder worden. Want de gemakken, die de steden kunnen bieden, worden spoedig over
het platteland verspreid.
„Wij hebben gezien hoe het moderne verkeer de afstanden
heeft verminderd en het landelijke leven vandaag mogelijk
maakt, waar dat een generatie geleden niet mogelijk was. Er
zijn vele zaken, die bijdragen tot het gemak en het genoegen
van het landelijk leven. Er is electrisch licht, electrische koeling; er is gas en electrisch koken; er is een snelle postbestelling; er zijn scholen, zo goed als in de stad. Er is betere
gelegenheid voor sport en spel dan stedelingen kunnen hebben; er is de radio; de bioscoop, die dezelfde films vertoont
als de stadsbewoners zien en er is gelegenheid tot een vrijer
en natuurlijker gemeenschapsleven dan in de stadsstraten gevonden kan worden.
„Het land heeft andere voordelen, die de steden niet kunnen
bieden. Er is ruimte en gelegenheid voor vrije beweging. Er
is contact met de aarde en met de natuur en het heerlijke
voorrecht, weg te komen van plaveisel en lawaai.
„Maar meer dan dit alles, biedt het land grote voordelen voor
den werkman om veel goedkoper te leven en met een hogere
graad van bestaanszekerheid. De omstandigheden voor een
gezond wonen zijn op het land goed en overvloedig. Wonend
in een huffs in een boerenstreek zou de werkman, zelfs wanneer hijzelf niets teelde, een weekvoorraad gezond voedsel
kopen voor weinig meer dan een dagvoorraad in de stad kost.
Met een flinke verhuizing van arbeiders van stad naar land
zal het totale gebruik van landbouwproducten belangrijk toenemen. Stadsbewoners betalen 16 cents voor een kwart pint
melk, terwijl de boer 3 cents ontvangt. Het is wel bekend bij
gezondheidsautoriteiten, dat het stedelijk melkgebruik veel
geringer is, dan het behoorde te zijn; dat volwassenen en kinderen gezonder zouden zijn, als ze zich konden veroorloven er
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meer van te gebruiken. Stedelingen eten niet genoeg verse
groenten, vooral omdat zij die niet betalen kunnen. Vele
families krijgen ze niet meer dan tweemaal per week, terwijl
zij die tweemaal per dag moesten en konden hebben, wanneer
ze dicht genoeg bij de producent woonden.
„ . . Tegenwoordig zijn vele mensen, die in de stad werken,
plattelanders geworden. Zowel onze grote als onze kleine
steden spreiden zich uit over het land. Het is werkelijk verbazingwekkend, te merken hoeveel mannen en vrouwen in
onze dorpen wonen, wier arbeid in een vrij ver gelegen stad is.
Maar het is pijnlijk te merken dat in vele gevallen mensen
buiten gaan wonen, zonder de werkelijke voordelen daarvan
te plukken.
Wanneer ik het goedkopere huizentype zie, dat op smalle
stroken eigenbouwersgrond opgericht wordt, ver van verkeerswegen, dan krijg ik de indruk, dat zij die deze huizen kochten,
bedrogen werden en dat er een urgente behoefte is aan landelijke planning.
„Het is voor mij duidelijk, dat de tijd gekomen is voor de overheid om toezicht te houden op de huisvesting ten platte lande
en over de inrichting van nieuwe woningcomplexen daar. Wij
zijn begonnen met regeling van wonen en grondbestemming
in de steden, en we hebben een begin daarmede gemaakt op
het land. Maar wij dienen veel verder te gaan en moeten het
hele probleem van de distributie der bevolking en de wooncondities der arbeiders in deze Staat bekijken."
* * *

Vier jaren later zal Roosevelt, als President der Verenigde
Staten aan de hierboven weergegeven gedachten een begin
van uitvoering geven in het kader van het werkprogram der
Resettlement Administration, met welks leiding hij het lid
van de „brain-trust" en onder-staatssecretaris van Landbouw,
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Rexford Tugwell, belastte. Ik heb het al eerder in dit boek
gezegd : Roosevelt's toespraken en werken lenen zich niet voor
parafrasering. Ze zijn zo helder en elk woord heeft zulk een
belangrijke taak, dat men bij het aanduiden van een bepaalde
situatie waarover de President zich uitspreekt, het beste doet,
hem zelf aan het woord te laten; vooral ook omdat hij ingewikkelde zaken op eenvoudige wijze uiteenzet. Daarom geef
ik hier het volgende stuk weer, uit de 259ste persconferentie
op 15 Mei 1936 gehouden. De President zegt daarin over de
Resettlement Administration:
„Er is erg veel verwarring over de „Resettlement Administration". Er zijn bijvoorbeeld volkomen practische redenen om,
ik meen, 550.000 boeren, die op de werklozenstaten voorkomen, te steunen door kleine bedragen en kleine leningen,
om hen weer op hun eigen bedrijf op de been te helpen.
Een andere phase van dat werk is de verhuizing van families,
van boerderijen, waar zij onmogelijk een bestaan kunnen yinden, naar betere grond.
Wij gaan daarmee door, want het is goedkoper dan steun.
De derde phase is, hulp door voorlichting, want in vele gevallen hebben vele boeren nOch de ervaring nOch de scholing, om
zonder die deskundige hulp te werken. Daarom menen wij, dat
het op de lange duur veel goedkoper zal zijn, wanneer wij die
mensen voortdurend bezoeken, en toezien dat de huisvrouw
groenten en fruit inmaakt, en de mannen de varkens inzouten
voor wintergebruik, hun land op de juiste manier bewerken
en proberen bodemerosie te vermijden, door teeltwisseling.
Dit werk is zeer succesvol geweest. Om een voorbeeld te
geven: Er zijn tussen de 100.000 en 200.000 families die in
de laatste twee jaar geleerd hebben zich zelf te helpen en nu
in staat zijn verder te gaan zonder regeringssteun.
De vierde phase is het werk, dat betrekking heeft op landelijke
en semi-landelijke nederzettingen. Ze zijn bedoeld als voorbeelden, hier en daar neergezet.
21
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Journalist: Zijn dat de vier Greenbelt-plannen?
De President: Neen, dat zijn er vier uit een groot aantal. Het
zijn de speciale types om dicht bij steden te worden gebouwd.
Er zijn vele anderen, die een echt landelijk karakter hebben."

De Resettlement-Administration (tegenwoordig Farm Security
Administration), waarvan President Roosevelt zo duidelijk
doel en werking aangaf, is eigenlijk het instrument bij uitnemendheid geweest, om zijn distributie-gedachten, zoals hij
die in vele redevoeringen en geschriften uiteenzette, te verwerkelijken. Ook bier deed zich de omstandigheid voor,
dat wanneer de regering zich beperkt tot studie en onderzoek,
de geld- en grootmachten zich daar niet tegen verzetten, maar
deze hun grofste en dodelijkste geschut—de holle frasen—in
stelling brengen, om de echte planning en de uitvoering daarvan te belemmeren. Dat gebeurde ook, toen Rex Tugwell in
opdracht van den President overging tot de bouw van enkele
nederzettingen, die overeenkwamen met het type woonplaats,
door Roosevelt in zijn rede tot de Gouverneurs (blz. 237) bepleit. De drie Amerikaanse tuinsteden, die men, ondanks alle
tegenwerking tech heeft gebouwd, vormen de roem van de
Amerikaanse practische planologie en stedebouw. Zij tonen in
concreto, van welke voordelen aan welzijn en geluk het
Amerikaanse yolk zichzelf beroofde, door toe te staan dat
President Roosevelt en Rex Tugwell het programma der
Amerikaanse tuinsteden niet verder dan de eerste drie hebben
kunnen uitvoeren. Die drie zijn de moeite van het bekijken en
beschrijven echter overwaard!
Vooropgesteld zij: de term „tuinstad" betekent niet in de
eerste plaats een stad met veel tuinen. Een ,echte' tuinstad
is „een stad ingericht voor industrie en gezond wonen, die
een volkomen sociaal leven mogelijk maakt—maar niet groter
dan daarvoor nodig is—omgeven door een permanente ring
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van land (rural belt), het geheel in publiek bezit, beheerd
door een instelling van algemeen nut". Aan deze definitie
van de Engelse tuinstadbeweging voldoen de Amerikaanse
„Greenbelt-towns". Zij mogen dus met ere genoemd worden
in de nog steeds heel korte reeks van werkelijke tuinsteden.
Terwijl de Engelsen, ondanks een enorme reclame en woorden-steun van de machtigen des lands het in dertig jaar niet
verder gebracht hebben dan Letchworth en Welwyn, heeft
Amerika in drie jaar drie tuinsteden gebouwd, die in opzet
en uitwerking de vergelijking met hun oudere zusters glansrijk kunnen doorstaan en van sociaal standpunt gesproken,
zelfs veel belangrijker zijn dan de Engelse „garden-cities".
Letchworth en Welwyn hebben zich immers hoe langer hoe
meer tot voorsteden van Londen ontwikkeld, waar de families
van welvarende Londense zakenmensen wonen Als sociaaleconomisch experiment zijn de Engelse „garden-cities" onbetekenend, vergeleken bij Greenbelt, Greenhills en Greendale
(aldus werden deze jonge Amerikaanse tuinsteden genoemd).
De order van den President, waarop de aanleg berust, dateert
eerst van 30 April 1935 en vanzelfsprekend mag men niet
verwachten, dat men hier plaatsen zal aantreffen die het
direct bij hun begin tot economische zelfstandigheid gebracht
hebben. De bouw dezer drie kleine steden (toekomstige grootte
12.000-15.000 inwoners) is daarom voor de gehele Verenigde Staten zo belangrijk, omdat zij op practische wijze de
idealen op het gebied van stadsaanleg en volkshuisvesting
aantonen. Hier is een stuk propaganda voor beter wonen,
beter werken, beter verkeer en betere ontspanning tot stand
gebracht, dat zegenrijke resultaten moet opleveren voor de
oplossing der planologische problemen elders.
Wat de kosten betreft, deze bedragen ongeveer 15 millioen
gulden per stuk, waarbij 2 millioen komt voor de uitgestrekte
gordel landbouwland en bos om de steden heen. Vergeleken
met de 265 millioen kostende granaten, die bij het voorberei323

dend bombardement van de slag bij Yperen in 1917 werden
afgevuurd, of de 180 millioen per nieuw Amerikaans slagschip, mogen we van een ongelooflijk koopje spreken!
De projecten zijn op de duurst mogelijke wijze tot stand gekomen, namelijk in werkverschaffing, waarbij immers gestreefd wordt naar opvoering van het aantal man-uren, door
uitschakeling van machines. Wanneer men bedenkt welk een
groot en algemeen nut hier bereikt is; dat hier voor het eerst
in de geschiedenis der Verenigde Staten getoond wordt op
welke wijze de onderbrenging der ,gewone' mensen behoort te
geschieden, dan zal men moeten erkennen dat Roosevelt
en Tugwell hier iets schoons tot stand brachten.
De financiele opzet der Greenbelt towns is zodanig, dat zij
zich op de duur volledig bedruipen kunnen, rekening houdend
met rentebetaling en afschrijving. In feite zijn deze tuinsteden voorbeelden van wat in een „planned society" de algemene oplossing kan zijn voor stedelijke volkshuisvesting.
In de Verenigde Staten werd tot enkele jaren geleden zo bitter
weinig aandacht geschonken aan volkshuisvesting en stedebouw, dat de tegenstelling Greenbelt-Towns—oude Amerikaanse steden wel heel erg frappant is. Komende uit Cincinnati, in welks nabijheid Greenhills gebouwd werd, is het of
men van de hel in de hemel komt. Wij zijn zo gewend aan
het lelijke en onpractische, dat wij het schone en practische
met wantrouwen bekijken. En deze weerstand is maar al te
begrijpelijk. Stel U eens voor, dat een deel der Amerikaanse
stadsbevolking tot de ontdekking kwam, dat het volstrekt geen
ijzeren wet is om in opeengestapelde krotten aan vreugdeloze
straten te wonen; dat het woord stad volstrekt niet het
aequivalent van ,hel op aarde' hoeft te zijn; dat licht en lucht,
bomen en gras geen exquis genot voor enkelen, maar volkomen
bereikbare zaken voor alien konden zijn! Dan zou het er
voor de lieden, die hen met holle leuzen volgepropt hebben,
lelijk uitzien! Maar deze hebben dit voor him macht dreigend
-
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gevaar tijdig verstaan. Zij hebben door een stormaanval met
blabwoorden zelfs de geheel voorbereide bouw van de vierde
Greenbelt-town weten te verhinderen.
De in dit boek opgenomen afbeeldingen van deze tuinsteden
vermogen slechts een zwak beeld te geven van wat hier aan
goeds en schoons tot stand werd gebracht. De lezer bedenke
bij deze uiteenzetting, dat ik mij op eigen vakgebied bevindt
en heel critisch heb rondgekeken. Zo heb ik verschillende
bewoners naar hun sociale en economische verhoudingen gevraagd, waarbij ik merkte, dat het minimum- en maximuminkomen voor de bewoners vastgesteld, goed in acht wordt
genomen in de practijk; hetgeen gunstig afsteekt bij vele goed
bedoelde sociale experimenter ook op het gebied der yolkshuisvesting—die dikwijls niet ten goede komen aan de mensen, voor wie zij bestemd zijn.
Als minimum-inkomen is $ 1000 en als maximum-inkomen
$ 2000 vastgesteld. Dit is voor Amerika een heel gewoon
inkomen voor arbeiders. De huren zijn, voor wat hier geboden
wordt en ook in verhouding met de veel te hoge huren in de
steden, uitgesproken laag. De huizen werden van alle gemakken voorzien: centrale verwarming, electrisch fornuis, electrische ijskast. Deze laatste is in Amerika een gewoon keukenmeubel geworden, dat in de gloeiendhete zomer onontbeerlijk
is. De steden zijn, na zorgvuldig overleg, gebouwd in de nabijheid van Cincinnati, Washington D.C. en Milwaukee. De
groengordels, die een integraal deel der steden uitmaken,
worden gedeeltelijk toegewezen aan boeren, met de bedoeling,
dat die hun producten kunnen verkopen in Greenbelt-Town.
Grote terreinen werden gereserveerd voor families, die hun
inkomenwillen vergroten door eigen fruit en groenten te telen.
De steden bezitten een overvloed van speel- en sportterreinen
en een centrum van bijzondere aantrekkelijkheid, waar winkels,
postkantoor, autobusstation en andere communale inrichtingen, die zich voor centrale ligging lenen, gevestigd zijn. Hier
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bevindt zich ook het „community-centre", bestaande uit een
uitstekend modern schoolgebouw, gecombineerd met de ruimten, die de gemeenschap voor haar geestelijk- en gezelligheidsleven nodig beef t. In Greenbelt, bij Washington, trof ik in dit
gemeenschapshuis een zaal voor kamermuziek aan, gedecoreerd met een prachtige wandschildering, aangebracht door
kunstenaars, die in het kader van een uiterst symphatieke
vorm van steunverlening hier hun gaven nuttig maakten.
Rondom dit centrum liggen de woonstraten, waarvan het
beloop door het golvend terrein bepaald wordt. Als algemene
regel voor de woningbouw is aangenomen: eengezinswoningen, in zeer korte blokken van b.v. vier woningen. Dat aan het
garage-vraagstuk alle aandacht gewijd werd, behoeft nauwelijks vermelding: de auto is in Amerika evenmin een luxe als
bij ons de fiets. In Greenbelt is het stadscentrum wel heel
bekoorlijk; geen star gesloten plein, doch een luchtig, onopzettelijk arrangement, dat juist daardoor de meesterhand van
de ontwerpers verraadt. Hier bevinden zich ook de winkels,
waarvan de naamaanduiding tot verwarring kan leiden. De
„drugstore" bijvoorbeeld is veel en veel meer dan onze drogisterij. Hier kunt U even gemakkelijk een ice-cream-soda drinken, als U voorzien van de complete werken van Shakespeare!
In de zomer van 1938 kon men in alle drugstores van het
Amerikaanse continent de complete werken van Freud kopen
in een band, tegen de zeer schappelijke prijs van 2 dollars.
Deze aanbieding vond ik—in tegenstelling met een Amerikaansen vriend—helemaar niet beledigend voor Freud.
Waarom zou een ,drugstore' wel artikelen voor lichamelijke
en niet voor geestelijke hygiene verkopen?
Verder is er op dit met gras, bloemen en bomen getooide
plein een levensmiddelenzaak, zo mooi en practisch als ik
nooit eerder zag, verder een ,bazar', een restaurant, een kapperszaak met de in Amerika volkomen ingeburgerde schoonheidssalon, een reparatiewerkplaats voor auto's, een bus326

station, kantoren voor artsen, tandartsen en andere ,vrije'
beroepen en de bureaux der administratie van Greenbelt. Bedoeling is het beheer van woningen en winkels op
coOperatieve leest te schoeien. Een coOperatieve levensmiddelenvereniging was in 1938 al in werking, die de smakelijke
eetwarenwinkel exploiteert. In Greenhills staan een paar
interessante voorbeelden van stalen huizen, die in de fabriek
gemaakt worden en ter plaatse in elkaar gezet. Uit het experimentele stadium was men nog niet gekomen.
Wanneer men met een inkomen beneden de $ 2000 op zó
prettige wijze kan wonen en werken, zó omringd door alles,
wat het leven leefbaar maakt, waarom zou men dan naar meer
streven? Zijn het niet de ellendige condities van wonen en
werken, die de moordende strijd van alien tegen alien doen
bestaan en geven de drie Amerikaanse tuinsteden misschien
een glimp hoe een „planned society" eruit kan zien?
Moge de ,folklore van het kapitalisme' spoedig, door een
grotere semantische scholing der Amerikanen, haar macht
over de geesten en dingen verliezen, en zodoende de weg
vrijkomen, niet voor de bouw van de verhinderde ene tuinstad, maar—om te beginnen—voor vijftig dezer Greenbeltsteden! Goedkopere mensenhuisvesting bestaat er niet. Als
men dat woord ,goedkoop' maar opvat zoals het moet, en
denkt aan de enorme besparing aan gevangeniskosten, misdaad- en ziektebestrijding, bestuurskosten en vooral aan de
niet in cijfers uit te drukken winst aan levensgeluk der kinderen en volwassenen in Tuinstad!
De Amerikaanse tuinsteden zijn de schoonste monumenten, die
door en voor President Roosevelt gesticht werden. Zij zullen
in komende dagen getuigen van een man, voor wien naastenliefde en humaniteit geen ijdele woorden waren. In Greenbelt,
Greenhills en Greendale viert de Amerikaanse stedebouw zijn
hoogste triomf!

* * *
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In een land zo groot als Amerika, van welks bevolking
55 millioen, of 45 °/o van het totaal in stedelijke gebieden
woont, zijn de drie Greenbelt-stadj es als drie druppels in de
Oceaan. Zij zijn de verwerkelijkte idealen van goed wonen,
goed werken, goed verkeer en goede ontspanning; die in dikke
boeken door goedwillende schrijvers beschreven waren, doch
waarvan het Amerikaanse yolk slechts een wage voorstelling
had. Ze zijn de maatstaf waarmede elke nieuwe nederzetting
gemeten zal worden en wekken het Amerikaanse yolk op niet
langer tevreden te zijn met de krotten, waarin een groot deel
van hen woont. In 1934 werd een onderzoek ingesteld naar de
woningtoestanden in 64 steden. Daaruit bleek, dat het zesde
deel der anderhalf millioen bezochte woningen onvoldoende
derde
was, dat vier-vijfden van die woningen van hout,
meer dan dertig jaar oud was en een groot deel in een staat
van bouwvalligheid verkeerde. Deze cijfers geven nog maar
een kant van de zaak. Bijna twintig jaren geleden schreef
Henry Ford reeds:
„Een grote stad is werkelijk een hulpeloze massa. Alles, wat
zij nodig heeft, moet er naar toe gebracht worden. Stop het
transport en de stad stopt. De stad kan zichzelf niet voeden,
niet kleden, niet verwarmen en niet huisvesten. De condities
van werken en 'even zijn binnen haar grenzen zó kunstmatig,
dat het menselijk instinct zich verzet tegen haar onnatuurlijkheid.
En nu zijn de kosten van leven en zaken doen in de grote
steden tenslotte ondragelijk geworden. De bestuursuitgaven
zijn in de laatste tientallen jaren ontzettend gestegen en de
kosten, verbonden aan het uitvoeren der gemeentelijke diensten en het leiden van de grote mensenmassa zijn groter dan
de voordelen, aan het stadsleven verbonden. De moderne stad
is voorspoedig geweest; heden is ze bankroet; morgen zal ze
ophouden te bestaan."
Ziedaar een uitspraak, die nog niets van zijn waarde en waar-

een
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heid verloren heeft, maar die tegelijk de enorme opgaven aangeeft, waarvoor de leiders der mensen zich gesteld zien. Dit is
echter niet alleen of in de eerste plaats een probleem van
ruimtelijke, maar van sociaal-economische planning.

* * *
In een recent rapport van het „National Resources Committee", getiteld Onze Steden, wordt de juistheid van Henry
Ford's uitspraak met een menigte van overtuigende feiten
bewezen. Elmer en May Jones, die dit hoofdstuk openden,
ervaren van al deze literaire aandacht voor de nadelen der
grote steden nog maar bitter weinig in hun leven. Wanneer ze
erin slagen een appartementje te huren in een van de nieuwe
woningcomplexen, die met regeringssteun worden gebouwd,
dan merken ze al spoedig, dat de nieuwe woning, wat ligging,
buurt en grootte betreft, weinig beter is dan hun dure bovenhuis in Brooklyn. De fantastisch hoge grondprijzen maken het
schier onmogelijk in de steden woningen te bouwen, die aan
behoorlijke eisen van lucht, licht en afmeting beantwoorden.
Men kan niet aan de indruk ontkomen, dat de Amerikaanse
planning het rechtstreekse contact met onze vrienden Elmer
en May Jones en hun lotgenoten verloren heeft. Wanneer ik
bijvoorbeeld denk aan de anderhalf millioen dollar, door de
Russel Sage Foundation aan het streekplan voor New-York
besteed, wordt het mij droef te moede. Over dit klassieke
voorbeeld van een survey-berg, die een planologisch muisje
baarde, schrijft Lewis Mumford in zijn Culture of Cities: „Het
Russel Sage-rapport was al verouderd op het ogenblik dat het
eerste concept ervan was gemaakt, om nog van zijn uiteindelijke conclusies niet te spreken; het is een omslachtig handboek, dat leerde hoe men de toekomst niet moet zien en wat
men niet moet doen."
Dit, uit tien dikke delen bestaande, streekplan-rapport heeft
de Amerikaanse ruimtelijke planning eerder achteruit dan
329

vooruit gebracht. Het is voor een niet onbelangrijk deel de oorzaak van de verwarring, die in Amerika (en Europa) bestaat
omtrent onderzoeken en voorstellen tot verandering. Door al
die cijferstaten, diagrammen en statistieken over alles en nog
wat, worden Elmer en May Jones vergeten. En daar Elmer en
May gevangenen zijn van hun folklore en daardoor niet verder
komen dan een vage verwondering en een vaag onbehagen
over hun situatie, kunnen onze quasi-planologen rustig voortgaan met hun survey-spel. Zij vinden de situatie in Amerika al
heel gunstig voor dat onderzoekingswerk. „Inquiry" is een
echt-Amerikaanse zaak. De wetenschap van het niet-wetenswaardige wordt ook in de Verenigde Staten met vlijt beoefend.
Vele planning-mensen verbergen hun gebrek aan visie en
scheppend vermogen achter een berg belangrijke en onbelangrijke informatie omtrent het gebied, waarvoor de planning
bedoeld is. Vele „white-collar workers" (,witte-boordwerkers')
vinden in deze survey-arbeid een boterham. Dit alles heeft
ertoe geleid, dat men de planning—dus de concrete voorstellen voor de ruimtelijke organisatie—verwart met het survey,
d.i. het onderzoek naar de bestaande toestand. Wij hebben
hier to doen met een vaak voorkomend, maar voor de samenleving zeer nadelig verschijnsel: dat woorden dienst doen als
scherm voor handelingen, die van volkomen andere aard zijn,
dan die woorden doen vermoeden.
Natuurlijk blijft onderzoek voor de planopstelling nodig. Dit
was het hoofdthema van het boek Stedebouw, dat ik in 1926
publiceerde. Wat daarin gezegd is, geldt nu nog precies zo als
dertien jaar geleden. Als men maar bedenkt, dat een goed
survey en een slechte planoloog een nadeliger combinatie is
dan een slecht survey met een goede planoloog! De eerste
combinatie wordt ook in Amerika dikwijls aangetroffen!
De situatie, die ik in New-York zag bij de Planning-Dienst, is
merkwaardig voor Amerikaanse toestanden op dit gebied. In
het midden van de week ontruimde het personeel de teken330

tafels en bureaux. Op mijn vraag, wat dit beduidde, werd geantwoord: „Wij werken met „white-collar-workers". Om er
zoveel mogelijk te kunnen plaatsen, arbeiden wij in twee
ploegen: de eerste ploeg van Maandag tot Woensdag, de
tweede gedurende de rest van de week." Dat op die manier
van opschieten, en vooral van snel beeindigen van het onderzoekingswerk geen sprake kan zijn, werd door de leiding van
die planning-dienst volmondig toegegeven.
Met de verzameling van gegevens kan men wel tijdelijk een
aantal mensen van de straat houden, maar het doel der practische planning is, bij te dragen om een groot aantal mensen
blijvend werk te verschaffen. En het bereiken van dit doel
mag niet door dit soort methoden worden belemmerd.
Een ander voorbeeld van het misbruik van het woord ,planning': Toen President Roosevelt in 1938 aan het Congres
voorstelde, over te gaan tot oprichting van zeven nieuwe
gewestelijke organen, naar het voorbeeld der TVA, stuitte hij
daarbij op een voortreffelijk georganiseerde „lobby" (belangenvertegenwoordiging), gevormd door machtige mijneigenaars, particuliere electriciteitsmaatschappijen en andere
industrieen. Deze verzetten zich heftig en met succes tegen
dit voorstel, voorzover het verder ging dan „simple planning
activities". Uit het verloop der actie bleek, dat de heren met
„simple planning activities" bedoelden: het onderzoek, dat aan
de eigenlijke planning voorafgaat, dus het survey. Hoe meer
onderzoek, hoe liever, redeneerden zij. Als het survey na jaren
arbeid in dikke en door niemand gelezen boeken verschijnt,
is het beschreven gebied al weer grondig veranderd. . en kan
men weer van voren of aan beginnen. Ondertussen is misschien een andere politieke constellatie ingetreden (de tijd der
Presidentsverkiezing nadert) en in elk geval kan men tijdens
dat onderzoek zijn gang gaan, alsof er van overheidspanning
geen sprake was!
Opmerkelijk is daarbij, dat de grote ondernemingen de plan331

ning voor hun eigen gebieden, bedrijven en bezittingen onmisbaar achten en deze bedrijfsplanning dan ook veelal voortreffelijk werk doet!
Dat bij verschillende soorten planning zeer uitvoerig onderzoek onontbeerlijk is, behoeft geen betoog. Zo is bij land- en
waterplanning studie van vele zaken nodig en moeten vele
metingen verricht worden, voor men tot concrete voorstellen
kan komen. Maar dit is toch een ander soort survey, dan men
in de meeste rapporten der Amerikaanse planning-diensten
leest. Of bijvoorbeeld een jaarverslag van vier honderd dicht
bedrukte bladzijden der State Planning Board van de Staat
Maine de ruimtelijke planning van dat gebied veel verder
brengt, verstout ik mij te betwijfelen. Daarin vinden wij beschouwingen over electriciteitstarieven en suikerziekte, over
de voordelen van een vis-dieet en de beste manier van afvalwaterreiniging; maar concrete voorstellen tot verbetering van
de ruimtelijke structuur van het gebied zoeken wij er tevergeefs in.
Hetgeen niet wegneemt dat sommige van deze Amerikaanse
survey's belangrijke gegevens bevatten en vooral de wijze
van voordragen daarvan boven alle lof verheven is. Doch het
doel van al deze arbeid—de planning van de ruimtelijke
structuur van het gebied—komt daarbij teveel op de achtergrond. Het gevolg is, dat op het gebied der ruimtelijke planning m.i. in Amerika een noodtoestand is ontstaan, die een
waarschuwing inhoudt voor de andere landen, in het bijzonder Ons land. De belangstelling op het gebied der ruimtelijke planning is namelijk eerder een belangstelling voor
woorden, dan voor concrete planning-projecten.
Toen ik in 1938 het nationale planning-congres te Minneapolis bijwoonde, was daar een tentoonstelling gearrangeerd
van tekeningen, die als „planning-projects" beschreven stonden. Het bleken grotendeels Of graphische survey's, M inge332

nieurstekeningen van wegenbouw te zijn. Werkelijke planning
was er niet veel te zien. En voor die weinige projecten bestond
bij de honderden congresleden zogoed als geen belangstelling.
De zittingen der secties, gewijd aan woorden, waren overvol;
de tentoonstellingszalen voortdurend leeg. Publieke en zelfs
beroepsbelangstelling op planninggebied bleek voornamelijk
van literaire aard te zijn. En wanneer al die woorden een
werkelijke betekenis hadden, wanneer zij vertegenwoordigers
waren van werkelijke dingen, zouden wij niet ontevreden
mogen zijn. Maar door de gebrekkige semantische scholing,
66k van de planning-mensen, bestaat een Babylonische
spraakverwarring ten aanzien van de gebruikte uitdrukkingen.
Daar komt dan nog bij, dat sommige vooraanstaande lieden
op planningsgebied voortreffelijk de kunst verstaan, hun
gebrek aan inzicht te verbergen achter een verward jargon
van mystieke en ingewikkelde zinnen, waarvan de oude
lexicograaf Peter Roget zo treffend schreef „dat hierdoor de
verbeelding gemakkelijk versluierd wordt in wolken en de
toehoorder tot het geloof verlokt, dat hij kennis verzamelt en
de waarheid benadert".
Ook in de Verenigde Staten dreigt planning, en in het bijzonder ruimtelijke planning, een mode te worden, heel geschikt
om goedwillende, maar niet-effectieve hervormers aan het
schrijven van lijvige en onbegrijpelijke boeken te zetten.
David Lilienthal, een van de drie TVA-directeuren, zei eens:
„Er is iets in planning, dat aantrekkelijk is voor dat type
mensen, die graag het leven van anderen inrichten. Het heeft
aantrekkingskracht voor lieden met een wage geest, gericht
op toestanden, die niet van deze wereld zijn. Planning is een
onderwerp, dat hen aantrekt, die haast hebben doch niet
precies weten, waar zij zo gauw heen willen".
Ook op dit gebied viert de Amerikaanse lief de voor bedrukt
papier hoogtij. Het schijnt bovendien, dat de Amerikaanse
wetenschap hard op weg is de rol der Duitse over te nemen en
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het advies „Warum einfach, wenn es kompliziert geht", op
vele gebieden der planning als richtsnoer te hebben gekozen.
De situatie wordt verergerd door de onbegrensdheid, naar
inhoud en omvang, van het woord plan en zijn afleidingen.
Wij kunnen immers alles plannen! Wij plannen in feite de
hele dag door, zowel in het kleine als in het grote. Doordat
men niet beschikt over een voldoende kennistheoretische
scholing, lopen allerlei soorten planning kris-kras door elkaar.
Direct moet daarbij erkend worden, dat geen enkele planning
op zichzelf staat. Zo behoeft het geen betoog, dat de ruimtelijke problemen van het werken, het wonen, het verkeer en de
ontspanning, eveneens sociaal-economische en culturele problemen zijn. Ten slotte is de ruimtelijke planning niet anders
en niet meer dan de organisatie van de ruimtelijke structuur,
door een bepaalde gemeenschap vereist. De wijze waarop
het ruimtelijk bestel der samenleving geordend wordt, hangt
of van de opvattingen en instellingen der mensen, en vooral
ook van hun folklore (zeden, gewoonten, totems, taboes en
fetischen). Omdat die folklore zich wijzigt, is ook de ruimtelijke planning geen eenmaal-en-nooit-weer-aangelegenheid,
doch een continu-bedrijf. Door zinvolle beperking dienen de
ruimtelijke voorzieningen zó getroffen te worden, dat komende geslachten op hun wijze kunnen regelen, wat voor hun
omstandigheden nodig is. De tack der ruimteljke planning is
niet alleen om zinvol te doen, maar vooral om zinvol na te
laten. De planologie is dus bij uitstek de wetenschap van het
niet-spectaculaire.
De inrichting der bestaande maatschappij, berustend op concurrentie, is voor deze niet-spectaculaire ruimtelijke planning
ongunstig. Als men in Amerika ziet hoe de planning voortdurend van zich moet laten ,horen' en daarbij angstvallig
moet oppassen, niet in strijd te komen met essentiele delen
der folklore (bijvoorbeeld de opvattingen omtrent het grootgrondbezit); hoe allerlei materiele en psychische momenten
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van persoonlijke aard ook op dit gebied hun funeste rol
spelen, dan begrijpen wij de sociologen, die menen dat de
tegenwoordige materiele en geestelijke structuur der Amerikaanse samenleving een onoverkomelijk obstakel is voor werkelijke sociaal-economische en ruimtelijke planning. Het is de
wilde strijd om het bestaan, die ook de planning lelijke
parten speelt.
Ondertussen blijft men in Amerika niet bij de pakken neerzitten. Wanneer het van President Roosevelt afhing, zou de
practische planning meer overeenkomst vertonen met wat hij
nodig acht. Maar ook op dit gebied moet elke verbetering
veroverd worden op een yolk, dat zweert bij het woord vrijheid en voor dit woord bereid is de ergste feitelijke slavernij
to dulden!

* * *
Een zeer belangrijke organisatorische maatregel op planninggebied is de instelling van een permanente Nationale Planning Dienst. Op 1 Juni 1939 heeft het Congres de wet aangenomen, waarbij het National Resources Committee (dat tot
die datum bestond bij de gratie van een „Executive Order"
van den President) permanent gemaakt is. Tegelijkertijd is de
National Resources Planning Board als integraal deel opgenomen in het „Executive Office" van den President der Verenigde Staten.
Er bestonden al 47 State planning boards, waarvan de bemoeiingen zich uiteraard tot de gebieden der Staten beperkten. Verder bestaan Regional Planning Boards, die zich bezig
houden met de problemen, die boven de aparte gebieden der
afzonderlijke Staten uitgaan, o.a. voor de Pacific North-West,
voor New-England, voor de Ohio Valley.
Daarenboven zijn er tal van stedelijke planning-instanties en
een grote hoeveelheid planning-agencies, die zich met allerhande soorten planning bezig houden.
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De bedoeling van de National Resources Planning Board is,
den President der Verenigde Staten een orgaan te verschaffen om aan al deze planning-instanties leiding te kunnen
geven, hun werk te coordineren, duplicatie van arbeid en zodoende verspilling van tijd, energie en geld tegen te gaan.
In zijn tijdelijke vorm heeft het National Resources Committee
vooral op het gebied van onderzoek reeds grote dingen tot
stand gebracht. Verschillende van zijn rapporten hebben wij
in dit boek behandeld.
In het rapport van de commissie voor de bestuursreorganisatie
lezen wij omtrent de taak van de nieuwe dienst: „De
voornaamste functie van deze planning-bureaux is, een
clearinghouse van planning-aangelegenheden te zijn en onze
nationale levensstandaard te verhogen." De rest der motivering van de nieuwe planning-dienst is evenmin van rhetorische smetten vrij en gaat mank aan een onvoldoende, waarlijk
wetenschappelijke, d6Ordenking der overheidsplanning. Is
deze bedoeld als een nationaal „clearing-house" voor ruimtelijke planning, of heeft ze ook de sociaal-economische planning tot taak? Vragen, die in de officiele rapporten niet
beantwoord worden; misschien om een moeilijk probleem
uit de weg te gaan; maar waarschijnlijker nog omdat het
kennistheoretisch nadenken op planning-gebied zeker niet tot
de sterkste kanten der Amerikaanse planners behoort. Ook op
dit gebied krijgt men wel eens de indruk, dat de goede bedoelingen groter zijn dan de kennis van de weg die men gaan wil
en het doel, dat men beoogt. Onder President Roosevelt zal
de permanent-gemaakte planning-dienst voortgaan, voortreffelijk werk te verrichten op het gebied van „research" en organisatie der ruimtelijke planning. Maar wat zal er gebeuren,
wanneer er weer een President op het Witte Huis komt, die
„Big Business" vertegenwoordigt? Het is niet ondenkbaar,
dat dan de planning-dienst het ordeningsscherm wordt,
waarachter de vrije en vrolijke chaos der werkelijkheid ver336

borgen wordt. Daarbij komt, dat niet de organisatievorm het
succes der Amerikaanse planning bepaalt, maar de mensen
die het werk moeten doen. Hoofdzaak is, dat het werk niet
verstikt wordt door bureaucratie; dat het in nauw contact met
Elmer en May Jones wordt gedaan; dat het niet verstart; dat
er geen gezellige baantjes voor onbekwame vrienden geschapen worden. De toekomst zal leren of de Amerikaanse planning-dienst al deze gevaarlijke klippen zal weten te omzeilen
en de hoge verwachtingen, die President Roosevelt ervan
koestert, zal kunnen bevredigen. Amerika en de wereld zullen
daar wel bij varen!
Voor een ding bestaat echter geen vrees; dat de PlanningDienst van den President gaat proberen het enorme grondgebied der Verenigde Staten vanuit Washington D.C. te plannen. Vanaf haar oprichting is het National Planning Committee met succes bezig geweest om de verschillende gewestelijke
problemen gewestelijk te doen bezien. De verdeling der Verenigde Staten in „planning-regions" is in beginsel logisch en
noodzakelijk. De vele verschillen in geographie, klimaat,
bodem, en bedrijven, van de landsdelen maken een regionaal
bezien der planning volstrekt noodzakelijk. Met het Amerikaanse regionalisms wordt de grondslag gelegd voor de decentralisatie van mensen en bedrijven, die President Roosevelt als
een gebiedende noodzaak voor het Amerikaanse Volk beschrijft. En bovendien biedt het regionalisme de grondslag van
de agrarische gemeenschap, zoals in het laatste hoofdstuk van
dit boek beschreven wordt.
Naast het grote nut van het regionalisme bestaat het grote
gevaar van afzakken tot provincialisme en territoriale enghartigheid. Tot nu toe hebben de burgers van de Verenigde
Staten het onschatbare voorrecht, een grote natie te vormen.
De ontzagwekkende uitgestrektheid van Amerika is zijn grootste kracht. Ons eigen land, met zijn door belanghebbende
22
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machten opgevoerd gewestelijk sectarisme, bewijst welke grote
gevaren een verkeerd toegepast regionalisme herbergt. Tussen
lief de voor eigen streek en regelrechte imitatie der „Blut and
Boden"-theorie, met alle anti-humane eigenschappen daaraan
verbonden, is slechts een stap. Fanatisme en provincialisme
zijn veelal twee woorden voor dezelfde zaak. Het „National
Resources Committee" heeft in zijn voortreffelijk rapport,
Regional factors in national planning, deze gevaren moedig
onder het oog gezien. Dit zegt o.a.: „Het moet goed begrepen
worden dat het regionalisme waarover hier gesproken wordt,
geen „Balkanisatie" van de Verenigde Staten is, maar een
betere organisatie van ons nationaal streven: een meer effectieve bevordering van het welzijn der natie. Regionalisme
moet niet worden verward met sectarisme."
In de wijze waarop het regionalisme door de regering in
Amerika wordt opgevat ligt de mogelijkheid, dat ons sectarisme kan worden vermeden, doordat de term „streek" een heel
andere betekenis krijgt dan wij daaraan hechten. Wij denken,
als wij het over een streekplan hebben, aan een vast gebied,
waarvan de grenzen door administratieve lijnen worden bepaald. In Amerika wint de gedachte veld, de streek als een
geografisch niet vastbepaald gebied te beschouwen. leder
probleem zijn eigen gewest! Water-planning kan te maken
hebben met het stroomgebied van een rivier; land-planning
met bepaalde agrarische gebieden. Een burger kan zichzelf
beschouwen als behorende tot het ene gewest voor de ene zaak
en tot een ander gewest voor een andere zaak. Het gewest
moet beschouwd worden als een niet-vastomlijnd gebied,
waarin een of ander natuurlijk of menselijk karakteristiek op
de voorgrond treedt. Op deze wijze zullen een reeks verstrengelde en elkander gedeeltelijk dekkende gebieden samenwerken met de Federale planning-dienst om zodoende de Republiek krachtiger te helpen maken en gewestelijke problemen
in het nationale kader op te lossen.
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Alle planning, ook ruimtelijke en dus ook regionale planning
is middel. Doel is: gunstige levensomstandigheden te scheppen
voor het Amerikaanse yolk. Rapporten en tekeningen zijn
daarbij slechts instrumenten om de millioenen Jones, Smiths,
en Petersens bestaanszekerheid op een behoorlijk levenspeil,
goede huisvesting, goede werkgelegenheid en gezonde ontspanning te brengen. Daartoe zal ingrijpende wijziging in de
folklore der Jones, Smiths en Petersens nodig zijn; want de
maatregelen, die het belang van allen ten doel hebben, plegen
op fel verzet der belanghebbenden te stuiten. Die wijziging in
de folklore kan slechts door betere voorlichting en vooral door
betere opvoeding bereikt worden. Ondertussen zijn wij toch
wel z6ver gevorderd, dat op bepaalde gebieden reeds grote
dingen ondernomen en tot stand gebracht kunnen worden.
Hetgeen bijvoorbeeld op het gebied der volkshuisvesting in
sommige landen—in het bijzondere het onze—gedaan werd,
kan Amerika tot voorbeeld strekken, waarbij dit land kan
profiteren van het goede, dat op het gebied der volkshuisvesting in Europa gebeurt en het slechte weg te laten.
Wat de her-distributie van mensen en dingen aangaat: In een
land, bijna zo groot als Europa, dat ondanks de verscheidenheid van streken een eenheid is van ontzaglijke omvang; in
een land waar, zoals President Roosevelt zegt, het graan van
Nebraska en de confectie van Eigth Avenue (in New-York)
aspecten van hetzelfde nationale vraagstuk zijn, kunnen concrete resultaten alleen bereikt worden met behulp van een
groot en moedig program van maatschappelijke reconstructie.
Aileen op die manier kunnen Elmer en May Jones van hun
nare kamertjes in Brooklyn verlost worden; alleen op die
manier kunnen Pete en Sally Smith een betere woning en
beter werk verkrijgen en alleen op die manier kunnen Joe en
Betty Petersen aan een boerderij komen, waar zij nOch door
den verpachter, nOch door de zandstormen afgejaagd zullen
worden. Dat te bereiken is het doel der planning!
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Duurder type stalen huis in Tuinstad

AMERIKA, WAARHEEN?

In al onze plannen worden wij geleid, en zullen
doorgaan ons to laten leiden, door het grondbeginsel dat de Amerikaanse boer, levende op zijn
eigen land, ons ideaal blifft van zelfvertrouwen
en geestelijk evenwicht; de bron waaruit de reserves van 's Lands kracht voortdurend worden
aangevuld.
Franklin D. Roosevelt.

\V-

AT DIT LAND NODIG HEEFT, IS EEN GOEDE
vijf-cents sigaar!"
Aldus moet vice-president Marshall (onder Wilson) eens gezegd hebben.
Als hij daarmee bedoelde, dat met de verwerkelijking van dit
ideaal Amerika een aards paradijs zou worden, dan ware die
toestand nu bereikt. Want Amerika heeft zijn goede vijf-cents
sigaar. Van de aardse gelukzaligheid is het land echter nog
een goed stuk verwijderd. Daarvoor zullen enkele andere wensen in vervulling moeten gaan, bijvoorbeeld: bestaanszekerheid voor allen, betere volkshuisvesting, arbeid voor meer dan
tien millioen werklozen, economische democratie.
Men ziet: met de goede vijf-cents sigaar is het Amerikaanse
yolk er niet!
De verwerkelijking van de opgesomde—en van vele andereidealen is afhankelijk van de oplossing van een primair probleem: de overbrugging van de klove tussen de wetenschappelijke kennis en technologische mogelijkheden enerzijds en de
opvattingen der burgerij anderzijds. Alle vooruitgang is
afhankelijk van het slagen dezer overbrugging. De invloed
van de bestaande kloof op de arbeid der overheid kan niet
beter uitgedrukt worden dan door de woorden van een recent
Amerikaans regeringsrapport, waarin wij lezen:
„De overheidspolitiek is niet samengesteld uit wetenschappe343

lijke feiten. Die politiek wordt bepaald door de wil van het
yolk, welke op zijn beurt bepaald wordt door hun begrip van
de feiten. Dikwijls is de bestaande opvatting der publieke
opinie van dien aard, dat de regering niet de meest wetenschappelijke en juiste methode kan gebruiken om een gewenst
resultaat te bereiken, v6Ordat de eisen der situatie duidelijk
worden aan de kiezers. Deze kloof tussen wetenschappelijke
kennis en publieke actie is de prijs, die wij betalen voor de
voordelen van een democratische staatsvorm.
Om een voorbeeld te noemen: overheidsingrijpen om bepaalde
gebieden weer te veranderen van bouwland in grasland kon
niet onderhanden genomen worden, v6Ordat door de spectaculaire zandstormen de aandacht van het publiek op deze feiten
gevestigd werd. Op dezelfde manier was de betekenis van
grote uitgaven voor stroomregulering niet duidelijk aan een
groot aantal kiezers voor de overstromingen van 1936. Andere
volstrekt noodzakelijke werken moeten onvoldoende behandeld worden, omdat het publiek met andere dingen bezig is.
De ervaring in Duchess County (Staat New-York), waar de
uitgaven voor ontspanning geleid hebben tot buitengewoon
lage uitgaven voor bestrijding der jeugd-criminaliteit is niet
algemeen bekend; anders zouden de bedragen voor recreatie
in alle delen des lands ongetwijfeld belangrijk verhoogd
worden."
Dit is niet alleen een typisch staaltje van de openhartigheid
waarmede de Roosevelt-regering de dingen bij de naam
noemt, maar ook een duidelijke vaststelling van een situatie,
waarop het falen van veel regeringsarbeid terug te brengen is.
De vooruitgang der technologie en der sociale wetenschappen
zou het bereiken van een behoorlijk levenspeil voor alle
Amerikanen mogelijk maken. Maar dit wordt belemmerd
doordat de belangstelling der kiezers gericht is op de allerengste eigen kring en door de macht van inhoudloze woorden,
die hen aan de handhaving van de bestaande toestand binden.
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Pas in de allerlaatste tijd is men zich gaan bekommeren om
de meningen en gedragingen der ,gewone' mensen. In Engeland en Amerika is in korte tijd voortreffelijk werk gedaan
door de „Institutes of Public Opinion". Uit de publicaties
dezer instellingen blijkt, dat de grens van de belangstellingssfeer bij de meesten heel eng getrokken is. Hij beperkt zich
veelal tot de gebeurtenissen binnen een kleine geestelijke en
ruimtelijke kring (familie, allereigenste belangen en liefhebberijen, buren, straat).
Een paar simpele voorbeelden:
September 1938.
Een coupe in een trein van Southampton naar Exeter.
Twee reizigers, elk met een exemplaar van dezelfde editie van
dezelfde krant, waarin met koeien van letters de Tsjechische
crisis behandeld wordt.
De ene reiziger (schrijver van dit boek) : „'t Ziet er lelijk uit."
De andere reiziger: „Och, Arsenal haalt het nog wel."
Voorjaar 1939.
Stationsplein in een grote Nederlandse stad.
Druk gedoe van militairen, die opgeroepen zijn.
Naast mij staan twee mevrouwen van middelbare leeftijd. Zij
en ik kijken naar de soldaten, die het station ingaan. Na een
poosje opent een der dames de mond en zegt: „Heb jij al
koffie in huis gehaald?"
Soortgelijke voorbeelden van de enge belangstellingssfeer der
mensen in dile groepen der samenleving, berustend op uitgebreide en zorgvuldige waarnemingen, worden in de Engelse
en Amerikaanse sociaal-psychologische publicaties vaak gegeven.
Het kan na lezing dier werken geen verwondering wekken, dat de Roosevelt-regering, ondanks haar enorm propaganda-apparaat, er niet in geslaagd is, de belangstelling der
mensen van de baseball-wedstrijd of de hoed van de buurvrouw of to leiden naar het toch wel zo belangrijke onder345

werp: „hoe komen wij met zijn alien aan de kost?"—hetgeen
het doel van Roosevelt's planning is.
Bij de pogingen, de belangstellingskring der mensen to verwijden, stoot men in de Verenigde Staten op de moeilijkheid,
dat ook de opvattingen der mensen over zaken, die niet
rechtstreeks van persoonlijk belang zijn door de folklore bestemd worden. Onder folklore verstaan wij hier de zeden,
gewoonten, de woorden vooral, welke de meningen en de
handelingen der mensen bepalen. Dat deze folklore veel overeenkomst vertoont met de gedachten en gedragingen der
,wilde' volksstammen in Midden-Afrika of Nieuw-Guinea,
werd met een overvloed van feiten bewezen door anthropologen als Boas en Malinowski. Deze schrijvers tonen aan dat
gelijksoortige taboes, totems en fetischen evenzeer gedachten
en daden der volken van Amerika en Europa beheersen als
dit het geval is met de Afrikaanse en Australische stammen.
Freud wijdde aan dit onderwerp zijn geschrift Totem
and Taboe; Robinson spreekt van „our savage mind";
Fedor Vergin beschreef in Das unbewusste Europa de rol die
het totemisme in de binnen- en buitenlandse politiek der volken speelt. Woorden nemen in Europa en Amerika de plaats
in van de totempalen en andere zichtbare totems der wilde
stammen in andere werelddelen. De doeltreffende behandeling van concrete maatschappelijke problemen, zoals er enkele
in het begin van dit hoofdstuk genoemd werden, hangt of
van de mate waarin wij dit totemisme kunnen overwinnen.
Het wapen daarvoor is het onderwijs. James Harvey Robinson
zegt in The Mind in the Making: „Men zou de jeugd
tenminste enig idee moeten geven, dat nOch het „privaat
eigendom", noch het „kapitalisme" het grote probleem is;
maar dat het veeleer het nieuwe vraagstuk is van het scheppen van andere motieven voor het ondernemen van een
bedrijf inplaats van de gebruikelijke, n.l. de slaafse onderwerping aan harde dwang van de grote massa der arbeiders
346

enerzijds en het speculatieve winstbejag anderzijds, welke
thans ons economisch stelsel beheersen. Want het vigerend
stelsel wordt niet alleen voortdurend kostbaarder door zijn
verspillingen, hartelozer en onrechtvaardiger, doch is ook al,
door verschillende oorzaken, bezig ineen te storten. Wat de
politiek aangaat, zou heel wat bereikt kunnen worden, als men
er aan zou kunnen wennen om onderscheid te maken tussen de
inhoudloze verklaringen van politici en de op feiten gebaseerde gegevens; tussen vage partijprogramma's en concrete
voorstellen. De jeugd moet vroegtijdig leren dat thans de taal
helaas niet in de eerste plaats een middel is om gedachten en
inlichtingen over te brengen, maar een middel tot gevoelsuiting, overeenkomend met het balken, kraaien, brullen en
knorren van dieren.
.. Wij hebben de kennis, de vindingrijkheid en de materiele
hulpbronnen om een veel betere wereld te maken dan die
waarin wij ons thans bevinden, doch verschillende obstakels
beletten ons er op verstandige wijze gebruik van te maken."
Van die obstakels is het gebrekkige semantische onderscheidingsvermogen de grootste belemmering om de mensen tot
medewerken te krijgen voor concrete wijzigingen in het maatschappelijk bestel. In het hoofdstuk over de semantiek hebben
wij gezien, hoe Chase en Arnold een begin gemaakt hebben
met de algemene verspreiding van inzicht omtrent het massale
misbruik, dat van de taal wordt gemaakt. Ook de in dit boek
behandelde regeringsrapporten dragen bij tot de vorming van
een beter inzicht en oordeel omtrent de krachten, die de
samenleving bewegen. Maar in feite worden veel te weinig
mensen met die werken bereikt, doordat machtige instellingen zich tegen het doordringen van deze kennis verzetten. Zij
beschikken niet alleen over de instrumenten der kennis- en
feitenverspreiding (pers, boekenproductie, film, radio) ; maar
doordat zij tevens de folklore der mensen beheersen, kunnen
zij ook door eenvoudig verbod aan hun „onderhorigen" de
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kennisname der feiten beletten. Dit is waarlijk niet alleen het
geval in de totalitaire staten, al gebeurt het daar het duidelijkst!
Dat in de Verenigde Staten in de laatste jaren geen blad voor
de mond genomen wordt bij de beschrijving van maatschappelijke misstanden, hebben wij in het hoofdstuk „De waarheid
in Amerika" gezien. Wij kunnen de werking daarvan niet
bijster hoog schatten. Dit blijkt ook wel uit het betrekkelijk
geringe succes der propaganda van de Roosevelt-regering.
Men is er niet in geslaagd „to cross the interest-deadline" van
het publiek, ondanks de gebruikmaking van alle moderne
propaganda-middelen. Het succes der propaganda in de
totalitaire staten—met blabwoorden bereikt!—rechtvaardigt
zelfs de twijfel, of de mensen met feiten voor een goede zaak
te winnen zijn.
Roosevelt heeft steeds met feiten gewerkt bij zijn pogen, het
Amerikaanse yolk voor zijn maatregelen te winnen. Maar
„aan de mensen de feiten tonen is voor het grootste deel een
onderneming, die op verbazende teleurstelling uitloopt. De
opvatting der „fact-givers" is: wanneer de feiten getoond
worden, zullen de mensen datgene willen, wat die feiten aanduiden. Niets is, psychologisch gesproken, verder van de waarheid", zegt Overstreet. De oorzaak hiervan is, dat de mensen
gevangen worden gehouden door een complex van opvattingen, die hen ongeschikt maken om de werkelijkheid onbevooroordeeld te bezien. Zij zijn zodoende een gemakkelijke
prooi voor de tegenstanders der Roosevelt-regering, die tussen
de feiten en de gedachten der mensen een scherm van inhoudloze woorden opzetten, waardoorheen die feiten geheel verwrongen bekeken worden. Deze tegenstand is een der hoof doorzaken van de aarzelende wijze, waarop vele regeringsmaatregelen worden ingediend . . . . en uitgevoerd.
Maar niet alleen de geringe semantische scholing der kiezers
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is de oorzaak van de tegenstelling tussen de goede bedoelingen
en de concrete resultaten van de Amerikaanse regering. Daar
komt nog bij de onzekerheid der regeringsdaden, waarbij
voortdurend geprobeerd wordt de kool en de geit to sparen.
Het doel is : bestaanszekerheid voor alien op een hoog peil van
huisvesting, voedsel, recreatiemogelijkheden; maar de weg er
heen is dikwijls zo kronkelig, dat men in feite nog niet zo erg
veel opgeschoten is in de richting van dit doel.
Men ontkomt soms niet aan de indruk, dat 'loch de regering,
noch de oppositie precies weet waar zij been wil. Verscholen
tussen opzienbarende gegevens, lezen wij wel eens schuchter
in een regeringsrapport, dat men alleen door een „planned
economy" de maatschappelijke misstanden kan opheffen,
maar wij lezen niet welk soort „planned economy" bedoeld
wordt—er zijn zovele mogelijkheden. Toen Rexford Tugwell
evenwel zeer concrete voorstellen van een „planned economy"
liet horen, die veel lijken op de hierachter volgende gedachten
van een doelbewuste „vooruit naar het land"-beweging, zat
hij in een ommezien van tijd buiten het landbouwministerie,
waarvan hij onderstaatssecretaris was. De Federal Emergency
Relief Administration kwam, na een nauwgezet onderzoek in
de door hoge werkloosheid geteisterde streken, tot de conclusie, dat men daar met publieke werken de nood wel kon
lenigen, doch niet opheffen. Die werkloosheid vindt namelijk
zijn oorzaak in structuurgebreken van het huidige economische stelsel. „De betreffende vraagstukken", lezen we in haar
rapport, „kunnen alleen opgelost worden door de vervanging
van de bestaande economie van dit gebied (ApalachianOzarkgebied) door een planned economy, die een ordelijk
gebruik der natuurlijke hulpbronnen mogelijk zal maken".
In wezen staat Amerika, ondanks de grote verschillen in omstandigheden, geschiedenis en opvattingen, voor dezelfde
moeilijkheid als de andere overgebleven niet-fascistische
grootmachten: n.l. om een duidelijke doelbewuste maatschap349

pelijke vernieuwing door te voeren, die de volken kan boeien
en binden en een tegenwicht kan vormen voor de spectaculaire
handelingen der dictatuur-mogendheden. NOch in Amerika,
noch in Europa is er iets van te merken, dat de volksvertegenwoordigingen beseffen dat het vijf minuten voor twaalven is.
De „impasse", waarin de democratische landen zijn geraakt, is
te wijten aan het ontbreken van een moedige en fascinerende
politieke en sociale philosophic. De enorme hinderpaal, die
op de weg van sociale- en economische vooruitgang staat, is
echter niet alleen dit ontbreken van de wil der regeerders om
andere wegen in te slaan, maar evenzeer de macht van de
bestaande folklore, die zich daartegen verzet.
De tegenstanders van een dergelijke krachtige politick zouden
er waarschijnlijk in slagen de mensen te overtuigen, hoezeer
die maatregelen in strijd zijn met hun folklore en daardoor
ongewenst zijn. Hierbij moet men niet alleen denken aan de
zestig Amerikaanse families, wier macht en bestaan door radicaler maatregelen op economisch gebied bedreigd zouden
worden. Het is een fictie, met succes door de tegenstanders
van deze grote machthebbers geponeerd, dat een handjevol
,kapitalisten' tegenover een grote menigte van niet-bezitters staat.
„Het bezit van aandelen en effecten is tegenwoordig in een
modern geindustrialiseerde maatschappij uitgebreid tot alle
lagen der bevolking behalve de handarbeiders, en zelfs tot
een deel van die laatste klasse ook, die, behalve de beleggingen die ze nu en dan in winstgevende bedrijven doet, overeenkomstige soorten aandelen en pandbrieven heeft in cooperatieve verenigingen, dito bouw-ondernemingen en andere,
zowel openbare als particuliere, fondsen waarin de arbeidersklasse haar spaargelden kan investeren.
.. Het is volkomen juist dat het aantal afzonderlijke aandeelhouders en bezitters van effecten, die grote of kleine bedragen geinvesteerd hebben in kapitalistische ondernemingen,
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thans zeer groot is; en deze grote massa van kleine bezitters
van een miniem aandeel in een of andere vorm van grootbedrijf—waarover zij in geen enkel opzicht contrOle uitoefenen—draagt veel bij tot het opwerpen van een machtige dam
tegen socialistische aanvallen op de rechten van eigendom in
de productiemiddelen. Het kapitalisme heeft tegenwoordig een
veel bredere basis dan toen Marx zijn ideeen publiceerde, en
dit maakt het zoveel moeilijker het omver te werpen, vooral in
landen waar het kapitalisme het verst is doorgevoerd." Aldus
de bekende Engelse econoom G. D. H. Cole.
Zo zien wij het schouwspel, dat de leiding van het bestaande
economische stelsel er in geslaagd is zich te handhaven met
behulp van de groepen, wier concreet belang niet is gediend
met het voortbestaan van dit stelsel!
De hier geschetste situatie berust niet op de macht van ingeroeste denkbeelden, maar op de volkomen idealistische aanhankelijkheid der mensen aan lettercombinaties. Het woord
,socialistisch' wordt bijvoorbeeld meestal gebruikt als aanduiding voor zaken en voorstellen, die semantisch gesproken
een door en door anti-socialistisch karakter dragen. Denken
wij als enkel voorbeeld uit tallozen aan de Franse partij
der „Radicaa/-Socialisten" die in feite een groepering van
hartstochtelijke aanhangers van de bestaande maatschappijvorm zijn.
Een zelfs zeer bescheiden doordringen der semantische kennis,
zal het mogelijk maken, de medewerking voor krachtiger
maatregelen te verkrijgen van groepen, die zich—door hun
aanhankelijkheid aan de bestaande folklore—daar nu tegen
verzetten. In feite is de toestand immers, dat de malaise waarlijk niet alleen de loontrekkenden getroffen heeft. Het geloof
in de bestaande economische structuur heeft een flinke duw
gekregen. Het „We aren't sure" is in de plaats getreden van
vele optimistische leuzen. Het vertrouwen in de bestaande
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organisatie der samenleving is aan het wankelen bij het
Amerikaanse yolk.
De economische situatie an allen (weinigen uitgezonderd) is
z6, dat een andere organisatie der samenleving in Amerika in
het directe belang van de overgrote meerderheid der natie zou
zijn. Wij hebben eerder gezien, dat de drang naar bestaanszekerheid in alle groepen bestaat. De allesbeheersende vraag
is nu: Wat is sterker, het verlangen naar een bestaan op behoorlijke hoogte van inkomen en vastigheid, of de gehechtheid aan de bestaande folklore? Slaagt men erin, de macht
van de ,bindingen' der mensen aan niet-reeele slagwoorden te
verbreken, dan kunnen grote en veelsoortige experimenten begonnen worden om die bestaanszekerheid te bereiken. Dan
pas zal de toestand ontstaan, waarin ingrijpende veranderingen gebracht kunnen worden in het economisch bestel, zonder
dat dit door massale hysterie belet zal worden. Dan pas kan
de planning tot zijn recht komen!
De resultaten der bedrijfsorganisatie van grote ondernemingen; de mogelijkheden door de ruimtelijke planning aangetoond; de prestaties der anti-humane planning in Duitsland en.
Italie; zij allen bewijzen, dat planning een concrete mogelijkheid is. De meeste planning, die wij in Europa waarnemen
(ik betoogde elders, dat de enige ,echte' planning in Europa
door de Generale Staven plaats vindt) is gericht op vernieling,
in plaats van op verbetering der samenleving. Wanneer men
erin slaagt, het bestaande totemisme, dat dit soort planning
mogelijk maakt, te overwinnen, dan kunnen met een fractie
van het intellect en de energie, aan dit soort planning besteed,
schone resultaten bereikt worden voor het geluk en de welvaart der mensheid.
* * *
Een van de voornaamste totemwoorden, die de practische
planning belemmert is het woord grondbezit. De „Declaration
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des droits de l'homme" heeft het op haar geweten, dat de
stelling „le droit de propriete est sacre et inviolable" dezelfde
magische kracht gekregen heeft als een totempaal op een polinesisch eiland. „It is obvious to-day" zegt Arnold, „that
private property has disappeared". Maar het zijn juist de
woorden, die verdwenen situaties aangeven, welke de grootste
greep op de mensen uitoefenen. Particulier grondbezit is veranderd in grondmonopolie van enkelen. Door de onderzoekingen der Amerikaanse State Planning Boards hebben wij voor
grote delen van het land een duidelijk beeld gekregen der
bezitsverhoudingen van de bodem. Zo vindt de sociale en
economische ellende der Zuidelijke Staten zijn oorzaak in het
feit, dat de boeren op andermans grond werken en de pachtvoorwaarden een juist gebruik van de bodem beletten.
Voorwaarde van verbetering is de vervanging van dit pachtsysteem door eigen grond. Alle kostbare overheidsmaatregelen
stuiten op het bestaande grondmonopolie. Een belangrijk deel
van de maatregelen der Amerikaanse regering moet als
onpractisch beschouwd worden, inzoverre deze de overdracht
van de bodem aan de mensen, die op die grond wonen en
werken, bemoeilijkten. V6Or men tot de millioenenverslindende stuwdammenbouw, bestrijding der erosie, landbouwsteun
enz. overging, hadden maatregelen genomen moeten worden,
waardoor het nut dier verbeteringen ook in feite terecht kwam
bij de mensen, waar ze voor bedoeld werden. De aarzelende
wijze, waarop het kernvraagstuk: het grondbezit (niet aarzelend in woorden, maar aarzelend in maatregelen) door de
regering aangepakt is, heeft het nuttig effect van veel werk
wel erg verminderd. De macht van het woord ,grondbezit'
heeft ook het Amerikaanse yolk kwade parten gespeeld. Men
heeft het grondmonopolie verward met grondbezit.
Het is niet alleen denkbaar, maar in de practijk bewezen, dat
een landbouwende bevolking op eigen grond in bepaalde lan23
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den de voorkeur verdient boven een publiek bezit van de
bodem, mits dat particulier bezit vergezeld gaat van krachtige
samenwerking binnen de agrarische groep en even krachtige
samenwerking met de andere groepen van producenten en
verbruikers. Dat hiermede geen utopie wordt geschetst, bewijst
Finland. Verwey, de onvermoeide Nederlandse strijder tegen
het monopolie van het grootgrondbezit, geeft daarover enkele
belangrijke bijzonderheden. Hij ontleent o.a. aan een Fins
regeringsrapport, dat de oorzaak van Finland's bloei, de oorzaak van de afwezigheid van armoede en werkloosheid gelegen is in de van regeringswege met kracht doorgevoerde
binnenlandse kolonisatie. Dank zij deze hervormingen waren
in 1929 slechts 11 °/o van alle landbouwbedrijven pachthoeven (in Nederland 49 0/0). Slechts 52 °/o van het aantal
boerenbedrijven waren groter dan 25 H.A.
De hervorming van de grondeigendom, die sedert 1920 met
kracht werd ter hand genomen, had tengevolge dat meer dan
honderdduizend pachtbedrijven, die grotendeels in een staat
van verval verkeerden, werden omgezet in onafhankelijke
hoeven, waarvan de bezitters, gesteund door de hun verleende
credieten, met enthousiasme de verbetering ter hand namen.
Het is niet te verwonderen dat de cooperaties der boeren uit
de grond rezen. De landelijke bevolking van Finland heeft
ten behoeve van de verkoop harer producten, de aankoop van
landbouwbenodigdheden, het verschaffen van credieten, de
veefokkerij, enz. een uiterst gevarieerd systeem van cooperaties tot stand gebracht. Bovendien verheugt de verbruikscoOperatie zich in een grote bloei. Door dit cooperatiewezen
zijn de boeren erin geslaagd om, bij lage kosten, hun producten te verfijnen en tegen concurrerende prijzen te verkopen.
Het georganiseerde leger van bijna 5500 coOperatieve verenigingen is op de basis van volstrekt vrijwillige samenwerking ontstaan.
De grondslag van deze grote vooruitgang ligt in de wet van
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1918, waardoor de pacht door eigendom vervangen werd.
Financieel is de regeling zo : Een kolonisatieraad, welke een
kolonisatiefonds tot zijn beschikking heeft en ook leningen
kan aangaan, verstrekt voorschotten aan gemeentelijke kolonisatiefondsen, die speciaal gevormd zijn met het doel om aan
leden van de landloze klasse geld te verschaffen voor de aankoop van land, voor bouwdoeleinden en voor landverbetering.
Door speciale wetten wordt de verandering van staats- en
kerkgronden in particuliere boerengrond mogelijk gemaakt.
Natuurlijk werden de maatregelen getroffen om die omzetting
ook een blijvend nut te verschaffen. Zou men zich immers
beperken tot eenvoudige verkoop van land, zonder nadere
bepalingen, dan ware na een aantal jaren het grootgrondbezit
in volle glorie hersteld, en had men de hele actie beter kunnen
nalaten. Om dit te vermijden, is het verboden, dat een met
overheidshulp gekochte boerderij gedeeld of verpacht wordt
zonder speciale toestemming. Niemand mag zonder die toestemming meer dan een kolonisatiehoeve bezitten. Verdere
bepalingen regelen de mogelijkheid der betaling van de koopprijs uit de opbrengst der boerderij. Als resultaat van deze
staatsbemoeiing waren op het eind van 1934 twintigduizend
nieuwe boerenbedrijven, ruim elfduizend kleine hoeven en,
meer dan twaalfduizend uitbreidingen aan te kleine boerderijen tot stand gekomen! Deze veranderingen hadden betrekking op 810.000 H.A. (het vierde deel van de oppervlakte van
Ons land). Einde 1933 waren ongeveer vier en zestigduizend
pachtboerderijtj es veranderd in zelfstandige hoeven.
Zoals ik reeds zei, gaat hier coOperatie en particulier grondbezit hand in hand. Uit eigen kracht en zonder staatsbemoeiing kwam het geweldige „Centraal verbond van producenten in de landbouw" tot stand, dat het gehele land, met
uitzondering van de Zweeds-sprekende kustdistricten, omvat.
In die streken bestaat een gelijksoortig verbond. De organisatie is onpolitiek en non-sectarisch.
23*
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Op de grondslag van deze gezonde, normale toestanden in de
land- en bosbouw heeft zich ook een belangrijke industrie van
landbouwbenodigdheden ontwikkeld : landbouw- en zuivelfabriekmachines, bemestingsstoffen en werktuigen, die hoof dzakelijk voor de binnenlandse markt werken. De kolonisatiearbeid is in handen van een volkomen als planning-instantie
ingerichte Kolonisatieraad, met afdelingen voor grondonderzoek, voor ontwatering en wegenaanleg enz. enz. Een organisatie, die veel overeenkomst vertoont met de Tennessee
Valley Authority, maar in feite minder spektakel maakt en
meer concrete arbeid verricht.
Ik heb bij die verandering in Finland van een pachtboerenland in een zelfstandig boerenland, saamgebonden in krachtige cooperaties, stilgestaan, omdat wij hier in concreto een
samenleving hebben, die sommige Amerikaanse auteurs als
ideaal voor de geest zweeft. Herbert Agar heeft een boek aan
dit ideaal gewijd, waarin hij betoogt: „De enige sociale installing, waardoor gelijkheid ontstaat is het instituut van het privaatbezit. Een land waar het bezit algemeen is, zal een land
zijn, waar de menselijke gelijkheid een eenvoudig en vanzelfsprekend feit is. Een land waar het bezit geconcentreerd is in
weinig handen—hetzij in handen van grootgrondbezitters of
grote financiers—zal een land zijn, op wag naar een star
klassestelsel." Ook Agar maakt het duidelijk, dat dit particulier grondbezit verdediging behoeft door de overheid tegen
vernieling door geldmachten en tegen herstel van het grootgrondbezit door samenvoeging der aparte boerderijen.
Een gemeenschap, georganiseerd als Finland, of zoals Agar
wenst voor Amerika, is evenzeer een planned society als
een gemeenschap, berustend op het gemeenschappelijk bezit
van den bodem, zoals Rusland. In dat land is het gemeenschappelijk bezit van de bodem een leuze, waarachter het volkomen ontbreken van de meest bescheiden control& en mede356

zeggenschap op het gebruik van die bodem en haar producten
door de boeren zelf, zich verbergt—of eigenlijk heel erg zichtbaar is. Maar semantisch gesproken, zijn beide systemen voorbeelden van een „planned society". Dit begrip is immers in
wezen volstrekt niet gebonden aan een bepaald systeem. De
blabwoordenstrijd tussen socialisme, fascisme, kapitalisme en
alle andere ,ismen', belemmert en belet somtijds het ondernemen van een groot experiment. De technologische vooruitgang maakt verschillende proefnemingen mogelijk. De
geslaagde Finse is de moeite waard om elders te worden
nagevolgd. Vooral in het zuiden van Amerika moet een
navolging van het Finse voorbeeld worden beschouwd als de
mogelijkheid om uit de misere te komen. Uit de onderzoekingen van de nu permanent geworden National Resources
Board zal moeten blijken of de uitbreiding van dit systeem
van kleine boeren voor andere delen van Amerika bruikbaar
is. Te oordelen naar de rapporten van State Planning Boards
en regeringsbureaux is dit stellig het geval. Met de doorvoering van dit beginsel—vrije boeren op eigen grond, samenwerkend met andere groepen der samenleving door middel
van coOperaties—wordt de Amerikaanse droom verwerkelijkt,
waarvan in het hoofdstuk „Het Andere Amerika" reeds
gesproken is. Het is een terugkeer tot de oorspronkelijke
Amerikaanse visie, tot het oorspronkelijke ideaal van Jefferson. En velen menen, op grond van hun studie van de
„American Scene", dat deze oplossing het beste overeenkomt
met het karakter en de idealen van het merendeel der
Amerikanen.
„Niemand, die naar hen geluisterd beef t, kan er aan twijfelen
dat, achter hun tegenwoordige gevoelens van verbluftheid en
vertwijfeling, de overgrote meerderheid der Amerikanen nog
steeds hongert naar de verwezenlijking van hun oude droom
van ware vrijheid, een waar zelfbestuur, een waar zelfrespect;
en van de oude belofte om in handen van iederen man zijn
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eigen productiemiddelen te leggen, met alle door hem zelf
geschapen meerwaarden. Schraapzucht, dwaasheid en de
schitterende drogredenen van het crediet-kapitalisme hebben
de massa van koers doen veranderen (misleid); maar ik ben
overtuigd dat hun diepste verlangen nog steeds uitgaat naar
een leven, waar niemand rijk is en niemand arm; waar de
uitersten van weelde en vrije tijd afgeschaft zijn en waar de
industrie en de handel in eenvoudige vorm bestaan. De terugkeer van het yolk naar het land en de teruggave van het land
aan de mensen zou noch een nieuwigheid, noch een revolutie
zijn, doch de vervulling van een wens, die in het organisme
van de maatschappij leeft."—Aldus Odette Keun, die zich, als
goed Francaise, ook als goed realiste doet kennen.
Wat zou de consequentie van de aanvaarding van een nieuwagrarische politiek op grote schaal voor yolk en land van
Amerika zijn? Het zou het einde betekenen van de commerciele roofbouw van de bodem, die, zoals wij in vorige hoof dstukken zagen, het bestaan—want de voedselvoorzieningvan het Amerikaanse yolk bedreigt. Het zou verder de overbevolking en de bevolkingstoename der grote steden succesvol
kunnen tegengaan en zodoende de door Roosevelt met zoveel
vuur verdedigde verplaatsing van industrie en arbeiders naar
het platteland mogelijk maken. Deze terugkeer, of liever,
vooruitgang naar het land zal de verveelvuldiging der Amerikaanse tuinsteden, die ik in het vorige hoofdstuk beschreef,
bevorderen.
Deze agrarische gemeenschap behoeft geenszins de gedachte
te wekken, dat Naar voorstanders dromen van een primitieve
samenleving, die een terugvallen zou betekenen in geestelijke en materiele achterlijkheid. Het tegendeel is waar! De
technologische ontwikkeling maakt een agrarische gemeenschap op volkomen moderne grondslag mogelijk (zie het
hoofdstuk „De wereld van morgen"). In de Tennessee Vallei
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wordt veel moeite gedaan om te komen tot een „all-electric
farm", waar een groot deel van wat tot nu toe nog door
menselijk zwoegen gebeurt, door de machines geschiedt, welke
met behulp der goedkope electrische stroom die arbeid goedkoper en beter doen. Dat de landelijke nederzetting het volstrekte tegendeel is van bekrompenheid en provincialisme,
tonen de drie reeds gebouwde Greenbelt-tuinsteden duidelijk
aan. Hier, veel meer dan in de mensen-opeenhopingen der
grote steden, is een volledige ontplooiing van geestelijk leven
mogelijk. Hier komen land en stad tezamen. Hier wordt de
kunstmatige tegenstelling tussen stad en land opgeheven. Die
nieuwe steden zullen in niets herinneren aan de nederzettingen, welke in onze nieuwe polders gebouwd zijn, welke in
hun oudbakken vormgeving het tegendeel zijn van de centra
der agrarische gemeenschap, die velen als het Amerikaanse
,beloofde land' beschouwen.

*

*

*

Hoewel hun toekomstdroom in wezen berust op een levensvisie, zouden wij verkeerd doen te menen, dat de voorstanders
van een nieuw-agrarische Amerikaanse republiek hun hoop
en hun mening baseren op sentimentele grondslagen. Wanneer de Republikeinen betogen, dat men het bedrijfsleven aan
zichzelf moet overlaten om de algemene welvaart te bereiken,
dan spreken de feiten een heel andere taal: V6Or de crisis van
1929—toen de planning in Amerika zich beperkte tot de
planning binnen de aparte grote bedrijven en het overheidsingrijpen in het bedrijfsleven tot het uiterste beperkt waswerd een familie-inkomen van $ 2000 als voldoende voor een
bescheiden menswaardig bestaan beschouwd ($ 1 is in feite
fl. 1.—). In het „boom"-jaar 1929 bleven 60 0/o der Amerikaanse families onder dit minimum. Bijna twee-derde deel der
families was niet in staat de noodzakelijke levensbehoeften
te kopen. Gedurende die tijd van ,ongekende voorspoed' was
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er een staand leger van 4 tot 5 millioen werklozen. In dit
abnormaal welvarende jaar hadden twee millioen families
een inkomen van 0 tot $ 500 per jaar, 3.800.000 families van
$ 500 tot $ 1000 per jaar.
De slagzin „there is no way like the American way"—een
echte leuze uit dat jaar van ,overvloed en rijkdom'—krijgt een
heel andere betekenis voor degenen, die het onderzoek naar
de inkomens der Amerikanen bestudeerden. Die Amerikaanse „prosperity" was een welvaart van een betrekkelijk
klein aantal. De levensomstandigheden, zelfs van dat kleine
aantal, bleven ver achter bij die van dezelfde inkomensklasse
in landen als Zweden, Denemarken en vooral Ons land, waar
de huishuur niet zulk een groot deel van het inkomen bedraagt
en waar de huisvesting op een zoveel hoger peil stond en
staat. Neen, de consequenties van een ongecontroleerde kapitalistische plutocratic, die in Amerika voor de depressie
regeerde, zijn waarlijk niet van die aard om het merendeel
der Amerikanen met weemoed te doen denken aan de tijden,
dat Amerika „de jure" door het Witte Huis en het Congres,
maar „de facto" door de geldmachten beheerst werd.
* * *

Wat kan daartegenover geboden worden?
Een Amerikaanse imitatie van Sowjet-Rusland komt voornamelijk op in de breinen van de reclame-chefs der ,zestig
families', die met dezen boeman politieke winst hopen te behalen voor hun broodgevers. Maar het communisme, ontdaan
van de leuzen waarmede het behangen wordt, is toch niet
geschikt om veel Amerikanen warm te maken. Het moge in
de arbeidersorganisaties, maar dan in onherkenbare vorm,
niet zonder invloed zijn; op het Amerikaanse yolk in zijn geheel oefent het geen greep uit, en zal, zover ik zie, ook geen
greep uitoefenen. Dit sluit niet uit dat ook Amerika tot de
landen behoort, waar de Russische Sowjet-Republieken ten
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zeerste vervloekt, maar tegelijk op vele punten ten zeerste
nagevolgd worden. De Amerikaanse planning-beweging ontstond, evenals alle soortgelijke planning, in Rusland.
De practische mogelijkheid van „America gone communist" is
evenwel geringer dan de mogelijkheid „America gone fascist".
Dat de Duitse of Italiaanse vorm van dictatuur in Amerika
een grote kans maakt zou ik niet durven beweren. Maar wanneer men deze opvat als een geestesgesteldheid, als een reactie
tegen Roosevelt's humanisme, dan kan men zeggen dat de
lieden, die van een voortduren der Roosevelt-geest in de regering verlies van macht en geld verwachten, helemaal niet
afkerig van het fascisme zijn. Er zijn verschillende organisaties, die, met of zonder buitenlandse steun, de „Blut and
Boden"-theorie met grote ijver en niet minder lawaai belijden.
Ondanks alle werkverschaffing, ondanks het programma van.
Publieke Werken, zijn er nog meer dan tien millioen werklozen.
Wanneer men door de opvoering der bewapeningsuitgaven,
de steunbedragen van deze mensen gaat verminderen, dan
is het gevaar niet denkbeeldig, dat een groot deel van hen
naloper of aanhanger van de diverse rechts-revolutionaire
organisaties wordt. Dat deze verenigingen elke vast omschreven ideologie missen behalve de duidelijke leuze: „Slaat
de Joden en de Negers dood" doet weinig ter zake. Dit is
trouwens een leuze, die millioenen Amerikanen lieflijk in de
oren zou klinken, als zij aan zich zelf overgelaten werden! John
Lewis heeft kort geleden Roosevelt gewaarschuwd, dat het
leger van tien millioen werklozen een draai kan nemen, die
voor lange tijd humanisme en democratie (nu nog in een beginstadium) zou vernietigen. Dat de inhoudsloosheid der
leuzen en het gebrek aan opbouwende gedachten bij de
Amerikaanse fascisten geen bezwaar voor politiek succes behoeft to zijn, hebben wij in Europa nu langzamerhand wel
ervaren!
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Als zuurdesem heeft het socialisme in Amerika altijd meer
betekend, dan het stemmenaantal dat ze bij de verkiezingen
wist te bereiken, doet vermoeden.
Het ideaal van sociale rechtvaardigheid en economische gelijkwaardigheid der mensen wordt door Norman Thomas en
zijn kleine groepje op fatsoenlijke manier gepreekt. Nooit
scheen hij de mogelijkheid te bieden om dat ideaal te verwerkelijken. Daarom was hij nooit zo gehaat als Roosevelt. Hier
is het soort socialisten, waarop romantische professoren met
een gerust geweten kunnen stemmen. „Hij symboliseert een
tegenstrijdig ideaal", zegt Arnold, „zonder in feitelijk conflict
te komen met de geldende idealen. Daarom houden de conservatieven veel van hem."
Voor de invoering van het socialisme zou niet alleen een
grote verbetering der semantische kennis der mensen, maar
ook een bereidwilligheid van onwaarschijnlijke grootte nodig
zijn om hun hele bestaande folklore aan kant te zetten . . De
practische kansen daartoe zijn miniem.
Anders staat het met de agrarische politiek van Agar, die als
twee druppels water lijkt op Franz Oppenheimer's : leer van
het liberaal-socialisme "). De terugkeer tot het land is in Amerika niet een gezellig onderwerp voor een haardvuur-debat:
het is een dringend, concreet probleem. Met de Publieke Wer*) In het Belgische „Plan van den Arbeid" lezen wij :
„Voor ons is het ideaal het collectief bezit der middelen van collectieve
productie, doch ook het individuele bezit der middelen van individuele productie;
daar waar deze individuele productie alleen nog maar bedreigd wordt
door het kapitalisme en de proletarisatie, moet zij beschermd worden
door aan het verlangen te gemoet te komen van de nog betrekkelijk
onafhankelijke producenten om hun onafhankelijkheid te versterken
en de juridische banden, die hen aan hun productiemiddelen binden,
nauwer toe te halen."
In Peter Kropotkin's Fields, factories and workshops moeten wij de voorloper van het streven der neo-agrariers zien.
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ken-Politiek, in de zin van mooie scholen, parken, zwembaden,
parkwegen, is Amerika niets opgeschoten. De publieke werken
als het herstel van de bodem, de bouw van stuwdammen, de
opwekking van electriciteit, kunnen alleen maar nuttig effect
hebben, wanneer men daardoor de mensen blijvend aan werk
helpt en zodoende weer op eigen benen plaatst. Wanneer al
die enorm kostbare werken voornamelijk het resultaat zouden
hebben, dat de waarde der gronden, door betere of watering,
betere verbindingen enz. stijgt, dan betekent dit in vele gevallen eerder een ramp, dan een voordeel voor het Amerikaanse yolk. Want daardoor stijgt immers automatisch de
grondrente en de winst der grootgrondbezitters. De Rooseveltregering is zich van deze moeilijkheid wel bewust. Uit vele
harer rapporten blijkt, dat ook zij de juistheid erkent van
Henry George's zestig j aar geleden geformuleerde uitspraak:
„De wijdverspreide maatschappelijke kwalen, die overal
temidden van een vooruitstrevende beschaving op de mensen
drukken, ontspringen uit een groot oorspronkelijk onrecht,
namelijk de toeeigening van de grond, waarop en waarvan
alien moeten leven, als uitsluitend eigendom van enkele mensen. Uit deze ongerechtigheid vloeien alle overige voort."
Finland heeft deze uitspraak verstaan en het wonder verricht,
om zonder ophef en zonder dat het land ten prooi viel aan een
binnenlandse revolutie, een samenleving op to bouwen, waarin dit grondmonopolie niet meer bestaat. De Finnen moeten
een redelijke folklore hebben, en worden blijkbaar niet geplaagd door het totemisme, dat elders de vooruitgang tegenhoudt!
Er zijn in Amerika twee mogelijkheden. Een is: een „planned
economy" zoals in Rusland, waarbij de agrarische productie
een industrietak is. In gunstige omstandigheden, en wanneer
de staat een volledig gebruik zou maken van de wetenschappen, dan zou ze het Amerikaanse yolk kunnen voeden met
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minder dan een-derde van het tegenwoordige landbouwareaal. De mensen, die op het dan overtollige land wonen,
zouden naar de fabrieken en kantoren gestuurd worden—als
men ze daar gebruiken kon.
„De enige andere permanente oplossing", aldus Agar, „zou
met zich meebrengen de afschaffing van het commercieel
boerenbedrijf. Want, als men het boerenbedrijf renderend wil
maken, is het langs eerlijke wegen onmogelijk te beletten, dat
veel Amerikanen van het land gejaagd worden. Zakelijk gesproken, is het Amerikaanse boerenbedrijf overgekapitaliseerd
en overproductief en kan op zijn huidige schaal niet renderend
gemaakt worden. Het is echter pas een „zaakje" geworden, in
de commerciele betekenis van het woord, in de dagen toen er
een dringende vraag bestond naar landproductie-overschotten
voor de export. Het bevredigende feit omtrent het boerenbedrijf; het feit dat de oorzaak was dat alle moralisten vanaf
het begin der menselijke geschiedenis eenstemmig hebben verklaard dat er een bijzondere waarde is aan het leven op het
land—is, dat het niet nodig is om er een zuiver zakelijke aangelegenheid van te maken. Het kan allereerst een levenshouding zijn en pas daarna een handelsonderneming."
Het boerenbedrijf voorzien van de gemakken, die de moderne
techniek en wetenschap biedt, gebruik makend van de technologische hulpmiddelen, in het hoofdstuk „De wereld van
morgen" beschreven, is een ideaal, dat diepgeworteld is in de
ziel van vele Amerikanen en Europeanen. Amerikaanse agrariers als Agar, schilderen geen onbekend ideaal; het is slechts
een herstel van een toestand, die een hoge levensstandaard op
een groot deel van het Amerikaan platte land waarborgde,
v6Ordat het commercialisme zich van het landbouwbedrijf
meester maakte. Hun zweeft voor de geest een land, bewoond
door boeren, zoals de beroemde Amerikaanse historicus Charles Beard tekent in zijn beschrijving van een Amerikaanse
boerenfamilie omstreeks honderd jaar geleden:
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„ . Deze familie kwam naar Amerika toen het nog een Engelse
kolonie was. In 1830 waren er al veel afstammelingen. Het
waren alien boeren en handwerkslieden, die flinke grote boerderijen in eigendom hadden. Behalve de landbouw beoefenden zij de ambachten, die door de afwezigheid van winkels in
de huishouding nodig waren. De ene was hoedenmaker, de
andere leerlooier, een derde smid en wagenmaker, een vierde
hout- en metaalbewerker, die spinnewielen, weefgetouwen,
vaten, meubelen en werktuigen maakte. De vrouwen van het
huishouden waren al even veelzijdig en bekwaam in de huishoudelijke kunstnijverheid: het spinnen en weven, verven en
het inmaken van voedingsmiddelen; zij maakten dekens,
spreien, lakens, matten en kleding, en gebruikten daarbij wol,
katoen en vlas. Sommige van de dingen die zij maakten zijn,
na verloop van een eeuw, nog in gebruik.
Van de voedingsmiddelen produceerde deze gemeenschap van
families: tarwe, rogge, haver en gerst; hoenderen, eenden,
ganzen, kalkoenen, varkens- en rundvlees; honig, kersen, perziken, pruimen, appelen, frambozen, braambessen en aardbeien; aardappelen, kool, sla, erwten, uien, rabarber, knolrapen, meloenen, wijnen en cognac. Uit wol, katoen en
linnen werden kleding, tapijten en beddegoed vervaardigd.
Brandstoffen kwamen uit de bossen. Huizen, alle goed en
stevig gebouwd, werden van stenen en hout gemaakt, welke
materialen van de boerderijen kwamen. De enige dingen die
de gemeenschap nodig had voor een hoge physieke levensstandaard waren ruw ijzer, glas en zout; met thee en koffie
als luxe-artikelen.
De gemeenschap bezat een academie, ondergebracht in een
gebouw dat door gemeenschappelijke arbeid was gemaakt van
steen en hout, dat uit de wouden en velden afkomstig was.
Alle takken van de familie bezaten boeken. In de vijftiger
jaren van de negentiende eeuw ontvingen zij geregeld de
catalogi van de boekhandelaars in New-York en Philadelphia
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en kochten dan met oordeel des onderscheids een bescheiden
aantal boeken. Degenen in de familie, die intellectueel het
meeste ,bij' waren, waren op de hoogte met de voornaamste
gedachtenstromingen—religieus, politiek en wetenschappelijk—die in die tijd door de Westerse wereld gingen. Rijken of
armen waren er niet. Geen lid van de gemeenschap was ooit
in het onzekere wat betreft het bezit van de kleding, huisvesting en voedsel, nodig voor een geriefelijk leven. Allen, zowel
mannen als vrouwen, waren handwerkslieden, die een kunstzinnige vaardigheid bezaten, waarin zij zich met vreugde konden uiten."
Dit beeld klopt niet meer voor de agrarische en industrieele
mogelijkheden van vandaag. Maar het tekent een gesteldheid,
die waard is te worden nagestreefd. Het gaat niet om een
imitatie van wat geweest is, maar om de mogelijkheden die
techniek en wetenschap bieden, te combineren met een leven
op het land in vrijheid, tevredenheid en zelfrespect. Tegenover de zo verdeelde stadsbevolking met zijn verschillen in
sociale en economische status; met zijn vreugdeloze omgeving;
met zijn rumoer en ontzaglijk tijdverlies door een gebrekkig
verkeer, biedt het land mogelijkheden, die grotere welvaart
en groter geluk zullen brengen. Daarbij moet de Nederlandse
lezer zich bevrijden van de voorstelling, welke de Hollandse
keuterboerderij wekt. Landbouw en geestelijke en materiele
armoede zijn te lang als synoniem beschouwd. Vele streken
in ons land en in de Verenigde Staten bewijzen, dat deze
voorstelling verouderd is. Een gemeenschap, berustend op
het platteland, eist evenveel planning als een gemeenschap,
berustend op de industrie. In beide gevallen is een „planned
economy" nodig. Cooperatie is een voorbeeld van maatschappelijke planning. En cooperatie is de ruggegraad van een
agrarisch-industriele gemeenschap.
Wij hebben hier niet te doen met een in studeerkamers uitgedokterd ideaal, maar met een opgave, waarvan de toekomst
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der Verenigde Staten afhangt. Het probleem is niet om de
boeren te overtuigen, dat landbouw op eigen grond beter is
dan op pachtgrond. Het vraagstuk is: de folklore te overwinnen, die zich tegen de financiering daarvan verzet. Finland wijst hier Amerika de weg. Iedere werkloze stedeling,
iedere van zijn grond verdreven boer, die in staat wordt
gesteld zichzelf en zijn gezin op eigen grond te helpen, is een
weldaad. Elke dollar daaraan besteed is een dollar, besteed
tegen het herstel der macht van het grootkapitaal en de
Amerikaanse vorm van fascisme!
Het land is uiteraard maar een kant der historie.
Naast de landbouw is er de industrie en het distributieapparaat, dat de gunstige gevolgen van de hierboven geschetste „vooruit naar het land"-beweging, zal ondervinden.
Daardoor wordt allereerst een gelijkmatiger distributie der
industrie en der industrie-arbeiders over het grondgebied der
Verenigde Staten mogelijk gemaakt—met de voordelen daaraan verbonden, zoals President Roosevelt die in zijn, op bladzijde 237 e.v. vertaalde, redevoering beschrijft. Vele reele hervormers hopen, dat industriele distributie meebrengt een vervanging der tegenwoordige monsterbedrijven door kleinere
productie-eenheden, waar deze mogelijk zijn. Ik geloof, dat
bij een andere semantische instelling—ook bij de bedrigsorganisatie—een dergelijke ontwikkeling niet alleen bedrijfstechnisch verantwoord, maar ook practisch doorvoerbaar zal
zijn. Hierbij is planning op nationale schaal essentieel—zoals
die trouwens ook bij de agrarische her-inrichting der Amerikaanse samenleving onontbeerlijk is. De „basic industries" als
de energievoorziening, de spoorwegen, de water- en gasvoorziening, zoals die in ons land en enkele andere landen georganiseerd zijn, zullen Amerika tot voorbeeld strekken, waarbij
een slaafse navolging der Europese overheidsbedrijven zeker
geen aanbeveling verdient. V6Or alles zal men de organisatie
dier bedrijven zó moeten maken, dat de bureaucratie tot het
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uiterste beperkt blijft en het bedrijf niet onder de administratie bedolven wordt. Essentieel bOven alles is, dat het
spectaculaire, in de zin van ontzag-inboezemende kantoren,
groots-uitziende etablissementen als de pest vermeden worden. De qualiteit der openbare diensten zit niet in hun omyang, maar in hun beperking!
Naast deze „basic industries" zijn er de zware industrieen, die
zich niet voor decentralisatie lenen en wier plaats bepaald
wordt door de ligging der materialen, die zij verwerken.
Er is een derde groep, waar decentralisatie niet alleen mogelijk maar ook economisch is: de voedingsindustrie, de kledingindustrie; de bedrijven, die met de landbouw samenhangen en
wier aanwezigheid een essentieel onderdeel van een agrarische
gemeenschap vormt, zoals de zuivelfabrieken, fabrieken van
landbouwwerktuigen enz.
Zeker, ook op deze gebieden bestaan enorme fabrieken, maar
werken die wel economisch?
Uit een onderzoek van de „Commission on Agricultural
Inquiry" naar de ,samenstelling' van de kosten van een
dollar „cornflakes" (Amerikaans meelproduct, gebruikt in
plaats van havermout) blijkt, dat de eigenlijke productie (verbouw enz.) 21 cents kost; de fabricage ruim 12 cents; de distributie bijna 36 cents en de verkoop bijna 31 cents. Met andere
woorden, de totale productiekosten waren 33 cent en de
distributie 67 cents. Wanneer die „cornflakes" in de buurt van
de velden, waar het product geteeld, en in de buurt der mensen, die het eten, werd gefabriceerd, zouden de fabricagekosten wellicht hoger zijn. Laat ons aannemen, dat de productie 50 cent in plaats van 33 cent zou kosten; dan zou de
prijs niet meer dan 60 cent in plaats van een dollar behoeven
to bedragen. Een zelfde vergelijking wordt voor vele andere
artikelen gegeven.
Het distributie-apparaat in de Verenigde Staten is de oorzaak
van de, in verhouding tot Europa, hoge prijzen, uitgedrukt in
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goederen. De nadelen van de centralisatie der industrie op
een klein deel van het ontzaglijk territoir der Verenigde
Staten leerden wij op bladzijde 297 kennen. Dat een Amerikaanse boer in 1931 voor een bushel van zijn tarwe 7.3 eenpondsbroden kon kopen, tegenover een Franse boer 42.3 eenpondsbroden voor de opbrengst van dezelfde hoeveelheid
tarwe, wordt door Matthews en Shallcross in hun boek
Partners in Plunder onthuld.
De reclamecampagnes verslinden fantastische sommen, ze
zijn niet het gevolg van een „economy of abundance", maar
van een „economy of waste". Tegenover die verspilling door
reclame, door vervoer, door verpakking, is het kleinbedrijf,
dat een kleiner gebied bedient, een voorbeeld van ware
economie. Wat bij de grote bedrijven gewonnen wordt door
verminderde fabricagekosten (en ook dat geldt zeker niet voor
alle grootbedrijven) wordt verloren door de overstelpende
kosten van distributie, bedrijfsbureaucratie, reclame en verkoopmethoden.
Om tot kleinere bedrijven en practische distributie daarvan
over het grondgebied der Verenigde Staten te geraken, stelt
Agar een belasting op de bedrijfsgrootte voor.
Hetgeen geldt voor de industrieen, geldt ook voor de winkelnering. De de-humanisering van de verkoopsmethoden der
grote warenhuizen—ontzettend dure en logge lichamenmoet gestopt worden en zal automatisch gestopt worden, wanneer men door de agrarisch-industrieele gemeenschap tot
kleinere productie- en distributie-eenheden zal komen. Men
leze mijn lofzang op de cooperatieve groentenwinkel in een
der Greenbelt-towns nog eens over, om te merken dat kleine
omvang, efficiency en moderne inrichting geen tegenstellingen zijn. Van die terugkeer tot het kleine winkelbedrijf, geflankeerd door coOperatieve winkels, is het einde der „chainstores" te verwachten; de winkels, die door de proletarisering
der massa in belangrijke mate verantwoordelijk zijn, met hun
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goedkope en onkarakteristieke massaproducten.
De invloed van de agrarische °Haltering zal ook gunstig zijn
voor den arbeider in het grote industrieconcern. Agar zegt:
„Het zal de industrie niet mogelijk zijn, bekwame lieden met
een minimum-loon vast te houden, die de kans hebben te
ontsnappen naar een stelsel van vrije bezitters. En dit doet de
vraag rijzen: kan een monsterbedrijf solvent blijven als het
veel meer dan een minimumloon betaalt? Zo niet, dan zullen
we de resterende reuzenfabrieken naar de grond zien gaan.
Sommige zullen zich in kleinere eenheden splitsen. En in die
gevallen waar de gemeenschap te lijden zou hebben van de
terugkeer van de industrie tot eenvoudiger methoden, zouden
de industrieen op hun tegenwoordige grootte gehouden kunnen worden door subsidies of nationalisatie. Ons maatschappelijk stelsel zou dan lijken op wat men in de Scandinaafse
landen vindt. Belangrijker nog dan dit: het zou gaan lijken
op de profetie van de Amerikaanse Droom."

* * *
Gebruikt om dit doel te bereiken zal het Amerikaanse yolk
zien, dat planning het tegendeel van reglementering betekent.
Planning betekent, in dit licht gezien, geen kneveling der
vrijheid, maar juist het mogelijk maken van een vrijheid, die
tot nu toe alleen maar een woord geweest is dat geen concrete
werkelijkheid vertegenwoordigde, maar slechts betekenis had
als leuze voor diegenen, die de verwerkelijking der vrijheid in
hun eigen belang tegenwerken. Zij zijn het, die zich met alle
macht verzetten tegen dit soort planning, of zoals het in het
meesterlijke regeringsrapport over Nationale Planning heet:
„ . Het zou inderdaad kunnen blijken dat sommige van hen,
die nu schreeuwen over reglementering (bureaucratische tyrannie) wanneer men spreekt over overheids-planning, bang
zijn voor bemoeiing met hun eigen knevelings-praktijken en
hun exploitatie van mensen, die onder hun contrOle staan en
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overigens geheel hulpeloos zijn. Zij, die bijzondere privileges
bezitten welke zij willen beschermen en behouden, hebben natuurlijk bezwaar tegen elke vorm van planning die hen uit
een bevoorrechte positie zou kunnen zetten, waarin zij cijns
kunnen heffen van hun medemensen.
. .Verstandige planning zorgt ervoor, dat plaatselijk en persoonlijk initiatief wordt aangemoedigd, beseffende dat de
vooruitgang evengoed door een to grote centralisatie als door
het tegenovergestelde kan worden verstikt. Niet elke vorm
van bestuur kan centraal bestuur zijn, noch kan alle leven
openbaar leven zijn. De ervaring toont dat er grote gebieden
moeten zijn waar een onafhankelijk oordeel, zelfstandige
kritiek en onafhankelijk initiatief gelegenheid voor vrije groei
en ontwikkeling wordt gegeven, zowel in gemeenschappen als
individuen.
.. Planning is geen doel, maar middel; een middel tot beter
gebruik van wat wij bezitten; een middel tot bevrijding van
millioenen persoonlijkheden, thans in boeien; tot verrijking
van het menselijk leven, langs die paden, welke leiden tot bevrediging van de individuele belangstelling van ieder mens."

„We may plan indeed for fuller liberty, and are so planning
now.

EINDE.
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