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‘Wanneer wij de geschiedenis van de mensheid beschouwen, nemen wij
slechts de uiterste buitenkant der gebeurtenissen waar, en deze dan nog
verwrongen in de troebele spiegel der traditie. Wat echter eigenlijk is
gebeurd, onttrekt zich aan de vorsersblik van de historicus, want het
eigenlijke historische gebeuren ligt diep verborgen, door allen geleefd en
door niemand bespied.’
E. Jung, Wirklichkeit der Seele, blz. 55
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Woord vooraf
De woorden van de Zwitserse psycholoog Jung, als motto voor dit boek gekozen,
behoeven nog geen afbreuk te doen aan de eigen waarde der geschiedvorsing en der
traditionele geschiedschrijving. Zij raken slechts onze visie op het verleden.
De beoefening der historie, zoals deze gewoonlijk wordt opgevat, is vooral gericht
op de interpretatie van het beschikbare, uiteraard onvolledige feitenmateriaal. Terwille
van het logisch gesloten betoog moet doorgaans worden afgezien van een descriptieve
benadering van het leven zelf, waarin het gelijktijdig voorkomen van talloze, dikwijls
irrationele handelingen iedere schematische indeling tart.
Leidt er eigenlijk wel een weg naar de levende werkelijkheid, gezien in de tijdsorde
van het historisch gebeuren? Ik betwijfel het. Wij zullen ons misschien moeten
vergenoegen met een abstractie van het gebeuren, waarin een fragmentarisch realisme
ondergeschikt is gemaakt aan het begrijpend ordenen van de feiten, die uit het verleden
tot ons zijn gekomen.
Wie het experiment aandurft verder te gaan - en men vergeve mij, dat ik het
waagstuk nu eens onderneem - dient naar nieuwe uitdrukkingsmiddelen te zoeken,
bovenal naar het simultaan weergeven van scènes en details in hun symbolische
betekenis, vrijwel zonder ‘verklaring’, soms ook zonder duidelijk ‘verband’.
Terecht deden Toynbee-Somervell (A study of history, blz. 44) de waarschuwing
horen: ‘De geschiedenis, evenals het drama en de roman, kwam uit de mythologie
voort, een primitieve vorm van leren-kennen en van expressie - zoals in sprookjes
waar kinderen inaar luisteren of in dromen van rationeel denkende volwassenen, de
scheidslijn tussen feiten en verbeelding niet te zien is. Men heeft bijvoorbeeld van
de Ilias gezegd, dat ieder die dit werk als geschiedenis leest, het vol literaire fantasie
zal vinden, maar evenzo, dat ieder die het als fantasie begint te lezen, zal bespeuren
dat het vol geschiedenis staat. Alle geschiedenis gelijkt in zoverre op de Ilias, dat
zij fictieve elementen nooit geheel zal kunnen ontberen. Keuze, groepering en
uiteenzetting van de feiten zijn op zichzelf reeds handelwijzen die bij de literaire
verbeelding thuishoren.’
Literaire verbeelding? Of uitbeelding, waarbij het zichtbaar maken van de
werkelijkheid achter de abstractie der werkelijkheid,
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bijzondere eisen stelt aan de meer schouwende dan beschouwende auteur?
De historische uitbeelding die het drama van het jongste verleden, het tijdperk der
wereldoorlogen, tot leven wil wekken, kan naar mijn mening in velerlei opzicht een
voorbeeld nemen aan het technisch procédé van de film: schijnwerperlicht op
knooppunten van het gebeuren, het bewegend camera-oog, de dynamiek van de
wisseling der scènes (met een minimum aan commentaar) en de symbolische
accentuering van het detail (de ‘close-up’ in de filmische observatie).
Indien mijn documentatie - de literatuuropgave achter in het boek - de indruk wekt
van een streven naar objectiviteit, zelfs in de gevolgde filmische methode, zo ontslaat
deze op zichzelf juiste constatering mij niet van de bekentenis, dat ik nergens ‘de
scheidslijn tussen feiten en verbeelding’ scherp heb willen trekken. Zelfs de grenzen
tussen de fantasie en de droom werden soms overschreden. De rechtvaardiging voor
de vermenging van werkelijkheid, fantasie en droom ligt uitsluitend in het lijden
dezer eeuw: een lijden, waarvan de intensiteit niet ‘wetenschappelijk’ kan worden
gepeild, en waarvoor de historische expressie haar eigen wegen zal moeten zoeken.

P.J. Bouman, Revolutie der eenzamen

11

Eerste boek
De erfgenamen
1901-1905
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[Gentlemen, het spijt me u te moeten zeggen]
‘GENTLEMEN, HET SPIJT ME U TE MOETEN ZEGGEN, DAT HARE MAJESTEIT OM ZES
UUR EN DERTIG MINUTEN IS OVERLEDEN.’ EEN KOELE EN HARDE STEM. MET
OPGEHEVEN HANDEN STAAT intendant Fraser voor een groep journalisten. Het schijnsel
van de lantaren in de poort van het portiersgebouwtje vormt een lichtscherm voor
de donkere achtergrond. Boomsilhouetten doen vermoeden waar de oprijlaan naar
het slot Osborne loopt. In de verte, op een heuvel, schemeren enige flauw verlichte
vensters. Het ruisen van de zee die het eiland Wight omspoelt, wordt in de stilte na
Fraser's woorden hoorbaar alsof de vloed de tuin binnenloopt.
De intendant doet geen verdere officiële mededelingen. Langzaam verwijdert hij
zich. De verslaggevers beraadslagen fluisterend. Zij wisten reeds sedert de ochtend,
die 22ste Januari 1901, dat de kleine grijze vorstin haar doodsstrijd streed.
Plotseling komt men in beweging. Wat men heeft gehoord, is ‘nieuws’ geworden.
En ‘nieuws’ is iets dat de journalist in zijn handen als een vreemd voorwerp verder
kan dragen, zo snel mogelijk. Het telegraafkantoor van Cowes ligt links, onderaan
de berghelling. Fietsen staan klaar. Er wordt nerveus en haastig aan kaarslantarens
gemorreld; de wilde jacht omlaag gaat beginnen. De weg is bochtig en donker,
ongeschikt voor een riskante race om de primeur van het bericht, dat de
redactiebureaux te Londen zal doen opschrikken. Wie Cowes het eerst bereikt, zal
later als een held worden geprezen. Over hun sturen gebogen, in iedere bocht
krampachtig remmend, suizen de reporters de duistere helling af.
***
Het telegram dat de dood van Victoria meldde, was een pijl in de roos, midden in
het trefpunt der publiciteit. In de krantenpaleizen van Fleetstreet had ieder er al op
gewacht. Reeds 's middags waren bulletins opgehangen: ‘The Queen dying’, de
ouverture van een machtig echo-rumoer. Alle redactiebureaux hadden hun maatregelen
getroffen voor late avond-edities. Oorlogen, vorstelijke bruiloften en koninklijke
begrafenissen golden als de meest attractieve bronnen van nieuws, dat dagen lang
breed kon worden uitgesponnen zonder dat het publiek tekenen van verzadiging
toonde.
Hoofdartikelen, ruim een week geleden geschreven, gaven in
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waardige ernst een terugblik op het leven van koningin Victoria. 1837-1901, welk
een trotse tijd uit de Britse geschiedenis!
Uit journalistiek oogpunt kon echter niet te veel op de sentimenten van het
nationalisme worden gespeculeerd. De lezers lazen liever intimiteiten over het
vorstenleven. Oude foto's, anecdotes, beschrijvingen van paleizen en buitenhuizen
schonken de voldoening zich te verplaatsen in de omgeving van de vorstin; zij gaven
plotseling realiteit aan haar legendarische eenzaamheid.
De laatste dagen van Victoria's ziekte hadden trouwens reeds een stortvloed van
boeiende reportage opgeleverd. Met taaie volharding was door de journalisten, die
het slot Osborne belegerden, copie geklopt uit iedere gebeurtenis welke maar enigszins
voor vermelding in aanmerking kwam: het af- en aanrijden van de beide hofartsen
Sir Richard Douglas Powell en Sir James Reid, het verschijnen van de Prins van
Wales, Edward en van diens jongere broeder de hertog van Connaught, de komst
van de hertog van York, van de hertogin van Argyll en andere hoge gasten.
Veel stof tot beschouwingen, meestal met een ondertoon van stekelige critiek,
leverde de komst van de Duitse keizer. Zondagmiddag 20 Januari werd Wilhelm II
door zijn oom Edward van Charing Cross station afgehaald. Hij arriveerde met een
vertoon van diepe rouw. Bij zijn aankomst te Osborne noteerden de journalisten, dat
hij deze keer zijn krijgshaftig uniform had thuisgelaten. Een zwart colbertcostuum
en een donkere bolhoed deden uitkomen, dat de keizer zich in alle eenvoud, bedroefd
en bescheiden, naar het sterfbed van zijn grootmoeder spoedde.
***
Dinsdagavond, zeven uur precies, verscheen de Lord Mayor voor het raam van
de Venetian Parlour, de middenzaal van Mansion House, het Londens stadhuis. Hij
deed officieel mededeling van Victoria's dood door het telegram voor te lezen, dat
hij had ontvangen: ‘Osborne, 6:45. Mijn geliefde Moeder, de koningin, is zojuist
temidden van haar kinderen en kleinkinderen overleden. Albert Edward’.
Het publiek stond met devote aandacht te luisteren naar het bericht, dat reeds
algemeen bekend was. Gebogen en triest hoorde men de klokken van de St. Paul's
door de avondstilte dreunen. Twee uren lang streek de klokkengalm over de oude
binnenstad. Het
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geluid bereikte slechts enkele wijken van de uitgestrekte woonkwartieren ten Zuiden
van de Theems. Het drong ook niet door tot de Noordelijke en Westelijke voorsteden.
En toch was het doodsbericht in enkele uren algemeen bekend. Het woei de
huizenblokken, in de duisternis weggedoken of vaag verlicht door lantarens in
avondnevel, binnen, als brandlucht door de kieren van slecht sluitende deuren en
ramen.
Een collectieve emotie werd in een eindeloos aantal variaties beleefd; soms in een
heldere ordening van gedachten, doorgaans echter vaag en verward, verstrikt in niet
al te heldere persoonlijke herinneringen.
Onder laaghangende kamerlampen, in muffe boardinghouses of in meisjeskamers,
salons of woonkeukens, overal weerklonk een litanei van meewarig gedenken.
Werkelijke verslagenheid echter vooral in de woonvertrekken van gegoede
middenstanders. ‘Onze koningin’ - zinnebeeld van de macht en rijkdom van een
wereldrijk èn van de klasse der welgestelden. Er ging een zucht van ontroering door
de salons met hun zware crapauds en rode overgordijnen, die in het lamplicht een
donkere weerschijn legden over spiegels in mahoniehouten lijsten. Op de
schoorsteenmantels: portretjes van Victoria, en van familieleden; klokken, pullen,
beeldjes en andere ornamenten van het huisaltaar der luxe.
Intellectuelen geraakten - eerst schuchter, geleidelijk openhartiger - in gesprek
over de vraag of Victoria zich als constitutioneel vorstin wel altijd binnen de perken
der Britse tradities had weten te houden. In sommige society-kringen herhaalde men
bovendien het argument, dat de koningin, als weduwe, de te vroeg gestorven Albert
in de teruggetrokkenheid van een eindeloos gerekte rouw was blijven betreuren en
het hofleven had laten verdorren.
In de sloppen van het East-End kenmerkten vele gesprekken, vooral bij de ouden
van dagen, zich door een zekere naïeve devotie, een soort eerbiedig wanbegrip. Voor
de massa was Victoria steeds even onwezenlijk gebleven als Jeanne d'Arc voor de
moderne Fransman. Maar men hield er van over haar te spreken alsof men de kleine
kordate vrouw, in haar zwarte satijnen japon, meermalen had ontmoet. In
werkelijkheid was zij slechts bij hoge uitzondering afgedaald naar de levenssfeer
van haar onderdanen: de laatste maal in 1897, bij haar diamanten regeringsjubileum.
Nòg zag men haar in gedachten voor zich: in de korte openluchtdienst
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op het plein voor de St. Paul's, bij de rijtoer over London Bridge naar de Zuidelijke
arbeiderswijken. Met welk een waardige ernst had ze de parade afgenomen, in
hoffelijke attentie voor alle vaandels, die in het militaire défilé werden meegedragen.
Militaire deputaties uit alle delen van het Empire: Schotse regimenten, keurcorpsen
van Canadezen, Australiërs, Nieuw-Zeelanders, Voor-Indiërs, zelfs compagnieën
Chinezen uit Hongkong.
Men kon toen nog niet voorzien dat dit vuurwerk van macht nog éénmaal de hemel
verlichtte vóór de duisternis van zorgelijke jaren: de Boerenoorlog, koloniale
conflicten met Frankrijk, toenemende concurrentie van Duitsland.
***
Herinneringen ook op het kasteel Osborne, waar de koningin, klein en nietig, op
haar doodsbed lag.
In gepeins verdiept stond Edward, de troonopvolger, voor een opengeschoven lade
van een gebeeldhouwde kast. Het verleden lag er gerangschikt op een manier, die
alleen zijn oversystematische moeder had kunnen voorschrijven. Stapels foto's, keurig
saamgebonden met kruisbanden, geschilderde miniaturen van kinderen, kleinkinderen
en honden, mappen met brieven en krantenknipsels. Wat had zijn moeder veel
bewaard! Hij had zich meermalen verbaasd over haar verzamelwoede, telkens als
hij een glimp had gezien van haar collecties op Windsor Castle en op Buckingham
Palace. Maar eerst nu, bij het rommelen in de vele kasten, voelde hij tenvolle de druk
van het verleden. De geur alleen al van het vergeelde papier en van de collectie
snuisterijen ergerde hem. Het was de geur, die het gehele gebouw doortrok en die
hem reeds in zijn kinderjaren had benauwd.
Edward had eigenlijk nooit durven zeggen hoe hij Osborne verafschuwde, het
sombere paleis met zijn vestibules, zalen en kamers, de rijen borstbeelden van Duitse
voorouders, opgesteld in kabinetten met plafonds vol schelpversieringen in verguld
gips. Victoria had de kamers van haar gemaal steeds onveranderd gelaten.
Gebruiksvoorwerpen lagen er verspreid alsof Albert ieder ogenblik kon binnenkomen.
Door de vensterruiten zag Edward de tuin liggen, aangelegd volgens de wensen van
zijn vader: rhododendrons en aurucasia's langs de paden; in de verte, tussen de bomen
het kleine Zwitserse châlet, op last van Albert gebouwd voor zijn
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kinderen. Iets verder achteraf het miniatuurfort, dat hij meende nodig te hebben om
zijn zonen de eerste beginselen der krijgskunde te onderwijzen.
Ook andere beelden kwamen Edward voor de geest: conflicten, eerst met zijn
vader, later ook met Victoria. De mislukte modelopvoeding, de wanhoop van zijn
leermeesters, het begin van de militaire scholing, die al gauw overging in een vrolijk
leventje te Aldershot, zijn eerste galante avonturen. En dan Parijs! Een flauwe
glimlach om zijn lippen bij de gedachte aan de Franse hoofdstad: zijn maîtresses,
zijn vrienden, het Café Anglais met zijn ‘cabinet particulier’, het vertrek met de
vergulde stoeltjes, de vuurrode canapé en de gaslampen; de soupers met generaal de
Gallifet, de markies de Breteuil, de markies de Lau en andere intimi.
Zijn moeder had hem de Parijse levenswijze hoogst kwalijk genomen. Waarom
bracht hij niet wat meer tijd door in het eigen paleis Sandringham, bij zijn vrouw
Alexandra en de kinderen? Telkens als de verwijtende toon van zijn moeder zijn
repliek dreigde uit te lokken, had hij gezwegen, geïmponeerd door de autoritaire
houding van Victoria, die de slotwoorden van haar zinnen met een lichte beweging
van het hoofd accentueerde alsof zij bij voorbaat iedere tegenspraak wilde voorkomen.
En heel gedwee was hij na zo'n eenzijdig vertoog met zijn moeder meegereden, in
het open rijtuig, waarin zij in alle jaargetijden, gehard tegen weer en wind, na de
lunch een rijtoer deed.
De gedachtenstroom werd gestoord door een droog klopje op de deur, welke zonder
afwachten werd geopend door een bezoeker, die zich op Osborne blijkbaar kind aan
huis voelde: Edward's Duitse neef, en voortaan zijn collega-monarch, Wilhelm II.
Joviaal trad de keizer op zijn veel oudere oom toe, klopte hem op de schouder en
vroeg hem weinig tactvol of hij een inventaris ging opmaken van alle oude prullen,
die uit de kasten puilden. Edward keek geërgerd op. Zijn neef, te egocentrisch om
daarop te letten, praatte door, totdat de koning hem voorstelde naar de chapelle
ardente te gaan.
Samen begaven zij zich naar de naburige eetzaal, die als rouwkamer was ingericht.
Lange rode gordijnen, afgewisseld door banen van purper-floers, gaven het vertrek
een aanzien van pompeuze rouw. Op de massieve houten kist, die in het midden
stond in een omkransing van bloemen, prijkten de kroon, bezet met diamanten,
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een hermelijnen mantel en de versierselen van de Orde van de Kousenband. Vier
forse grenadiers waakten aan de hoeken van de catafalk, roerloos met hun omlaag
gerichte geweren, de zware berenmutsen iets voorover gebogen. Kaarsen in manshoge
candelabres gaven een wat flikkerend licht, doorsneden door lange schaduwstrepen.
Nogmaals inspecteerde Edward of alles in overeenstemming was met de wensen
van de koningin, die in haar gewone nauwgezetheid alle details der lijkstatie
schriftelijk had vastgelegd. Ze wilde begraven worden met de voile, die zij op haar
huwelijksdag had gedragen. En omdat de dood haar had verenigd met haar geliefde
Albert, geen rouw op de traditionele manier: men zou haar in witte kledij in de kist
leggen, de rouwkamer rood draperen en langs de weg waarlangs men haar zou voeren
purperfloers-versieringen aanbrengen.
Terwijl Edward enige bloemen verschikte, stond Wilhelm in een iets te
nadrukkelijke treurhouding voor de baar. Edward's helderblauwe ogen, enigszins
geloken in vlezige oogleden, richtten zich op zijn gast. Door zijn omgang met lieden
van allerlei slag met een mensenkennis gewapend, die bij vorsten hoge uitzondering
is, doorzag Edward zijn neef in diens innerlijke zwakte. Hij kende Wilhelm's
heimelijke bewondering voor Engeland en wist hoe het minderwaardigheidsgevoel
van de bij vlagen zo energieke Duitser zich meestal uitte in bravour en grootspraak.
Toch waren het niet louter jacht naar effect en bemoeizucht, die de keizer naar het
sterfbed van zijn grootmoeder hadden gedreven. Zijn verering voor Victoria was
oprecht. Maar zou het Britse volk de aanwezigheid van Wilhelm waarderen? Deze
vraag had rijkskanselier von Bülow de keizer voorgelegd. Wilhelm had er niet op
geantwoord. Hij meende de ingeving van zijn hart te moeten volgen.

[Vrijdagmorgen, de eerste Februari]
VRIJDAGMORGEN, DE EERSTE FEBRUARI, BEWOOG ZICH EEN kleine begrafenisstoet
van Osborne naar de haven van Cowes, waar de Alberta gereed lag een ongewone
lading aan boord te nemen: de vorstelijke kist gedekt door de Union Jack. Langzaam
rolde de affuit heuvelafwaarts, geëscorteerd door de vorstelijke familieleden - de
heren in uniform, in overeenstemming met het verlangen van Victoria een militaire
begrafenis te krijgen; de dames onherkenbaar
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achter zware zwarte voiles, hun trippelpassen regelend naar het tempo van de stoet.
Een muziekcorps van de Highland Pipers speelde met schrille tonen afwisselend de
treurmars van Chopin en het adagio uit Beethoven's opus 26.
Op de kade van Cowes, Trinity Wharf, stonden matrozen gereed om de kist onder
een baldakijn op het achterschip van de Alberta te plaatsen. De vorstelijke gasten
betraden het volgende jacht, de Victoria en Albert. Snelle barkassen voeren af en
aan. Statig voeren de beide jachten de Solent op, tussen de dubbele rij Britse en
buitenlandse oorlogsschepen door, die een reusachtige afrastering vormden om het
vaarwater vrij te houden voor de twee vaartuigen, die de koninklijke standaard
voerden. Schuimend gleed het water langs de slanke scheepsrompen, waarvan de
hoogopgerichte voorstevens meedeinden met de golven. Op de oorlogsbodems
matrozen in stramme garnering langs de verschansingen, onbeweeglijk ook bij het
afvuren der kanonnen. Lichtflitsen en gebulder van geschut. Meeuwen vlogen krijsend
op. Muziekcorpsen op enkele kruisers, met een schittering van koperinstrumenten
in de schaduw der geschuttorens met hun dreigende 12 inch-kanonnen. De krachtige
Westenwind vaagde rookflarden langs het kielzog van de jachten. In de verte, tegen
de achtergrond van het arsenaal van Portsmouth, drie hoge scheepsmasten van
Nelson's vlaggeschip The Victory - schim uit de gloriedagen van Engeland's maritiem
verleden.
***
Te Londen een dichte menigte - naar schatting ruim een millioen mensen - langs
de route, die voor de militaire begrafenis was afgebakend: van Victoria Station, langs
Buckingham Palace, naar The Mall; St. James's Street, Piccadilly, Marble Arch,
Edgeware Road, Oxford and Cambridge Terrace, met Paddington Station als eindpunt.
Na aankomst van de trein uit Portsmouth duurde het geruime tijd eer de stoet stond
opgesteld. De baar, opnieuw op een affuit geplaatst, werd afgedekt met een purperen
kleed; daar overheen de koninklijke standaard, waarop een der grootmeesters van
het ceremonieel de kroon plaatste en de versierselen van de Orde van de Kousenband
neerlegde. De muziekcorpsen van de Royal Horse Guards en van de 2nd Life Guards
namen hun plaats in. Voorts de compagnieën der Volunteers, de Yeomanry, de
Militia, het Colonial Corps, de Irish and Scots Guards, enz. Even verder de
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vertegenwoordiging van de Royal Navy; vervolgens de militaire attaché's van
bevriende mogendheden en een aantal hoge staf-officieren van het Britse leger voorop maarschalk Lord Roberts, tenger, maar krachtig, kaarsrecht in het zadel.
De stoet stelde zich in beweging. Achter de affuit die de kist droeg, drie ruiters:
koning Edward, rechts van hem Wilhelm op een ranke schimmel. Links van de koning
de hertog van Connaught. Enige meters verder, in schitterende uniformen, de koningen
van Griekenland en Portugal, trouwe bondgenoten. De kroonprinsen van Duitsland,
Denemarken, Zweden en Noorwegen. Vervolgens Frans Ferdinand van Oostenrijk,
alleen. De Oostenrijkse troonopvolger hield niet van grote volksmenigten; nerveus
en wantrouwig van aard, voelde hij zich voortdurend belaagd.
In een volgrijtuig koningin Alexandra met haar drie dochters; in een andere
équipage de koning van België, grijs en waardig. Troepen met berenmutsen, witte
kruisbanden over donkere jassen, hielden de route afgezet. Soms sloegen zij de
handen ineen en zetten zij zich schrap om de opstuwende menigte in toom te houden.
De volksmassa's waren voortdurend in deining. De onverschillige vermoeidheid
week plotseling bij het naderen van de stoet. Men rekte de halzen, drong zover
mogelijk op. Als de stoet voorbij was, sloeg de spanning om in een enigszins lome
onverschilligheid. Men haastte zich huiswaarts, mopperend over de persing van
mensen in de zijstraten. Bevrijd van de ban van het suggestief-historisch moment,
was de geconcentreerde aandacht weer uiteengevallen in individuele begeerten en
beslommeringen.
Te Windsor werd de kist op een andere affuit geplaatst. Schichtig geworden
artilleriepaarden, opgeschrikt door de muziek, steigerden bij het inspannen. Op een
wenk van keizer Wilhelm sprong toen een detachement matrozen naar voren om de
plaats van de paarden in te nemen op het laatste korte traject naar St. George's Chapel.
In de kapel een plechtige uitvaartsdienst. Eindelijk een ogenblik van rust na de
spanning van de tocht door de mensenmassa. Een jongenskoor zong hoog en zuiver.
Na gebed en meditatie werd de vorstelijke dode, symbool van Britse macht en
welvaart, de belichaming van een gelukkig tijdperk, bijgezet in het mausoleum te
Frogmore: diep verborgen in een gewelf vol wijding van een groots verleden.
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[Men had het te Berlijn nog niet beleefd]
MEN HAD HET TE BERLIJN NOG NIET BELEEFD DAT DE KEIZER op zijn verjaardag, de
27ste Januari, niet in de stad was. En nu moest men er bovendien nog in berusten,
dat Wilhelm, van Engeland uit, instructies had gezonden over de strenge hofrouw
welke men in acht behoorde te nemen. Alle feestelijkheden ter ere van 's keizers
verjaardag moesten vervallen, met uitzondering van het traditionele réveil op de
ochtend van de 27ste.
In de Lustgarten stonden om half acht meer dan honderd muzikanten opgesteld,
die, op een commando der officieren, in langzaam paradetempo, tamboers en pijpers
voorop, naar het paleis marcheerden. Daarna van het Schloss in snellere pas naar
Unter den Linden, voortdurend dezelfde melodie ‘Freut euch des Lebens’ spelend.
De kranten schonken gepaste aandacht aan het verscheiden van koningin Victoria,
maar schreven meer over de Boxer-opstand in China, waar de moord op de Duitse
gezant von Ketteler bloedig was gewroken door de verbonden legers onder
gemeenschappelijk bevel van de Duitse generaal graaf Waldersee. Er was reeds een
groot gebied gezuiverd; de bondgenoten rukten nu op de Chinese muur aan.
Het publiek las de kranten evenwel vooral voor de laatste berichten over de
afstandsrit Parijs-Berlijn, waaraan auto's van verschillende nationaliteit deelnamen.
Het eerstaankomende voertuig, een 8 pk Daimler, werd uitbundig toegejuicht. Een
voor een kwamen de wedstrijdwagens binnen, hoog op de wielen, sommige ratelend
als karren op een landweg.
Aan het hof schonk de komst van een Marokkaans gezantschap afleiding. De leider
van het groepje was een statige Mohammedaan, vergezeld van zijn beide vrouwen.
De zorg voor deze twee dames, kort en dik, met donker ponyhaar, scheen de
bezoeker nogal te drukken. Hij wenste dat zij de gehele dag zouden thuisblijven, in
een vertrek met neergelaten jalouzieën. Toen von Bülow de tuin van zijn ambtswoning
voor de gemalinnen van de gezant beschikbaar wilde stellen, wees hij het edelmoedig
aanbod van de hand: de tuin lag te veel open voor onbescheiden blikken.
Bij een diner dat de rijkskanselier zijn exotische gast aanbood - men moest de
vertegenwoordiger van een toekomstig Duits expansiegebied te vriend houden toonde deze zijn gevoelens van
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vriendschap en achting voor zijn buurman, von Richthofen, door hem, naar 's lands
wijs, een lepel appelmoes in de mond te steken: de lepel waarmee de Marokkaan
zelf at.
***
De wijze waarop Bülow de keizer het verhaal over het Marrokkaans bezoek
vertelde, deed Wilhelm luidkeels lachen, enigszins kraaiend, zoals men in ogenblikken
van goed humeur meermalen van hem hoorde. Wilhelm, die direct uit Londen naar
het slot Homburg was gereisd voor een ontmoeting met de rijkskanselier,
beantwoordde het luchtig relaas van Bülow met amusante bijzonderheden over
personen, die hij in Engeland had ontmoet. Hij had bijvoorbeeld gehoord, hoewel
uit weinig betrouwbare bron, dat koning Leopold naar Victoria's begrafenis was
gereisd in gezelschap van zijn geliefde, doch in Engeland direct een andere liaison
had aangeknoopt.
Bülow luisterde slechts met een half oor. Hij nam zijn heer en meester eens
aandachtig op: colbertcostuum, een dasspeld met de initialen van Victoria. Nu en
dan een Engelse uitroep. Blijkbaar weer een Anglicaanse bui, dacht de kanselier en
hij vroeg zich af welke politieke consequenties deze stemming kon hebben.
Men had de gepolijste diplomaat voor een Fransman of een Italiaan kunnen houden,
als zijn haar- en oogkleur niet de Noordelijke afkomst hadden verraden. Hij
imponeerde door elegante manieren en een rustig, weloverwogen optreden. Als
gezant te St. Petersburg, Boekarest en Rome had hij zich de reputatie verworven de
voortzetter van Bismarck's politiek te zijn. Bij alle hoffelijkheid van optreden wist
hij tegenover de keizer een zekere zelfstandigheid te bewaren, welke soms diens
achterdocht wekte. Ook vrienden van de keizer behandelden Bülow soms met een
zekere koelheid. Dacht hij nog wel Duits genoeg, vooral sedert zijn langdurig verblijf
in Italië en zijn huwelijk met de schone Donna Laura Minghetti?
Toen de keizer zijn anecdote had verteld, informeerde von Bülow belangstellend
of hij Lord Landsdowne had ontmoet. Had koning Edward zich nog uitgelaten over
Duitsland's afwijzende houding ten opzichte van Engeland's neiging tot samenwerking
met Duitsland? Begrepen de Britse politici, dat Duitsland zich niet liet intimideren,
zeker niet door de toespelingen van Chamberlain over mogelijkheden van een
Frans-Engelse alliantie? De ‘splendid
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isolation’ zou voortduren; het voordeel der bestaande bondgenootschappen lag aan
Duitse kant.

[Langdurig applaus dwong de spreker]
LANGDURIG APPLAUS DWONG DE SPREKER ZIJN BETOOG TE onderbreken. Zijn woorden
hadden slag op slag doel getroffen, hier te Elberfeld even goed als in Rheine, Münster,
Hamm en andere plaatsen - hoe verder van de zee, hoe groter effect. Duitsland was
op weg een zee-mogendheid te worden en het publiek gaf er blijk van dit te begrijpen:
met enige opvoeding hiertoe tenminste.
Het rumoer luwde. De jonge zee-officier, die de bijeenkomst van de ‘Flottenverein’
te Elberfeld leidde, ging voort met zijn rede: Ik citeer de woorden van admiraal von
Stosch: ‘Onze marine moet in het vuur worden gebracht en voor het offensief
geëlectriseerd.’ Weer dreunde de instemming door de zaal. Achthonderd toehoorders,
tussen met vlaggedoek bespannen muren. Op de achtergrond een spandoek:
‘Deutschland, Deutschland über alles’; ter weerszijden daarvan sterk vergrote foto's
van de nieuwste typen kruisers.
De burgers van Elberfeld, de Schmidts, de Müllers, zij allen gaven voetstoots toe
aan het opvlammend nationalistisch sentiment. Duitsland was op weg een wereldmacht
te worden, wie constateerde het niet met voldoening? Welk recht had Engeland,
Duitsland's gelijkwaardigheid op zee te betwisten? Het gemeenschappelijk beleven
van het patriottisch enthousiasme werkte bevrijdend; men gevoelde zich onttrokken
aan de sleur van het alledaagse bestaan, zoals ook de militaire diensttijd verbroedering
had gegeven. Trouw aan het regiment! Zeker, er waren onaangenaamheden, de ruwe
commando's van sommige Feldwebels. Maar de kameraadschap, het weerzien van
vele oude bekenden als binnenkort de herhalingsoefeningen weer begonnen!
De vloot was nog wel geen realiteit voor de meeste landrotten, doch men begreep
dat de belangen van het Duitse rijk verder reikten dan de grens van de kustlijn.
Nogmaals richtte de spreker zich speciaal tegen Engeland. De snelle opeenvolging
van zinnen, soms vragend, soms ironisch, sarcastisch of pathetisch, schonk de
prikkelende voldoening van het gelijk hebben. Wee degenen, die Duitsland zijn
levensruimte niet gunden! Stille wensen slingerden zich als arabesken om het betoog
van de spreker. Soms dwaalden de gedachten af naar de dagelijkse zorgen.
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Met stemverheffing in zijn slotpredikatie verkondigde de zeeofficier dat de
vaderlandsliefde was af te lezen uit net groeiend ledental van de Flottenverein. Zou
men te Elberfeld achterblijven? Geroep van ‘Neen, neen.’ Er werden liederen
aangeheven.
Na de sluiting van de vergadering kon men aan de uitgang
lidmaatschapsformulieren in ontvangst nemen. Sommigen kochten fotokaarten en
brochures, vooral een licht gele brochure met het portret van von Tirpitz op de omslag:
de afbeelding van een troosteloos streng gelaat, met rondgebogen wenkbrauwen
boven grote bolle ogen; grijze bakkebaarden, in hun lengte contrasterend met het
kale hoofd.
***
Op een der fabrieksterreinen van de firma Krupp te Essen staat een deftig heer,
grijs, enigszins gebogen en vermoeid. Naast hem de forse gestalte van een zeeman
in admiraalsuniform; een halve meter achter de admiraal een viertal kapiteins ter zee,
dichtbij genoeg om de uitleg van Friedrich Alfred Krupp te horen. ‘Mijn
geboortehuis’, en hij wijst op een kleine woning met een leisteendak, als curiositeit
op het fabrieksterrein in stand gehouden, ter herinnering aan de geniale stichter van
het bedrijf.
De gietstaalfabriek en smederij, door Friedrich Krupp opgericht, waren door zijn
opvolger Alfred Krupp voortreffelijk beheerd, zodat diens zoon Friedrich Albert het
bedrijf als een modern industriecomplex had kunnen erven. De kleinzoon van de
stichter, in luxe grootgebracht en zwak van gezondheid, voelde het beheer van de
onderneming dikwijls als een zware last. Maar hij leerde wennen aan de gedachte,
dat het groeiproces vrijwel automatisch doorging, alsof er ternauwernood leiding
voor nodig was. De bestellingen bleven binnenkomen, namen zelfs regelmatig toe.
Friedrich meende veel aan zijn bedrijfsleiders te mogen overlaten.
Gewrichtsrheumatiek en een asthmatische aandoening dwongen hem genezing te
zoeken op Capri. Hij interesseerde zich voor diepzee-onderzoek en bezat in zijn
luxueuze villa ‘Auf dem Hügel’ bij Essen een uitgebreide collectie biologische
preparaten, die hij door enige geleerden liet inventariseren.
De uitbreiding van de Duitse vloot gaf Krupp zorgen. Zij dwong hem tot nieuwe
investaties om aan alle opdrachten te kunnen voldoen. Het bedrijf was als een
vliegwiel van enorme afmetingen,
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draaiend gehouden door de drijfkracht van de conjunctuur, welke op haar beurt weer
de invloed onderging van een wereldhistorisch gebeuren, waarvan de diepste grond
zich aan het menselijk oog scheen te onttrekken.
Zo was het aantal arbeiders van 20000 in 1887 toegenomen tot 40000 in 1901. De
ontwikkeling van het snelvuurgeschut en de uitvinding van nieuwe explosieve stoffen,
het dynamiet en het ‘maliniet’, hadden de technische staf voor vele complicaties
geplaatst, doch steeds weer waren alle moeilijkheden opgelost. In de wedloop tussen
de verzwaring van het geschut en de versterking der afweerpantsers had Krupp zich
aanvankelijk toegelegd op verbetering van de kwaliteit der pantserplaten. Proeven
om platen met een laag chroomstaal te vervangen door homogene platen van
nikkelstaal, bleken echter ook voor de geschutgieterij van waarde. In 1893 werden
de Grusonwerke aangekocht, die voortaan uitsluitend geschuttorens en granaten van
sterk-doorborende kracht zouden vervaardigen; in 1896 was ook de Germaniawerf
te Kiel bij het concern ingelijfd.
Geen gietstaal zonder voldoende ijzer, geen ijzer zonder ruime toevoer van erts.
Men had bijgevolg hoogovens te Rheinhausen in eigen beheer genomen, de kolenmijn
‘Hannibal’ bij Bochum gekocht en financiële medezeggenschap verworven in
ijzerertsgroeven in Lotharingen. Ertsen uit Spanje vulden de opslagplaatsen waar
vroeger alleen kleine hoeveelheden veldspaat, bruinijzersteen en mangaanhoudende
ertsen uit het gebied van Lahn en Siegerland lagen. Er werden ook ertsen betrokken
uit Elba, Turkije, Noord-Afrika en de Kaukasus, tenslotte zelfs uit Brazilië, Japan
en Voor-Indië. Het havenbedrijf van Rotterdam had de grootste moeite alle ertsboten
met bekwame spoed te lossen. Zware sleepboten puften hijgend de Rijn op, met lange
slierten aken achter zich.
Voor de toevoer van arbeidskrachten kon men rustig afwachten hoevelen zich
aanmeldden. Uit alle delen van Duitsland, maar ook uit Polen, Italië, België en
Nederland trokken arbeiders naar het Roergebied - de grootste stroom echter uit de
landbouwgebieden ten Oosten van de Elbe. Landarbeiders en kleine pachters, die
onder de druk van hun armoedig bestaan trachtten uit te komen, overtolligen, verruwd
door gebrek en seizoenwerkloosheid, vervreemd van de grootgrondbezitters, die
vroeger nog patriarchale zorg voor hun horigen hadden getoond, maar thans
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de principes van een strict rationeel bedrijfsbeheer volgden.
Soms werden landarbeiders door ronselaars overgehaald naar het Westelijk
industriegebied te vertrekken; de meesten kwamen echter geheel ‘vrijwillig’, velen
van hen vrijgezellen of huisvaders, die het gezin voorlopig hadden achtergelaten.
Ook na de overkomst van vrouwen en kinderen bleef de mens van agrarische afkomst
zich een vreemdeling voelen, eenzaam en nietig in de wereld van fabrieksschoorstenen
in het land zonder horizon. De banden met de kerk werden losser. Soms boden
vakvereniging of politieke partij enige compensatie voor verdwenen
gemeenschapsvormen. Soms...
***
Krupp leidt zijn gasten naar het nieuwe fabrieksgebouw, de monumentale ‘achtste
mechanische werkplaats’, die haar voltooiing nadert en reeds gedeeltelijk in gebruik
is genomen. Tirpitz, sedert 1897 minister van marine, spreekt over de vlootwet. In
plaats van de vroegere systeemloze uitbreiding thans een nauwkeurige berekening
van de vuurkracht om precies te weten welke offensieve kracht de Duitse vloot kan
ontwikkelen.
Kan de industrie op korte termijn aan iedere opdracht gevolg geven? Krupp haalt
de schouders op. Voorlopig wel, maar hoeveel vlootwetten zullen er nog worden
ingediend? De industrie doet haar best. Ziehier, bijvoorbeeld, het plaatsen van nieuwe
dakoverspanningen op drie fabrieken, zonder onderbreking van het productieproces.
De achtste mechanische werkplaats, met haar gigantische overkoepeling van staal
en glas, 22 meter hoog en 104 meter lang, maakt op haar grondoppervlakte van 9000
m2 een concentratie van machines mogelijk, die speciaal de fabricage van zware
scheepsassen bespoedigt. In het midden van de hal een boorbank van enorme
afmetingen, tussen enige 300-tons draaibanken met electrische aandrijving.
Loopkranen gonzen heen en weer. Stalen beitels vreten aan ronddraaiende ijzeren
staven, breed als boomstammen. Flikkerende metaalschilfers verspreiden een
eigenaardig licht.
Na een rondwandeling door deze fabrieksruimte toont Krupp zijn bezoekers vol
trots de werkplaatsen waar Martinstaal wordt vervaardigd. Voor het eerst is men er
in geslaagd met smeedpersen van 5000 ton arbeidsdruk pantserplaten in de vereiste
vorm te buigen. Vervolgens de geschutgieterijen. Werkstukken in de greep van
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nijdige schaafmachines. Vóór de stoomhamers, in het rosse schijnsel van de vuurgloed
lopen de smeden, stijf in hun bewegingen door hun stugge leren voorschoten. Tussen
stofwolken door komen lange geschutlopen uit hun gietvormen vrij. Zij worden door
kranen opgeheven. De wrange lucht van afgekoeld ijzer vermengt zich met de wasem
van koelwater, dat over de beitels en boren stroomt. In de grillige belichting van
zonnestralen, door bovenramen binnenvallend, glimmen metaaldeeltjes, nu eens
samenballend tot kleine lichtwolkjes, dan weer uiteenrafelend in lange slierten met
groene weerschijn.
In de montagehal een rijke variatie van geschutstypen: stalen 24 cm kustkanonnen
op raamaffuiten, hetzelfde type op duikaffuiten, 28 cm houwitsers, stoer en gedrongen
op hun rad-affuiten, veldhouwitsers van 10,5 cm met caisson-achterwagens en het
elegante 7,5 cm lichte veldgeschut.

[Een kanon in een montagehal]
EEN KANON IN EEN MONTAGEHAL LIJKT OP EEN DIERENtuin-leeuw in een kooi. Een
leeuw is echter pas een roofdier in de vrijheid der wildernis, een kanon eerst een
wapen op het oorlogsveld.
De beide stukken Krupp 7,5 cm-snelvuurgeschut, die de 20ste Februari 1901 de
terugtocht van de Wet bij de Oranjerivier dekten, hadden zich die dag druk geweerd.
Zij hielden een bergpas bij Vrouwpan onder schot. De stofwolken, door inslaande
granaten opgeworpen, de rollende echo's langs de hellingen der Leeuwkoppen,
verstoorden de gewoonlijk zo serene sfeer van het Zuid-Afrikaanse landschap. Tegen
de avond loste het tumult van het geschutvuur zich op in het veel machtiger geluid
van een hevig onweer. Uit laaghangende wolken, aandrijvend uit het Oosten, schoten
bliksemstralen omlaag. In het Westen straalde de avondzon nog. Een korte regenbui,
voorbode van zware slagregens, vaagde over de dorre grond.
Eerst bij het licht van de opkomende maan, na de opklaring die op de buien volgde,
konden de vermoeide Boerencommando's een goede plaats zoeken om hun leger op
te slaan. De paarden drongen zich tegen de mannen aan, hen nog natter makend dan
ze al waren. Het duurde vrij lang eer de wagens waren opgesteld en de tenten
opgeslagen. De grond gaf vochtig op, de nachtwind sloeg de rook
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der lagervuren neer tussen de doornbomen, het uitzicht belemmerend van de
schildwachten die hij de klipranden en oeverbosjes stonden opgesteld.
Terwijl de mannen bezig waren lapjes vlees te braden aan tweevorkige braadspitten,
uit een doorntak gesneden of uit ijzerdraad gedraaid, zat de Wet in zijn tent bij een
walmend olielampje orders te schrijven. De laatst-ontvangen informaties dwongen
hem tot het bevel aan alle verspreide commando's, zich te verzamelen voor een
geforceerde poging de Oranjerivier over te steken. De expeditie naar de Kaapkolonie
had weinig effect gehad; ook dit offensief had de Zuidelijke kolonisten niet in opstand
gebracht. Engelse versterkingen waren in groten getale komen opdagen. De Wet
moest er zelfs op rekenen dat generaal Plumer hem de pas zou afsnijden. Verkenners
hadden immers gemeld dat zij de veerboten bij de samenvloeiing van de Vaal en de
Oranjerivier vernield hadden aangetroffen. Misschien kon men echter stroomopwaarts
nog wel een doorwaadbare plaats vinden.
In de vroege ochtend van de 21ste Februari meende de voorhoede een punt te
hebben ontdekt, waar het water niet diep leek en de stroom wat trager vloeide. Daar
kon de overtocht worden beproefd. Kaffers, donker en naaktglanzend, dreven de
ossen op onder woest geschreeuw. Boeren, hun broekspijpen opgeslagen, liepen over
de klippen of hun voetzolen van leer waren. Zij moedigden hun paarden met
zweepgeklap tot zwemmen aan. Zwaar kruiden de wielen van de wagens door de
modder aan de voet van de steile oeverrand. Een veldsmidse bleef steken, de
verwarring steeg.
Een aantal burgers, met hun breedgerande hoeden, van nattigheid slap afhangend,
besloot eigenmachtig de tocht langs de rivier stroomopwaarts te volgen. Terwijl deze
kolonne zich in het bleke morgenlicht verwijderde, maakte Plumer aanstalten de
achterhoede van het Boerenleger aan te tasten om door een aanval bij Kameeldrift
en Dooterskraal de ontsnapping van de hoofdmacht te voorkomen. Zijn plan slaagde
slechts gedeeltelijk. De Wet wist het gros van zijn leger aan de overzijde van de
Oranjerivier te brengen en aansluiting te vinden bij de troepen, waarmede Smuts in
West-Transvaal opereerde.
De achterhoede van de Boeren moest echter het gelag betalen. Zij werd ingesloten
door de King's Dragoon Guards en de Victorian
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Imperial Bushmen, gesteund door eskadrons van de Imperial Light Horse. Bij
Sleepsteen verloren de Boerencommando's hun Krupp-snelvuurgeschut, enige dagen
later strekten hun omsingelde afdelingen de wapens.
***
Was Engeland op weg de Boerenoorlog te winnen? Zou het jaar 1901 de ontknoping
brengen? Dit waren vragen, die zich in steeds klemmender vorm opdrongen en het
Britse publiek deden grijpen naar krantenartikelen van politici-commentators. Geen
van hen wiens woord zoveel gezag genoot als van de 27-jarige Winston Churchill,
die als oorlogscorrespondent van de Morning Post in het najaar van 1899 door de
Boeren was gevangen genomen en later op wonderbaarlijke manier ontsnapte.
Churchill's beschouwingen waren gematigder van toon dan de meeste andere
verhandelingen in het conservatieve dagblad. Weliswaar had hij tijdens de
verkiezingscampagne van 1900, de zogenaamde ‘khaki-election’, de leus aangeheven
‘iedere zetel door de regering verloren, is een zetel ten gunste van de Boeren’, doch,
na zijn verovering van de parlementszetel voor het kiesdistrict Oldham, begon de
strijdlustige jonge aristocraat een toontje lager te zingen. Nu de overwinning in het
zicht kwam, zag Churchill duidelijker de consequenties van een mogelijke vrede.
Het ging om de toekomst van het Empire, dat op de loyale medewerking van alle
dominions en koloniën was aangewezen.
***
Een steen sloeg een der ruiten van Birmingham's Town Hall aan scherven. Ook
lantarenglazen op het stadhuisplein moesten het ontgelden. De politie voerde een
charge uit. Opgeschoten jongens mikten met bemodderde stenen op een aanplakbiljet
aan een muurvlak tegenover het stadhuis: ‘18 December, Vredesmeeting. Lloyd
George, Parlementslid van het district Caernarvon, spreekt over de noodzaak van
een spoedige vrede. Vrije toegang.’
De burgemeester van Birmingham, de stemming in de staalstad tegen het einde
van 1901 kennend, had deze vredesmeeting niet willen verbieden, doch David Lloyd
George, de jonge, wat overmoedige Welshman wel te verstaan gegeven, dat hij veel
riskeerde.
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Wat zocht hij in het conservatieve bolwerk van Joseph Chamberlain? De
advocaat-politicus, strijdbaar en overtuigd van de noodzaak de vredesbeweging op
gang te brengen, had de hulp ingeroepen van de Liberal Association te Birmingham,
die de grote gehoorzaal van het stadhuis voor hem had weten te reserveren. Maar de
tegenpartij was paraat om te verhinderen dat het beweeglijke, welbespraakte
parlementslid aan het woord zou komen. Zij vulde het voorste gedeelte van de zaal,
gereed tot handelend optreden.
Het bestuur der Liberal Association en de spreker zaten bij het openen van de
vergadering achter een tafel op het podium. De organist speelde ‘Men of Harlech.’
Zodra Lloyd George het woord nam, brak het rumoer los. Ook buiten hoorde men
tumult; de politie deelde blijkbaar rake klappen uit.
Met een stentorstem riep Lloyd George: ‘Het gaat hier nogal levendig toe, voor
een vredesmeeting.’ Geroep van ‘wij willen je vrede niet, maak dat je wegkomt!’
‘Als we het bij voorbaat eens waren, behoefde ik hier niet te komen,’ repliceerde
Lloyd George.
Een oude jongejuffrouw stond op en gilde met schrille stem: ‘Als ik Uw vrouw
was, zou ik U vergif ingeven’, waarop de spreker prompt antwoordde: ‘Als ik Uw
man was zou ik het direct innemen.’
Gelach. Lloyd George had een gedeelte van het publiek op zijn hand, maar degenen
die voor een demonstratie waren gekomen, wisten wat hun te doen stond. Op een
afgesproken fluitsignaal begon een bombardement van stenen, aardappelen en andere
projectielen. Er suisden ook lege flessen door de lucht. Lloyd George retireerde, het
bestuur vluchtte. Toen de Welshman opnieuw naar voren trad werden stoelen naar
het podium geworpen. In de zaal ontstond hier en daar een handgemeen van
opgewonden mannen; een paar vrouwen riepen om politieversterking.
Lloyd George was intussen van het podium gestapt; hij bleef nog even in een
achterdeur staan. Er werden bedreigingen geuit: ‘Als je straks buiten komt, is het
met je gedaan!’
Een inspecteur van politie vatte Lloyd George bij de arm en trok hem mee naar
een zijkamertje. ‘Ik ben een landgenoot van U, mijnheer. Welshmen laten elkander
niet in de steek. Het gebouw is omsingeld. U loopt werkelijk ernstig gevaar.’
‘Ik kan wachten.’
‘Men zal nog uren lang blijven demonstreren. Maar ik weet een
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goede oplossing’, en de inspecteur knoopte een bundel los, die op een stoel gereed
lag. ‘Ziehier, een politie-uniform. U gaat straks gewoon niet ons mee.’
Een kwartier later verliet een groepje politiemannen het gebouw. Het opstandig
publiek buiten wachtte tot middernacht tevergeefs op Lloyd George.

[Keizer Frans Jozef]
KEIZER FRANS JOZEF LIEP MET DRIFTIGE PASSEN HEEN EN weer, zijn handen op de
rug. Waarom meed Frans Ferdinand, de troonopvolger, de Hofburg te Wenen, ook
wanneer hij kon begrijpen dat de keizer hem gaarne zou spreken? Waarom had hij
tot dusver verzuimd verslag uit te brengen over de begrafenis van Victoria?
Frans Ferdinand ontweek een rechtstreeks antwoord. Hij zocht uitvluchten, wetend
dat zijn betoog geen indruk maakte. Intussen dwaalden zijn gedachten af; verstrooid
keek hij naar een schilderij van de overleden keizerin Elizabeth. Hij streek even over
zijn blond haar; zijn blauwe ogen stonden strak en ernstig. Wat verwachtte de keizer
eigenlijk van hem? Flad hij niet slechts bittere verwijten over gehad voor zijn
morganatisch huwelijk met de hofdame Sophie Chotek? En zich scherp over haar
uitgelaten toen hij had verteld, dat zijn vrouw eind Juli haar bevalling tegemoet zag?
Tenslotte was het toch zijn schuld niet geweest, dat na de dood van kroonprins Rudolf
het troonopvolgingsrecht was overgegaan op de oudste broer van de keizer, Karl
Ludwig, zijn vader? En na Karl Ludwig's dood op hem, Frans Ferdinand? Wie kon
hem er een verwijt van maken dat hij tengevolge van een longkwaal zijn militaire
carrière had moeten afbreken?
‘Ge behoeft niet te verzwijgen dat ge me ontloopt!’
‘Verbaast het U na alles wat er is gebeurd?’
Een scherpe opmerking lag de keizer op de lippen, maar hij zweeg. Men had hem
hard en gevoelloos genoemd, omdat hij na het huwelijk van Frans Ferdinand met
Sophie Chotek een verklaring voor de verzamelde hofhouding had doen voorlezen,
waarin werd vastgesteld dat nakomelingen uit deze echtverbintenis geen aanspraak
zouden doen gelden op de troonopvolging. En was het zo vreemd dat hij Sophie, de
in zijn familie binnengedrongen vrouw, te kennen had gegeven haar liever niet bij
officiële ontvangsten ten hove te zien? Had hij ook niet het recht haar een plaats in
de aartshertogelijke loge in de schouwburg te ontzeggen?
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‘Het lijkt me beter de oude kwestie niet wéér op te rakelen.’
‘Ik voel er weinig neiging toe’, antwoordde Frans Ferdinand. Met een stijve buiging
verontschuldigde hij zich. Hij dacht morgen de stad te verlaten om ook dit jaar de
zomermaanden op het eenzame jachtslot Konopischt door te brengen.
Na het vertrek van de troonopvolger zette Frans Jozef zich aan zijn bureau om een
stapel staatsstukken door te lezen. Het werk gaf hem bevrediging. Het was een zware
taak de erfenis der Habsburgers te beheren, maar hij wist dat hij iets van de sacra
majestas der oude Romeinse keizers bezat. En hij was trots op de plichtsbetrachting
waarmede hij de belangen van het rijk behartigde: 's morgens om vijf uur stond hij
op van zijn ijzeren soldatenbed en waste hij zich aan een kleine wastafel met een
ouderwetse lampetkan; even over zevenen liet hij zijn ministers binnenkomen -een
kwelling voor de langslapers - en werd de dagindeling opgemaakt. Daarna begonnen
de besprekingen met de kabinetschef en dicteerde hij een aantal brieven. Hij duldde
echter geen schrijfmachine in zijn nabijheid en verafschuwde ook de telefoon. Hoeveel
decorum was in deze wereld reeds niet verloren gegaan? Hij, de keizer, had een
voorbeeld te geven.
***
De plichtsbetrachting van de keizer plaatste hem niet buiten de luchthartige Weense
bevolking. Frans Jozef vertoonde zich dikwijls in het openbaar. Hij kon uiterst
minzaam zijn, gevoelde zich thuis in alle lagen van het volk en bezat de gave van de
humor, die hem tot de hoofdpersoon maakte van menig anecdotisch verhaal.
Ingewijden schreven zijn kennis van mensen en toestanden - de keizer wist wat
er omging op de renbanen van Freudenau, in het Prater, in de buurt van Rodaun en
in de hotels langs de Südbahn - toe aan zijn intieme relaties met een der geestigste
en best-geïnformeerde dames van Wenen. In alle discretie kon de keizer van
Schönbrunn, door het slotpark, de weg naar Hietzing, buurt van intellectuelen en
kunstenaars, vinden. Het was slechts een korte afstand naar de Gloriettegasse, waar
Frau Schratt woonde, de voormalige toneelspeelster van het Burgtheater. De keizer,
op haar wijze stilzwijgendheid vertrouwend, legde haar gaarne staatszaken voor en
stelde prijs op de natuurlijke schranderheid van haar oordeel. Zij vertelde Frans Jozef
over het doen en laten van zijn onder-
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danen. Er waren velen die haar bezochten en haar hun vertrouwen schonken: hoge
ambtenaren, professoren, toneelspelers, musici. En zij wist velen door keizerlijke
bemiddeling te protegeren; Gustav Mahler bijvoorbeeld, de heethoofdige musicus
met zijn haviksneus en nerveuze ogen, die steeds met het bestuur van de Hofopera
overhoop lag over de hervormingen, welke hij wilde doorzetten: onverkorte
Wagner-uitvoeringen, verduistering van de zaal, het weren van laatkomers en
afschaffing van de claque.
De keizer, niet bijzonder kunstzinnig, wist deze verhalen te waarderen. De
menselijke conflicten boeiden hem, zoals het relaas van Katharina Schratt over de
manier waarop Mahler de Wiener Philharmoniker in toom wist te houden als deze
zich trachtten te ver-zetten tegen de ijzeren tucht die Mahler van hen eiste. Hij had
eens een violist, die dikwijls ziek was, ontslagen met de woorden ‘ziekte is gebrek
aan talent.’ Ach, dat Wenen van hoge kunst naast zoetvloeiende amusementsmuziek,
van galante avonturen, van politieke intrigues, cosmopolitisme en anti-semitisme;
stad van Schnitzler's novellen, in de eeuwige golfslag van menselijke onrust en
lichtzinnigheid, aan de voet van de Stephansdomtoren.
***
Het is weer ‘Gründonnerstag’, de jaarlijkse dag van boetedoening, in April. In de
Holburg zijn vele hoogwaardigheidsbekleders samengekomen om getuige te zijn
van een der eerbiedwaardigste tradities van het Heilige Roomse Rijk.
De keizer treedt de grote zaal binnen. Achter hem hovelingen in wit satijnen kleren,
met het rood van het Malthezer Kruis, gevolgd door leden van de generale staf in
gala-tenue. Frans Jozef buigt eerbiedig voor de kardinaal-aartsbisschop van de stad
en voor de pauselijke nuntius, monsignore Galimberti.
De voetwassing kan beginnen: twintig bedelaars, zorgvuldig voor deze dag
uitgezocht, vooraf medisch gekeurd en behandeld, worden binnengeleid. Beduusd,
verstolen om zich heen kijkend, staan zij als offerdieren voor een altaar.
De aartsbisschop leest uit het Evangelie van Johannes voor en roept daarna: ‘posuit
vestimenta sua’ (legde zijn Heren af). De keizer overhandigt zijn hoed en zijn sabel
aan een adjudant. De aartsbisschop vervolgt: ‘et coepit lavare pedes discipulorum’
(begon de voeten van zijn discipelen te wassen).
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Een hofdienaar met een zilveren emmer besprenkelt de voeten van de bedelaars, die
zich reeds vooraf van hun schoeisel hebben ontdaan. De keizer knielt bij ieder van
hen neer om de waterdroppels met een wollen doek af te vegen. Daarna krijgt ieder
sokken en schoenen, met de aanzegging voor de tafel te verschijnen, waar Frans
Jozef hen zou ‘spijzigen.’
De arme drommels lepelen haastig en schichtig een kom soep leeg, nadat de keizer
het gerecht heeft voorgeproefd en goedkeurend heeft geknikt. De mannen krijgen
een wenk, verder verstrekte etenswaren mee naar huis te nemen; ze zullen deze in
eigen omgeving met meer smaak verorberen.
Dan volgt de afsluiting van het heilig ritueel: knielend voor de keizer krijgt ieder
een beurs aan een koord om de hals gehangen - een beurs, die waarschijnlijk veertig
zilverstukken bevat. De aartsbisschop spreekt zijn zegen over hen uit, de plechtigheid
is geeindigd.

[Toen het vlaggeschip van de tsaar]
TOEN HET VLAGGESCHIP VAN DE TSAAR, DE STANDART, de 18de September 1901
de haven van Duinkerken binnenstoomde, was de Frans-Russische alliantie reeds
een zevental jaren oud en in haar hechtheid boven iedere twijfel verheven. Dit laatste
behoefde niet louter uit de vriendelijke uitlatingen over en weer te worden afgeleid.
Ook de beursstatistiek sprak een duidelijke taal: in 1892, vóór het bondgenootschap,
bezaten de Franse beleggers - meest boeren en kleine middenstanders - 2,5 milliard
goudfrancs aan Russische staatspapieren; na de geheime alliantie van 1894, tegen
het einde van dat jaar 8,752 milliard, in 1898 11,017 milliard en in 1901 11,809
milliard francs. Voldoende in ieder geval om tsaar Nicolaas II warm te begroeten zoals men onder de invloed van de pers er aan gewend was geraakt al wat Russisch
heette met verering tegemoet te treden: schrijvers, schilders, dansers, enz.
Op de kade, tegenover de plaats waar de Standart meerde, prijkte een enorme
baldakijn, rijk versierd met palmen en draperieën in de nationale kleuren. President
Loubet, stijfjes in zijn rokcostuum, waarvan de panden nu en dan door een windvlaag
opzij-uit woeien, herhaalde in gedachten enige passages van de welkomstgroet, die
hij zou uitspreken - een speech, die ditmaal in overleg met de volledige ministerraad
was opgesteld.
Eindelijk was het zover, dat Loubet de tsaar en de tsarina, slanke
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verschijning in haar lange zwarte mantel, tegemoet kon treden om hen voor te stellen
aan de ministers Delcassé, Waldeck-Rousseau, Deschanel en aan admiraal Gervais.
Na de toespraak van de president vond nog enig ceremonieel plaats: aanbieding van
symbolische geschenken (brood en zout) door burgemeester Dumont, vervolgens
van twee bouquetten door vertegenwoordigsters der Duinkerkse dames, evenals van
een cadeau overhandigd door een afgevaardigde van de stedelijke visvrouwen; een
kostbaar geschenk, dit laatste: een gouden vis met diamanten ogen.
Na de lunch vertrok het gezelschap naar Compiègne, het uitgangspunt voor het
bijwonen van grootscheepse militaire oefeningen. Het moest immers duidelijk zijn
dat het bezoek van de tsaar een militair bondgenootschap bezegelde. Overal langs
de spoorlijn stonden op korte afstand van elkaar schildwachten opgesteld. Slechts
bij enkele spoorwegovergangen waren groepjes juichende toeschouwers toegelaten,
een Potemkin-arrangement, dat de tsaar als iets vanzelfsprekends accepteerde.
De volgende dag trok te Vitry-de-Reims de grote parade voorbij: vier legercorpsen,
in het geheel 120000 man. Tijdens het langdurig défilé, waarvan Nicolaas slechts
een gedeelte kon overzien, liet hij zich technische bijzonderheden over het 75
mm-snelvuurkanon uitleggen. Na generaal Brugère te hebben gecomplimenteerd,
begaf het vorstelijk echtpaar zich naar de kathedraal van Reims. Daar vond de
ontvangst plaats door kardinaal Langénieux, omringd door een groep kanunnikken
in vol ornaat.
Terwijl het eentonig gedreun van soldatenlaarzen - het tweede legercorps boog
over Reims naar het Noorden af - de kerkramen in voortdurende lichte trilling hield,
schreden Nicolaas en zijn gemalin, begeleid door de geestelijken, door de kerk. Voor
het altaar bleef Nicolaas enige ogenblikken in gebed verzonken staan: Frankrijk en
Rusland. God's zegen? De late middagzon verlichtte de veelkleurige roos in de
Westfaçade, het was alsof er een nimbus verscheen om een Christusbeeld in het
middenschip. In een naburige straat ratelden enige batterijen zwaar veldgeschut
voorbij.
Verstoord keek kardinaal Langénieux op. Een opmerking over het militair vertoon
lag hem op de lippen, maar met een blik op de tsaar, pompeus, met veel ridderorden
en glanzende hoge laarzen zweeg hij. De tsarina sloeg een kruisteken voor een
Mariabeeld.
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De 20ste September was gereserveerd om de vorstelijke gasten een rustdag te gunnen
te Compiègne. Niet zonder bijbedoelingen hadden zij zelfs om volledig incognito
gevraagd. Een geheime afspraak dwong tot behoedzaamheid: een wonderdokter uit
Lyon, ‘le mage Philippe’ zou aan Nicolaas en de tsarina worden voorgesteld.
Philippe Nizier-Vachod, in 1849 te Loissieux geboren, was op 13-jarige leeftijd
te Lyon bij een slager, een oom van hem, in de leer gekomen. Hij begon zich op
occulte wetenschap en genezingen door handoplegging toe te leggen en verwierf
zich geleidelijk een grote reputatie als magnetiseur. Na enige malen te zijn veroordeeld
wegens het onbevoegd uitoefenen van de geneeskunde, associeerde hij zich met een
jonge arts. Zijn clientèle breidde zich uit tot in de hoogste kringen van Frankrijk.
Daarbij kwam hij ook in aanraking met invloedrijke buitenlanders, o.a. met de
groothertog Pierre Nicolaiéwitch en diens vrouw groothertogin Melitza.
De tsarina, de vroeger Protestantse prinses Alice van Hessen, na haar huwelijk
Alexandra Féodorovna geheten en tot de Grieks-Katholieke kerk toegetreden, verviel
in het eenzame paleis van Tsarskoïé-Sélo, ver van de Petersburgse hofhouding, in
stemmingen van mystieke onrust. Het feit, dat zij dochters ter wereld bad gebracht
en geen mannelijke troonopvolger vervulde haar met een nerveuse spanning, die
spoedig tot gevaarlijke excessen zou leiden: een zich toevertrouwen aan
wonderdoeners van allerlei slag. De eerste, die tot de intimiteit van haar bestaan
doordrong, was de afschuwelijke dwerg Mitia Kouliaba, die slechts onverstaanbare
klanken kon uitstoten.
Tsaar Nicolaas, wiens melancholieke ogen en lange smalle handen een zekere
overgevoeligheid verrieden, was zelf al evenzeer geneigd tot het bovennatuurlijke,
waar het alledaagse leven geen uitkomst bood. Brieven uit Frankrijk maakten hem
attent op ‘le mage Philippe’, de wonderdoener van Lyon. De tsarina ging gretig op
de ontvangen suggesties in. Zo vond de reis naar Duinkerken en Compiègne, in het
najaar van 1901, niet om louter politieke redenen plaats.
Enige rechercheurs van de keizerlijke politie, die enkele weken in de buurt van
het huis van Philippe, 35, Rue de la Tête d'or te Lyon, alle gewenste informaties
hadden ingewonnen, leidden de wonderdokter te Compiègne, de 20ste September,
bij de tsaar en
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zijn gemalin binnen. Waardig en vrijmoedig, bescheiden en zelfbewust stond Philippe
tegenover het vorstenpaar, onberispelijk gekleed in een eenvoudig zwart costuum.
Zijn ogen, enigszins verscholen onder zware oogleden, vertoonden een telkens
wisselende glans. Zij boeiden de tsarina; vol vertrouwen zag zij hem aan en in enige
fluisterende woorden verzocht zij Nicolaas een afspraak voor een langdurige
‘behandeling’ te maken. ‘Le mage Philippe’ vertelde, de gave te bezitten om bij het
begin van een zwangerschap invloed uit te oefenen op de sexe van het ongeboren
kind. Hij was gaarne bereid een vorstelijk verzoek als een bevel op te vatten en zich
te vestigen waar de tsaar op zijn tegenwoordigheid prijsstelde.
De 21ste September woonden de Russische vorsten nog een parade bij in de buurt
van Béthune. Van het voorgenomen bezoek aan Parijs meenden zij te moeten afzien.
De volgende dag, bij het passeren van de Franse grens, zonden zij uit
Pagny-sur-Moselle een telegram in hartelijke bewoordingen aan Loubet, zonder
opheldering te geven over het abrupt einde van hun bezoek.
Voor de Russische politie, toch reeds vol zorgen over de telkens weer
geconstateerde socialistische en nihilistische deining, was de vervroegde terugkeer
van het vorstenpaar een organisatorisch probleem. In allerijl moesten troepen worden
aangevoerd om de spoorlijn van de Russische grens tot aan St. Petersburg te doen
bewaken zoals dit gebruikelijk was bij reizen van de tsaar. Een dubbel cordon van
bewakers, gedeeltelijk infanterie, ten dele cavallerie, betrok de keten van wachtposten,
die bij alle spoorwegovergangen, bruggen en viaducten, nog eens extra werden
versterkt. 's Nachts werden overal langs de spoorlijn pektonnen aangestoken, die met
hun walmende wapperende vlammen rails en omgeving verlichtten. Tegen de tijd
dat de keizerlijke trein een station passeerde, werd daar het reizigersverkeer stopgezet.
Ook het goederenvervoer moest worden onderbroken.
Meestal stoomde een zwaarbewaakte voor-trein 30 à 60 minuten voor de hoftrein
uit - waarbij men nooit met zekerheid wist, in welke van deze treinen de salonwagen
van de keizerlijke familie meereed.
***
Het Sociaal-Democratisch Comité te Tiflis was in voltallige zitting bijeen. Het
had een halve nacht vergaderd om te bepalen welke
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weg moest worden gevolgd om in de petroleumsteden Bakoe en Batoem de
revolutionnaire propaganda te versterken, zich verbazend over de eigengereidheid
waarmede het jongste lid, Joseph Djugashvili - later als Stalin bekend - de hem
gegeven instructie becritiseerde en eiste, dat men hem meer de vrije hand zou laten
bij organisatie der arbeidersbeweging in het petroleumgebied.
Overigens wel een knaap in wie men vertrouwen kon hebben deze Djugashvili.
In het ouderlijk huis had hij zijn eerste les in moderne economie gehad: zijn vader,
de schoenmaker Vissarion Djugashvili (gehuwd met de dochter van een slaaf) moest
zijn zelfstandig ambacht prijsgeven door de concurrentie van een naburige
schoenenfabriek. Hij verhuurde zich toen als arbeider.
Joseph's moeder, een diep-religieuze vrouw, koesterde de eerzucht haar zoon
‘Soso’ een goede schoolopvoeding te geven. Het was voor de ouders een vreugde
hun begaafd kind opgenomen te zien in het Theologisch Seminarium te Tiflis (18941899) om daar zijn opleiding tot priester te ontvangen. De jeugdige seminarist trof
er echter geen sfeer van rustige studie aan. De ‘russificatie’ van het vroeger min of
meer autonome Georgië had onder de studenten een geest van bittere oppositie doen
ontstaan, die bij enkelen nog verder ging, in de richting van het socialisme.
Stalin (indien wij hem thans reeds zo mogen noemen) nam de nieuwe denkbeelden
gretig in zich op. Escapades uit de sombere barak-achtige gebouwen van de school
voerden Hem naar de arbeidersbuurten van Tiflis, naar rokerige vergaderzaaltjes,
waar eindeloos gediscussieerd werd over Marx, Engels en Bakoenin. Toen men hem
betrapte op het binnensmokkelen van socialistische literatuur, werd hij van school
verwijderd. Hij brak met de Grieks-Katholieke kerk en wijdde zich verder aan
journalistieke arbeid voor een in het geheim gedrukt socialistisch tijdschrift.
Na verloop van tijd oordeelde het Sociaal-Democratisch Comité het nodig hem
uit te sturen voor agitatie in streken, die overrijp waren voor socialistische actie.
Bij aankomst te Batoem, eind 1901 (onder de schuilnaam ‘Koba’), bleek de situatie
minder overzichtelijk te zijn dan Stalin zich had voorgesteld. Hier stond geen solidair
proletariaat tegenover een klasse van bezitters. Allerlei rassen- en oude
stamtegenstellingen vermengden zich met eigendomsconflicten. In de haven
grotendeels
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Tartaren, verarmde kleine boeren en vissers, afhankelijk van Armenische speculanten,
die op hun beurt weer in verbitterde strijd waren gewikkeld met voormalige
stamhoofden, alle mogelijke beys en khans, die rechten lieten gelden op
petroleumconcessies.
Het gehele gebied van de Kaukasus, vanouds feodaal bestuurd, beheerst door de
normen van Oosterse stamsolidariteit, geraakte deining door de geldhuishouding en
het economische rationalisme, die door de petroleumboringen ieder eigendomselement
tot een speculatie-object maakten. Oude stamveten, hier en daar ook bloedwraak,
werden nu op ander niveau uitgestreden. Grote groepen sloten zich ook aaneen tegen
de opdringende macht van Rusland, althans tegen de centraliserende neigingen van
St. Petersburg.
Bakoe, de vroegere woestijnstad, werd een stad van lemen hutten en paleizen. Het
Rothschildconcern liet er enige hoge en luxueuze kantoorgebouwen plaatsen, omringd
door weelderige plantsoenen. Even verder lag het strand, grauw en steenachtig, bedekt
met olie en stadsafval. Het rook er naar zout en petroleum. Maar de grootste
bedrijvigheid heerste op het schiereiland Apcheron, het gebied der boortorens.
Het bouwen van de boortorens, gedeeltelijk van hout, doch met geleidelijk
zwaardere ijzerconstructies, vergde een groter concentratie van handenarbeid dan
de boorwerkzaamheden. Arbeidjaners, Daghestaners, Perzen, Tartaren en Russen
krioelden daar in haastig geïmproviseerde dorpjes. Zij huisden met vrouwen, of met
doortrekkende meisjes-zwervelingen in vochtige, onverlichte barakken, waarin smalle
houten britsen als slaapplaatsen dienden. Tegen de berghellingen lieten de olie-beys
hun paleizen bouwen, met ommuurde rozentuinen. Zij hadden ieder hun eigen
lijfwacht. Langs de rand van deze samenleving vol contrasten: talrijke lepralijders,
vagebonden, dieven, enz. Menig lijk verdween in een verlaten olieschacht of spoelde
aan langs de vettige rand van het strand. De misdaad tierde welig. Ook de
revolutionnaire propaganda: de geheime krant ‘Arbeiders van Bakoe’ ging er van
hand tot hand.
Stalin bemerkte spoedig, dat een opstand eerst kon worden voorbereid als de
bevolking enigermate tot rust was gekomen. Zolang men van de ene kant naar de
andere trok was kern- en celvorming niet mogelijk. En nog steeds dreven nieuwe
rijke boringen de arbeiders heen en weer naar gebieden waar de hoogste lonen werden
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geboden, nu eens naar het plateau ten Noorden van Bakoe, dat in 1901 8.700.000
ton produceerde, dan weer naar de juist-aangeboorde spuiters ten Zuiden van de stad,
het olieveld bij Bibi Eibat, dat in 1902 twee millioen ton voortbracht. Slechts onder
de havenarbeiders van Batoem vond Stalin voldoende medewerking tot oprichting
van een hechte vakorganisatie.

[De 24ste dag van de achtste Maan]
DE 24STE DAG VAN DE ACHTSTE MAAN - 24 OCTOBER 1901 - zette de stoet van de
keizerin-weduwe, Tz'e-sji, de regentes, zich in beweging. Eindelijk kon zij Hsi-an
verlaten, de stad waar zij na haar vlucht uit Peking, toen de Chinese nationalisten in
hevige gevechten waren gewikkeld met buitenlandse marinedetachementen, langer
dan een jaar had gewoond.
Na een offerfeest voor de God van Oorlog, de beschermer van de Manchu-dynastie,
waren de wagens langzaam in de richting van Ho-nam fu gereden. Te K'ai-fêng,
werd de 66ste verjaardag van de vorstin gevierd. Zij zag er nog jong uit, met haar
gitzwart haar, in haar coquet gewaad van gele zijde, zwaar van goudborduursel. Ruim
veertig jaren had zij het land met vaste hand bestuurd, zonder er evenwel in te slagen
het verval van het rijk en de penetratie der ‘barbaren’ te stuiten.
Heimelijk had zij de Boxers, onder leiding van prins Tuan, aangemoedigd hun
religieus en nationalistisch fanatisme tegen de vreemdelingen in de waagschaal te
werpen. Zij had de wijze raad van haar oude raadsman Li Hung-chang in de wind
geslagen: stenen zijn sterker dan eieren. De wapens der ‘barbaren’ zouden immers
het overwicht behouden. Verwoesting bedreigde de hoofdstad van het Hemelse Rijk.
Het was volgens Li Hung-chang te voor zien geweest, dat men niet moet proberen
met een of ander projectiel een rat dood te gooien, die tussen kostbaar porcelein door
loopt.
In het belang van het rijk, de barbaren tegemoetkomend met geveinsde
vriendelijkheid, hadden de Chinese onderhandelaren deemoedig berouw getoond.
De keizerin-weduwe kondigde strenge straffen aan voor degenen, die het hadden
gewaagd de goede verstandhouding met het buitenland te verstoren. Haar respect
voor de leiders der rebellie moest zwichten voor de politieke noodzakelijkheid een
streng gebaar te maken: Prins Tuan werd
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verbannen, enige van zijn medewerkers onthoofd. Bij wijze van gratie mochten
enkelen zelfmoord plegen.
De vertegenwoordigers der mogendheden lieten zich door Li Hung-chang er van
overtuigen, dat terugkeer naar Peking van de keizerin-weduwe wenselijk was. Tz'e-sji,
die, om ‘haar gezicht niet te verliezen’, reeds had overwogen een nieuwe hoofdstad
ver in het binnenland te kiezen, waardeerde de veranderde gang van zaken.
Nu was zij dus op weg naar de Keizerlijke stad. De wagens vorderden gemiddeld
25 mijl per dag. Bij het oversteken van de Gele Rivier werden offeranden opgedragen
aan de God der Rivieren. Op een draakvormige boot, speciaal voor deze gelegenheid
gebouwd, staken Tz'e-sji en haar hofdames de brede stroom over.
Tussen de Gele Rivier en Cheng-ting fu sloten zich een groot aantal Manchu-edelen
met ruitergevolg bij de keizerlijke processie aan. Het was nu bitter koud, halverwege
December, op het 250 mijl lange traject. 's Nachts stonden fakkeldragers bij de
rustplaatsen opgesteld. De gouverneur van de provincie had de gehele weg met zachte
klei laten bepleisteren.
Eindelijk werd Cheng-ting fu, het beginpunt van de spoorlijn naar Peking, bereikt.
De keizerin-weduwe zou haar eerste treinreis ondernemen. Zij controleerde het
overladen van haar karavaan in de spoorwagons, confereerde met de directeur van
de lijn, M. Jadot (een Belg, het eerste gedeelte van de lijn was met Belgisch kapitaal
aangelegd), babbelde vrolijk met haar hofdames en vond ook nog tijd om een aantal
missives uit Peking door te lezen en zelf een decreet op te stellen over haar wens,
vertegenwoordigers der buitenlandse mogendheden met hun dames ten paleize te
ontvangen.
De 3de Januari 1902, precies op het vastgestelde uur, 's morgens half tien, verliet
de keizerlijke trein Chang-ting fu. Na een onderbreking van de reis te Pao-ting fu,
droeg M. Jadot de 6de Januari de verantwoordelijkheid over aan de bedrijfsleider
van de Britse spoorlijn, op het traject Feng-T'ai-Peking. Tz'e-sji, bijgelovig, had zich
door haar waarzeggers laten vertellen, dat zij goed deed Peking niet te bereiken vóór
twee uur in de namiddag, de 7de Januari. Ook dwongen zekere voortekenen haar
afstand te doen van het plan bij het Zuiderstation uit te stappen; zij wenste bovendien
de rust van haar voorouders niet te verstoren door zonder het gebruikelijk eerbetoon
per spoor dicht langs hun graven te rijden.
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Vooral dit laatste argument werd door de priesters en literatoren met waardering
vernomen. De keizerin-weduwe gaf er ook thans blijk van, de deugden van Confucius
te kennen. Men vergaf haar gaarne de uitvaardiging van het decreet, dat om ‘redenen
van staat’ de ontvangst van vreemdelingen in De Verboden Stad aankondigde. Ieder
kende Tz'e-sji's realisme voldoende om te begrijpen dat slechts uiterste politieke
noodzaak het toelaten van barbaren op plaatsen van heilige cultuur rechtvaardigde.
Zo verlieten de keizerin-weduwe en haar gevolg de trein dus aan het kleine
tussenstation Machiapu. Bij de Yung-ting poort werden de draagstoelen een ogenblik
neergezet voor het uitspreken van de vereiste geloofsformules. Daarna ging de optocht
langzaam verder; er werd wierook gebrand, priesters zongen hun melodieus ritueel.
Toen Tz'e-sji hoffelijk voor een groepje vreemdelingen boog, mompelde het volk:
‘De Oude Boeddha (zo noemde men in het Noorden gaarne de keizerin-weduwe)
groet de vreemde duivels.’ Met verheugde gebaren begroette de regentes de
vertrouwde omgeving, die zij zo lang had moeten missen: het Paleis der Hemelse
Zuiverheid, de Rotstuinen en de Lama tempel, de Witte Pagode en de Westelijke
Poort van de Roem, toegang gevend tot het hart van de Verboden Stad. Zodra zij
zich in het binnenpaleis Ning Shou Kung bevond, liet Tz'e-sji de schat opgraven, die
zij bij haar vlucht aan de aarde had toevertrouwd.
In de volgende jaren kondigden lange reeksen decreten hervormingen aan, gericht
op de modernisering van het Hemelse Rijk; uitzending van talentrijke jonge mannen
naar West-Europa en de Verenigde Staten, afschaffing (in 1905) van het
examenstelsel, dat de wijsheid der klassieke boeken te eenzijdig in stand hield zonder
begrip voor de eisen des tijds, veranderingen in het bestuurssysteem en verbetering
van het verkeerswezen.
Op korte termijn echter een beknopt decreet van posthurne hulde voor de concubine
‘Parel’, gestorven op de dag van de vlucht van de keizerin-weduwe. Weliswaar had
Tz'e-sji zelf een wenk gegeven haar rivaal in een put te doen werpen, maar nu achteraf
meende zij toch goed te doen, de vrouw die zij uit de weg had laten ruimen, met veel
rouwbeklag over haar ‘zelfmoord’, enige hoge titels te geven. Bij haar leven stond
ze de regentes in de weg,
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na haar dood moest echter rekening worden gehouden met haar geest, die naar oude
gewoonte, met het gebruikelijke eerbewijs, een plaats toegewezen moest krijgen in
de enigszins vage, doch daarom niet minder reële hiërarchie van het schimmenrijk
der doden.

[In de schittering van uniformen en elegante]
IN DE SCHITTERING VAN UNIFORMEN EN ELEGANTE avondtoiletten, kleurrijk
schouwspel in de grote zaal van Marlborough House, de 8ste Februari 1902, had de
Duitse gezantschapsattaché von Eckardstein slechts oog voor twee personen: voor
de gastheer, koning Edward en de Franse gezant Cambon. Zijn rijzige gestalte stelde
hem in staat over vele hoofden heen te kijken en het tweetal, dat in druk gesprek naar
de naburige biljartkamer liep, te blijven observeren. Von Eckardstein volgde hen zo
onopvallend mogelijk; hij keek op zijn horloge. Langslopend ving hij de woorden
‘Egypte’ en ‘Marokko’ op.
‘Dus toch?’, vroeg de gezantschapsattaché zich af. Voltrok zich de toenadering
tussen Engeland en Frankrijk, waarvoor hij in dringende, steeds onbeantwoord
gebleven telegrammen had gewaarschuwd, tegen de mening van Bülow en Holstein
in? Zelf was hij er van overtuigd, dat Engeland zijn ‘splendid isolation’ zou prijsgeven
en voor de hangende koloniale geschillen met Frankrijk een compromis zou weten
te vinden. Met zorg nam hij de groeiende anti-Duitse stemming in Engeland waar
en was hij geneigd aan de rede van Chamberlain te Edinburgh, de 25ste October
1901, een groter betekenis toe te kennen dan men in Duitsland deed.
Von Eckardstein controleerde dat het gesprek tussen Edward en Cambon precies
28 minuten had geduurd. Hij besloot in de buurt van de koning te blijven, doch
bemerkte spoedig dat Zijne Majesteit quasi-verstrooid langs hem heen keek.
Enige uren later, toen de rijtuigen reeds begonnen voor te rijden en vele gasten
met de nodige plichtplegingen afscheid namen, bracht een kamerheer von Eckardstein
een briefje, waarop de koning de woorden had gekrabbeld: ‘Ontvang U gaarne in
mijn werkkamer.’
Koning Edward begroette von Eckardstein met warme hartelijkheid. Hij verzocht
hem bij het open haardvuur plaats te nemen, schonk hem eigenhandig een
whiskey-soda in en offreerde hem een sigaar uit een fijn-bewerkt kistje Uppman-1888. ‘Een geschenk

P.J. Bouman, Revolutie der eenzamen

44
van mijn vriend Ruben Sassoon’, merkte de koning lachend op.
Er viel een korte stilte. Daarna nam Edward het woord om te vertellen, dat het
hem bekend was welke moeite von Eckardstein zich had getroost om de keizer en
de rijkskanselier geïnformeerd te houden over de richtlijnen der Engelse politiek.
De koning wilde openhartig zijn: het standpunt van Bülow was hem niet duidelijk.
Meende men werkelijk dat Engeland geen bondgenoten zou kunnen krijgen? Een
Engels-Duitse alliantie zou zeker voordelen hebben gehad voor de Europese politiek.
Maar voor Engeland viel een entente met Frankrijk ook niet te versmaden!
Von Eckardstein erkende de zorgen van de koning te delen. Er lag iets stars in het
Duitse buitenlands beleid, iets ‘weltfremds’, dat men eigenlijk niet van een man als
Bülow zou verwachten. Maar wisten de ingewijden niet dat duistere machten op de
achtergrond de politiek beheersten? Hoe ver de invloed van baron von Holstein reikte,
kon niemand met zekerheid vaststellen, doch von Eckardstein was van mening, dat
de rijkskanselier en de keizer in de schematische rechtlijnigheid van Holstein's visie
gevangen bleven. Hij zou nog één poging doen de keizer van de gevaren der huidige
situatie te overtuigen en hoopte daartoe binnenkort zelf naar Berlijn te vertrekken;
de keizer zou hem zeker een lang en vertrouwelijk onderhoud toestaan.
‘En voor het moment misschien voor Uw standpunt worden gewonnen’, meende
Edward.
De koning stond op. Hij geleidde von Eckardstein zelf naar de hall. Het was reeds
diep in de nacht. In de eetzaal hoorde men het personeel de tafel afruimen; buiten
de voetstappen der schildwachten. Het rijtuig van de Duitse legatie reed voor; bij het
instappen wierp von Eckardstein nog even een haastige blik op de verlichte
vensterramen van koning Edward's werkkamer.
***
‘Hij kon beter zijn ontslag vragen’, mompelde von Holstein, toen hij von Bülow's
brief las, waarin de rijkskanselier verslag deed van Eckardstein's bezoek aan de
keizer, eind Februari 1902. Zoals te verwachten viel, was de keizer diep onder de
indruk gekomen van het vertoog van de gezantschapsattaché. Het had de rijkskanselier
zelfs heel wat moeite gekost Wilhelm er van te overtuigen, dat ook deze keer de
beproefde tradities der Duitse politiek nog
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niets van hun betekenis hadden verloren. Engeland zou zijn isolement niet gemakkelijk
kunnen verbreken.
Holstein plaatste enige kanttekeningen bij de brief. Toenadering tussen Engeland
en Frankrijk leek hem niet uitgesloten. Het zou dwaas zijn passief te blijven afwachten
hoever deze toenadering zich zou uitstrekken. Duitsland moest waakzaam blijven
en in het troebele Afrikaanse water vissen. Waarom zou het zelfs geen aanspraken
op Marokko doen gelden om op die manier een wig te drijven tussen beide
mogendheden, die Noord-Afrika voor zich wensten te monopoliseren?
Het was slechts de vraag of Bülow en de keizer hiertoe de moed hadden. Kon het
zijn dat zijn prestige in de Wilhelmstrasse enigermate aan het tanen was? Het prestige
van hem, Friedrich von Holstein, de laatste erfgenaam van Bismarck's politiek, die
hij in al haar vertakkingen meende te overzien?
Menige brief, die het adres droeg: ‘Seiner Exzellenz dem Herrn Wirklichen Geheimen
Rat Baron Fritz von Holstein, Grossbeerenstrasse 40, Berlin SW 47’, bevatte
staatsgeheimen, die nooit de veilige bergplaats van het ministerie-archief zouden
bereiken. Menige bezoeker, die een avond doorbracht in Holstein's burgerlijke,
ongezellige vrijgezellenwoning, ging heen met het onbestemde gevoel in een of ander
complot betrokken te zijn geraakt.
Holstein was een man van intrigues. Wat bewoog deze man, door staar
half-verblind, de ogen rood en vermoeid van het harde werken, soms roerloos achter
de dikke brilleglazen, zijn wil op te leggen aan degenen, die in de ambtelijke hiërarchie
boven hem stonden? Zijn gezicht, met het brede gewelfde voorhoofd, de gebogen
neus en de korte grijze baard, vertoonde eerder een uitdrukking van goedhartigheid
dan de spanning der machtswellust.
Kind van rijke ouders, door huisonderwijzers opgevoed, betrekkelijk zwak van
gezondheid, was Fritz von Holstein eenzaam opgegroeid en steeds een eenzame
gebleven: ongehuwd, zonder intieme vrienden. Zijn later gepubliceerde
correspondentie met een gehuwde vrouw, Ida von Stülpnagel, voor wie hij een
oprechte verering koesterde, bewijst dat hij de eros kende - echter niet in een vorm,
die zijn leven inhoud kon geven. Het ontbreken van religieuze bezinning versterkte
de neurotische trekken in dit toch reeds zo gewrongen karakter, dat zich steeds
eenzijdiger richtte op
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het hanteren van macht, met een drang naar complicaties, welke hem van ‘gewaagd’
spel deed genieten als een schaakspeler die door brillante offercombinaties de partij
in beweging houdt.
Slechts Bülow, wetend hoe hoog de inzet van het spel soms was, scheen zich soms
aan Holstein's invloed te kunnen onttrekken. Hij slaagde er echter niet in zijn
onafhankelijkheid onder alle omstandigheden te bewaren. Er werd gefluisterd dat
Holstein in het bezit was van brieven, die de prinses von Bülow konden
compromitteren.
Holstein zelf maakte hierop nooit enige toespeling. Hij deed zijn dagelijkse
wandelingen, dineerde in een of ander klein restaurant in Berlijn-West (niet meer
zoals vroeger bij Borchardt in de Französische Strasse), ging onopvallend zijn bureau
binnen, met een vriendelijke groet ook voor de laagste ambtenaar en behandelde
punctueel alle stukken, die men hem voorlegde. Eerst 's avonds, in zijn woning
Grossbeerenstrasse 40, herwon hij de vrijheid, die hem in staat stelde het politieke
schaakspel van Bismarck naar willekeur te vervolgen.
***
Een missive van het Franse gezantschap te Berlijn vermeldde min of meer terloops
in een uitvoerige beschouwing over de Duits-Italiaanse relaties, een bezoek van de
Duitse gezantschapsattaché te Londen, von Eckardstein, bij de keizer, eind Februari
1902.
‘M. Cambon wil te Londen hierover wel nadere informaties inwinnen’, noteerde
Delcassé, de Franse minister van buitenlandse zaken, in de kantlijn - een van die
notities en marge, welke soms het uitgangspunt kunnen worden voor uitvoerige
diplomatieke besprekingen.
Théophile Delcassé was een kleine beweeglijke man, van Zuidelijke levendigheid,
maar tot eenzaamheid geneigd. Zijn zwart haar, ruwe pokdalige huid en schitterende
ogen achter zware brilleglazen, deden hem meer op een apotheker uit een Franse
provinciestad dan op een figuur uit de diplomatieke wereld gelijken. Een geducht
werker, een uitstekend onderhandelaar, niet bijzonder ruim van visie, maar in de
beperktheid van zijn hartstochtelijke vaderlandsliefde met grote kennis van zaken
op het gestelde doel zijn koers richtend, was hij een man van gezag in de Europese
politiek.
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Met zijn bekwaamste medewerker, Paul Cambon, hoopte hij de toenadering tot
Engeland de vorm van een bondgenootschap te kunnen geven. Engeland mocht
geïsoleerd zijn, Frankrijk was het ook en het had redenen te over de combinatie
Duitsland-Oostenrijk-Italië te vrezen. Te lang hadden Engeland en Frankrijk hun
koloniale conflicten op de spits gedreven, met Duitsland als ‘lachende derde’ op de
achtergrond. Het werd tijd dit tijdperk van geschillen af te sluiten en zich te wapenen
tegen de gemeenschappelijke vijand. En de mogelijkheid daartoe bestond sedert
koning Edward VII zijn moeder, Victoria, was opgevolgd.
Delcassé kende Edward uit diens Parijse tijd. Hij deelde de vrees niet van de
Engelse journalist Stead, die enige jaren geleden bij het diamanten regeringsjubileum
van Victoria had geschreven: ‘De monarchie zal sterk staan zolang de koningin nog
leeft. Maar als die kleine dikke man, in zijn rode uniform, de troon bestijgt, wat dan?’
De ‘kleine dikke man’ bleek een voortreffelijk onderhandelaar te zijn, een charmeur
als het nodig was, een realist echter tevens, die met fijne mensenkennis de grenzen
van het practisch bereikbare wist te taxeren.
Cambon had Edward reeds gepolst over een bezoek aan Parijs. De koning, en de
koning alleen, zou als tegenwicht kunnen dienen voor de anti-Britse stemming van
de Parijse bevolking, die gedurende de Boerenoorlog haar sympathie voor de Boeren
niet onder stoelen of banken had gestoken.
***
De Boeren, de Boerenoorlog? Bestond er nog reden tot opwinding nu de vrede
van Vereniging was getekend? Had de Britse regering zich niet vergevingsgezind
getoond en waren ook de Boeren niet doordrongen van de noodzakelijkheid naar
verzoening te streven?
Het leek er op alsof plotseling de scherpste kanten van het Britse imperialisme
waren afgesleten. Cecil Rhodes lag nu in zijn eenzaam graf, in de Matoppoheuvels,
een grillig landschap van granieten ‘kopjes’ in het schrale kreupelhout van candelabra
euphorbias, dat op enkele plaatsen als windscherm diende voor groepjes kafferhutten.
De inspanning was thans gericht op de wederopbouw van verwoeste boerderijen,
waarvoor de toegezegde schadevergoeding onvoldoende bleek, zodat enige
Boerengeneraals besloten in verschillende Europese staten over leningen te gaan
onderhandelen.
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De zakenreis van Botha, de Wet en de la Rey werd door de pers met veel aanhef
aangekondigd. De generaals hadden er in Augustus 1902 reeds enig vermoeden van,
wat hun te wachten stond, maar de werkelijkheid bleek toch nog aanmerkelijk af te
wijken van de voorstelling, die zij zich van de publieke opinie hadden gevormd.
Toen de Saxon, het schip waarop zij arriveerden, aan de kade te Southampton meerde,
zagen de drie generaals een onafzienbare wuivende menigte staan. De burgemeester
van Southampton begroette hen met een hartelijke speech. Fotografen drongen op.
Louis Botha, wiens rijzige gestalte een zoveel grover indruk maakte dan het
fijnbesneden gelaat, gemarkeerd door snor en puntbaardje; Christiaan de Wet,
grijzend, zich nu en dan verlegen de zware gespierde handen wrijvend; de la Rey,
kaalhoofdig, wat dromerig en zwaarmoedig - zij allen bogen wat aarzelend en verlegen
voor de ovaties die de opgetogen massa hun bracht.
De politie moest krachtig ingrijpen om het de generaals mogelijk te maken hun
Union Castle liner te verlaten en het station te bereiken. Te Londen herhaalde zich
het enthousiasme bij de eerste aankomst. Een geestdriftige menigte belegerde Horrex's
Hotel, tot ergernis van de pers, die deze plotselinge ommekeer in de volksstemming
niet zo snel kon volgen en over de ‘romantic generosity’ van het publiek klaagde.
Verwonderd sloegen de Boerengeneraals de uitbundigheid der anders vrij
phlegmatieke Londenaars gade. Hadden zij zich dan vergist? Wat was de zin geweest
van de oorlog en van alle wakker geroepen ‘haat’, die ternauwernood verband scheen
te houden met de wezenlijke agressieve driften van de mens?
Trots èn vernederd begaf het drietal zich enige dagen later naar Cowes om aan de
koning te worden voorgesteld. Edward drukte hun de hand met een hartelijkheid, die
dieper scheen te liggen dan de gewone diplomatieke routine. De generaals Roberts
en Kitchener spraken woorden van waardering voor de wijze waarop de Boeren hun
krijgsgevangenen hadden behandeld. Slechts Botha vond daarvoor een wederwoord.
De Wet nam Kitchener met een minachtende blik op; de la Rey sprak enkele
ogenblikken met Roberts over het verdere reisplan.
Daags daarna, in Nederland, herhaalde zich het massale huldebetoon, maar nu in een
omgeving, waarin men de Boeren van de
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eerste oorlogsdag af gunstig gezind was geweest. Hier, in een milieu Waarin zij
verwantschap van geloof, taal en levenshouding bespeurden, hervonden de generaals
hun evenwicht. Zij gevoelden zich weer thuis. Botha rookte zware sigaren, de beide
anderen bleven hun pijp trouw. Wel bewogen ze zich wat houterig in hun donkere
geklede jassen, hun parapluies vasthoudend alsof het geweren waren, doch met
tevreden gezichten onderwierpen zij zich aan alle eer, die hun werd gebracht.
Botha vooral wees anti-Britse uitlatingen met vermanende handgebaren af; dit
was een vredesmissie en men moest het verleden laten rusten. Ook de politiek als
het kon. Reizen naar Berlijn en Parijs stonden op het program. Nieuwe ontvangsten
waarschijnlijk, anti-Britse demonstraties misschien. De generaals wensten politieke
discussies te vermijden; zij kwamen om leningen te sluiten. Er bestond echter alle
aanleiding om te verwachten dat men in de Europese hoofdsteden dit zakelijk
standpunt niet zou delen.
Botha had juist gezien. Overal waar de Boerengeneraals verschenen, laaiden de
politieke hartstochten op, of werden zij plotseling voor verrassingen geplaatst waarvan
zij de achtergrond moeilijk konden gissen. Te Berlijn hadden zij op een ontvangst
ten hove gerekend, maar de keizer gaf te kennen, dat hij uitstedig zou zijn. Een brief
van de Duitse gezant te Londen had Wilhelm er van overtuigd, dat de Engelse publieke
opinie zeer ongunstig zou reageren op iedere officiële huldiging van de Boeren te
Berlijn. En omdat de keizer van plan was Engeland te bezoeken in het komend najaar,
leek het hem beter het advies van zijn gezant te Londen te volgen.
Te Parijs dezelfde gang van zaken. Veel spontaan eerbetoon, doch een officieel
terughoudend standpunt, blijkbaar onder invloed van ‘buitenlandse zaken.’ Een kort
en koel onderhoud met premier Combes, een vluchtige ontvangst op de Quay d'Orsay,
waarbij Delcassé zich liet vertegenwoordigen door een van zijn hoge ambtenaren,
een weinig bevredigende bespreking met een groep bankiers, die kennelijk meer
interesse voor Rusland dan voor Zuid-Afrika hadden.... het was alles ontmoedigend.
Terwijl de Wet en de la Rey hardnekkig op zoek bleven naar mogelijke ‘relaties’,
wendde Botha zich resoluut af van alle onderhandelingen met personen aan wier
goede trouw hij steeds meer was gaan twijfelen. Hij vond troost in het stadsgewoel,
in de sfeer
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van het oude Parijs, waarin hij, die zo wantrouwend stond tegenover het stedelijk
leven, iets bespeurde dat hem van dag tot dag meer ging boeien. Zijn wandelingen
strekten zich uit van de Seinekaden tot de grote kerkhoven, van het Quartier Latin
tot Montmartre, van het Jardin du Luxembourg tot het Bois de Boulogne, van het
Louvre naar de Hallen. Lag niet de hele geschiedenis van Europa, dat wondere
werelddeel, besloten in de nauwe straten en veelvormige pleintjes van de oude
binnenstad? Was ‘le Marais’ met zijn sloppen en stegen, obscure winkels en
pakhuizen, muurvlakken en stutbalken, niet één der matrijzen van de verdwenen
afgietsels der Franse historie? Muren en huizen, verweerde steenformaties vol grillige
lijnen, die zich tot vraagtekens oprichtten, ter accentuering van vragen, waarop niet
de historicus doch slechts de dichter antwoord mocht geven.
***
‘Huizen?’, vroeg Rilke, de scherpst-ziende van alle dichters, die Parijs waarnamen,
‘Huizen? Maar om het nauwkeurig te zeggen, het waren huizen, die er niet meer
waren. Huizen, die men afgebroken had van onder tot boven. Wat er nog was, waren
de andere huizen, die er naast hadden gestaan, hoge belendende huizen. Klaarblijkelijk
liepen ze gevaar, óm te vallen, sinds men alles ernaast had weggenomen; want een
steiger van lange, geteerde palen was schuin opgericht tussen de met puin bedekte
grond en de blootgelegde muur. Ik weet niet, of ik al gezegd heb, dat ik deze muur
bedoel. Maar het was eigenlijk niet de eerste muur van de huizen, die er stonden (wat
men toch zou moeten veronderstellen), maar de laatste van de gesloopte. Men zag
hun binnenkant. Men zag ook de verschillende verdiepingen, kamermuren, waaraan
het behangselpapier nog vastkleefde, hier en daar de plaats, waar de vloer of het
plafond bevestigd was geweest. Naast de kamerwanden bleef langs de hele muur
nog een vuil-wit vlak over, en hier overheen kroop, met onuitsprekelijk
weerzinwekkende, worm-weke, als het ware spijsverterings-samentrekkingen, het
duidelijke spoor der privaatbuizen. De weg, die het lichtgas gegaan was, had grijze
stoffige sporen aan de rand van de plafonds achtergelaten, en zij bogen zich hier en
daar geheel onverwacht om en kropen langs de kleurige wand naar een gat, dat zwart
en oneerbiedig uitgescheurd was. Het onvergetelijkst echter waren de muren zelf.
Het taaie leven van
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deze kamers had zich niet laten vertrappen. Het was er nog, het klemde zich vast aan
de spijkers, die er nog waren, het stond op de luttele rest van de vloeren, het was
onder de kamerhoeken, waar nog een klein beetje grond was, in elkaar gekropen.
Men kon zien, dat het nog voortleefde in de kleur, die er langzaam, jaar na jaar, door
veranderd was: blauw in schimmelig groen, groen in grijs, en geel in een oud,
verweerd, rottend wit. Maar het was ook op de frissere plekken, die achter spiegels,
schilderijen en kasten hadden stand gehouden; want het had hun omtrekken getrokken
en nagetrokken en het was met spinnen en stof ook op deze verborgen plaatsen
geweest, die nu bloot lagen. Het was in iedere reep, die nu afgetrokken was, het was
in de vochtige blazen aan de onderkant der behangsels, het wankelde in de
afgescheurde flarden en zweette uit de smerige vlekkten, die lang geleden ontstaan
waren. En uit die eens blauwe, groene en gele muren, die omlijst waren door de
breukranden van de vernielde tussenmuren, sprong de geur van dit leven naar buiten,
de taaie, trage, bedompte lucht, die de wind nog niet had verjaagd. Daar stonden de
middagen en de ziekten en het uitgeademde en de jarenoude rook en het zweet, dat
tussen de schouders uitbreekt en de kleren zwaar maakt, en de laffe lucht uit de
monden en de foezellucht van gistende voeten. Daar stond de scherpe geur van urine,
en de brandende van roet, en grijze aardappelwasem, en de zware, gladde stank van
ranzig vet. De zoete, lange lucht van verwaarloosde zuigelingen was er en de
angstlucht van kinderen, die naar school gaan, en het zwoele uit de bedden van
manbare knapen. En veel had zich daar nog bijgevoegd, wat van onder gekomen
was, uit de spelonk der nauwe straat, waaruit damp opsteeg, en andere luchten waren
van boven neergesijpeld met de regen, die vuil is boven de steden....’
***
‘De regen, die vuil is boven de steden’.... Regen, neerdruppend uit een
verontreinigde atmosfeer, vol van de uitwaseming van woningen en mensen, zwaar
van rook en stof. De wind vervult hier de taak van het rioolwater in de buizen tussen
de fundamenten der huizen. Maar soms waait het in dagen niet. Roerloos ligt de stad
rdan onder een dek van laaghangende wolken.
Onder de daken, ‘sous les toits de Paris’, het mensenleven in de stad. Rilke las uit
het opengeslagen boek der muurvlakken slechts
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enkele regels over het mysterie, dat het lot der opeengehoopten kenmerkt. Muren
liggen open en bloot, daken bedekken. Zij bedekken armoede en welstand, hoop en
vrees, liefde en haat - alles in een opstapeling van woningen, in de verticale woon-orde
der gezinnen, de cellen van deze gecondenseerde samenleving. Het platteland kent
een verspreide ligging van woningen, in het horizontale vlak, met veel tussenruimten.
In de menselijke relaties die het stadsleven kenmerken, nemen boven- en
benedenburen een belangrijke plaats in.
De dichtbijeen gelegen gezinskernen vormen slechts zelden de cellen van een
organisme. Hun structuur blijft loskorrelig, ondanks vele vluchtige contacten die tot
huwelijken en celdeling leiden. Het stadsleven kent zelden de continuïteit tussen de
beide polen van geboorte en dood. Het wordt voortdurend overspoeld door
nieuw-gevestigden.
Onder de daken van iedere stad beheerst de drang naar aanpassing het lot van
duizenden. Aanpassing betekent ‘slagen.’ Wie slaagt, heeft zijn weg gevonden in de
organisatie van het leven, dat in overprikkelde activiteit heen en weer slingert tussen
begeerte en verveling. Waar men de wisseling der seizoenen niet meer als
natuurphenomeen volgt, waar de zevende dag geen rustdag kan zijn, waar het rhythme
der beroepen de volledige cyclus van het etmaal opeist en het geluid der kerkklokken
overstemd wordt door het straatrumoer, gaat de belangstelling meer uit naar het
resultaat van inspanning dan naar de zin van het leven. De ervaring leert dat
georganiseerde inspanning tot de ‘gunstigste’ resultaten voert: de waardemeter van
het geld en zorgvuldige contrôle van de tijd steunen de rationalisering van het leven.
De stad vertoont de paradox der moderne cultuur in haar duidelijkste vorm. Haar
daken bedekken het lot van de mens, die in dit hoog-opgejaagde tempo wordt
meegesleurd en zich voortdurend eenzamer voelt. Niet in de stilte van het buitenleven,
waar God natuur en geest zichtbaar maakte, maar in de stedelijke samenpersing van
individuen werd de grote eenzaamheid geboren, welke zoveel richtinggevoel
verduisterde. Het uurwerk en het geld onttrokken de kompasnaald der metaphysische
gehoorzaamheid aan het oog, ondanks een inslag van bezinning bij velen en van
collectief-kerkelijke weerstand tegen de algemene vervlakking.
Historisch is het ontwortelingsproces meestal slechts te volgen in
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de daden van enkelingen, doorgaans van degenen die de eveneens sterk stedelijk
geconcentreerde organisatorische knooppunten van de macht beheersen. Want de
eenzamen, die deze hoge posten hebben bereikt, leven zelden verborgen. Hùn werk
wordt niet door daken bedekt, maar het is toch niet overzichtelijk of doorzichtig. Het
kent vele vormen van camouflage, duidelijker voor de psycholoog dan voor de
historicus.
***
Het Parijs der boulevards en ruime pleinen, van oude straatjes en anatomisch veel
te raden gevende muurvlakken, is ook de stad der binnenplaatsen; schemerige ‘cours’,
toegankelijk door steegjes, poorten of muurspleten, bewaakt door cerberus-ogen van
achterdochtige concierges. Binnenplaatsen waarop trappen uitmonden, binnenplaatsen
met vervallen uitbouwsels waarin ateliers of pakhuizen zijn gevestigd, of waar
loodsjes bescheiden tegen achterhuizen leunen.
Achter de Ecole de Physique, in de Rue Lhomond, stond, verscholen achter de
huizen, een schuurtje met enkele matglazen dakvensters. De rook, die jaren achtereen
bijna dagelijks uit de schoorsteen van dit gebouwtje opsteeg, vertoonde vreemde
kleuren - anders dan iemand ooit had waargenomen - en wekte ook door haar geur
de achterdocht der buurtbewoners. Geleidelijk was men evenwel gewend geraakt
aan de grillen van het echtpaar, dat in het vervallen ‘laboratorium’ proeven deed en
nu en dan een karrevracht erts ontving. Hij een Fransman, een wat dromerige figuur;
zij, naar haar accent te oordelen, een buitenlandse, een Poolse. Pierre en Marie Curie,
verdiept in de fabricage van het door hen ontdekte element radium, dat zij uit
pekblende-erts hoopten af te scheiden.
Marie Sklodowska, in 1867 te Warschau geboren en opgevoed, had als meisje te
strijden gehad tegen de heersende vooroordelen omtrent studie van de vrouw. Haar
vader, een leraar, steunde haar echter en verzette er zich niet tegen, dat Marie het
voorbeeld volgde van haar oudere zuster Bronia, die te Parijs medicijnen studeerde.
Zij verkoos echter de natuurwetenschappen, vooral chemie en physica. Eerst na enige
jaren gaf zij haar isolement prijs en sloot zij vriendschap met de man, die zij als mens
en vakgenoot had leren hoogachten: Pierre Curie, wiens voorkomen later door
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zijn dochter werd beschreven. ‘Pierre Curie heeft een zeer bijzondere intelligentie,
een mengeling van ernst en achteloze zachtheid. Hij is groot. Zijn kleren, die wijd
en onmodern zijn, hangen wat los om zijn lichaam en staan hem toch goed: zonder
het zelf te vermoeden heeft hij een aangeboren bevalligheid van bewegingen. Zijn
handen zijn lang en gevoelig. Zijn regelmatig besneden, weinig beweeglijk gezicht
is zeer knap, door de rustige ogen met hun onvergelijkelijke blik. Een diepe serene
blik, die los van de wereld lijkt’.
In 1895 waren Pierre en Marie getrouwd. Zij moesten leven van Pierre's karig
leraarsinkomen, maar Marie deed haar best een zuinige huisvrouw te zijn en een
zorgzame moeder voor het dochtertje, dat zij het leven schonk. Zij leerde alle twijfel
kennen van het dilemma, waarvoor onze moderne cultuur de vrouw plaatst: de
gespletenheid in ieder leven, dat gebukt gaat onder de last van dubbele gaven en
gedeelde verantwoordelijkheid. Toen Goethe zijn Wilhelm Meister schreef en daarin
voortdurend het adagium ‘waar Uw gave is, daar is Uw taak’, liet meeklinken, ging
hij nog van de typisch mannelijke veronderstelling uit, dat de taak van de vrouw voor
alle tijden was vastgelegd. Maar indien aard en aanleg van de vrouw evenveel variatie
vertonen als van de man (deze beide onhoudbare generaliseringen), voert
gelijkwaardigheid van beider opleiding en geestelijke vorming tot merkwaardige
conclusies.
Voor Marie Curie-Sklodowska behoorde de wetenschap tot de grote hartstochten
die het leven zin geven. Zij zette haar studie voort. Publicaties van Becquerel voerden
haar tot het verschijnsel van de radio-activiteit. De verklaring daarvan lag nog in het
duister. Met haar man samen begon zij proeven te doen met uraniumverbindingen.
Er bleken verschillende stoffen voor te komen, die, zonder voorafgaande inwerking
van licht, eigenaardige stralingsverschijnselen vertoonden. Na vele metingen kwamen
de Curies tot de zekerheid, dat sommige mineralen een sterkere radio-actieve straling
vertoonden dan op grond van de daarin aangetoonde radio-actieve stoffen kon worden
verwacht. Er moest dus nog een onbekend element in deze stoffen aanwezig zijn.
Deze conclusie leidde in 1898 tot de ontdekking van het radium.
De volgende stap zou de chemische analyse zijn tot het verkrijgen van een kleine
hoeveelheid zuiver radiumzout. Voor de verwerking van vele tonnen pekblende (het
materiaal waarop alle hoop was
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gevestigd en dat zij door tussenkomst van vrienden uit Oostenrijk konden betrekken)
kregen de Curies de kleine tochtige en koude loods achter de Ecole de Physique
beschikbaar. Zij werkten er vier jaar, van 1898 tot 1902. Vier ingespannen jaren om
het ene gram radium te verwerven, dat zij voor hun verdere proeven nodig hadden.
Tijd van armoede en ontbering. Maar toen een Amerikaanse maatschappij hun een
groot bedrag bood voor het fabricageheim van het radium, om dit in octrooi vast te
leggen, wezen de Curies het aanbod van de hand. Zij zouden alles publiceren.
Winstbejag zou de openbaarheid der wetenschappelijke methoden slechts schaden.
Indien radium voor de medische wetenschappen nut kon afwerpen, indien voortgezet
onderzoek naar de radio-activiteit toegang gaf tot dieper inzicht in de structuur van
het atoom, moest de sfeer voor deze studie zuiver blijven. Voor de opkomst der
kernphysica was internationale goede trouw nodig, een ware arbeidsgemeenschap
van allen die de natuurwetenschappen dienden.
Toen de Curies in hun armoede bij voorbaat iedere winst uit hun onderzoek
afwezen, konden zij nog niet vermoeden, dat hun in 1903 de hoogste internationale
onderscheiding ten deel zou vallen: een Nobelprijs voor de natuurkunde voor hen
beide, tezamen met Becquerel. Het werk van Pierre Curie was toen trouwens al met
een professoraat beloond. Intussen had Marie in alle stilte reeds een reeks nieuwe
proefnemingen ondernomen. De roem en de publiciteit, die haar in haar geestelijke
concentratie dreigden te storen, dwongen tot een versterkt isolement. Maar eenzaam
was zij toen nog niet.

[Waar wetenschap en techniek samengingen]
WAAR WETENSCHAP EN TECHNIEK SAMENGINGEN MOCHT OP nieuwe verrassingen
worden gerekend. Lumière's vinding van de ‘levende beelden’, de bioscoop, bleek
de weg te openen tot een suggestief amusement, bijzonder geschikt om
variété-programma's met een kort intermezzo op te luisteren.
Zegevierend kraaide het haantje van Pathé Frères, het handelsmerk van de firma,
die de eerste korte films introduceerde: koddige ren- en smijtfilms van houterige
marionet-achtige mensen, spoedig ook ‘journaals’ van actueel nieuws, wat flikkerig
en onduidelijk soms, maar stellig boeiend, ondanks het hinderlijk commentaar van
de explicateur.
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In een snelle opeenvolging van scènes herinnerde het ‘wereldnieuws’ in de variété-zaal
aan de werkelijkheid der contemporaine geschiedenis, achter de cabaretliedjes en de
grollen en grappen der conférenciers, of de acrobatiek- en dansnummers gelegen.
Ziehier het schip waarmede Scott in de loop van het jaar 1902 de Zuidpool hoopte
te bereiken. Het luchtschip van Santos Dumont, dat kort geleden verongelukte in de
baai van Monaco. Het bezoek van de drie Boerengeneraals: Londen, den Haag,
Berlijn, Parijs.
De tewaterlating van slagkruisers, op een Engelse werf voor Japanse rekening
gebouwd. Het nieuwe grote station voor draadloze telegrafie te Poldhu in Cornwall.
Marconi, jeugdig, in zijn geruit sportpak, aanwijzingen gevend voor de oprichting
van een mast.
Opening van de spoorlijn door Uganda, de verbinding met de Victoria Nyanza.
Niet minder imposant: de voltooiing van de stuwdam te Assoean. Een zware
steenconstructie, veertig meter hoog, twee kilometer lang. Een muur van rood graniet,
die de Engelsen in staat stelt door enkele handgrepen van een paar ingenieurs de
bevloeiing van uitgestrekte vlakten te regelen - eventueel op te schorten, indien men
op onwilligheid mocht stuiten. De katoenproductie van de Soedan zou nu snel stijgen.
Zonder katoen geen Manchester!
De laatste meters film, een opname van spinnerijen en weverijen in Lancashire in
aanbouw, waren blijkbaar door een defect in het projectie-apparaat wat geschroeid.
Een grillige opeenvolging van vlekken. De explicateur zwijgt. Het licht in de zaal
gaat weer op; het toestel ratelt nog even door, duidelijk boven het gegons van stemmen
uit.

[Het rook langs de woestijnrand]
HET ROOK LANGS DE WOESTIJNRAND NOG NIET NAAR petroleum. De geologen hadden
voorlopig al hun aandacht voor Perzië nodig - Arabië bleef nog buiten de
wereldpolitiek, al deed de concessie, die Duitsland scheen te zullen verwerven voor
de aanleg van de Bagdadlijn vermoeden dat het gebied rond de Perzische golf aan
strategische betekenis zou winnen, speciaal El Kuweit, de belangrijke kustplaats.
El Kuweit was het Marseille van de Perzische golf, een Arabische stad van
handelaren en vissers, een marktplaats waar kooplieden uit Bombay en Teheran,
Constantinopel, Aleppa en Damascus
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elkander ontmoetten, een trefpunt van karavanen naar en van Syrië en Centraal-Arabië.
De stad, vol gele muren van kleiblokken, blakerde aan een zonnig strand, met enige
bosjes palmbomen bij de primitieve havendammen. In de warme uren zocht ieder
de beschutting van de bazaartjes in de hoofdstraat; later op de dag verplaatste zich
het vertier naar de havenkant, waar de boten der parelvissers scheef op het grauwe,
stinkende zand lagen.
De aanleg van de Bagdadspoor wierp zijn schaduwen vooruit: buitenlandse
handelsagenten lieten zich onthalen in de koele hallen van sheik Mubarak's paleis.
Bij alle onderhandelingen tussen de sluwe Arabier en zijn gasten was gewoonlijk
een fors gebouwde jongeman aanwezig, die de gesprekken met aandacht volgde
zonder zich enige inmenging te veroorloven: Ibn Sa'oed, de twintigjarige
vertrouweling van de sheik.
Ibn Sa'oed, in 1880 te Riad geboren, stamde uit het oude Arabische geslacht, dat in
het begin van de 19de eeuw naar een hereniging van Arabië onder
orthodox-mohammedaanse leiding streefde. De beweging van deze secte der
Wahabieten strandde echter op de zelfstandigheid der sheiks. Het veroverde gebied
ging weer verloren en tenslotte kon Abdur Rahman, de vader van Ibn Sa'oed, zich
nog slechts met moeite handhaven te Riad, de hoofdstad van Nejd. Abdur Rahman
droeg het ideaal om het voorvaderlijk rijk te herstellen over op zijn zoon Ibn Sa'oed,
die hij zorgvuldig voor deze taak liet opvoeden.
De jongen werd vroegtijdig voor de krijgsdienst gehard; hij leerde op jeugdige
leeftijd kameelrijden en schieten, wende aan vermoeiende reizen en geregeld vroeg
opstaan, twee uur voor zonsopgang als de koude nachtwind nog over de hoogvlakte
streek. Hij was lang en gespierd voor zijn jaren, vol energie en ingehouden drift;
bovendien echter bezonnen en intelligent.
Maar zelfs Riad ging voor Abdur Rahman verloren. Het werd veroverd door de
aartsvijand van zijn stam: Mohammed ibn Raschid, aanvoerder van de
Shammarstammen van het Noordelijker gelegen Ibail. De sheik vluchtte toen met
zijn gezin naar de Murrastam, een primitief Bedoeïnenvolk, waar zijn spartaans
opgevoede zoon ruimschoots gelegenheid kreeg aan de woestijn-oorlogvoering te
wennen: het kampleven in de droefgeestige vlakten van het centrale woestijngebied,
het spoorzoeken en het reizen zonder
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ander voedsel dan enige dadels en wat drabbig modderwater.
Aan dit bestaan kwam een einde toen Abdur Rahman zich op uitnodiging van de
sheik van El Kuweit in diens residentie aan de Perzische golf vestigde. Maar ook in
deze omgeving van hovelingen, kooplieden en avonturiers bleef de jonge, fanatieke
Ibn Sa'oed zijn ascetische levenswijze trouw; hij wist dat hij alle kracht nodig zou
hebben om Riad te heroveren. Na lang bidden en smeken gaf de sheik van El Kuweit
hem in het najaar de beschikking over een kleine strijdmacht van dertig kamelen en
evenveel kameelruiters. Nadat zijn broers Jiluwi en Mohammed met enige volgelingen
zich ook nog bij hem hadden aangesloten, brak de kleine schare naar het Zuiden op.
In het begin van 1902 naderden Ibn Sa'oed en zijn mannen omzichtig de hoofdstad
van Nejd. Zou het mogelijk zijn de citadel van de stad te overrompelen? Een spion
vertelde, dat het garnizoen, onder bevel van gouverneur Ajlan, niet bijzonder talrijk
was. Men kon dus wel wat riskeren.
Een donkere nacht schonk gelegenheid om over een gevelde palmboom de stad
binnen te dringen en behoedzaam het fort te naderen waar Ajlan, de gouverneur,
doorgaans overnachtte. Eerst werd de gouverneurswoning omsingeld, die, nadat de
bedienden tot zwijgen waren gebracht, een uitstekende observatiepost vormde
tegenover de vestingpoort. In de vroege ochtendschemering zag men een schildwacht
op een der muren van de citadel verschijnen, terwijl op het binnenplein een slaaf de
paarden van de gouverneur en van zijn beide adjudanten voorleidde.
Toen de vestingpoort openging en Ajlan verscheen, sprong Ibn Sa'oed te voorschijn.
Een paar van zijn makkers renden intussen de binnenplaats op. Er vielen schoten uit
de gouverneurswoning. Ajlan trachtte te retireren, maar Ibn Sa'oed greep hem bij
een been. Een sabelhouw van Jiluwi velde de gouverneur. Op de binnenplaats was
het gevecht nog in volle gang. De aanvallers gaven het initiatief niet meer prijs; zij
dreven de tegenstanders in een hoek en doodden velen van hen.
Een uur later maakte een omroeper bekend, dat Ibn Sa'oed tot nader order voor
zijn vader Abdur Rahman het bestuur over Riad zou voeren. De eerste steen voor
een nieuw groot rijk was gelegd. De Arabische eenheidsbeweging en de orthodoxe
Islam hadden
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weer een steunpunt gevonden, hecht genoeg om de geschiedenis van het Nabije
Oosten een andere wending te geven.

[Terwijl in Europa het nationalisme triomfeerde]
TERWIJL IN EUROPA HET NATIONALISME TRIOMFEERDE en vooral in dynastieke
verwikkelingen tot uiting kwam - met het gehele doodgewicht van het verleden gaven de Verenigde Staten een economisch-technische bedrijvigheid te zien, waarvan
de achtergrond even moeilijk te doorgronden viel als de politiek der Europese
kabinetten.
In de samensmelting van bevolkingsgroepen, waarvan de kinderen en kindskinderen
het ‘Amerikaanse volk’ in ruimere zin begonnen te vormen, mocht ‘eigenbelang’
een sterke drijfveer zijn, talent en idealisme ontbraken niet. Het was een Europese,
geen Amerikaanse neiging om de prikkelende activiteit in de geweldige ruimten der
Midwest met een enkele term te omschrijven, met miskenning van het feit, dat de
echte pioniersgeest een component vormt van rijk-gevarieerde krachten.
De Amerikaanse pers schonk meer aandacht aan het aanboren van nieuwe ‘spuiters’
in Texas en aan de olie-‘boom’, die er op volgde, dan aan de begrafenis van koningin
Victoria. Zij interesseerde zich meer voor de gewaagde speculaties van John D.
Rockefeller dan voor Tirpitz en Bülow.
In de maanden waarin in Europa de behoedzame diplomatieke verkenning plaats
vond van de mogelijkheid van Duits-Engelse samenwerking, annonceerde J.P. Morgan
en Co de oprichting van een machtige trust: de United States Steel Corporation,
waarin de ondernemingen van de ‘staalkoning’ Carnegie zouden opgaan. Men
verdiepte zich in gissingen. Wat bewoog Andrew Carnegie zich uit het zakenleven
terug te trekken? Vermoeidheid, ouderdom? Kende de man, die achtereenvolgens
fabrieksarbeider, stoker, telegrambesteller, klerk en fabrikant was geweest en die als
staalmagnaat dikwijls even ‘hard’ bleek te zijn als het materiaal dat hij verhandelde,
eigenlijk wel vermoeidheid?
Slechts enkelen waren op de hoogte van Carnegie's aarzeling of hij physiek en
geestelijk nog wel in staat was het enorme complex van staalindustrieën, met de
Keystone Bridgeworks te Pittsburgh als centraal punt, naar de eisen des tijds te
beheren. Andrew Carnegie verwierp echter de gedachte zijn bedrijven geleidelijk en
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afzonderlijk te verkopen. Voortgezette trustvorming, gevolgd door een enorme
emissie van aandelen, was een andere mogelijkheid, die hij overwoog en besprak
met zijn bekwaamste medewerker, de jonge Charlie Schwab.
Schwab was van oordeel dat slechts een bankier de financiële consequenties van
een reorganisatie der ijzer- en staalindustrie geheel kon overzien en kreeg van
Carnegie toestemming John Pierpont Morgan te polsen. Morgan, in de mening dat
hij werd benaderd om als koper op te treden, kaatste de bal terug door Schwab te
verzoeken een offerte van Carnegie uit te lokken: ‘If Andy is willing, go and find
out his price’. Enige dagen later kreeg Morgan een nietig papiertje, waarop Carnegie
met zijn reeds wat bevende hand ‘$400 millioen’ had geschreven. Morgan keek
Schwab, die hem dit aanbod overbracht, eens aan en gaf zonder enig commentaar
zijn accoordverklaring. De koop was gesloten. Het aandelenkapitaal van de United
States Steel Corporation zou $1.400.000.000 bedragen.
***
In de schaduw der titanen bloeiden nieuwe dwergbedrijven, de auto- en de
filmindustrie, op. Voortbouwend op het werk van Daimler, die in 1855 een motorfiets
had geconstrueerd en van Carl Benz, die in hetzelfde jaar een auto bouwde, werd er
druk geëxperimenteerd: proeven met luchtbanden, pogingen tot seriefabricage van
auto's. In 1898 was de Studebaker Company opgericht; enige jaren later volgden de
ondernemingen van Packard, Cadillac, Overland, Ford en Buick, die zich voorlopig
nog naar het baanbrekend werk van de Franse ingenieurs bleven richten.
Ook in de filmindustrie moesten de Amerikanen de suprematie van het Franse
technische vernuft erkennen. De patenten van Lumière bleken in dit geval
waardevoller dan die van Edison; bovendien vond Lumière nog een draagbare
filmcamera uit. Spoedig zouden echter de Fransen (Lumière, Gaumont en Pathé
Frères) de vindingrijkheid van hun Amerikaanse concurrenten ervaren, vooral in de
exploitatie van aparte bioscooptheaters. Jonge, eerzuchtige Joden uit de volksbuurten
van New York - de bontwerkers Loew en Zucker, of de kleermaker William Fox voorzagen de betekenis van de film voor een nieuw gespecialiseerd amusement: los
van het variété-programma. Men kende nu de projectie van het filmbeeld op een
groot scherm. Er bestonden dus
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mogelijkheden om verder te gaan wanneer men er in slaagde langere en meer
gevarieerde films te maken. Filmfabricage en bioscoopexploitatie in één hand, de
beide elementen van de ‘droomfabriek’, welke haar poorten zou openzetten voor de
millioenen stedelingen, die op het witte doek de aanvulling zouden zoeken voor het
psychisch tekort der dagelijkse sleur.
***
Over de duinstreek van Noord-Carolina, aan de Oostkust der Verenigde Staten,
kunnen barre stormen waaien. Maar zelfs bij ‘stil weer’ staat er meestal een stugge
bries, die langs de kust een schuimende golfslag veroorzaakt en fijn wit stuifzand
opjaagt langs strand en duinhellingen.
Daar, in die verlaten vlakte, in de buurt van Kitty Hawk, bij de kale heuvel, die
de naam van Kill Devil Hill draagt, brachten Wilbur en Orville Wright bijna al hun
vrije uren door in de loods waar zij hun zweefvliegtuig bouwden. Het toestel naderde
in het najaar van 1901 zijn voltooiing.
De Wrights, eigenaren van een kleine rijwielfabriek te Dayton, Ohio, golden als
goede werktuigkundigen. Reeds in hun jongensjaren hadden zij bij het oplaten van
vliegers over mogelijkheden van vliegtuigbouw gefantaseerd. Zij lieten geen boek
of tijdschriftartikel ongelezen, dat over vlieg-experimenten in Europa handelde. Met
ontzetting hadden zij in 1896 het korte krantenbericht gelezen over de dood van Otto
Lilienthal, wiens werk hun als een lichtend voorbeeld voor ogen stond. Een summier
bericht slechts: ‘Berlijn. De machinefabrikant Otto Lilienthal, die zich sinds jaren
bezig houdt met het bouwen van een vliegmachine, is Zondag van een hoogte van
15 meter, bij een sprong welke hij met zijn toestel van een heuvel deed, neergestort.
Hij brak zijn wervelkolom.’
Geschokt, maar niet ontmoedigd, waren de Wrights voortgegaan met eigen
zweefvlieg-experimenten. Zij brachten in de grote vogel, die zij bouwden, een
verbetering aan welke Lilienthal niet had gekend: beweegbare vleugeldelen, die door
de piloot konden worden versteld. De proefvluchten die zij in 1901 deden, verliepen
naar wens. De Wrights kregen hierbij ook nog menige nuttige wenk van Octave
Chanute uit Chicago, een van de eersten die over luchtvaarttechniek schreef en die
bijgevolg bij zijn collega's als een soort Jules Verne gold.
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De mannen van een naburig reddingsstation aan de kust konden door hun kijkers het
zwoegen van de beide Wrights volgen: zij zagen hoe de twee broers keer op keer
hun toestel langs de zandhelling van de Kill Devil Hill naar boven sleepten. Enige
malen per dag vloog de witte vogel op, soms stijgend in een warme luchtstroom, dan
weer neergedrukt door krachtige valwinden. De drie wachters van de reddingspost,
Etheridge, Dough en de reus Daniëls, waren de enige getuigen van deze
zweefvluchten; de eerste vrienden ook van de Wrights als aviateurs - helpers in nood
dikwijls.
Met hen bespraken de Wrights hun verdere plannen. De snelle ontwikkeling van
de explosiemotor bood mogelijkheden het zweefvliegtuig een eigen
voortstuwingskracht te geven. De bouwloods moest worden vergroot, een nieuw
steviger toestel worden vervaardigd - men had voldoende ervaring opgedaan om een
stap verder te gaan.
***
De wereldpers hielp ijverig de mythe van het ‘americanisme’ verbreiden. Zij was
snel in haar berichtgeving omtrent belangrijke financiële transacties of technische
prestaties. Maar zij verzuimde doorgaans inlichtingen te geven over het ‘andere
Amerika’, het rijke erfgoed van de calvinistische cultuur der Oostelijke staten, de
seigneuriale levensstijl der Zuidelijke plantagegebieden en de groeiende belangstelling
voor kunst en wetenschap onder de jongere generaties, wier voorouders in de harde
strijd om het bestaan het leven boven het philosoferen hadden moeten plaatsen.
In het begin dezer eeuw begon de opbloei van het Amerikaanse universitaire leven,
waarin de navolging van Europees-wetenschappelijke methoden verenigd werd met
een vrijwel traditieloze opbouw van organisatievormen, die de Amerikaanse student
gelegenheid boden zich naar eigen aard en aanleg te ontwikkelen.
Op een stille koele herfstdag, in October 1902, vond de inauguratie plaats van
Princeton's nieuwe president Thomas Woodrow Wilson. Meer dan honderd
hogescholen en universiteiten hadden afgevaardigden naar het wetenschappelijk
middelpunt van de staat New Jersey gezonden: een indrukwekkende stoet van
vertegenwoordigers, in de kleurige schakering van hun ambtsgewaden.
Wilson sprak over ‘Princeton in dienst der natie.’ Een pleidooi voor de sociale
taak van het hoger onderwijs, dat organisch
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verbonden diende te zijn met het gehele staatsbestel, open voor ieder talent dat de
samenleving voortbracht. Een betoog, tevens, over de opvoeding tot ‘verantwoordelijk
leiderschap.’ De Europese gasten, onaantastbaar in hun superioriteitsbesef, luisterden
met beleefde aandacht. Dit idealisme stemde niet overeen met hun beproefde eigen
tradities en nog minder met de voorstelling, die zij zich van de Verenigde Staten
hadden gevormd. Het moesten dus min of meer rhetorische beschouwingen zijn van
een welwillend man, die niet met beide benen op de grond stond.
Thomas Woodrow Wilson, als predikantszoon in 1856 te Staunton in Virginia
geboren, opgevoed in de calvinistische tradities van zijn ouders en voorouders,
lichamelijk zwak, maar met grote energie bezield, had zijn schoolopvoeding in
Davidson College gekregen en zijn academische vorming aan Princeton University
te danken. Hij had zich in geschiedenis en staatsrecht gespecialiseerd en na zijn
huwelijk met Ellen Axson een aanstelling ontvangen van het bekende meisjescollege
te Bryn Mawr.
Met grote energie zette hij zijn studie voort, steeds gericht op verdieping van
inzicht, onvatbaar voor de verleiding van gunstige financiële aanbiedingen, die hem
in verdere studieplannen zouden kunnen hinderen. ‘Een man kan verslagen worden
door zijn eigen minder belangrijke successen’, schreef hij eens. En hij bleef materiaal
verzamelen voor verdere publicaties.
Na een kortstondig professoraat aan Wesleyan University te Middletown in
Connecticut, aanvaardde hij een benoeming te Princeton. Hij was er eerst gewoon
hoogleraar, sedert 1902 president, daarmede geroepen tot een bestuursfunctie, die
hem gelegenheid bood zijn organisatorische gaven in het geding te brengen. Er was
veel dat hij dacht te veranderen in de universiteit, die hij in menig opzicht als een
afspiegeling der algemene sociale structuur zag. Toen reeds kon hij, de grote kenner
van het Amerikaanse staatsrecht, het betreuren, dat de praktijk van het politieke leven
steeds meer de weg van het compromis scheen te volgen. Maar kon de politieke
vormgeving wel ooit de bezinning op staatkundig-historische beginselen achterwege
laten? En was het juist, de ‘theoretici’ aan de kant te laten staan? Reeds jaren voor
hij het professoraat te Princeton aanvaardde, in 1885, had Wilson aan zijn verloofde
geschreven: ‘Ik heb een echt gevoel van spijt, dat ik ben uitgesloten
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van de oorspronkelijke eerzucht en van het eerste doel van mijn hart, namelijk een
actief, zo mogelijk een leidend aandeel in het publieke leven te hebben en voor
mijzelf, als ik er de bekwaamheid voor had, de weg tot een staatsmanscarrière te
banen. Dat is het diepste geheim van mijn hart, of, liever gezegd, van mijn geest.
Maar ik neem het gevoel voor niet meer dan het is. Het is niets meer dan een gevoel
van spijt en hoe meer ik de omstandigheden van de staatsdienst in dit land bestudeer,
hoe minder persoonlijk dat gevoel van spijt wordt. Mijn teleurstelling berust meer
op het feit, dat er voor niemand in dit land plaats is voor zo'n loopbaan dan dat er
geen kans is voor mij.’

[Paus Leo XIII stierf zó langzaam]
PAUS LEO XIII STIERF ZÓ LANGZAAM, DAT DE GRENS tussen leven en dood zich voor
hem verbreedde tot een niemandsland van tere, dromerige herinneringen, ijl als late
herfstnevels. De drie en negentigjarige wist dat hij het voorjaar van 1903 niet meer
zou zien. Hij begeerde het ook niet, hij had zijn plicht gedaan, het erfgoed van Petrus
beheerd, de Kerk door moeilijke jaren heengeloodst in een kwart eeuw van ongekende
veranderingen, met fijn begrip voor het woord van Cremonini: Mundus nunquam
est; nascitur semper et moritur. Nooit bestaat een wereld; ieder ogenblik wordt zij
en sterft zij.
Het verdroot de paus dat hij op een avond, toen hij zijn zieke moede lichaam naar
een loggia in de tuin had laten dragen, zijn ring had verloren: de vissersring van
Petrus. Men zocht tevergeefs naar het kostbaar kleinood, niet vermoedend dat de
ring niet meer in de tuin lag. Een raaf had zich van het fonkelende voorwerp meester
gemaakt, was er mee naar zijn nest gevlogen, op een hoge rotswand langs de kust,
maar had de buit laten vallen op het strand bij de Tibermond. Een visser vond, tussen
mosselschelpen, de ring en verkocht hem aan een verzamelaar.
Leo XIII, op een rustbed voor het slaapkamerraam, dat hem een wijd uitzicht op
de vlakte der Campagna schonk, betastte de verwelkte vinger, die de vissersring zo
lang had gedragen. Voor zijn opvolger zou een andere ring worden gesmeed, zoals
ook hem een nieuwe ring was aangeboden toen hij, Joachim Pecci, in Februari 1878
door de kardinalen tot paus was gekozen.
Het zou hem binnenkort gaan als zijn voorganger, Pius IX, voor
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wie hij zelf, bijna vijf en twintig jaar geleden, de dodenmissen had gelezen. Hoog
opgebaard zou hij liggen, de mitra op het hoofd, steunend op kussens van goudlaken,
met rode handschoenen en rode pantoffels. En de kardinalen zouden over een opvolger
vergaderen. Zijn trouwe en uiterst bekwame medewerker misschien,
kardinaal-staatssecretaris Rampolla? Neen, vermoedelijk niet, veeleer Guiseppe
Sarto.
De paus herinnerde zich hoe men na zijn verkiezing geen langdurig pontificaat
van hem verwachtte. Toen hij bij zijn inhuldiging, zelf slank en wit als een waskaars,
de rij hoge waskaarsen op het altaar tegemoet trad, had men gefluisterd: ‘Een
stervende paus! Zijne Heiligheid zal niet lang meer in ons midden vertoeven.’.
Men had zich vergist. Leo XIII, uit de kracht van zijn zending levend, ascetisch
en geestelijk gestaald door de studie der boeken van de heilige Thomas van Aquino,
toonde zich een kerkvorst als weinigen voor hem. Hij wist het verlies van de
Kerkelijke Staat, de wereldlijke nederlagen van de Kerk, om te zetten in geestelijke
winst. De tucht werd verscherpt, de kerkelijke hiërarchie verder uitgebouwd. Maar
vooral: de Kerk drong weer op naar de centrale regionen van het moderne leven.
Ook hierin toonde paus Leo XIII zich een waardig leerling van de grote Thomas, de
doctor angelicus, die in zijn philosophie het erfgoed der klassieke Oudheid had weten
te verbinden met de theologische wijsheid der kerkvaders. Zo moest het ook mogelijk
zijn de tendenties der recente sociaal-economische ontwikkeling hun plaats aan te
wijzen in het stelsel der neo-scholastiek.
Het katholicisme sloot vrede met de democratie; het toonde begrip voor de nood
van de arbeiders, maar ook voor de verantwoordelijkheid van de ondernemers, die
er te lang in hadden berust dat de dode stof hun fabrieken in veredelde vorm verliet,
terwijl de mens in het arbeidsproces schade leed aan zijn ziel. In zijn encycliek ‘rerum
novarum’ gaf de paus zijn visie op de ‘nieuwe dingen’, welke slechts weinig
verschilde van de kerngedachten der protestantse sociale ethiek. De pauselijke
encycliek overtrof de ethiek der protestantse kerken echter in haar analyse van de
concrete sociale noden, vóór alles van het arbeidersvraagstuk. De sociale bewogenheid
van de Mun, von Ketteler, Manning en anderen verkreeg een officiële sanctie. Zij
strekte zich nooit uit tot de centrale dogmata van het kerkelijk beleid. Hierin toonde
Leo XIII
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zich de strenge heerser, die van geen wijken wist, de stedehouder Christi, vertrouwend
op het charisma van zijn boven-tijdelijk ambt, waarvan de uitoefening een kwart
eeuw in zijn handen had gelegen.

[De nieuwe lente]
DE NIEUWE LENTE ZOU DITMAAL TE PARIJS EEN NIEUW geluid te horen geven.
Weliswaar was de regering niet geheel zeker van de stemming van het volk, dat de
Boerenoorlog en het Fasjhodaconflict niet ineens kon vergeten, maar de kranten
hadden hun best gedaan in milde bewoordingen over de Frans-Engelse toenadering
te schrijven. Bovendien, als men koning Edward de 1ste Mei 1903 ontving, was dit
méér dan de officiële ontvangst van een buitenlands vorst: de begroeting van een
goede vriend van Parijs, van een oud-stadgenoot, die Frankrijk steeds een goed hart
toedroeg.
Er werden erepoorten getimmerd, kwistig met vlaggedoek en bloemen getooid.
Ieder was in de weer om te bewijzen dat de Derde Republiek in het organiseren van
festiviteiten niet de mindere was van de vorige regeringsvorm, het Tweede Keizerrijk,
dat Parijs tot de ‘Ville lumière’ had gemaakt.
Briand, van een ochtendwandeling langs de boulevards in feesttooi teruggekeerd,
vond op zijn schrijfbureau een briefje in een handschrift dat hij niet kende: een
uitnodiging van Clemenceau om hem te komen bezoeken in zijn woning: 8, Rue
Franklin.
Een onverwachte invitatie! Briand kende Clemenceau ternauwernood. Wat wilde
deze van hem? En juist op deze dag van feestdrukte? Een politieke intrigue? Met
een nonchalant gebaar stak Briand een sigaret op. Het slordig gekamde haar over het
brede voorhoofd, de borstelige, onregelmatige snor boven de afhangende onderlip
en het slecht-geschoren vermoeide gezicht van het kamerlid Briand pasten bij de
indolentie van zijn bewegingen... als hij in rust was. Een indolentie, die plotseling
kon wijken als zijn belangstelling was gewekt en een titanische energie zijn sloomheid
doorbrak. Dan was hij, welbespraakt, spitsvondig - geestig en scherp-intelligent zijn ‘encyclopaedische onwetendheid’ (het woord van Jaurès) ten spijt - een
gevaarlijke tegenstander zelfs van de meest ervaren politici.
Briand besloot Clemenceau nog dezelfde dag te bezoeken.
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Nieuwsgierig, met een licht gevoel van onrust, begaf hij zich naar de Rue Franklin,
waar hij door de senator van het departement du Var met joviale minzaamheid werd
ontvangen, hartelijker althans dan hij had verwacht van de man, die door Suarez
getekend was met de woorden: ‘Clemenceau is een eenzame en de eenzaamheid is
de bitterste, de moeilijkst te dragen vorm van trots.’
Het gesprek verliep anders dan Briand had vermoed. Clemenceau bleef eerst in het
vage; hij streelde zijn honden, toonde zijn bezoeker enige van zijn Japanse prenten
en een Grieks beeldje, dat hij juist op een veiling had gekocht. Toen begon hij over
het vorstelijk bezoek.
Briand gaf te kennen dat Edward niet louter uit beleefdheid kwam. Clemenceau
gromde goedkeurend: ‘Delcassé en Cambon hebben een drukke tijd achter de rug.’
Toen plotseling: ‘Wij moeten dit spel meespelen, M. Briand.’ En na een korte
aarzeling: ‘Ik zal U nog menigmaal bestrijden, maar ik waardeer Uw temperament.
La grande maladie de l'âme, c'est le froid! Deze ziekte van de ziel, de koude, heeft
U nog niet aangetast. Wij praten over revanche tegen Duitsland, maar het blijft bij
praten. Pour gagner une bataille il faut la livrer. Men wint geen slag indien men er
voor terugdeinst hem te leveren. Ik heb Delcassé gehaat om zijn zwakke houding
tegenover Engeland gedurende het Fasjhoda-conflict. Ik ken ook Uw aanvallen op
zijn beleid. Wordt het niet hoog tijd, dat we hem in de kaart gaan spelen en koers
zetten naar een bondgenootschap met Engeland?’
‘Ik deel Uw inzicht, monsieur Clemenceau.’
‘Ga dan aan het werk in Uw partij.’
Briand lachte. ‘Mijn invloed reikt niet ver.’
‘Verder dan ge denkt!’
Lachend nam Briand afscheid. Bij het heengaan, op de drempel, keerde hij zich
om en riep:
‘Denk aan Jaurès.’
‘Minister van het woord’, merkte Clemenceau schamper op, ‘Hij zal ons niet
hinderen.’
***
De rijtoer van het station Bois de Boulogne, waar president Loubet koning Edward
had afgehaald, via de Champs Elysées naar de Britse
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ambassade, bewees dat het Parijse publiek zich niet op commando tot een geestdriftige
stemming liet opzwepen. Er werd gejuicht, het meest spontaan door de grote groepen
Engelse toeristen, die Parijs het traditionele voorjaarsbezoek brachten; maar het
kwam ook voor, dat men schel en afkeurend gefluit hoorde.
In de weelderig versierde Rue de la Paix verkochten krantenventers het dagblad
‘Patrie;’ op de voorpagina het portret van koning Edward, omringd door portretten
van Marchand, Paul Krüger en Jeanne d'Arc. Voor het gebouw van de Engelse
ambassade in de Faubourg St. Honoré dreigde een demonstratie. Een groep jonge
mannen en meisjes riep: ‘Leve de Boeren, leve Rusland, leve Marchand!’ Agenten
in burger traden snel en tactvol op; geruisloos werden enkele van de brutaalste
betogers verwijderd.
‘Men houdt niet van ons’, merkte iemand uit het gevolg van de koning op. ‘Waarom
zouden ze van ons houden?’, vroeg Edward goedmoedig.
's Avonds prijkte het Café de la Paix in een omlijsting van rode, witte en blauwe
electrische lampjes. Schijnwerpers verlichtten de top van de Vendôme-zuil. De
volgende dag woonde de koning een legerrevue te Vincennes bij en wedrennen op
Longchamp. Edward, in zijn scharlaken uniform, vond voor ieder die aan hem werd
voorgesteld het juiste woord. Bij een opera-uitvoering bewoog hij zich gedurende
de pauze in de couloirs met een ongedwongenheid, die aan zijn Parijse jaren
herinnerde. Hij begroette oude bekenden, stond actrices te woord, nodigde enige
journalisten uit voor een bezoek aan Londen.
Zondagavond, tijdens het diner in de ambassade, aan een tafel versierd met
orchideeën, azalea's en rozen, hief Edward het glas ter ere van Frankrijk en hield hij
een speech, zó warm-menselijk, dat alle kranten zijn tafelrede in extenso afdrukten.
Toen de Engelse koning Maandag afscheid nam, viel van enig rancune bij het
publiek niets meer te bespeuren. Integendeel, men juichte hem nu stormachtig toe.
De charmeur had gezegevierd.
Een jaar later werd de ‘Entente cordiale’ getekend.
***
Op het filmjournaal reed het statierijtuig van president Loubet, met de Britse
koning aan zijn rechterhand, wat snel voorbij. Ook het escorte van kurassiers bewoog
zich flikkerend en onduidelijk. Het
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waren slechts enkele korte scènes, aan het vorstelijk bezoek te Parijs gewijd.
Boeiender: de auto-race Parijs-Madrid, waaraan 256 auto's deelnamen. De start
te Versailles. Wrakstukken van de verbrande wagen, waarin Mr Porter en Mr Vixon
verongelukten bij de spoorwegovergang te Bonneval. Gesticulerende mannen bij de
Spaanse grens, waar men instructie had ontvangen geen enkele auto door te laten.
Zenuwachtig heen en weer lopen van baardige chauffeurs, onherkenbaar door hun
stofbrillen en autojassen.
Nieuwe locomotieven, geleverd door de Baldwin Works, Philidelphia, U.S.A., op
de Transsiberische spoorlijn. Langzame luxetreinen, die niet meer dan 20 à 30 mijl
per uur aflegden. Hotels en speelhuizen te Irkoetsk, ‘het Parijs van Siberië.’
Opening van een hondenkerkhof op een eiland in de Seine, tussen Clichy en
Asnières. Mooie monumenten met sentimentele opschriften.
Een optocht van werklozen van East End naar Hyde Park en terug, onder strenge
politiebewaking. Op spandoeken: ‘unemployed workmen.’ Enige vrouwen gaan met
collectebussen rond, moeders misschien van de verwaarloosde kinderen op stoepen
op de achtergrond.
De eerste motorbussen te Londen.
Een keizerlijke jachtpartij op Buckower Feldmark, niet ver van Berlijn. Vijfhonderd
soldaten doen als drijvers dienst, de hazen voor zich uit jagend, die door het vorstelijk
gezelschap (verschanst in schuilhutten) onder vuur worden genomen. Opname van
de jachtbuit: 930 hazen.
‘Cup final’, de eindstrijd van de voetbalcompetitie, op het veld van Crystal Palace.
Een zee van hoofden, een onduidelijk filmfragment van de spelers op het veld.
Tewaterlating van het grootste oorlogsschip ter wereld, gebouwd op een der
Clyde-werven: H.M.S. Commonwealth. 16350 ton, d.w.z. 3000 ton groter dan het
zwaarste Duitse schip. Lengte 425 voet. Vier 12-inch kanonnen, vier 9,2-inch en tien
6-inch kanonnen.
***
In de schuur van de Wrights nabij Kitty Hawk hing sedert enige maanden een
scherpe geur van olie en benzine. Het jaar 1903 liep ten einde, December was geen
gunstige tijd voor vlieg-experimenten,
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maar de beide broers konden hun ongeduld niet langer bedwingen.
De wind bewoog de zware deuren van de loods knarsend heen en weer. De
nieuw-gebouwde tweedekker, parmantig op de cementen vloer vol olievlekken,
vertoonde een veel ingewikkelder constructie dan het zweefvliegtuig, waarmede de
eerste vluchten waren gedaan. Zorgvuldig inspecteerden de beide broers nogmaals
de draagvlakken, het traliewerk, het hoogtestuur en de motor. Trots waren zij vooral
op hun zelfgebouwde motor, een viercylinder 12 pk, die slechts 110 kg woog.
Om beurten namen Wilbur en Orville plaats op de smalle zitplaats achter het
motorblok, de beide stuurstangen beproevend. De deuren werden geopend, alles was
gereed voor de proefvlucht, waarvoor de mannen van het reddingsstation ook waren
uitgenodigd.
De machine rustte nu op de startrails. Orville zou de eerste vlucht ondernemen.
Hij nam achter de motor plaats, zijn lange magere gestalte wat voorover gebogen,
de ene hand aan de hefboom die het hoogtestuur regelde. Nadat de motor was
aangeslagen, werd de kabel losgeworpen en schoof de tweedekker op de rails vooruit.
Wilbur liep, de rechtervleugel ondersteunend, een paar stappen mee totdat hij voelde,
dat wind- en motorkracht tezamen de zware vogel ophieven. Langzaam raakte het
toestel van de grond los. De mens vloog! Twaalf seconden slechts, maar een toestel
zwaarder dan de lucht, had door eigen kracht kunnen stijgen.
De zes toeschouwers: Wilbur, de drie mannen van het reddingsstation en twee
nieuwsgierige farmers uit de omtrek, liepen door het mulle zand om zo snel mogelijk
de plek te bereiken waar het vliegtuig was gedaald. Later op de morgen ging het
toestel nog drie maal de lucht in, telkens hoger en verder. Orville Wright schreef in
zijn verslag van deze vluchten:
‘Op de morgen van de 17e December, tussen 10 uur 30 en 12 uur, werden vier
vluchten gemaakt, twee door Orville en twee door Wilbur Wright. De starts vonden
plaats van een punt op de vlakte, ongeveer 70 meter westelijk van ons kamp, dat
gelegen was 400 meter Noordelijk van Kill Devil zandheuvel in Dare, Noord-Carolina.
De wind had tijdens onze vluchten een snelheid van 50 km om 10 uur en 40 km om
12 uur, zoals de windmeter in het weerstation van Kitty Hawk aangaf. Deze windmeter
staat 10 meter boven de grond. Onze eigen metingen met een hand-wind-meter, op
een hoogte van 1,2 meter boven de grond, toonden een
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windsnelheid aan van 36 km toen de eerste vlucht werd gedaan en van 33 km bij de
laatste.
De vluchten vonden plaats recht tegen de wind in. Telkens startte de machine van
de vlakke grond alleen door eigen kracht. Na een aanloop van ongeveer 13 meter
langs een rail, die het toestel ongeveer 20 cm boven de grond hield, verhief het zich
van de aarde en vloog, bestuurd door de piloot, langs een gebogen baan totdat een
hoogte van 2½ à 3 meter was bereikt.
De volgende vluchten namen in lengte toe. Bij de vierde poging werd een vlucht
van 59 seconden volbracht, waarbij het toestel iets meer dan een halve mijl door de
lucht en een afstand van 255 meter over de grond gemeten, aflegde.
Na de laatste vlucht werd de machine naar ons kamp teruggebracht en daar
neergezet. Wij hielden dat voor een veilige plaats. Maar enkele minuten later, toen
wij verdiept waren in een nabespreking over onze vluchten, werd het toestel plotseling
door een windstoot gegrepen en begon het te draaien. Wij snelden allen toe om het
tegen te houden, maar kwamen te laat. De heer Daniëls, een reus in gestalte en kracht,
werd omhooggeheven en verloor de grond onder de voeten. Hij viel in het toestel
tussen de vleugels. Hij werd door elkaar geschud en van de ene zijde naar de andere
geworpen toen het vliegtuig steeds maar bleef ronddraaien. Eindelijk viel hij in het
zand zonder zich ernstig te bezeren; hij liep alleen een paar schrammen op. De schade
aan de machine maakte een voortzetting echter onmogelijk.’

[De wonderdokter Philippe]
DE WONDERDOKTER PHILIPPE, DIE ZICH BIJ HET BEZOEK van het Russisch vorstenpaar
aan Frankrijk door beloften van de tsaar had laten imponeren, bespeurde spoedig dat
de nieuwe Russische omgeving niet zonder gevaren was. Hij kreeg een huis
toegewezen, dicht bij het keizerlijk paleis te Tsarskoïé-Sélo.
Vijanden dreigden met een aanklacht wegens het onbevoegd uitoefenen van de
geneeskunde. De tsaar gaf daarna bevel, dat de medische militaire academie te St.
Petersburg Philippe als doctor in de geneeskunde-titulair zou erkennen en verlangde
zelfs, dat zijn beschermeling het uniform van officier van gezondheid zou dragen.
Vier kinderen had de tsarina nu het leven geschonken, alle prinsessen. Een nieuwe
zwangerschap gaf hoop dat zij een troonopvolger
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ter wereld zou brengen. Het bleek tegen alle beweringen van Philippe in echter slechts
een schijnzwangerschap te zijn, een nerveuze aandoening, die weer eens bewees in
welke mate de vorstin vatbaar was voor suggestie.
Théophano, de biechtvader van keizerin Alexandra, waarschuwde nogmaals voor
intrigues van buitenlandse kwakzalvers. Indien men de weg der mystiek wilde volgen
en het biologisch determinisme door een geloofsdaad wilde opheffen, bood de heilige
kerk nog voldoende mogelijkheden. De tsarina nam deze raad ter harte. Philippe
werd er van in kennis gesteld dat hij verstandig deed in 1903 enige tijd verlof te
nemen om weer eens in een Frans milieu te komen. Gedurende zijn afwezigheid
vond de heiligverklaring plaats van de monnik Séraphim, die omstreeks 1820 in een
reputatie van vroomheid was gestorven.
De orthodoxie had getriomfeerd. Het spel was nu voor Philippe verloren, vooral
toen de Tsarina enige maanden na Séraphim's heiligverklaring opnieuw in blijde
verwachting kwam te verkeren. Eind 1903 keerde de Franse wonderdokter naar zijn
vaderland terug, rijkelijk beloond, maar achterdochtig en verbitterd: een half jaar
later, te Lyon, vernam hij dat er een Russische troonopvolger was geboren.
***
De onverhoedse nachtelijke aanval van een aantal Japanse torpedojagers op het
Russische eskader, dat in de baai van Port Arthur voor anker lag, wekte de indruk
van een verraderlijke overrompeling. In werkelijkheid had deze daad van agressie
een lang voorspel, met zoveel uittarting van Russische zijde, dat menige ingewijde
het toeslaan van Japan reeds eerder had verwacht.
Al in 1901 was het Russische imperialisme een geduchte activiteit gaan ontplooien
in Mandsjoerije en Korea, juist in de tijd waarin de aanleg van de Transsiberische
spoorlijn (met een vertakking in Zuidelijke richting) de voltooiing naderde.
Zaakwaarnemer der Russische belangen werd in het Verre Oosten de avonturier
Alexander Bezobrazow, een van die figuren, die met alle rationele tendenties in de
geschiedenis van het moderne imperialisme spotten.
Het Engels-Japanse bondgenootschap waarover reeds in 1901 werd onderhandeld
scheen op de Russen weinig indruk te hebben gemaakt. Zij concentreerden althans
een troepenmacht bij de Yaloe
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enversterkten hun vloot in de Oost-Aziatische wateren. Wilde Rusland een oorlog
uitlokken en zou Japan de strijd aandurven?
De Japanse aankopen van oorlogsmateriaal namen in het najaar van 1903 en begin
1904 een ongekende omvang aan. Desondanks bleven de militaire experts van mening,
dat Japan tot afwachten was gedoemd. Het zou zich verdedigen, maar niet tot de
aanval overgaan. Slechts bij uitzondering las men in de pers voorspellingen in andere
toon, van de bekende journalist Wickham Steed onder anderen, die zowel een Japans
initiatief als een Japanse overwinning waarschijnlijk achtte.
***
Toen Steed in Januari 1904 een bezoek bracht aan de Whitehead Torpedo Factory
te Fiume in Italië, een jonge onderneming, bestuurd door Britse technici, vertelde
een openhartige manager hem enige bijzonderheden over zijn ervaringen met
Russische en Japanse officieren, die bestellingen waren komen doen.
‘De Japanners’, aldus de manager, ‘kropen in alle hoeken van de fabriek. Zij wilden
alles weten en bestelden 1400 torpedo's. Vóór de levering lieten zij contrôle uitoefenen
door de kleinste en magerste officieren van hun vloot, zó tenger, dat ze in nog
ongevulde torpedo's konden kruipen om het functionneren van het mechanisme te
bestuderen.’
‘De Russen zonden ook een aantal zee-officieren. Deze bekeken de fabriek
oppervlakkig en bestelden slechts twaalf torpedo's, bestemd, naar hun zeggen, om
in Rusland te worden nagemaakt.’ De Engelse bedrijfsleider wist echter maar al te
goed hoeveel tijd en inspanning er mee gemoeid waren de productie op gang te
brengen.
‘En dan nog iets’, vervolgde hij zijn vertrouwelijke informatie, ‘zoals U weet zijn
er onder-water- en dektorpedobuizen. Het is gevaarlijker een dek-torpedobuis te
hanteren, dan torpedo's onder water te lanceren. De Japanners bestelden
dektorpedobuizen, de Russen onder-water-buizen.’ ‘In de oorlog’, luidde zijn
conclusie, ‘is het belangrijker aan het doden van de anderen, dan aan eigen veiligheid
te denken.’
***
De overrompelende Japanse aanval op de Russische vloot in de baai van Port
Arthur, in de nacht van 8/9 Februari 1904, was inderdaad
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een meesterstuk van torpedo-techniek. Enige van de beste Russische schepen waren
uitgeschakeld, nog vóór Japan zijn zwaarste kruisers, de in Engeland gebouwde
slagschepen Asahi en Mikasa, beide van 15.200 ton, in het vuur had gebracht.
Bovendien had Japan nog twee schepen van 16.000 ton bij Britse werven in bestelling.
Het mobilisatiebesluit en de bekendmaking van de overwinning bij Port-Arthur
brachten het Japanse volk in een roes van patriotisme. Fakkeloptochten bewogen
zich door de straten van de grote steden. Vrouwen in kimono, soms met een baby in
een draagdoek op de rug, droegen transparenten of olielampjes op stokken. Overal
zag men portretten van admiraal Togo, kaalhoofdig, met een rafelig klein baardje en
stekende donkere ogen onder een breed, plat voorhoofd.
Dag en nacht verdrong men zich voor het redactiebureau van de ‘Jigi Shimpo’,
het grootste dagblad van Tokio. Zodra er weer een speciale editie van deze krant
verscheen, renden krantenjongens door de stad met een bel in de hand. Sommigen
van hen hadden een krant gedeeltelijk opengevouwen op hun borst gespeld. Overal
hoorde men gezang en luidruchtige gesprekken.
Met diep respect groette het publiek enige colonnes Rode Kruis-zusters, gereed
voor inscheping naar het front. Streng in de pas, in zwarte Europese kleren (evenwel
met witte handschoenen), marcheerden de meisjes naar de marinehaven van
Yokohama. Overal zag men Japanse soldaten huizen, waar zij waren ingekwartierd,
binnengaan. Zij salueerden daarbij niet, maar namen diep hun képi af. Enige militairen,
van het platteland afkomstig en niet gewend aan het dragen van schoenen, leden
zoveel pijn aan hun schrijnende voeten, dat zij zich in riksha's naar hun kwartieren
lieten terugbrengen.
Japan, de zwakte van Korea als bondgenoot kennend, getroostte zich geduchte
inspanning om zo snel mogelijk enige landingslegers over te brengen. Weliswaar
beweerde de keizer van Korea, dat hij het eigen grondgebied wel kon beschermen
en deed hij dagelijks met veel vertoon een paar regimenten door Séoel paraderen,
maar de Japanners lieten zich niet misleiden. Zij hoopten de Yaloe te bereiken vóór
Rusland een offensief in de richting van de kust kon inzetten.
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Voorlopig leken verrassingen van Russische kant uitgesloten. Ieder ogenblik haperde,
door de lange en onvolmaakte verbindingslijnen, de aanvoer der reserves. Vooral bij
het Baikalmeer deden zich transportstagnaties voor. Ernstiger nog was de interne
desorganisatie. Een groot aantal jonge officieren, veel meer dan nodig was, moest
achter het front blijven voor ordonnance-diensten. Admiraal Alexéief hield voor zich
en zijn staf een lange trein met vele slaapwagens ter beschikking. Hij wenste niet te
worden gestoord en placht het verkeer te doen stopzetten bij de stations waar hij zijn
nachtrust genoot. Nadat hij door generaal Koeropatkine was vervangen verminderde
het aantal treinen van de militaire staven niet. Integendeel, ieder trachtte zich zo
comfortabel mogelijk in te richten.
In de zomer van 1904 leden de Russen enige gevoelige nederlagen. Slechts op
Port Arthur liepen de Japanners tevergeefs storm. Doch ook daar moesten de Russen
een smartelijk verlies erkennen: de ondergang van het op een mijn gelopen slagschip
Petropavlovsk, met admiraal Makaroff en 600 man aan boord.
In Rusland zelf nam het volk de nederlagen gelaten op. Men hoorde de waarheid
trouwens slechts getemperd of misvormd. De beste compensatie voor de militaire
tegenslag scheen velen de heugelijke tijding, dat de tsarina de 12de Augustus 1904
het leven had geschonken aan een zoon. Menigeen, vooral op het platteland, zag in
de geboorte van de troonopvolger zelfs een symbool voor nieuwe volkskracht en een
hoopvollere toekomst. Het vertrouwen in het heilige Oude Rijk steeg weer, zoals
wel het beste bleek uit de algemene offervaardigheid in het najaar van 1904.
Van alle kanten kwamen schenkingen binnen: bedragen van millioenen roebels
soms, bestemd voor de bouw van een oorlogsschip. Ook hospitaaltreinen, door steden
of verenigingen bekostigd. In menige huiskamer kwam een foto te hangen van de
tsarina, een ambulance-wagon inspecterend, elegant, in een sfeer van luxe, met haar
rechterhand steunend op een kist vol kristallen medicijnflacons.
Op het oorlogsterrein van Mandsjoerije was toen de winterkoude reeds ingevallen.
***
Tenslotte concentreerde zich in Rusland de hoop op de Oostzee-vloot, die men
sterk genoeg waande om Port Arthur te ontzetten

P.J. Bouman, Revolutie der eenzamen

76
en de Japanse oorlogstransporten naar Korea grote schade toe te brengen. De gehele
marine was in actie om de expeditie naar de Aziatische wateren voor te bereiden,
óók in de noodzakelijke kolenvoorziening, welke een ernstig probleem vormde sedert
vaststond dat Engeland de Russische schepen doorgang door het Suez-kanaal zou
weigeren.
De route langs Kaap de Goede Hoop vereiste extra voorbereiding, speciaal voor
het charteren van kolenboten. Men deed hiervoor een beroep op de deskundigheid
van Ballin, directeur van de ‘Hapag’, de Hamburg-Amerikalijn, die op een wenk van
de Duitse keizer gaarne medewerking verleende om de waarde van een aantal Engelse
maatregelen twijfelachtig te maken.
De 11de October 1904 stoomden de Russische Oostzee-eskaders langzaam zeewaarts
uit de haven van Libau; volgens Europese bladen een ‘armada’, die onder bevel van
admiraal Rojestwenski misschien het initiatief naar Russische kant zou kunnen
verplaatsen.
In de ochtend van de 20ste October, bij het passeren van Kaap Skagen, ontving
admiraal Rojestwenski een geheim telegram van een der leiders der Russische
spionnagedienst over de mogelijkheid dat enige Japanse torpedoboten zich in de
Noorse fjorden verborgen hielden. Het zouden Japanse schepen kunnen zijn, in
Engeland gebouwd, die onder neutrale vlag ergens een schuilplaats hadden gevonden
en geduldig hun tijd wisten af te wachten om de overrompelingstactiek van Port
Arthur nogmaals toe te passen.
De admiraal gaf orders tot verhoogde waakzaamheid, vooral 's nachts op de
Noordzee. Even voor middernacht, bij Doggers-bank, 200 mijl ten Noord-Oosten
van Hull, meende men enige verdachte vaartuigen waar te nemen. Het was enigszins
mistig, zodat de zoeklichten niet duidelijk konden aantonen welke schepen men
naderde. Nerveus, beducht voor een overval, opende men het vuur. Er werd dadelijk
met scherp geschoten: het bleken toen Engelse trawlers te zijn, die men onder vuur
had genomen. Een van de scheepjes werd in de grond geboord, twee andere liepen
schade op. Er waren slachtoffers gevallen.
Het bericht van deze nachtelijke catastrophe sloeg in Engeland als een bom in.
Een wilde woede maakte zich van het publiek meester. Sommige kranten eisten op
hoge toon de mobilisatie van de Britse kanaalvloot. Te Londen moest de politie de
Russische gezant graaf
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Benckendorff in bescherming nemen. Indrukwekkende betogingen vonden echter
vooral te Hull plaats bij de begrafenis van kapitein Smith van de gezonken trawler
Crane en van de matroos Leggot. Ruim 150.000 personen volgden de beide
lijkkoetsen, verbitterd demonstratief, overtuigd van een boos opzet van Russische
zijde.
Slechts de Franse kranten, waarvan er enkele hoge Russische subsidies ontvingen,
bleken van mening dat de Engelsen wel erg woest te keer gingen over ‘the Baltic
fleet outrage’ en maanden tot kalmte aan - de Europese vrede mocht niet door een
dergelijk incident in gevaar worden gebracht.
***
De langdurige zeereis om Kaap de Goede Hoop bewees dat het een ernstige fout
was geweest een aantal langzame schepen aan de eskaders toe te voegen. Bovendien
moest men telkens vaart minderen om het kolengebruik te beperken - want op de
Britse kolenstations bij Kaapstad behoefde men niet te rekenen. Eerst in een der
havens van het Franse eiland Madagascar kon weer volop worden gebunkerd voor
de volgende étappe: over de Indische Oceaan, langs Sabang, door de straat van
Malakka naar Singapore.
Begin Mei naderde de ‘armada’ van Rojestwenski de Chinese Zee. Zijn schepen - 8
slagschepen, waarvan vier van een verouderd type, 12 kruisers en 9 torpedojagers hadden vooral de laatste maand met machinedefecten te kampen gehad. Menige
scheepshuid was door de vaart door tropische zeeën zwaar begroeid, tot schade van
de snelheid, die juist gedurende een zeeslag zo belangrijk kon zijn. De schepen van
Togo daarentegen kwamen fris-geschilderd uit de dokken. Zij waren bemand met
zeelieden die met onwrikbaar zelfvertrouwen zouden strijden, terwijl de Russische
bemanningen door de slechte berichten over de val van Port Arthur en andere
tegenslagen, een gedeprimeerde indruk maakten.
Een Russische afleidingsmanoeuvre om twee kruisers, de Terek en de Kuban, naar
de Oostkust van Japan te dirigeren, scheen Togo niet te verontrusten. Hij
concentreerde zijn schepen in Straat Tsjoeshima in een model-slagorde, welke aan
een vlootrevue deed denken. Ieder was op zijn post, de organisatie bleek tot in finesses
verzorgd. De 27ste Mei 1905 raakten de vloten slaags. Zodra de Russen binnen het
bereik van de kanonnen kwamen, openden
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Togo's mannen het vuur. In hun wachthouding, bij stil weer, konden zij zuiver richten.
Drie kwartier na het begin van de slag waren reeds vier Russische slagschepen buiten
gevecht gesteld. Rojestwenski, ernstig gewond, was niet meer bij bewustzijn toen
zijn admiraalsschip ten gronde ging.
In de tweede phase van de slag kwamen de Japanse torpedojagers in actie: sierlijke,
snelle schepen met dichterlijke namen. De verkenningstochten, gecombineerd met
snelle aanvallen, ondernomen door de ‘Morgenmist’, de ‘Regenbui’, de
‘Voorjaarsregen’, de ‘Plotselinge Bui’ en andere jagers, vergrootten nog de verwarring
onder de Russen, die hun geordend verband reeds hadden verloren en met
improvisaties weinig succes boekten. Gedurende de nacht deed de Russische vloot
een laatste poging tot reorganisatie. Het was echter reeds te laat. De volgende dag
gaven de bemanningen van de meest gehavende schepen zich over. Slechts twee
kruisers en twee torpedojagers wisten te ontkomen en Wladiwostok te bereiken.
De vermoeide vloot van een vermoeide regering had de meerderheid moeten
erkennen van een krachtig volk, dat zich de lessen der Europese techniek ten nutte
had weten te maken. Japan had zijn aandeel opgeëist in de
technisch-wetenschappelijke erfenis van het Westen en het was daarbij door Engeland
als bondgenoot erkend.
Er ging een huivering van ongeduld door de Aziatische volken. Drie eeuwen lang
hadden de wapens der koloniserende naties de doorslag gegeven. Nu was de ban
verbroken. Moekden en Port-Arthur waren overwinningen geweest, maar de zeeslag
in Straat Tsjoeshima, de 27ste Mei 1905, was méér dan een overwinning: een keerpunt
in de geschiedenis. Voor het eerst capituleerde een grote Europese mogendheid voor
een Aziatische staat.
Het voorbeeld van Japan imponeerde ook het Chinese volk: het Westen met gelijke
wapens slaan, behoorde blijkbaar tot de mogelijkheden van de nieuwe eeuw. Als
men slechts in de leer wilde gaan bij degenen, die hun technische geheimen gaarne
met ruime winst verkochten! Minder opzienbarend, maar historisch even belangrijk
als de zeeslag in Straat Tsjoeshima was het besluit, dat de Chinese keizerin-weduwe
in hetzelfde jaar nam: de afschaffing van het examenstelsel, dat zo lang als de
bekroning en afsluiting had gegolden der klassiek-religieuze vorming, welke iedere
ambtenaar diende te ondergaan. Triomf van het modernisme: logica in plaats van
traditie, beweging in plaats van rust.
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Tweede boek
Weerlicht der revolutie
1905-1914

P.J. Bouman, Revolutie der eenzamen

81

[In lange optocht, met zang en gebed]
IN LANGE OPTOCHT, MET ZANG EN GEBED, BEWOOG DE STOET ZICH IN DE RICHTING
VAN DE NEWA. BIJ HET WINTERPALEIS GAF DE METROPOLIET EEN TEKEN DAT DE
menigte tot stilstand bracht. Eerbiedig begroet door de hoge geestelijken, schaarden
tsaar Nicolaas en zijn gemalin zich in de rij, achter ikonen met afbeeldingen van de
heilige Epiphania, wier jaardag, de 19de Januari, de dag was van de ‘zegening der
wateren.’ De metropoliet zegende dan de toegangswegen naar zee en prees het water
als levenwekkend element.
Bij de Newabrug werd een altaar opgesteld. Een jongenskoor zong hymnen,
plechtig en gedragen in de ijle winterlucht. In de verte dreunden geschutsalvo's van
oorlogsschepen. Kleine bevlagde boten voeren af en aan. De metropoliet, aan de
rand van de kade, hief de handen omhoog; het volk knielde. Na de zegening te hebben
uitgesproken, smeekte hij Gods hulp af voor het beproefde vaderland. De oorlog was
door de val van Port Arthur, begin 1905, in een critiek stadium gekomen. Slechts
hogere machten konden een nederlaag afwenden.
Plotseling een knetterende slag, alsof de bliksem insloeg. Steengruis, kalk en
versplinterd glas regenden op de menigte neer. Enige granaten hadden de eerste
verdieping van het paleis geraakt en een ware ravage aangericht; een der batterijen
van het Newafort aan de overkant had blijkbaar voor het ere-salvo met scherp
geschoten. Een misverstand? Wie droeg de verantwoordelijkheid voor deze fatale
vergissing?
De keizerlijke garde bezette de bruggen, terwijl de metropoliet, na een haastig
slotgebed, de menigte verzocht rustig heen te gaan. De tsaar en zijn gevolg trokken
zich onder sterk politie-escorte in het paleis terug. Het onderzoek door de ochrana
ingesteld, leidde niet tot duidelijk aanwijsbaar boos opzet, maar voor alle zekerheid
werd de volledige bezetting van het Newafort naar Siberië verbannen.
***
Daags na de ‘zegening der wateren’ legden 12000 arbeiders van de
Putiloff-fabrieken het werk neer. Het gistte reeds lang in de industrie; overal hoorde
men klachten over schaarste aan levensmiddelen, dalende koopkracht van het geld
en gebrek aan werkgelegenheid.
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Het socialisme won snel terrein: Lenin, Trotzki en andere revolutionnairen bespeurden
met voldoening, dat zij ook bij het personeel van de vloot aanhang kregen. Het zou
echter nog lang duren eer de vakbeweging rijp was voor marxistische discipline. Zij
gedroeg zich doorgaans te anarchistisch, met voorliefde voor spontane stakingen in St. Petersburg bijvoorbeeld, waar de priester Gapon een soort religieus radicalisme
predikte, met een mystiek vertrouwen in een sociale rechtvaardigheid, waarvoor de
tsaar borg zou staan.
Zondag, de 22ste Januari 1905, verzamelde zich een grote volks-menigte in de
omgeving van het Winterpaleis: arbeiders, vrouwen en kinderen, een donkere massa
op de licht-besneeuwde grond. Het was de dag dat de tsaar een verzoekschrift zou
worden aangeboden, opgesteld door Gapon, die met een groot houten crucifix in de
hand aanwijzingen gaf voor het formeren van een optocht.
De tsaar zou vertederd zijn als hij las wat hem met zoveel eerbied werd gevraagd,
in het vertrouwen waarmede zijn onderdanen tegen ‘vadertje tsaar’ opzagen. Het
verzoekschrift begon met de woorden: ‘Wij komen tot U, onze vorst, om U
gerechtigheid en bescherming te vragen...’
Vervolgens: ‘Wij worden behandeld als slaven... Ons leed is onduldbaar. Wij
hebben de uiterste grenzen van het menselijk uithoudingsvermogen bereikt... Sire,
onthoudt ons niet Uw hulp. Stoot de muur omver, die U van het volk scheidt. En Uw
naam zal ten eeuwigen dage in ons hart gegraveerd staan....’
Ongewapend, nederig - enkelen zingend of biddend - volgde men Gapon, die met
zijn crucifix de weg wees. Men kon het kruis over de hoofden heen zien; men zag
het eigenlijk duidelijker dan de hoge Alexanderzuil op het paleisplein.
Groothertog Wladimir, een oom van de tsaar, voerde het bevel over de keizerlijke
garde, die voor het Winterpaleis was geconcentreerd. In de verte rukte een sterke
afdeling kozakken naar de Troitzkybrug op. Was Wladimir zelf aanwezig? Wist de
tsaar iets af van het verzoekschrift dat men hem wilde overhandigen?
De officier van de wacht trad naar voren en sommeerde Gapon en de betogers het
plein te ontruimen. Gapon hief zwijgend zijn crucifix op. Even later ratelde
geweervuur over het plein. Er vielen honderden doden. In wilde paniek deinsde de
menigte terug,
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kermende gewonden vertrappend. Gapon, bloedend, zonk in de knieën. Het houten
kruis viel hem uit de handen. Men hoorde hem roepen: ‘Er is geen tsaar meer!’ Toen
verloor hij het bewustzijn.
***
‘Er is geen tsaar meer!’ De kreet vond weerklank. In verschillende stadswijken
werden barricades opgeworpen; de vakverenigings-leiders proclameerden een
algemene staking, maar de regering had haar maatregelen reeds getroffen. De registers
van de ochrana waren volledig genoeg om duizenden verdachten te arresteren en
naar Siberië af te voeren. Kozakken bezetten alle strategische punten en sloegen
ieder verzet neer. Weer heerste de knoet en nogmaals boog het Russische volk het
hoofd. Zelfs bij de begrafenis van de slachtoffers van ‘de Zwarte Zondag’, de doden
van de 22ste Januari, kwam het niet tot incidenten.
Het leven ging weer zijn gewone gang. De kranten gaven min of meer gekleurde
berichten over de toestand op het oorlogsterrein. Eentonig, dit oorlogsnieuws op den
duur! De burgerlijke bevolking sprak liever over de komende opera-opvoeringen,
het toneel - vooral echter over de aangekondigde dansavond, die Isadora Duncan
voor het voetlicht zou brengen. Was de hulde, die men haar in West-Europa had
gebracht, niet misplaatst? Zou haar ‘classicisme’ de vergelijking kunnen doorstaan
met de tradities van de Russische danskunst? De pennestrijd in de kranten dwong
min of meer tot een partijkiezen nog vóór men de danseres had zien optreden.
***
Met aanzienlijke treinvertraging in de vroege ochtend van de 26ste Januari
aangekomen, wenkte Isadora Duncan een huurrijtuig om haar naar het hotel te
brengen, dat haar impressario had besproken. Waarom de man zelf niet zijn
opwachting maakte, was de kunstenares een raadsel, maar zij gevoelde zich te
vermoeid om lang te wachten.
Niet ver van het station hield de koetsier zijn paard in; hij boog zich voorover en
riep een paar woorden, die Isadora niet verstond. Zij hoorde een klagelijk geluid,
een zucht als van vele wenende vrouwen, en een geschuifel van passen: de begrafenis
van Gapon's volgelingen.
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‘Ik zag van verre een lange optocht de weg afkomen’, schreef de danseres later in
haar dagboek. ‘Zwart, in sombere rouw schreed men voort. Mannen waren het, die
zware vrachten droegen en doorbogen onder hun last - ze liepen één voor één achter
elkander. De koetsier liet zijn paard stapvoets rijden, boog het hoofd en sloeg een
kruis.’
Isadora Duncan gevoelde zich zó gedeprimeerd, dat zij na langdurig te hebben
geslapen het hotel niet wilde verlaten en treurig gestemd in een hoekje van de salon
bleef zitten. Zij sprak er over spoedig te willen terugreizen en overwoog zelfs haar
optreden in de keizerlijke schouwburg uit te stellen. Met moeite wist haar impressario
haar tot andere gedachten te brengen.
De volgende avond danste Isadora. In haar vervoering vergat zij de schaduw die
over haar aankomst was gevallen en danste zij in volle overgave voor de
kennersblikken van een verwend publiek. Het blauwe gordijn dat haar tot achtergrond
diende, tartte de tradities van de Russische décors; de lenigheid van haar bewegingen
was een andere dan de balletkunst te zien gaf, de lijnen van het lichaam in de ragfijne
tunica expressiever dan de acrobatische soepelheid der gestalten, die doorgaans over
dit toneel gleden.
Het publiek applaudiseerde dankbaar en uitbundig. De critici, die het Russisch
debuut van Duncan in de dagbladen bespraken, toonden zich gereserveerder. Zij
veroorloofde zich te veel vrijheden, die met het wezen van de danskunst in strijd
waren. Om de betekenis der tucht, der volmaakte spierbeheersing, te leren kennen
zou zij eens enige tijd in de leer moeten gaan bij Pavlova, Diaghelief of andere sterren
van de danskunst.
Isadora Duncan liet de recensies vertalen. Indien haar dansen de vrijheid vertolkte,
des te beter. Het lichaam diende haar als middel voor expressie van geestelijke
krachten. Waren tucht en spier-beheersing de enige mogelijkheden om de tyrannie
van het lichaam en van de zwaartekracht te overwinnen?
Voor haar vertrek bezocht Duncan de Keizerlijke Balletschool. ‘In het grote kale
danslokaal’, schreef ze, ‘ontbrak alle schoonheid of bezieling en het enige wat de
eentonigheid van de wanden brak, was een groot portret van de tsaar. Het leek wel
een folterkamer.’ Wantrouwig sloeg ze de oefeningen van Pavlova gade, de inspanning
en verstrakking van haar martelaarsgelaat. Met een Engelse beleefdheidsphrase nam
Isadora Duncan afscheid. Ze meende er
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zeker van te zijn, dat Rusland nu niet meer zoals vroeger het land van haar dromen
was.
***
Tijdens de troebelen te St. Petersburg was het te Moskou onheilspellend stil
gebleven. Liet alle revolutionnair élan zich in de schaduw van het Kremlin
onderdrukken of zou men eerst later toeslaan? Spoedig bleek ook de bevolking van
de oude hoofdstad niet van geweld afkerig te zijn: zij had slechts gewacht op een
teken. Het signaal tot de opstand was in dit geval de moord op grootvorst Serge,
gouverneur van de stad (gehuwd met Elizabeth, een zuster van de tsaar).
Een moordaanslag, die niet van vele andere afweek. De terrorist Kaliaew had de
bom, die hij voor het rijtuig van de grootvorst slingerde, aan de overzijde van het
Senaatsgebouw, goed weten te richten. Toen groothertogin Elizabeth, die zich in het
Kremlin bevond voor het organiseren van een Rode Kruisinzameling, de explosie
hoorde, wist zij bij ingeving wat er was gebeurd. ‘Mijn man’, stamelde ze, verblekend.
Vóór iemand haar kon tegenhouden, snelde ze naar buiten. Snikkend wierp zij zich
op het verminkte lichaam van haar echtgenoot.
De aanslag van de 17de Februari vond navolging. De politie meende een wijd-vertakt
complot op het spoor te zijn. Tientallen hooggeplaatste ambtenaren verloren door
anarchistische gewelddaden het leven. En terwijl het hele gezagsapparaat in werking
trad om de schuldigen op te sporen, vernam men van stakingen en boerenopstanden,
die slechts door militaire maatregelen konden worden bedwongen. Zouden al deze
onlusten samenvloeien tot één algemene Russische revolutie?
***
Hoe het Jozef Stalin was gelukt uit Siberië te ontsnappen, bleef iedereen een
raadsel. In 1904 werd zijn politie-signalement weer te Bakoe en Batoem doorgegeven:
‘jong, 25 jaar ongeveer, lang en slank; een ovaal, scherpbesneden gezicht van wat
matte tint, een vrij lange dunne snor.’ Er liepen echter zoveel van dit slag jonge
mannen in Georgië rond.
De berichten uit St. Petersburg klonken hoopvol, meende Stalin, die opnieuw
onder zijn schuilnaam ‘Koba’ aan het werk was gegaan
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een staking voor te bereiden. De gouverneur van Bakoe scheen bevreesd te zijn voor
een opstand van de Armeniërs en liet daarom oogluikend toe, dat het mohammedaans
Tartaars proletariaat zich bewapende.
Stalin en zijn vrienden wisten dadelijk van deze onjuiste berekening van de
gouverneur te profiteren: niet de Armeniërs kwamen in verzet, maar de Tartaarse
arbeiders grepen de 19de Februari 1905 naar de wapens, zich tegen het Russische
bestuur èn tegen hun werkgevers, de Armeense petroleummagnaten, richtend - vooral
tegen hun werkgevers. Luxueuze villa's gingen in vlammen op, vrouwen en kinderen
werden gedood. De volksopstand vertoonde een steeds bloediger karakter.
Nadat er stromen bloed waren gevloeid, luwde plotseling de strijdlust. Waren de
hartstochten uitgeraasd, was de wraakzucht bevredigd? Priesters trokken door de
straten van Bakoe en maanden het volk tot berouw. Op de derde dag van de opstand
verscheen de gouverneur, vergezeld van de mollah Sjeik-oel-Islam en de Armenische
bisschop. Zij wekten op tot een godsvrede. De gedachte vond ingang: waarom geen
godsvrede?
De gevechten werden afgebroken. In het snel-uitschietend Russisch-Aziatisch
temperament werd plotseling de idee der verbroedering aanvaard. Beide partijen
droegen uit half-verwoeste huizen hun doden naar buiten en zetten deze in lange
rijen, in zithouding leunend tegen muren, tegenover elkander. Men omarmde elkaar,
men bekende schuld, men gaf toe te hebben gezondigd. Stalin, meer teleurgesteld
dan verbaasd, besloot voorlopig een ander werkterrein te zoeken.
***
Te Moskou werden voorbereidingen getroffen voor een grootscheepse uitvaart
van de vermoorde gouverneur, vorst Serge. De stedelijke aristocratie betreurde het
dat grootvorstin Elizabeth geen condolatiebezoeken wenste te ontvangen; men vreesde
zelfs voor het verstand van de desolate vrouw, die zich in diepe eenzaamheid had
teruggetrokken om haar dagen in gebed door te brengen.
De dag voor de begrafenis van Serge ontbood de vorstin de prefect van politie en
gaf de wens te kennen te worden toegelaten tot de gevangenis Taganka, in de cel
waar de terrorist Kaliaew zijn vonnis
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afwachtte. De prefect maakte eerst enige bezwaren, maar durfde de vorstin niet lang
tegen te spreken.
Kaliaew stond sprakeloos van verbazing toen Elizabeth zijn cel binnenstapte.
‘Waarom hebt U mijn man vermoord?’
‘Omdat hij een instrument van de reactie was.’
Elizabeth verwachtte dat Kaliaew berouw had, maar de gevangene volhardde in
zijn wrok.
‘Geen berouw? Als ge erkent te hebben gezondigd, zal ik gratie voor U vragen.’
Kaliaew schudde het hoofd. De grootvorstin overhandigde hem een boekje, het
Nieuwe Testament:
‘Ik vergeef U en omdat ik U vergeef, zal ik een verzoek om gratie indienen.’ De
terrorist zweeg; het onderhoud was geëindigd.
De 4de April werd het doodvonnis bekend gemaakt en de gevangene naar fort
Schlüsselburg overgebracht. De avond voor hij zou worden opgehangen, verscheen
de procureur-generaal Feodorow in zijn cel: ‘Ik ben gemachtigd U te zeggen dat een
verzoek om gratie door de tsaar zal worden ingewilligd indien ge er om vraagt.’
‘Ik heb er echter niet om gevraagd en zàl er ook niet om vragen. Het is beter voor
een rechtvaardige zaak te sterven.’
De volgende dag werd Kaliaew naar de galg geleid.
***
De berichten van het platteland klonken verontrustend. In de arme
landbouwgebieden van Koersk en Oral vooral grepen de boerenopstanden snel om
zich heen. Hier en daar gingen adellijke landgoederen in vlammen op. Te Bakoe
kwamen opnieuw onlusten voor. Men twijfelde ook aan de betrouwbaarheid van het
leger, althans van de legercorpsen in de buurt van Moskou en St. Petersburg
geconcentreerd.
Eerst tegen Pasen schenen de sentimenten van het volksverzet te verflauwen en
keerde het Russische leven in de bedding der traditie terug. De devotie der massa's
manifesteerde zich weer op indrukwekkende wijze. Moskou, de stad der honderden
goudgekoepelde kerken, de zetel van de patriarch aller rechtgelovige Russen, bleek
- ondanks alle golven van opstandigheid, die het land hadden geschokt - toch nog
het middelpunt te zijn van het Johannëische, het Laatste Rijk.
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Toen de Paasklokken luidden, vulden zich de kerken: de statige kathedralen, maar
ook de schamele armelui's kerkjes, met hun soms wat doffe ikonen en hun
schemerlampjes in naar wierook geurende kapellen. Overal dezelfde lithanieën en
de gebeden, in steeds sneller rhythme herhaald, de extatische jubel van de
Griekskatholieke mystagogie, de goudgekroonde metropolieten en de
mede-celebrerende diakonen in hun wijde, witte mantels; de wierookzwaaiers in hun
tunieken, star van brocaat. Gekromde ruggen van gelovigen voor altaartafels, tegen
een achtergrond van rood-goude schilderingen in de apsisronding.
Maar vooral de muziek, waarin de Russische volksziel de bevrijding vond: de
polyphone koorzang, nergens verheffender dan in de Lieve Vrouwenkerk van Kazan
te St. Petersburg. Een honderdhoofdig koor: de bassen op de achterste rijen, vóór
hen de baritons en geheel vooraan de jongenssopranen en -alten. Eindeloze modulaties,
waarin twee of drie bassen soms de leiding namen om plotseling te wijken voor de
jongenssopranen.
Na dit gezegende Paasfeest was het voorjaar een verademing na de lange, sombere
winter. Men scheen oorlog en revolutie te vergeten. St. Petersburg met zijn kanalen,
rivieren, zeearmen, eilanden en bruggen deed aan Venetië denken. De zoutachtige
geur van de zeewind uit de Finse golf, de reuk van leer en vis langs de kaden,
herinnerden er aan dat de Newa zich hier tot een zee-arm verbreedde.
Op de eilanden tussen de Newa-mondingen waren de restaurants met hun
zigeunerorkestjes stampvol. De slepende muziek scheen soms een bedwelmende
invloed uit te oefenen, vooral als een zanger met een nasaal metalen geluid het publiek
aanmoedigde het refrein van zijn liederen mee te zingen.
***
De zomer begon met een dramatische gebeurtenis: muiterij op de Zwarte Zee-vloot.
In de haven van Odessa, op de pantserkruiser Potemkin, had een afgevaardigde van
de bemanning, bootsman Matyushenko, een petitie aan de commandant van het schip
overhandigd met het dringende verzoek de kwaliteit en de hoeveelheid der
scheepsrantsoenen te verhogen. De commandant, in woede ontstoken, zag in dit
request een signaal van opstandigheid. Hij liet

P.J. Bouman, Revolutie der eenzamen

89
Matyushenko in de boeien sluiten en door een krijgsraad veroordelen. De bemanning
nam wraak. Zij wierp een aantal officieren over boord, kreeg adhaesie van naburige
schepen en dreigde Odessa te beschieten. De begrafenis van de gefusilleerde bootsman
in de havenstad nam het karakter aan van een revolutionnaire demonstratie. De
Potemkin lichtte daarna het anker en vertrok naar een Roemeense haven om zich
daar te laten interneren.
Ook in Bakoe stak het verzet weer op als een plotselinge stormwind. Niemand
dacht meer aan de ‘godsvrede’. De terreurbende ‘De Zwarte Hand’ trok rovend en
brandstichtend door het land. Uit een groot aantal boorputten stegen rook en vlammen
op, die aan een vulkanische uitbarsting deden denken. De bevolking vluchtte uit het
woud van brandende boortorens, ontsteld, bevreesd, maar veelal met een heimelijke
voldoening de fakkel der revolutie te hebben aanschouwd.
De tsaar vaardigde inderhaast een decreet uit, dat de instelling van een
volksvertegenwoordiging, een Doema, in het vooruitzicht stelde. Democratie,
medezeggenschap van boeren en arbeiders? Of het machteloze gebaar van een
innerlijk zwakke autocratie?

[Verrader, ellendeling!]
‘VERRADER, ELLENDELING!’ ER VIELEN HARDE SLAGEN, er werd geschopt en geduwd.
‘We zullen er voor zorgen dat je van het instituut wordt getrapt, Kagawa!’
Het slachtoffer, weerloos, met een enkel gebaar soms een klap afwerend, was nu
in een hoek gedreven. De binnenplaats van het Presbyteriaanse College te Tokio liet
geen ontsnapping toe. Hijgend, met een bebloed gezicht, stond Toyohiko Kagawa
voor zijn medestudenten.
Hij had het gewaagd op het moment van het meest geëxalteerde Japanse
nationalisme, tijdens de slag bij Moekden, waarover dagelijks berichten
binnenkwamen, de leer der geweldloosheid te verkondigen en uit naam van Christus
iedere oorlogvoering als een spel van de duivel te brandmerken, ook het Japanse
militairisme.
Men was veel van hem gewend. Zijn kameraden hadden met verwondering gezien
hoe hij meermalen zwerfhonden en verwaarloosde katten in zijn slaapvertrek
verzorgde; zij wisten dat hij zijn eten met een bedelaar deelde, soms zijn bed afstond
aan de armsten
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van de armen. Alsof de absolute christelijke naastenliefde in deze wereld nog in
praktijk kon worden gebracht. Maar nu was hij toch te ver gegaan. Hij had het
vaderland beledigd, de naam van de keizer bezoedeld, de edelste Japanse tradities
gehoond. Een der studenten had hem in het gezicht gespuwd, een ander had geslagen
en plotseling waren een twintigtal studenten, op hem losbeukend, in een
lynchstemming gekomen.
Eerst toen het slachtoffer bloedend, met smekende blik, in een hoek gedrongen
stond, aarzelden de aanvallers.
Kagawa, buitenechtelijk kind van een dansmeisje, was opgegroeid in een sfeer van
ontucht en morele ontaarding. Maar een goddelijke vonk scheen het heilig vuur in
zijn ziel te hebben ontstoken. Reeds jong leerde hij uit innerlijke kracht goed en
kwaad onderscheiden en openbaarde zich zijn dorst naar zedelijke zuiverheid. Hij
voelde zich gedreven tot een levenshouding van offervaardigheid en naastenliefde,
voorbeschikt tot het christendom, dat hij door ontmoeting met een zendeling had
leren kennen. Hij hoopte later, na zijn studietijd aan het Presbyteriaans College te
Tokio (waarvoor hij een studiebeurs had gekregen) als volksprediker de
arbeiderswijken der havensteden in te trekken. Vol ongeduld wachtte hij op het
moment dat hij het kruis zou kunnen opnemen.
Kagawa kon er moeilijk in berusten in de beschutting van het internaat te leven.
Van zijn karige geldelijke toelage schonk hij meestal een gedeelte weg. Ondervoed
en vermoeid, deed hij een tuberculeuze infectie op, die hem zou dwingen het College
te verlaten - op een andere manier dan zijn studiegenoten hem hadden toegedacht en genezing te zoeken in een afgelegen kustdorp. Een genezing door gebed, vol heftig
verlangen spoedig terug te keren naar de grote stad, waar hij de duistere kanten van
het menselijk bestaan had leren doorgronden.
***
Voor een der brievenbussen in de Avenue de la Grande Armée te Parijs, stond
Vrijdag de 13de October 1905 een jongeman, die nog even de adressen controleerde
van de brieven welke hij wilde posten. Een brief voor zijn ouders, twee vpor goede
vrienden en een schrijven, waarin hij aan het bestuur van het St. Thomasstift te
Straatsburg zijn ontslag als docent en studieleider vroeg. Het
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besluit stond vast, de mededelingen in de brieven waren gelijkluidend: Albert
Schweitzer, de dertigjarige theoloog, zou zich aan de studie van de medicijnen gaan
wijden om als zendingsarts naar Frans Equatoriaal Afrika te gaan.
Een der sterke figuren in de zo onoverzichtelijke Europese cultuur, theoloog en
muziekkenner - auteur van een standaardwerk over Bach en van een boek over
orgelbouw, terwijl een aangekondigde Geschichte der Leben-Jesu-Forschung
nagenoeg voor de druk gereed lag - wilde Europa de rug toekeren. Een uitzonderlijk
begaafde, veelzijdig, beroemd reeds nog vóór hij de middaghoogte van zijn kunnen
had bereikt, wenste alles prijs te geven.
Degenen die hem na stonden trachtten hem terug te houden. Schweitzer verbaasde
zich over de critiek, maar nam slechts zelden de moeite zich te verweren. Hij kende
de argumenten: hij moest niet het pond, hem toevertrouwd, begraven en met het valse
pond gaan woekeren; er viel ook in Europa nog zoveel sociaal werk te doen; het was
verkeerd voor iemand die een generaal kon zijn, om als soldaat in de voorste linie
te vechten - de alledaagse logica van het ‘gezond verstand’, die slechts weinig
raakpunten had met de irrationele diepte van het woord van Christus. Indien het waar
was, dat het christendom berustte op levensaanvaarding die door de verwerping van
alle aardse verlokkingen was heengegaan, kon slechts dienende liefde uitkomst
bieden. Het nederigste werk zou naar Nieuwtestamentische paradox het hoogste werk
zijn. Liefst zwijgend werk, indien het mogelijk was; een beroep dat hem ontsloeg
van de hantering van het woord. Schweitzer kende de spanning tussen woord en
daad; hij had er steeds onder geleden.
Daarom vreesde hij ook de nimbus van het woord om zijn daad, waarop hij zich
nooit zou laten voorstaan. Hij trachtte slechts iets terug te geven van het vele dat hij
had ontvangen en hij gevoelde zich bijna schuldig bij de gedachte, dat de
omstandigheden hem nu in staat stelden zich in de daad uit te leven. Er waren immers
zovelen die zijn voorbeeld gaarne zouden volgen doch niet bij machte bleken zich
aan de dwang der aardse beslommeringen te onttrekken.
Troostend, zichzelf verontschuldigend, wendde Schweitzer zich later in zijn ‘Aus
meinem Leben und Denken’ tot de naamlozen, wier ethisch élan door de loodzware
druk der dagelijkse zorgen dreigde te worden gebroken. ‘Van degenen, die op de een
of andere manier de drang in zich voelen en die ook werkelijk over de aanleg
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beschikken, hun persoonlijkheid in het leven vorm te geven, moeten de meesten,
door omstandigheden gedwongen, daarvan afzien. Alleen wie uit eigen kracht of
door de offervaardigheid van vrienden vrij is, kan het wagen de weg van de
persoonlijke daad te beschrijden.’
‘Van het in de mensheid levend idealisme kan slechts een klein gedeelte als
algemeen waarneembare daad in het daglicht komen. Voor al het overige idealisme
staat slechts de mogelijkheid open zich op de meest onopvallende manier te
verwezenlijken, maar alles tezamen heeft het een waarde, die de betekenis van het
zichtbaar geworden handelen duizendvoudig overtreft. Het verhoudt zich daartoe als
de diepte van de zee tot de golven, die de oppervlakte in beweging houden,’
Schweitzer stelde het probleem van de historisch vormgevende kracht der naamlozen,
der anonieme stille werkers aan de orde: de reële grootte van de ‘stillen in den lande’,
in alle lagen van de bevolking, in de sociaal-misdeelde groepen vooral. Moeders van
grote gezinnen, arbeiders, kleine boeren, kleine middenstanders - waren hier geen
figuren onder, groter dan de ‘grote mannen’, die in een zeer speciale constellatie van
feiten op de voorgrond traden?
Hoe ver echter reikte de ‘historische’ invloed der naamlozen, speciaal van hen die
door hun morele kracht in stilte bijdragen tot het in stand houden der sociale orde en
tot de overdracht van het waardevolste erfgoed der cultuur? Men zou later de vlam
der nationale dankbaarheid ontsteken op het graf van de ‘onbekende soldaat’. Had
men aan hem meer te danken dan aan de ‘onbekende moeder’ en de vele andere
onbekenden, die, als ijzeren vlechtwerk in gewapend beton, het gebouw der
samenleving stevigheid gaven of zelfs voor instorten behoedden? Richt de blik van
de historicus zich niet te veel op de façade, omdat hij de gegevens mist, de structuur
van het gehele gebouw te kennen? En wordt zelfs de façade niet bij voorkeur naar
de traditionele ornamenten beoordeeld, zonder begrip voor de details en het spel van
licht en schaduw, welke de gevel soms het aanzien geven van een fantastisch
samenstel van moeizaam saamgevoegde stenen?
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[Het kon zijn]
HET KON ZIJN, DAT ER EEN MYSTIFICATIE IN HET SPEL was. De Franse geheime dienst
had sedert de ondertekening van de Entente Cordiale in 1904 haar waakzaamheid
verdubbeld. De Duitse spionnage was stellig in intensiviteit toegenomen, gelijke tred
houdend met de verhoogde militaire krachtsinspanning. Hoe kon het haar zijn ontgaan,
dat in de kringen van de Duitse generale staf verraad dreigde - zelfs uitlevering van
voor Duitsland vitale geheimen?
Of was het aanbod om Frankrijk informaties te geven over het ‘plan-Schlieffen’
slechts een misleidende manoeuvre? Men had een brief ontvangen, getekend ‘le
Vengeur’, het schrijven van een Duitse stafofficier, die zich om een of andere reden
wilde wreken op zijn chefs.
Driemaal ontmoette kapitein Lambling van de geheime dienst de Duitse
briefschrijver: de eerste keer te Parijs, daarna te Brussel, vervolgens te Nice, telkens
in een luxe-hotel. En steeds was de ‘Vengeur’ met een verband om het hoofd
verschenen, alsof hij juist de operatiekamer had verlaten, onherkenbaar, mysterieus
met zijn grijze snor en de doordringende ogen in de schaduw van het verbandlinnen.
Wraakgevoel bracht hem tot deze daad, vertelde hij, aannemelijk makend dat zijn
inlichtingen juist waren; ook het besef dat de Europese vrede in gevaar was en dat
een evenwicht van krachten kon bijdragen tot een rustiger beoordeling der
politiek-militaire situatie. Het was hem niet om geld te doen. Weliswaar declareerde
de ‘Vengeur’ een bedrag van 60000 frs voor ‘reiskosten’ (dat de Fransen hem prompt
uitbetaalden), maar hij had millioenen kunnen vragen als winzucht een rol speelde.
Was het voor Frankrijk niet uiterst belangrijk te weten, dat von Schlieffen de
Duitse generale staf had kunnen winnen voor het plan om in geval van oorlog, alle
kracht te concentreren op de rechtervleugel? In het Westen zou een snelle ovenwinning
worden geforceerd door het Duitse leger, door Nederland en België heen, met een
geweldige zwaaibeweging door de Noord-Franse laagvlakte heen op Parijs te laten
aanrukken: een deur steunend op het scharnier der vestingen in het Moezelgebied.
Geen Franse revanche-oorlog, maar een aanval van Duitsland? Om Frankrijk vóór
te zijn? Om Rusland's bondgenoot te verpletteren om daarna de strijd in het Oosten
voort te zetten? Men
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kon slechts gissen. Men wist alleen, dat de Duitse pers een steeds heftiger anti-Franse
en anti-Britse toon aansloeg en dat de Duitse keizer enige redevoeringen had
gehouden, die aan duidelijkheid niets te wensen overlieten.
Te Parijs nam de geheime dienst maatregelen om de contrôle op het Duitse
gezantschap, speciaal op het doen en laten van de gezant Radolin, te verscherpen.
***
Een Oosterse dansavond. Het optreden van de hindoedanseres Mata Hari beloofde
een evenement te worden. Het Parijse seizoen was in 1905 wat mat gebleven, althans
voor de fijnproevers die gaarne nieuwe sensaties beleefden: de verschijning van een
of ander plotseling opgedoken toneeltalent, een literair duel of een muzikaal debuut
dat stof voor discussie bood.
De directie van het Musée Guimet, waar de dansavond zou plaats vinden, had
velen moeten teleur stellen. Zij scheen gegronde redenen te hebben om zich te
beperken tot een selecte schare van genodigden.
De ronde bibliotheekzaal van het museum was met een aantal pronkstukken uit
de verzamelingen herschapen in een tempel, gewijd aan de god Siva, met een bronzen
Boeddhabeeld tussen twee hoge vazen vol rode rozen op de achtergrond, als een
soort centraal altaarstuk. Op een Kasjmirtapijt, bronsbruin, met violette tinten, danste,
in kaarsbelichting, de hindoedanseres. Lenig, met verrassende armgebaren. Mata
Hari gleed in terugtrekkende bewegingen langzaam naar het Boeddhabeeld toe, de
ene sluier na de andere afwerpend, tot de plastiek van het slanke lichaam met de
amberkleurige huid geheel zichtbaar was.
Het gezelschap volgde haar geboeid, geheel onder de bekoring van de exotische
sluierdans, die in ieder opzicht overeenstemde met de voorstelling, welke men zich
van ‘Oosterse dansen’ had gevormd. Slechts M. Antoine van het Théatre-Libre toonde
zich niet overtuigd en mompelde iets over bedrog. Het leek hem echter verstandiger
zijn opmerkingen voor zich te houden.
Mata Hari begon na korte rust haar volgende dans, thans in geheel ander rhythme
dan de eerste. Een navolging van een dans, die ze op Bali had gezien, vertelde ze.
Zo ging zij voort, telkens met enige woorden van toelichting in haar met vreemd
accent uitgesproken Frans.
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Na afloop van de voorstelling een korte receptie en een uur van ongedwongen
samenzijn. De Duitse gezant, Radolin, liet zich aan Mata Hari voorstellen en vroeg
haar of ze bereid was ook te Berlijn in besloten kring op te treden. Haar dansen had
hem diep ontroerd. Men zag hem, hoffelijk, met een handkus afscheid nemen.
In de volgende weken sloeg Radolin geen avondfeest over waar hij meende Mata
Hari te kunnen ontmoeten. De geruchten over het succes van de avond in het Musée
Guimet hadden de danseres reeds in het centrum van de belangstelling gebracht.
Snobisme leidde er toe, haar tegen hoge bedragen voor kortstondige séances uit te
nodigen: men zag Mata Hari in de salons van gravin Greffulhe, van prins del Arago,
van Henry Houssaye en prinses Murat - en steeds bevond Radolin zich onder de
toeschouwers.
Mata Hari, pseudo hindoedanseres, was van kleinburgerlijke Nederlandse afkomst.:
Marie Zelle, dochter van een winkelier te Leeuwarden. Een fors, mooi meisje,
vroegrijp, van zinnelijk temperament, opstandig tegen de stijve deftigheid van de
Friese provinciestad. Op 18-jarige leeftijd kwam zij in contact met Mac Leod, een
Indisch officier, die zijn verloftijd in Nederland doorbracht en door middel van een
huwelijksadvertentie een levensgezellin trachtte te vinden. Zij volgde hem naar Indië
en schonk het leven aan twee kinderen, die zij spoedig verwaarloosde. Indolent,
sensueel en ontrouw, maakte Marie Mac Leod haar man het leven tot een hel. Zij
vertrok met haar kinderen naar Holland, protesterend tegen een eis tot echtscheiding
door haar man ingediend.
Als Lady Gresha Mac Leod zag men haar enige tijd later te Parijs: nu eens als
toneelspeelster zonder succes, dan weer als schildersmodel en courtisane - na enige
tijd zelfs in een geheel nieuwe gedaanteverwisseling, als danseres. Onder de naam
Mata Hari, steunend op haar ervaringen en waarnemingen trad deze ‘hindoedanseres’
op met een zelfverzekerdheid, die bijna alle critici bedroog.
Hoewel zij als courtisane en exotische danseres hoge inkomsten genoot, knoopte
zij relaties aan met de leiders van verschillende spionnagediensten, vooral - na een
langdurig verblijf te Berlijn - met enige Duitse hoofdofficieren. De internationale
spionnage trok haar. Een zeker ressentiment tegen de burgerlijke samenleving,
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vermengd met een zucht tot romantisch avontuur (vooral omdat zij niet voldoende
kunstenares was om in de dans blijvende bevrediging te vinden), een sterk suggestieve
volgzaamheid in de omgang met mannen, die haar imponeerden, een aangeboren
raffinement tenslotte, dreven haar het spionnagespel tegemoet. En zij wist dit in grote
stijl te spelen! De Franse politie vermoedde echter spoedig aan welke kant zij stond.

[Met een bezorgde uitdrukking op zijn gezicht]
MET EEN BEZORGDE UITDRUKKING OP ZIJN GEZICHT stond keizer Wilhelm op de
brug van de passagiersboot ‘Hamburg.’ De kapitein maakte hem attent op enige
belangrijke gebouwen in het wit-gepleisterde stadsprofiel van de Marokaanse
havenstad Tanger. Vijf platboomde schuitjes ieder met enige roeiers naderden het
Duitse schip. Naar Oosters gebruik zond de sultan welkomstgeschenken: een schuit
met mandjes eieren, een andere met een paar ossen, voorts gevogelte en vruchten.
De keizer staarde voor zich uit. Zorgen kwelden hem. Was het advies van Holstein
juist geweest? Had deze politieke demonstratie werkelijk nut? In de motivering van
zijn adviseurs had op de voorgrond gestaan, dat Rusland door de nederlaag tegen
Japan voorlopig was uitgeschakeld. Op deze bondgenoot behoefde Frankrijk nu niet
te rekenen. Goed, Frankrijk en Engeland waren tot een afspraak over Noord-Afrika
gekomen: ‘Engeland de vrije hand in Egypte, Frankrijk in Marokko.’ Zij hadden
Duitsland, dat toch ook een woordje meesprak in de internationale politiek hierin
nooit gekend. Waarom zou het Duitse rijk niet eens laten merken, dat het de
Frans-Engelse afspraak niet erkende? Men kon dan eens zien hoe vastberaden de
beide landen waren. Volgens Holstein zou Engeland voor de Noord-Afrikaanse
kwestie geen oorlog riskeren. Het zou Frankrijk in de steek laten. Duitsland had dan
een diplomatieke overwinning behaald. Maar als de bondgenoten eens wèl volkomen
eensgezind en vastberaden optraden?
Intussen kon keizer Wilhelm er zich nog niet over verheugen dat hij de
hoofdpersoon der politieke demonstratie zou zijn. Hij had reeds vernomen dat de
sultan (een voorzichtig man blijkbaar) te Fez zou blijven en zich door zijn oom zou
doen vertegenwoordigen. Bovendien, Tanger was een stad vol vreemd gespuis, een
brandpunt van activiteit voor avonturiers uit velerlei landen. Wilhelm
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meende er zeker van te zijn dat een behoorlijke bewakingsdienst ontbrak.
's Middags vond de triomfantelijke intocht plaats. Met een generaal aan iedere kant
van zijn paard - zij hielden de teugels stevig vast - trok Wilhelm door de versierde
hoofdstraten van de stad temidden van een joelende en juichende menigte, waarvan
de feestvreugde hem enigermate dreigend in de oren klonk. De lijfgarde van de sultan
loste geweerschoten, het enthousiasme steeg, hoewel de hitte bijna ondragelijk was.
Meermalen zag men de keizer met zijn zakdoek over het transpirerend voorhoofd
vegen. De geuren van gedroogde vis, rottend fruit en koemest en de benauwde hitte
maakten hem duizelig. Hij schrok toen een groep Spaanse anarchisten uit pure vreugde
- want zij vatten dit vorstelijk bezoek op als een demonstratie tegen de gehate Spaanse
koning Alphons (die ook aanspraak maakte op Tanger) - hun Baskische mutsjes
tegen Wilhelm's paard wierpen.
Een verademing om tenslotte in de Duitse ambassade te komen, het pompeuze
witte gebouw met zijn ruime Moorse hal, omringd door palmen en sinaasappelbomen
en sierstruiken in een wandelpark, dat naar men zei het park van de sultan te Fez nog
in schoonheid overtrof. De Duitse gezant bleek een charmant causeur te zijn, die de
keizer afleiding verschafte door verhalen over de toestanden aan het Marokkaanse
hof, waar sultan Mulay Abd el Aziz voortdurend te rade ging bij zijn adviseur Kaid
Mac Lean (een voormalige Schotse onderofficier). Mac Lean, een kleine levendige
man in een Oosters fantasiecostuum, scheen vooral vindingrijk te zijn in het stimuleren
van de liefhebberijen van de sultan. Hij had de sultan wijsgemaakt, dat men in Europa
piano's en vleugels het beste per dozijn kon kopen, - met het resultaat dat het paleis
te Fez nu vol vleugels stond. Eén er van zelfs op de binnenplaats, soms in stromende
regen.
's Avonds hield Wilhelm de rede, die woord voor woord vooraf in overleg met
Bülow was opgesteld: een verklaring van vriendschap voor de sultan, berustend op
de erkenning van diens onafhankelijkheid.
***
De woorden van de keizer verwekten een enorme beroering in de Europese
diplomatie. Een uittarting voor Frankrijk, dat zich ‘de
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vrije hand’ in Marokko had voorbehouden, een uitdaging aan Engeland's adres tevens.
Engeland had immers Frankrijk's rechten in Marokko erkend? De kranten schreven
uitvoerige, opgewonden artikelen.
Maar het publiek begreep de toedracht van de zaak niet. Waren de woorden van
de keizer dan zó noodlottig? Er was toch nog niet veel gebeurd? Liever geen oorlog
terwille van Noord-Afrika. Geen oorlog....
Men behoefde evenwel de achtergrond der gebeurtenissen niet te kennen om te
beseffen dat de spanning toenam. Marokko kwam zelfs min of meer op de
achtergrond. Het antagonisme der grote mogendheden deed zich in volle scherpte
gevoelen. En naarmate de kranten er uitgebreider over schreven, groeide de
overtuiging dat Duitsland zich een onduldbare inmenging had veroorloofd.
Engeland trachtte zijn bondgenoot van onberaden stappen te weerhouden. Het zou
vanzelfsprekend Frankrijk steunen, maar stelde een compromis op prijs. Een
conferentie over de Noord-Afrikaanse kwestie, zoals Duitsland verlangde? Doch dit
was een erkenning van het feit dat Frankrijk en Engeland de Marokkaanse kwestie
niet samen zouden regelen. Frankrijk, tenslotte bereid om toe te geven, vernam dat
Duitsland weigerde met Delcassé te onderhandelen. Rouvier, de Franse premier,
zwichtte in een moment van zwakte; de 7de Juni 1905 vroeg Delcassé, op aandrang
van de regering, zijn ontslag.
Deze concessie van Franse kant leidde echter niet tot de gewenste ontspanning.
Integendeel, het leek wel alsof de Duitsers er door tot nieuwe arrogantie werden
geprikkeld.
***
De 11de Juni deed premier Rouvier zijn collega's verslag van een
woordenwisseling, die hij de vorige avond had gehad met de Duitse gezant Radolin.
‘Weet ge wat die gezant me heeft durven zeggen?’
En met een driftig armgebaar:
‘Daar ginds, bij die deur, toen ik hem uitliet?’ Hij zei: Vergeet niet, mijnheer de
minister-president, dat Duitsland voortaan achter de sultan zal staan, met al zijn
kracht... Dat heeft hij mij durven zeggen, ja, mij, het hoofd van de Franse regering!
Nom de Dieu! Nom de Dieu!’
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En plotseling, bij de herinnering aan het gesprek, trilde het sterke lichaam van Rouvier,
de zware schouders van zijn boksersgestalte, enigszins gebogen, van ingehouden
woede. Een vuistslag dreunde op zijn schrijftafel. Het deksel van zijn inktpot rolde
over een concept-nota tot verhoging der oorlogscredieten.
***
Toen de Duitse gezant tegen het einde van de maand een avondpartij op de Britse
ambassade bezocht, een der uitgelezen ontvangsten van Sir Francis Bertie, hoorde
Radolin achter zich de wat hese, grommende stem van Clemenceau.
Clemenceau was in druk gesprek gewikkeld met de minister van oorlog Berteaux
en generaal Brugère. In iets wijdere kring om het drietal heen stonden hoge officieren
en elegante vrouwen, sommige met een glas champagne in de hand. Het werd stil
toen de heftige stem van Clemenceau tot de omstanders doordrong. Radolin kwam
een stap dichterbij.
Met zijn handen op de heupen sprak Clemenceau met bijtende intonatie: ‘Voortaan
kunnen wij niet meer wijken... Als Duitsland de oorlog wil, welnu, dan zullen wij
vechten!’
Radolin hoorde d'Haussonville achter zich mompelen: ‘Hij is me toch wel
sympathiek, deze jacobijn. Danton zou ook op die manier hebben gesproken.’
***
Uit een dagboek van Paléologue, één van Frankrijk's grote diplomaten:
Woensdag, 28 Juni 1905
‘Om 7 uur 's avonds, in de Rue Royale, zag ik, met muziek voorop, een
linie-regiment defileren, het 104de, terugkerend van het kamp van Châlons na een
maand van marsen en oefeningen. De mannen, keurig in de rij, gebruind, met stoffige
uniformen, marcheerden kranig: klassieke typen van de Franse soldaat. In militair
opzicht is het ras waarlijk nog niet gedegenereerd.
Wat als schouwspel niet minder geruststellend is, is de menigte die, opgehoopt
langs de trottoirs, op banken staande, de soldaten ziet voorbijtrekken. Een bewogen,
warme, meelevende menigte, die het vaandel groet en waaruit herhaalde malen kreten
opstijgen van ‘Leve Frankrijk! Leve het leger.’
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Het lijdt geen twijfel of het nationaal gevoel begint te herleven.
Vanmorgen vertelt mijn kleermaker mij:
‘Ach, mijnheer, zullen de Duitsers ons nog lang voor de mal houden? Men moest
ze maar op een goede dag eens op de vingers tikken! Als ze ons de oorlog verklaren,
welnu, dan zal er gevochten worden!’
- ‘En Uw werkvolk, wat denkt dat ervan?’
‘Al mijn arbeiders zouden U hetzelfde zeggen als ik doe.’
***
De door Duitsland geëiste conferentie tot regeling der Marokkaanse kwestie werd
de 16de Januari 1906 te Algeciras in Zuid-Spanje geopend. Uit beleefdheid voor het
ontvangende land kozen de afgevaardigden de Spaanse minister van buitenlandse
zaken, de hertog van Almadovar tot voorzitter, een trotse figuur met Arabische
trekken in het fijnbesneden gelaat; een man van veel woorden, dikwijls lege woorden,
zich terugtrekkend in de hautaine houding van de Spaanse edelman wanneer hij
bespeurde dat zijn betoog geen effect had.
Voor velen was het aanvankelijk nog een open vraag welk standpunt Engeland
zon innemen. Dit bleef niet lang een vraag, want de Britse afgevaardigde, Sir Arthur
Nicolson, stak niet onder stoelen of banken, dat Engeland zich volledig aan het
Frans-Engelse verdrag van 1904 dacht te houden en geen duimbreed zou wijken voor
een of andere intimidatie. Met een ironische glimlach kon hij de beide Duitse
afgevaardigden von Radowitz, militair èn diplomaat, en graaf Tattenbach, een grof
onderofficiers-type, te woord staan, gissend dat hun instructies vager waren dan de
zijne.
M. Révoil, leider van de Franse delegatie, was de minzaamheid in persoon, in het
bijzonder voor de afgevaardigden der kleine naties, die zich de houding gaven
bijzonder geïnteresseerd te zijn in Noord-Afrika.
De sfeer van de internationale conferentie was, naar haar uiterlijke aspecten te
oordelen, alleraangenaamst. De Spaanse regering stelde er prijs op de attracties der
Spaanse Zuidkust te ‘adverteren’. Alle luxe-hotels waren stampvol. Journalisten
verdrongen zich in het voorportaal der conferentiezaal, of in de hall van het Reina
Christina Hotel, waarin de meeste delegaties waren ondergebracht. Het stadhuis, de
ayuntamiento, tijdelijk conferentiegebouw, was met
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Moorse tapijten en bloemen in een lustoord herschapen. Op alle tafels stonden
overdadig grote inktpotten en pennebakken. Van het balcon af zag men de rots van
Gibraltar in de zon schitteren.
Terwijl de meest decoratieve figuren van deze internationale samenkomst, markies
Visconti Venosta, de Italiaan, oud-strijder van het risorgimento, de Rus graaf Cassini
en de tachtigjarige Marokkaanse minister Sid Mohammed Torres, vele uren op de
boulevards paradeerden, vonden kleine vertrouwelijke besprekingen plaats tussen
de Engelsen en de Fransen.
Bij iedere vergadering in pleno kwam de onoverbrugbare tegenstelling tussen
Frankrijk en Duitsland naar voren. Maar het was scherpe waarnemers wel duidelijk,
dat Duitsland geen oorlog met Engeland wilde riskeren. Sir Arthur Nicolson,
begrijpend hoeveel bluf-politiek in de geste van het Tanger-avontuur had gescholen,
stuurde langzaam op een beslissing aan. Hij kende de knepen van het diplomatieke
spel, hij bezat het geduld om in de gerekte besprekingen en de verdaagde
vergaderingen een hardnekkige opgewektheid te behouden, die hem een voortdurend
groter wordend overwicht gaf. Steeds duidelijker bleek ook zijn vakkennis. Hij was
gezant geweest in Marokko; het land en zijn problemen waren hem vertrouwd.
Voorover gebogen door een rheumatische aandoening, tenger en op het eerste
gezicht wat verlegen, kreeg hij iets groots als hij het woord vroeg. Zijn blauwe
doordringende ogen werden donkerder in hun contrast met het bleke fijngevormde
voorhoofd, wanneer hij de vergadering in zijn vloeiend Oxford-Frans overrompelde
door het gewicht van zijn argumenten. Hij stapelde feit op feit, woog conclusies van
zijn tegenstanders en had steeds formuleringen klaar die de meerderheid dankbaar
aanvaardde.
Duitsland dreigde geïsoleerd te raken; het moest concessies doen in de erkenning
dat de Tanger-demonstratie geen crisis in de Entente Cordiale had veroorzaakt, doch
integendeel de Frans-Engelse alliantie hechter had gemaakt. De keizer kon er zich
op beroepen, dat hij deze keer bedachtzamer had willen zijn dan zijn raadslieden
gewenst leek. Waarom was ook Bülow voor het advies van Holstein gezwicht? Of
kwam de rijkskanselier deze blamage voor Holstein goed van pas? Eindelijk deed
zich een gelegenheid voor ‘de man op de achtergrond’ ten val te brengen.
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[De 17de Januari 1906]
DE 17DE JANUARI 1906 GAF PRESIDENT ARMAND FALlières Sarrien opdracht tot
kabinetsformatie. Sarrien ontving de invloedrijkste fractieleiders en kamerleden om
hun adviezen te vernemen. Lakeien gingen met bladen thee en gebak rond. Het was
een gegons van stemmen, dat bewees hoe de gemoederen verhit begonnen te geraken.
Nu en dan stond Sarrien even stil om een bijzonder geanimeerde discussie te volgen.
Clemenceau, specialist in het uitlokken van moties van wantrouwen waarmede hij
al menig kabinet ten val had gebracht, was aan het woord. Wat hij stond te betogen,
was Sarrien nog niet duidelijk, maar toen hij hoorde dat Clemenceau een theorie ten
beste gaf over de verdeling der portefeuilles, vroeg hij hem:
‘Wat zoudt gij dan kiezen in zo'n geval?’
Clemenceau, zonder aarzelen: ‘Ik neem binnenlandse zaken!’
Verrast keek Sarrien op. Had hij dan een duidelijk voorstel gedaan? Had zijn vraag
als een uitnodiging geklonken? Met volmaakte zelfbeheersing antwoordde hij ‘soit’
en hij vervolgde zijn rondgang. Hij dacht zelf justitie te nemen en Briand voor
onderwijs en eredienst te vragen.
Een week later nam Clemenceau zijn intrek in het departement van binnenlandse
zaken, Place Beauvau, een somber gebouw met een kale tuin. Het was er stil, te stil,
volgens Clemenceau, die direct pauwen en zwanen liet aankopen om leven in de
brouwerij te brengen. De kreten van deze dieren lokten protesten uit van de bewoners
der Faubourg Saint-Honoré, maar Clemenceau genoot van de aanblik der statig
paraderende dieren en hun schelle geluiden. Toen men op zekere dag een der zwanen
vergiftigd vond, liet de minister de wachtposten bij de achtermuur verdubbelen. Het
was een staatsbelang, dat de minister niet het inspirerend uitzicht uit zijn werkkamer
verloor. Wee degenen die hem durfden hinderen!

[Een lauwe April-regendag te Parijs]
EEN LAUWE APRIL-REGENDAG TE PARIJS, 1906. 'S MIDdags de gewone drukte in de
Rue Dauphin; een wirwar van wagens en trams en van voetgangers op de smalle
trottoirs. Een heer, in gedachten verdiept, steekt de straat over; hij loopt achter een
stilstaand rijtuig langs, ziet niet de vrachtwagen die aan de andere kant nadert. Een
aanrijding, niet ernstig naar het schijnt. Maar de
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wandelaar is gevallen; hij raakt tussen de hoeven van het paard. Het linker-achterwiel
van de vrachtwagen, enkele decimeters over het natte asphalt voortglijdend, raakt
de schedel van de ongelukkige. Een agent schiet toe, nieuwsgierigen lopen te hoop.
‘Dood, blijkbaar’, hoort men fluisteren. De identiteit van de dode wordt vastgesteld:
Pierre Curie.
‘Madame Curie’, schreef Eve Curie later over haar moeder, ‘is niet van een gelukkige
jonge vrouw veranderd in een ontroostbare weduwe. De gedaanteverwisseling was
minder eenvoudig en veel ernstiger. De storm, die haar innerlijk verscheurt, de
onzegbare ontzetting die haar gedachten verwart, zijn te hevig om zich te kunnen
uiten in klachten of woorden. Van het ogenblik af, dat deze drie woorden: Pierre is
dood - tot haar bewustzijn doordrongen, heeft zich voor altijd een mantel van
eenzaamheid en stilzwijgen om haar schouders gelegd. Tezelfdertijd dat zij weduwe
werd, is madame Curie op die Aprildag een beklagenswaardige, een ongeneeslijk
verlatene geworden.’
De enige troost die haar bleef was de voortzetting van het werk, dat zij tezamen
met haar man was begonnen. Niet alleen de bewerking van het verzameld
studiemateriaal kwam nu geheel voor haar rekening, ook een gedeelte van Pierre's
taak als docent viel haar toe. De Franse regering wist Pierre op de juiste wijze te eren
door Marie Curie Pierre's leerstoel over te dragen; het eerste vrouwelijk professoraat
in Frankrijk!
Het aangekondigde openingscollege van Madame Curie trok vele belangstellenden
naar de Sorbonne. Het was bijzaak dat zij zou spreken over de theorie der ionen en
over de verschijnselen van radio-activiteit, men wilde haar zien en horen, haar
bewonderen, in stille hulde.
Het leek de faculteit ongewenst ruim baan te maken voor de toevloed van
belangstellenden; de gewone collegezaal, waar Pierre altijd had gedoceerd, moest
ook deze keer dienst doen. Een kale ruimte, met een brede toonbank en een
achtergrond van zware borden; 120 zitplaatsen, slechts enkele rijen gereserveerd
voor buitenstaanders.
Het stemgeroes stierf plotseling weg toen de deur openging en Madame Curie het
podium besteeg. Zij leunde met beide handen
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op de experimenteertafel, boog het hoofd en begon met een lichte trilling in haar
zangerige stem een betoog over het hoofdstuk uit de electriciteitsleer, dat Pierre het
laatst had behandeld. Terugbladerend in hun dictaatcahiers zagen de studenten dat
zij zelfs verder ging, precies van het punt waar Pierre was geëindigd. Sommigen
voelden zich zó ontroerd dat zij niet meer durfden opkijken.
Toen Marie Curie tenslotte zweeg, zag men haar aarzelen. De traditie eiste dat een
nieuwe hoogleraar woorden van lof of waardering voor zijn voorganger deed horen.
Wenste Madame Curie deze gewoonte te volgen? Er kwam geen woord meer over
haar lippen; zij boog even en verdween, even stil als zij was gekomen.

[Tekenend en dichtend, of lezend en mediterend]
TEKENEND EN DICHTEND, OF LEZEND EN MEDITEREND, bracht Walther Rathenau in
het vroege voorjaar van 1906 zijn laatste vacantiedagen in Griekenland door: een
hoogtepunt in zijn dubbel-leven, deze Griekse reis. Vóór hem lag weer zijn gewone
taak, zijn aandeel in de leiding van de A.E.G., het geweldige electriciteitsconcern,
dat zich nog steeds uitbreidde. Maar in het grillige berglandschap van Delphi had
hij opnieuw gedachten verzameld over het thema, dat hem in de intimiteit van zijn
weinige vrije uren voortdurend bezig hield: het probleem van de mens in een
industriële beschaving, ver verwijderd van de bronnen van waarheid en schoonheid,
maar nog steeds toegankelijk voor de edelste tradities der Europese cultuur.
Eerst had Rathenau er tegen op gezien naar Berlijn terug te keren, maar plotseling
was deze tegenzin verdwenen. Hij had geoogst, plotseling, bij ingeving. Wat hij,
leunend tegen een rotsblok in het dal van Delphi, haastig in zijn notitieboek had
gekrabbeld, kwam hem voor als de essentie van zijn denken: een onverwachte heldere
omlijning van vroegere overpeinzingen. Tien aphorismen onder het opschrift
‘Breviarium mysticum’, de meest bondige samenvatting van denkbeelden, die hij
spoedig in zijn studeerkamer te Berlijn nader hoopte uit te werken.
Het begrip ‘ziel’ als het diepste beleven van een innerlijke bevrijding, een eindpunt:
de grootste hoogte voor de geestelijk vrije mens bereikbaar. Vandaar dat de ziel niet
aangeboren maar slechts verworven kon zijn. ‘Drievoudig zijn de krachten der ziel:
fantasie, liefde, eerbied. Met de fantasie omvat ze de wereld, met fantasie
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en liefde de mens, met alle drie de krachten God.’ De ziel is los van begeerten, het
verstand egocentrisch en nooit voldaan. In de strijd met het verstand overwint de
ziel, omdat het verstand nooit rust kent en steeds door twijfel wordt ondermijnd.
Rathenau's kracht school in zijn isolement, in het behoud van distantie ten opzichte
van het dagelijks organisatorisch werk met zijn problematiek van expansiefinanciering,
handelsovereenkomsten, bankrelaties, exploitatie van patenten, conferenties en
buitenlandse zakenreizen. Hij kon zich naar aard en aanleg slechts handhaven door
nauwkeurig een domein van geestelijke vrijheid af te bakenen. Binnen die omheining
was hij een eenzame, al vond hij hier uren van stimulerende gesprekken met
kunstenaars als Hauptmann, Max Reinhardt, Wedekind, Moissi, Liebermann,
Hoffmannsthal en Dehmel, die hij graag in zijn vrijgezellenwoning in de
Viktoriastrasse ontving.
Voor de buitenwereld was hij directeur der Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft,
het machtige kartel dat tot bloei was gebracht door Walther's geniale vader Emil
Rathenau. Het had lang geduurd eer Emil zijn zoon had leren waarderen: een jonge
man die dichtte, schilderde, musiceerde, literaire salons bezocht en met toneelspelers
omging, leek hem niet de aangewezen persoon voor een directiepost. Maar Walther
bewees zijn veelzijdigheid: zijn technisch inzicht en zijn financieel-organisatorisch
begrip voldeden aan de hoogste eisen. Emil zwichtte voor zoveel virtuositeit.
‘Neiging tot de geest, drang naar de werkelijkheid’, stelde Rathenau van zichzelf
vast, wetend dat zijn Joodse afkomst aan deze innerlijke gespletenheid niet vreemd
was. Hij bleef er echter van overtuigd een synthese te kunnen vinden. Vol wantrouwen
tegen gedachten die niet in de daad werden omgezet, schreef hij niets wat hij niet
had doorleefd. Hoe meer hij de vrijheid tot innerlijke verdieping vond, hoe sterker
zijn verlangen naar een synthese tussen zijn zielsleer en het ideaal der sociale
rechtvaardigheid, waarin fde geest èn de materie weer zin en inhoud zouden krijgen.
Hij had een ontwerp klaar liggen voor een villa in Berlin-Grünewald, die geheel
naar zijn inzicht zou worden gebouwd: een stijlvol ontwerp, in de koele voornaamheid
van het Pruisische classicisme. Een tehuis voor zich en zijn vrienden, met een sobere,
zeer ruime studeerkamer aan de tuinzijde. Zodra hij deze woning had betrokken,
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hoopte hij enige tijd verlof te kunnen nemen om de laatste hand te kunnen leggen
aan de beide boeken, die reeds in concept voltooid waren: Kritik der Zeit en Mechanik
des Geistes (met de ondertitel Die Geburt der Seele). Geschriften, die een uitdaging
vormden voor de traditioneel-grove indeling liberalisme-socialisme, een tegenstelling
door hem gezien als de miskenning van het ernstig gevaar dat beide
maatschappijvormen bedreigde: de mechanisering der cultuur, de nadering van de
robot-mens die de Europese beschaving zou doen wankelen.

[Tweestemmig gezang in de vroege ochtend]
Am Brunnen vor dem Tore
da steht ein Lindenbaum:
ich träumt' in seinem Schatten
so manchen süssen Traum

TWEESTEMMIG GEZANG IN DE VROEGE OCHTEND. ERGERnis van Zondag-langslapers
in het deftige stadje Steglitz, langs de spoorlijn Berlijn-Potsdam. Driftig werden hier
en daar enige ramen opengeschoven; er kwam leven in de massieve stijlloze
woonhuizen aan het stationsplein.
De Wandervögel op het perron zagen met vreugde dat zij enige deining
veroorzaakten. Het was goed om in de morgenschemering, als men gereed stond om
naar buiten te trekken, de levensvreugde uit te zingen en in de dikwijls zo
ondeugend-uittartende liederen van de bundel ‘Zupfgeigenhansl’ rebellie tegen alle
burgerlijke sleur te doen opklinken.
Bij de komst van de leider, Karl Fischer, de door allen vereerde, steeg een luid
gejuich op. Handen gingen omhoog. Enige reidansen op het perron, daarna nog meer
liederen; jodelmelodieën. Fischer dankte met een vriendelijk handgebaar. Al stond
hij in de stad bekend als ‘de dolle Fischer’ en werd hij vergeleken met Karl Moor
uit Schiller's Räuber, hier tussen zijn makkers ging een weldadige rust van hem uit.
Hij kende de kracht van zijn persoonlijk charisma, de heilsverwachting, die in de
schare tot uiting kwam, als hij het woord vroeg om zijn vrienden op hun roeping te
wijzen: de doorbraak naar een nieuwe levensstijl, het protest tegen de kille burgerlijke
maatschappij, waarin de warmte der ware vriendschap was verloren gegaan en de
gemeenschap in de verstarring der over-organisatie verdorde.
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Steglitz, de laatste plaats in Duitsland waar men deze opbloei van jeugdromantiek
had kunnen verwachten, was door Fischer's leidersgaven reeds in de eerste jaren der
nieuwe eeuw een soort hoofdkwartier geworden voor ‘de beweging’. In de spontane
vorming van jeugdgroepen kwam meer lijn toen aan het Wandern enige leiding werd
gegeven door de oprichting van jeugdherbergen. De voorgeschreven kleding der
trekkers, het ritueel der kampvuren, een eigen tijdschrift en de liederenbundel
‘Zupfgeigenhansl’ droegen verder bij tot de solidariteit van degenen die zich als
pioniers van de jonge generatie beschouwden.
In de belevenis van het waarachtige gemeenschapsgevoel van ‘het verbond’ zouden
de scharen alle burgerlijke conventie afwerpen en in het vrije buitenleven de discipline
van kerk en gezin, school of werkplaats door trouw aan hun jeugdleiders vervangen.
De zomertochten strekten zich verder uit, de manifestaties van verbroedering rond
de kampvuren in eenzame bergstreken werden talrijker en stormachtiger.
Waarschuwingen en protesten van ‘burgerlijke’ zijde, suggesties omtrent zedelijke
gevaren bleven niet uit. Olie op het vuur der opstandigheid! Met het socialisme
sympathiseerde men als mogelijkheid voor een doorbraak naar een nieuwe levensstijl.
Wat had men overigens te maken met politici en schoolmeesters, pastoors en
predikanten, aestheten en philosofen - al die jammeraars van een decadente
stadscultuur?
Men wilde vrij zijn, het primitivisme genieten: zwerven, kamperen, naakt
zwemmen, bergklimmen. En de duizenden groeiden tot tienduizenden, tot
honderdduizenden, zonder dat het iemand duidelijk was naar welke kant de schaal
van deze ‘jeugdbeweging’ zou doorslaan.

[Het filmjournaal begon]
HET FILMJOURNAAL BEGON MET VRIJ DUIDELIJKE OPnamen van het nieuwe Britse
slagschip Dreadnought, de 10de Februari 1906 te water gelaten te Portsmouth.
Engeland bezat nu dus het sterkste oorlogsschip van de wereld. Een bewapening van
tien 12-inch en achttien 3-inch kanonnen maakten het ongenaakbaar voor iedere
tegenstander. Revolutie in de vlootbouw? Maar dan zou Duitsland zich ook niet
onbetuigd laten.
Uit de Verenigde Staten trieste scènes van puin ruimen in de straten van San
Francisco, de 18de April verwoest door aardbeving en brand. Amerikaans optimisme
verzette er zich tegen het
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aardbevingsgevaar te erkennen; er werd slechts over ‘the fire’ gesproken. Drie kwart
van de stad aan de Golden Gate lag blijkbaar in puin. De film schonk geen overzicht.
Zij gaf wat tafereeltjes van kamperende vluchtelingen. Arrestatie van enkele
plunderaars. Generaal Funston was met een flinke troepenmacht aangekomen.
Duitsland: de befaamde oplichter Voigt in de rechtszaal. Een moderne Uilenspiegel.
Met enige handlangers had hij zich in militair uniform gestoken en de 16de October
1906 de burgemeester van het stadje Koepenick gearresteerd. Een van zijn
medeplichtigen bracht de overblufte burgemeester naar Berlijn, terwijl de oplichter
zich met de gemeentekas uit de voeten maakte.
Zwemwedstrijden voor dames: zedig in hun lange dubbele badpakken. Het publiek
lachte, zoals het om alles lachte waaraan het niet gewend was. Tenslotte torenhuizen
te New York in aanbouw. Vertrek van emigrantenschepen uit Genua: Italianen op
weg naar de Nieuwe Wereld.

[Want roem is tenslotte slechts de samenvatting]
‘WANT ROEM IS TENSLOTTE SLECHTS DE SAMENVATTING en de kern van alle
misverstand, dat zich om een nieuwe naam verzamelt’, schreef Rilke over Rodin.
Roem ligt immers in het sociale vlak der geijkte, algemeen aanvaarde, liefst geldelijk
waardeerbare voortreffelijkheid. Hij is geheel en al van deze wereld, terwijl de kunst
slechts aarden kan in de vrijheid van de geest, die van alle tijden is.
Rodin, dichter in de vormgeving aan weerbarstige materie, en Rilke, beeldhouwer
van het woord, hadden elkander gevonden en gesterkt in het geduld, dat hun
scheppende arbeid droeg. ‘Ik heb geduld voor eeuwen in me’, had de dichter
geschreven en hij gevoelde zich gerustgesteld toen hij waarnam hoeveel rust in de
fanatieke werklust van de beeldhouwer school, die blijkbaar Renan's lijfspreuk
‘travailler, ça repose’ als richtsnoer voor zijn leven had gekozen.
Aan hun samenwerking van zeven maanden kwam in Mei 1906 een eind. Rilke,
in dienst getreden voor enige uren secretariaatsarbeid per dag, was verstrikt geraakt
in de uitvoerige correspondentie van de meester. Hij vreesde zijn onafhankelijkheid
niet voldoende in stand te kunnen houden; hij leed ook onder de buien van kwaad
humeur van madame Rodin. Het eigen werk kwijnde. Te lang hadden zijn grote ogen,
vermoeid in het matte gezicht met
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het ijle, dunne snorretje boven een paar dikke lippen, Rodin's worsteling met het
marmer gevolgd. Veel had hij geleerd en hij wist dit te waarderen: het begrijpend,
doordringend zien, onder steeds wisselende belichting van het voorwerp dat van alle
kanten werd benaderd. Nu hernam hij zijn vrijheid, betreurend dat het uiteengaan
een breuk betekende. Het verloren paradijs. Rilke keerde terug naar de stad die hij
liefhad en haatte.
En Rodin werkte verder, als een koning op zijn domein. In de tuin van zijn Villa
des Brillants te Meudon Val-Fleury had hij bijgebouwen laten plaatsen ter berging
van zijn werk en van zijn kunstcollectie. Daar stond ook het huisje, waar zijn secretaris
Rilke ruim een half jaar had gewoond, in dagelijkse verrukking over het uitzicht: de
Seine en de brug bij Sèvres; in de verte de Mont-Valérien en Saint-Cloud.
Er waren dagen dat Rodin slechts handen tot leven kon brengen. Handen, die hij
vroeger nog slechts in het anatomisch verband van een grote compositie kon zien,
maar die langzamerhand als zelfstandige organismen hun eigen bestaan gingen leiden.
De grijze bijna zeventigjarige meester hield er van, zich op de proef te stellen:
bleef zijn blik onbevangen genoeg om de werkelijkheid van het zijn te zien achter
de door hem gevreesde schone schijn der schoonheid? Zou hij er in blijven slagen
in de lichtschijn en het schaduwspel op kleine aaneengesloten vlakken de beweging
gaande te houden, die beeldhouwwerk voor verstarring kon behoeden?
Met bedachtzame tred liep hij rond tussen de beelden van zijn onvoltooide
Hellepoort. Maar evenals vele handen zich hadden afgescheiden van het grote geheel,
waren de meeste figuren uit de Porte de l'Enfer uitgegroeid tot aparte beelden of
beeldengroepen, zoals ook tekeningen voor zijn voorontwerpen hun dienende functie
verloren en naar de toverwereld der gave kunstwerken overgingen. Eindelijk was
ook de Balzac-figuur voltooid, het droombeeld, dat lang in het vage was gebleven
omdat de fantasie lacunes bleef vertonen. Rodin had Balzac's geboortestreek bezocht,
zijn boeken herlezen, schilderijen en oude daguerrotypen geraadpleegd, aantekeningen
van tijdgenoten bestudeerd. Een beschrijving van Lamartine gaf het duidelijkst
uitdrukking aan wat Rodin reeds voor de geest stond. ‘Balzac had een elementair
gezicht’, schreef Lamartine. ‘Hij bezat zoveel ziel, dat deze zijn zware

P.J. Bouman, Revolutie der eenzamen

110
lichaam droeg alsof het niets woog.’ Zo was na lange, lange jaren het beeld gegroeid
dat zoveel critiek uitlokte, omdat het geduld en de liefde van de schepping verder
reikten dan de eerbied waarover de meeste aanschouwers beschikten. Rodin's roem
diende hem tot schild. Het oordeel van het publiek deerde hem niet meer.
Intussen had Rilke te Parijs de pen weer opgevat. Hij verzamelde aantekeningen
voor zijn roman Malte Laurids Brigge. De omzwervingen werden hervat. Rilke vroeg
zich af hoeveel hemelen boven deze stad welfden. De maanden te Meudon hadden
het oog geoefend. Hij zag weer ‘het Luxemburg en de fonteinen en ook de jonge
mensen en de wonderlijke, eigenzinnige ouderen: niets was anders of minder
geworden. Slechts, dat men zelf niet waard is, zulke dingen voor ogen te krijgen, als
men niets doet...’ Was inspiratie niet altijd de vrucht van eindeloze inspanning,
eindeloos geduld en volle overgave?

[De nieuwe vlootwet]
DE NIEUWE VLOOTWET, HET ANTWOORD OP DUITSLAND'S politieke nederlaag te
Algeciras, liet Engeland niet in twijfel dat het Midden-Europese blok tot grote
krachtsinspanning in staat was. Waarom zou de Britse politiek niet het Franse
voorbeeld volgen en naar toenadering met Rusland streven? In het voorjaar van 1906
vertrok Sir Arthur Nicolson, de beste diplomaat waarover Engeland beschikte, naar
Rusland met de geheime opdracht de mogelijkheid van een alliantie te onderzoeken.
Het rad der Europese geschiedenis rolde verder. De ene daad lokte de andere uit.
Ieder trachtte op het politieke schaakbord enige zetten vooruit te denken, maar
niemand wist of uit de duizenden mogelijkheden de beste keuze was gedaan.
Nicolson voelde zich bij voorbaat overtuigd van Rusland's waarde als
verbondspartner. Hij had echter volgens zijn instructie te handelen en bovendien
loonde het onder alle omstandigheden de moeite te proberen om hangende koloniale
geschillen uit de weg te ruimen. Vóór de gezant in actie kwam, wenste hij eerst de
bemanning van het Russische schip van staat te leren kennen.
Hij begon met een reeks recepties die de Britse ambassade, statig gebouw tegenover
de Troitzkybrug, tot een brandpunt van gezellig verkeer maakte. De Russen
waardeerden Nicolson als een geestige en charmante gastheer, die ieder bezoek met
een
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tegenbezoek beantwoordde. Men wist ook dat het de wens van de tsaar was hem alle
eer te bewijzen.
Het bleef Nicolson niet verborgen dat de toestand van het rijk zorgen baarde.
Achter de op de voorgrond tredende moeilijkheden, de conflicten tussen de regering
en de Doema, corruptie en het toenemend aantal aanslagen, lag het euvel, dat deze
samenleving blijkbaar niet meer in staat was mannen van talent naar de
verantwoordelijkste posten op te stuwen. En van de tsaar viel niets te verwachten.
In zijn dagboek hield Nicolson aantekening over alle ontmoetingen van enige
betekenis. Hij had zich verbaasd over de onbeduidendheid van de premier Goremykin,
die hij aantrof ‘achterover geleund op zijn sofa, een stapel Franse romans naast zich’;
een vrij oude heer, wat slaperig, vol minachting voor de Doema, die hij liefst snel
ontbonden zag. Vervolgens Iswolsky, minister van buitenlandse zaken: stijf, correct
met zijn monocle en rechte haarscheiding. ‘Hij had de gewoonte zijn korte Russische
nek in zijn witte boord te draaien en, zoals Russen wel meer doen, zich af te wenden
van de persoon, die zij de hand schudden.’
De ontbinding van de Doema, de 22ste Juli 1906, deed het ergste vrezen. Slechts
de benoeming van de bekwame Stolypin tot minister van binnenlandse zaken en
enige tijd later tot premier, gaf enige hoop op een gematigde politiek.
Nicolson beschreef hem als een deftig, doodsbleek heer, onberispelijk gekleed,
koel en beheerst, maar met eerlijke ogen. Hij scheen Engeland gunstig te zijn gezind
en werkte er toe mede Iswolksky voor besprekingen naar Parijs en Londen af te
vaardigen, speciaal om de bestaande wrijving over Perzië, Thibet en Afganistan in
de sfeer van vriendelijke onderhandeling te brengen. En inderdaad gelukte het voor
hangende geschillen een oplossing te vinden. Nicolson ging hierbij te werk met de
beminnelijke hardnekkigheid van een humaan tandarts, die drie naast elkaar gelegen
zieke kiezen heeft te behandelen. Als hij enigermate met Afganistan was gevorderd
en op een kwetsbaar punt stootte, ging hij haastig over op Thibet, en als zich hierbij
onaangenaamheden begonnen voor te doen, op Perzië. Het duurde echter nog tot
Augustus 1907 eer de tekst van de Engels-Russische alliantie tot ieders bevrediging
was geredigeerd.
***
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Met een snelle blik nam Raspoetin de situatie op. De tsaar en de tsarina glimlachten
nerveus; zij maakten bijna gelijktijdig een uitnodigend handgebaar naar de zwartharige
monnik, die op de drempel was blijven staan. ‘Treed binnen, vadertje Grigori.’ En
Raspoetin kwam met vlugge pas naderbij. Zonder enig ceremonieel drukte hij Nicolaas
en Alexandra ieder een kus op het voorhoofd, een gebaar van profetische eenvoud
en spontane hartelijkheid, dat vooral de tsarina imponeerde en haar nog meer dan
tevoren deed geloven aan de mogelijkheid dat de voormalige dorpsgeestelijke haar
zoon zou kunnen genezen.
Peinzend, enigszins afwezig had Raspoetin zich de verschijnselen van de ziekte van
de kroonprins laten uitleggen: de haemophilie, de bloederziekte, met haar
krampverschijnselen en zenuwstoringen, doch bovenal met het gevaar van onderhuidse
bloedingen bij vallen of stoten. Hij was begonnen met regelmatige handoplegging,
dagelijks een uur voordat Alexis ging slapen. Volgens geruchten scheen reeds
verbetering van de toestand merkbaar te zijn - men beweerde tenminste dat de
dankbaarheid van de tsarina geen grenzen kende. Er werd ook verteld, dat Raspoetin
de kroonprins had verboden een der vertrekken van het paleis te betreden: een zaal,
waar enige dagen na dit verbod met veel geraas een zware bronzen lamp zou zijn
neergestort.
De dossiers van de geheime politie spraken nuchterder taal. Raspoetin, zoon van een
boer die als een bruut en een dronkaard werd gevreesd, was in 1871 te Prokrowskoje
in centraal-Rusland geboren. Hij had zich reeds op jeugdige leeftijd aangesloten bij
de geheime secte der Chlysti, berucht om hun orgiastische godsdienstoefeningen,
waarin naar hun theorie de zonde moest worden afgeschud in zinnengenot. Raspoetin
trouwde, maar verliet na enige jaren vrouw en kind om het zwervend leven te gaan
leiden van de ‘stranniki’ of ‘keldermensen’, die een zekere roep van heiligheid
genoten en waarvan een enkele als ‘staretz’ door de bevolking werd vereerd.
Het was lange tijd een punt van twijfel welke houding de orthodoxe kerk tegen
de sectegeest zou aannemen. Raspoetin, die zich na zijn zwerversjaren als
dorpsgeestelijke had gevestigd, werd enige malen ter verantwoording geroepen voor
zijn wild verleden. Hij
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verdedigde zich echter op een manier, die de aandacht trok van Hermogen, bisschop
van Sarow. De bisschop, bevreesd voor de toenemende invloed der Westerse
beschaving en voor de ondermijning van vele oud-Russische tradities, meende in
Raspoetin de man te hebben gevonden, die te St. Petersburg ‘de stem van het volk’
kon verkondigen tegenover de decadentie der West-Europese vrijdenkerij. Ook
Iliodorus, voorvechter van het panslavisme, hoopte voordeel te trekken van het
optreden van deze ruige moejik, die nu als ‘staretz’ naar voren werd geschoven en
als ‘vadertje Grigori’ een aantal wondergenezingen volbracht, welke het prestige
van de monnik met zijn magnetische blik nog deden stijgen.
In de zomer van 1907 deed Raspoetin zijn intrede aan het hof, waar hij spoedig
zo'n dominerende positie innam, dat met al zijn wensen rekening werd gehouden.
Een huis, hoge toelagen, drank en vrouwen, politieke intrigues - alles wat een corrupt
systeem van een absolute monarchie in haar na-dagen kon bieden, viel Raspoetin
toe. Het aantal wegbereiders voor de revolutie was opnieuw met één vermeerderd.

[Marokko bleef een wespennest]
MAROKKO BLEEF EEN WESPENNEST, EEN TREFPUNT VOOR avonturiers uit vele landen.
In het binnenland beheerste Kaid Mac Lean nog steeds de situatie, te Tanger nam de
Franse invloed toe; aan de Noordkust vertoonden zich weer Duitse politieke agenten,
deze keer vermoedelijk met economische bij-oogmerken: de verwerving van
concessies voor de exploitatie van ijzererts (waarop Reinhard Mannesmann attent
was gemaakt toen hij een huwelijksreis door Noord-Afrika deed).
Het was Duitsland dan ook niet onaangenaam dat een Duitser, Karow, tot ‘admiraal’
van de Marokkaanse vloot werd benoemd - een vloot van één schip, tot kanonneerboot
gepromoveerd door een stuk veldgeschut met touwen op het dek vast te sjorren,
volgens de in het plat-Duits geschreeuwde bevelen van de Duitse bevelhebber.
Van Franse zijde werd iedere daad van anarchie in het Noord-Afrikaanse
berglandschap voortaan aan Duitse inmenging toegeschreven, ook al waren er in
geen velden of wegen Duitsers te zien. Aan demonstraties geen gebrek, vooral niet
na de moord op
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de Franse arts en politieke agent Dr Mauchamp, slachtoffer van een laaghartige
roofoverval, de 19de Maart 1907.
Onder overdadig rouwbeklag vond balseming van het lichaam plaats te Marrakesch.
Men sprak daar van een plechtige uitvaart: ‘obsèques’. Een sterk militair escorte
regelde de overbrenging van het lijk naar de haven Masagan. Hier werd het op het
kerkhof bijgezet, welke ‘obsèques’ aanleiding gaven tot een demonstratie van haat
tegen zekere buitenlandse duistere machten. Van het kerkhof te Masagan bracht men
het lichaam over naar een oorlogsschip. Enige dagen later vond een bijzonder officiële
begrafenis plaats te Tanger, maar een order uit Frankrijk gelastte de kist zo spoedig
mogelijk naar het moederland over te brengen. Bij de plechtige uitvaart te Marseille
sprak een minister, ten slotte op de begraafplaats van Châlons een andere minister,
die de posthume toekenning van het legioen van eer aan Dr Mauchamp bekend
maakte.
***
De warme Septembermaand van 1907 hield vele filmliefhebbers buiten de
bioscoopzaaltjes. Het witte doek had trouwens niet veel interessants te bieden.
Opening van de tweede Vredesconferentie te Den Haag. Veel geklede jassen en
deftige équipages. Op de achtergrond fietsers en wandelaars met strohoeden. In dienst
van de vrede ook de ontmoeting van Wilhelm II en tsaar Nicolaas II te Swinemünde.
Doch waarvoor dienden dan al die verdere scènes van vlootoefeningen? En wat
beoogde Duitsland met het bouwen van steeds grotere luchtschepen? Interessante
foto's van een nieuwe drijvende Zeppelinhal op het Bodenmeer. Veel militair vertoon
ook hier.
Het publiek deed geen moeite uit deze kaleidoscoop van indrukken tot conclusies
te komen. Men was gewend geraakt, door pers en film, dat vredesdemonstraties en
oorlogsvoorbereidingen door elkander heen liepen. Het filmjournaal, trillend, nu
eens schel, dan weer onderbelicht, vertolkte blijkbaar een babylonische
spraakverwarring in beeld. Daarom accepteerde men het als werkelijkheid.
***
Ieder jaar vertrok uit Constantinopel de ‘heilige karavaan’ met geschenken van
de sultan voor de beheerders van de heiligdommen te Mekka en Medina. Een
symbolische karavaan, vertrekkend van
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Ildis-Kiosk, over de Bosporus geleid, ontbonden te Skoetari. De geschenken waren
reeds per trein of boot verzonden en hadden de plaats van bestemming bereikt op
het moment dat daar de karavaan, in dezelfde opstelling als bij het vertrekpunt,
opnieuw werd gevormd.
Het plechtigste moment was het opladen der geschenken, althans van de lege
kistjes die de geschenken heetten te bevatten, te Constantinopel in het bijzijn van de
sultan. Door een poort trok de stoet binnen, aan het hoofd 200 priesters in kleurige
lange talars, met wit-gouden turbans. Vervolgens een groep priesters in rode talars,
omringd door een groep zangers en muzikanten. Rumoer van trommels, pauken en
tamboerijnen. Daarna een schijngevecht van een kleine man in een kaftan, met hoge
laarzen: de pelgrim, die zich moet verweren tegen twee rovers, die met hun kleine
schilden en blanke Turkse zwaarden wilde bewegingen maken.
Dit alles ter inleiding van het plechtig ritueel van het optuigen van kamelen en
muilezels, de dragers der geschenken: 15 kamelen, mooi versierd met roodzijden en
zilveren schabrakken. Op hun rug kooi-achtige kasten met brocaat-gordijnen. Twee
muilezels, door lange latten verbonden, droegen een soort glazen draagstoel waarin
de leider van de karavaan was gezeten. Daarachter een lange stoet muilezels en
paarden, aan de teugels gehouden door prachtig geklede stalknechten. Een aantal
van deze ezels droeg met huiden overtrokken geldkistjes - lege geldkistjes, wel te
verstaan.
***
Volle actentassen en diplomaten-portefeuilles gevuld met memories en instructies,
maar toch vrijwel zonder inhoud. Afgevaardigden van vierenveertig landen; hoge
hoeden en geklede jassen - al het vertoon dat een ‘vredesconferentie’ kenmerkt. Het
congres dat de 15de Juni 1907 op initiatief van de Verenigde Staten en Rusland te
den Haag werd geopend, zou over beteugeling van bewapening en scheidsrechterlijke
uitspraak in internationale conflicten handelen. Driehonderd heren: politici en
‘deskundigen’, een keur van juristen met een legertje secretarissen en andere
assistenten; zwermen journalisten en vele toeschouwers. Een bont gezelschap, dat
met kennersblikken de schijngevechten in de politieke arena wist te waarderen.
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Recepties van grote mannen: van Freiherr Marschall von Bieberstein, van baron de
Martens, leider van de Russische delegatie, of van de Franse afgevaardigden Léon
Bourgeois en Louis Renault. Een ontvangst ten hove, enige galadiners. Daarna het
gewoel in de conferentiezalen, gerekte besprekingen, overleg tussen de leden van de
verschillende commissies en subcommissies. De Haagse vredesconferentie van 1907
vertoonde geen andere aanblik dan die van 1899. En alle volgende vredesconferenties
zouden hetzelfde schouwspel te zien geven: een goochelen met lege dozen, het heen
en weer dragen van een sierlijk opgedirkte kist, die de vrede heette te bevatten, doch
zorgvuldig gesloten bleef.
Indien men voor al dergelijke congressen de bepaling had aanvaard, dat iedere
afgevaardigde zich vooraf in enige weken van retraite en meditatie diende af te vragen
of hij met voldoende ernst, overtuiging en zedelijke moed aan het werk kon gaan,
zou slechts een kleine groep de plaats van bestemming bereiken. Werd in zo'n geval
slechts door weinigen en met gering effect vergaderd, dan ging dit althans niet ten
koste van de vrede en van het goed vertrouwen der volkeren. Want tot iedere prijs
moet worden vermeden, dat een discussie over het behoud van de vrede een
schijnvertoning wordt waarachter zich de voorbereiding ten oorlog verschuilt.

[In de zomer van 1907]
IN DE ZOMER VAN 1907 BEVOND CLEMENCEAU ZICH weer voor zijn jaarlijkse kuur
te Karlsbad. Hij had het aanbod van een kennis, die hem zijn auto en zijn chauffeur
ter beschikking wilde stellen, dankbaar aanvaard en genoot op een van zijn tochten
van het bosrijke heuvellandschap. Plotseling remde de auto. De chauffeur wees de
Franse gast op een bordje ‘Verboten’; men bevond zich aan de rand van het keizerlijk
kroondomein.
‘Daar heb ik niets mee te maken’, zei Clemenceau en hij gaf het bevel ‘doorrijden!’
Op dit moment kwam een boswachter aangelopen, die enige malen het woord
‘Verboten’ herhaalde.
Clemenceau, geërgerd, haalde zijn schouders op en antwoordde in het Frans:
‘Comprends pas!’ De boswachter ging dreigend midden op de weg staan. Plotseling
verhief Clemenceau zich in zijn volle waardigheid. Met een gebiedend gebaar
schreeuwde hij de man toe: ‘Ik ben de keizer van Frankrijk’. De boswachter
verbleekte; hij sprong in de houding en salueerde. Clemenceau had
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een vriendelijke groet voor hem over toen zijn auto de verboden weg opreed.
***
Ook in 1908 bracht Clemenceau zijn zomervacantie in het Boheemse bergland
door, in de hem zo vertrouwde omgeving van Karlsbad en Marienbad. Doch in dit
politiek zo critieke jaar vond hij niet de rust, die hij zocht. Alles wees op een naderend
conflict op de Balkan, met de mogelijkheid dat Rusland in een oorlog zou worden
betrokken, welke Frankrijk nog zou willen vermijden zolang de reorganisatie van
het leger niet was voltooid. En wat viel van Engeland te verwachten? Maritieme
hulp, uitsluitend de beheersing van het Kanaal en van de Noordzee, terwijl de Duitse
legers op Parijs aanrukten? Slechts een krachtig Brits landingsleger was Frankrijk
iets waard.
In deze stemming stond Clemenceau de Times-correspondent Wickham Steed,
terugkerend uit Wenen waar hij de jubileumfeesten had bijgewoond, een interview
toe waarin de Fransman zonder plichtplegingen het initiatief nam.
‘Ik geloof’, beet Clemenceau hem toe, ‘dat het uitbreken van een conflict aan de
onbeschaamdheid van Uw staatslieden zou zijn te danken. In Engeland begrijpt ge
de toestand van Frankrijk niet. Ge spreekt over een Duitse invasie zonder er in te
geloven. Ge zijt er van overtuigd, dat Uw vloot de Duitse vloot zou vernietigen, maar
ge gelooft niet aan de werkelijkheid van het gevaar te land. Dat gevaar bestaat echter
wel. Op de dag, dat de oorlog tussen Duitsland en Engeland uitbreekt, zullen de
Duitse legers door België heen Frankrijk aanvallen. Twijfel er niet aan, of Duitsland
zal uitsluitend in Frankrijk de schadeloosstelling zoeken voor de verliezen, die Uw
land het op zee toebrengt.’
Voorzichtig bracht Steed naar voren, dat de activiteit der Britse vloot niet zonder
invloed zou zijn op de verdediging van Frankrijk.
‘Wat!’, riep Clemenceau uit. ‘Ge zult de Duitse vloot vernietigen! En daarna?
Duitsland had geen vloot in 1870, maar zijn soldaten marcheerden toch Parijs binnen.’
Steed waagde nog een opmerking: ‘Sir Edward Grey, een van onze beste
diplomaten, is toch waarlijk wel Frans-georiënteerd.’
Olie op het vuur. Stampvoetend van woede siste Clemenceau zijn bezoeker toe:
‘Weet ge wat Uw grote man mij geantwoord heeft, toen ik hem vroeg wat zijn land
zou doen als de Duitsers
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België aanvielen?’ En daarna, met sarcastische nadruk: ‘Hij heeft me geantwoord,
Uw grote man, hij heeft me geantwoord, dat dit een vreselijke ontroering in Engeland
zou teweegbrengen.’
Vervolgens zeer ernstig: ‘Mijnheer Steed, Frankrijk heeft in dit geval geen
ontroering nodig, maar hulp. Honderdduizend man in België zouden niet veel helpen,
maar 250.000 à 500.000 man kunnen de loop van de oorlog veranderen. Momenteel
heeft Engeland echter ternauwernood 100.000 man voor het vasteland beschikbaar.’
‘U onderschat Engeland’, antwoordde Steed, ‘wij hebben nu eenmaal een neiging
tot improviseren, maar als de nood aan de man komt, kan Frankrijk op ons rekenen
- óók in de oorlog te land.’
‘Ik heb dat geluid meer gehoord’, zei Clemenceau smalend. Het gesprek was op
een punt gekomen, dat verdere discussie weinig vruchtbaar maakte. De
Times-correspondent nam afscheid; zijn gastheer begeleidde hem tot het tuinhek.
‘Wij zien elkaar nader, Mr Steed’.
‘Te Parijs?’, vroeg Steed lachend, en hij verwijderde zich haastig.
***
Op een zonnige namiddag, de 13de Juni 1908, trok te Wenen, als hoogtepunt der
viering van Frans Jozef's regeringsjubileum de ‘Zug der Vergangenheit’ langs het
keizerlijk paleis: een der meest geslaagde maskerades, die de bevolking van de
hoofdstad had aanschouwd. Het legermuseum was geplunderd om de geschiedenis
der Habsburgers ten tonele te voeren, de gehele Oostenrijkse adel in actie gekomen
om in een keur van historische costuums een indruk te geven van het verleden in
bonte rij, van de Middeleeuwse ruiterstoet tot Eugenius van Savoye en zijn gevolg
en van Eugenius tot de kleurige uniformen van Radetzky's erewacht.
Terwijl de Radetzkymars door de straten schalde, zag van een bouwsteiger een
magere jongeman met een bleek en afgetobd uiterlijk op de dubbele haag van
toeschouwers neer. Een jonge arbeider, een verproletariseerde zoon uit de
middenstand, één van de velen die in de wereldstad waren aangespoeld en er in
volstrekte eenzaamheid, arm en verbitterd, hun bestaan rekten. Sedert Adolf Hitler,
in 1908 voor de tweede maal afgewezen voor de schildersacademie, door de huiselijke
omstandigheden na de dood van zijn vader geen financiële ondersteuning meer
ontving, had hij de armoede in haar onbarmhartigste vormen leren kennen. Als
ongeschoold arbeider,
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stenendrager, leerling-metselaar, verdiende hij ternauwernood genoeg om zich in
leven te houden. In maanden van werkloosheid moest hij zijn toevlucht zoeken in
het Meidlingse asyl voor daklozen. Soms ging het hem iets beter. Zijn kleding was
nog steeds netter dan die van de meeste arbeiders, zijn taal beschaafder, zijn optreden
correcter. Men hoonde en sarde hem daarvoor, hem, de verlopen kleine burger tussen
het ruwe werkvolk; de Oostenrijker tussen Tsjechen, Roethenen, Hongaren en
Italianen.
In het asyl sliep Hitler naast vervuilde, verwaarloosde Joodse zwervers, die hij
verachtte als het schuim der aarde. Hij kon ze van een afstand ruiken, deze
knoflooketers, die hij haatte met alle rancune van de gestrande middenstander. Dit
was dus Wenen, een stad zonder volkseenheid, een smeltkroes van rassen, het
middelpunt van een decadente monarchie, die nu in het valse pathos van het
nationalisme der vaderlandslozen een gouden regeringsjubileum vierde. En Hitler,
de 21-jarige, nam zich voor zijn geluk in Duitsland te gaan beproeven. Hij hoopte
te München aan de slag te kunnen komen als tekenaar en schilder, als reclametekenaar
desnoods - maar in ieder geval in Duitsland, dat in zijn ogen als het summum van
kracht en eensgezindheid gold, een staat van krachtige militaire tradities, met een
oer-Germaanse cultuur en een zuiverheid van ras die de garantie inhield voor een
grote toekomst.
***
Het romantisch visioen van de jonge Hitler was niet geheel in overeenstemming
met de werkelijkheid. Na het Marokko-avontuur dreigde de binnenlandse politiek
van de keizer in een poel van byzantinisme te verzinken. Met groeiende ergernis had
Bülow de invloed van een groep keizerlijke vrienden zien toenemen, die hij als
mannen van twijfelachtig allooi beschouwde. Het verdroot hem ook, dat geruchten
over het zedelijk verval in de kringen van het hof door alle lagen van het volk
sijpelden. Geruchten, die tenslotte overgingen in een openlijke aanklacht.
Wat Harden met zijn scherpe journalistieke pen in 1907 had gepubliceerd in de
‘Zukunft’, een rechtstreekse aanval op graaf Philipp Eulenburg en diens kameraden,
die in Eulenburg's slot Liebenberg de ‘Liebenberger Tafelronde’ vormden, klonk
des te verontrustender omdat men wist op hoe intieme voet Wilhelm en ‘Phili’
Eulenburg stonden.
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Eerst de geheime documenten, bewijsmateriaal over homosexualiteit in de hoogste
kringen van het rijk, die de Polizei-präsident von Tresckow de keizer voorlegde,
stemden Wilhelm tot nadenken. Hij wendde zich af van de beide graven Hohenau,
van Kuno Moltke, commandant van Berlijn, van graaf Lynar en anderen, die in de
stukken werden genoemd. En Eulenburg, de enige die Wilhelm zijn boezemvriend
had genoemd? Intussen waren speciaal tegen Eulenburg processen begonnen, waarin
zittingen met gesloten deuren de nieuwsgierigheid van het publiek prikkelden.
Tenslotte werd Eulenburg ook nog van meineed beschuldigd. De manier waarop
graaf Eulenburg, ziek en neerslachtig, keer op keer op een brancard naar de rechtszaal
werd gedragen en zich, op kussens leunend, in half-liggende houding verdedigde
tegen verklaringen van soldaten, vissers, huisbewaarders en bedienden, onthulde een
stuk menselijke tragiek die de politieke achtergrond van deze gebeurtenissen een
ogenblik deed vergeten.
Wilhelm, die zich reeds had gehaast Eulenburg als een verdorven natuur te
brandmerken, moest zich laten welgevallen dat Bülow openlijk critiek op hem
uitoefende en meermalen verklaarde te zullen heengaan indien het beleid van de
keizer de verantwoordelijkheid van de rijkskanselier zou raken. De keizer, diep onder
de indruk, beloofde beterschap. Hij zocht nieuwe vrienden, graaf Fürstenberg en
graaf Hülsen-Häseler, de chef van het militaire kabinet; in het zeilseizoen dikwijls
buitenlanders, onder anderen de Engelse graaf Lonsdale, die hem imponeerde door
zijn ruwe kracht en zijn zeilkunst, echt een ‘jolly good fellow’ als men hem aan het
roer zag staan, met opgeslagen hemdsmouwen over de gespierde armen,
zwaar-getatoeëerde borst, commando's schreeuwend, vrolijk en luidruchtig. Dat
Edward VII deze Lonsdale ‘de grootste leugenaar’ van Engeland had genoemd, kon
buiten beschouwing blijven; Wilhelm wist hem als een genoeglijke sportmakker te
waarderen.
***
Te Donauschingen had de keizer de 10de November 1908 de proeftocht van het
nieuw-gebouwde luchtschip gadegeslagen en na afloop daarvan graaf Zeppelin warme
lof toegezwaaid. Hij was alweer vergeten, dat hij in intieme kring de graaf nog slechts
enkele maanden geleden ‘de domste van alle Zuid-Duitsers’ had genoemd. Nu
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was hij echter in extase. Een triomf van het Duitse vernuft! Er kon op keizerlijke
steun worden gerekend.
Na alle vermoeienissen van het officieel vertoon was het goed rusten, kon
ontspanning worden gezocht in het naburig kasteel van een vertrouwde vriend. Graaf
Fürstenberg wist dat de keizer zou komen en had zijn maatregelen getroffen; hij had
gasten genodigd voor een informeel, bescheiden avondfeest.
Een uur na afloop van het diner - na een ongedwongen samenzijn in de salons van
het luxueus ingerichte slot - verzamelden de genodigden zich in de hal, waar links
van de trap een orkestje melodieuze walsen speelde, de ouverture tot een
cabaretvoorstelling, ‘met eigen krachten verzorgd’ volgens het programma.
Er werd gelachen en geapplaudisseerd; de vrolijkheid bereikte haar climax bij het
laatste nummer: solo-dans van een onbekende balletdanseres. Het was graaf
Hülsen-Häseler, die zich als danseres had uitgedost, statig schrijdend op zijn lange
magere benen onder het korte rokje. De chef van het militaire kabinet, gevoelig voor
de lachsalvo's die hem aanmoedigden, danste en sprong met uiterst komisch effect.
Zijn optreden was het glansnummer van deze avond. Buigend trok hij zich terug
achter de palmen van de zij-galerij, die als kleedkamer voor de artisten was ingericht.
Een minuut later hoorde men een zware slag, het geluid van een vallend lichaam.
De graaf, door een hartverlamming getroffen, lag met het gezicht voorover op de
grond, de doodskleur reeds op zijn tengere handen. De muziek speelde nog even
verder, totdat een adjudant van graaf Fürstenberg het publiek meedeelde, dat graaf
Hülsen ernstig ongesteld was. Enige bedienden van de gastheer zorgden er voor dat
de dode weer in uniform werd gestoken en keurig opgebaard lag toen de priester
binnentrad, die in allerijl was ontboden - te laat overigens om het sacrament te kunnen
toedienen. ‘Ik heb mijn beste vriend verloren’, telegrafeerde Wilhelm aan de keizerin.
Hij was op weg om meer te verliezen.
***
In het filmjournaal veel vorstelijk vlagvertoon. Een herhaling van erewachten,
voorbijrijdende landauers, parades - alles wat de zomer van 1908 had gebracht op
het gebied van dynastische vriendelijkheden. Edward VII op bezoek bij Wilhelm II
te Homburg, daarna bij Frans Jozef te Ischl. Het regeringsjubileum van de grijze
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Habsburger. President Fallières te gast bij de tsaar. Edward VII eveneens te Reval.
Als men toen reeds de geluidsfilm had gekend, had men ook de toast kunnen horen,
die de tsaar te Reval op de Britse marine uitbracht. Edward VII zocht even naar zijn
woorden om iets vriendelijks te zeggen over de Russische vloot (die immers in
Oost-Azië in de grond was geboord). Hij hief het glas met de hartelijk gemeende
wens: ‘Ik drink op Uw in omvang toenemende vloot.’
Daarna weer uitvoerige opnamen van een juist voltooid Zeppelin-luchtschip. En
dan, geheel uit de toon vallend, het Diaghilev ballet te Parijs. Aankomst voorts van
de zanger Chaliapine, die zou optreden in de première van de opera Boris Goudonov.
Frankrijk-Rusland?
Terugkeer van Armand Fallières uit Reval. Parade.
***
De laatste jaren van Fritz von Holstein, de man op de achtergrond in de Duitse
politiek, hadden hem sterk verbitterd. Hij wist niet aan welke invloed zijn ontslag in
1906 moest worden toegeschreven. Een persoonlijke daad van keizer Wilhelm, die
hem het advies voor de Tanger-demonstratie had kwalijk genomen, een politieke
manoeuvre van Bülow of inblazingen van graaf Philipp Eulenburg, die zijn invloed
op de keizer kon hebben misbruikt om Wilhelm tegen hem op te hitsen?
Het moest Eulenburg zijn, meende Holstein en hij had hem direct na zijn ontslag
een beledigende brief geschreven, welke Eulenburg beantwoordde met een uitdaging
tot een duel. Slechts door ingrijpen van Wilhelm en Bülow kon een politiek schandaal
worden voorkomen. Holstein had echter nog enige troeven achter de hand gehouden.
Hij verschafte Maximilian Harden materiaal om in de ‘Zukunft’ een reeks artikelen
te wijden aan Eulenburg en zijn ‘Liebenberger Tafelrunde’.
De gemeenschappelijke afkeer van Eulenburg dreef Bülow en Holstein, sedert de
Marokko-crisis van elkander vervreemd, weer naar elkaar toe. In vertrouwelijke
gesprekken klaagde von Bülow zijn nood over het temperament van de keizer, die
geen lijn wist te houden in zijn politiek en zich telkens vrijheden veroorloofde
waarvoor de rijkskanselier niet langer de verantwoordelijkheid wenste te dragen.
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Kort na de Bosnië-crisis werd Holstein ernstig ziek. Begin 1909 bezocht Bülow hem
voor het laatst, zelf diep neerslachtig en overtuigd van de noodzaak zijn ontslag te
vragen. Holstein, de ‘Graue Eminenz’, met glanzende koorts-ogen, vatte de kanselier
hij de hand en smeekte hem de moed niet te verliezen. Uit de gehele politieke
binnenlandse chaos van de laatste jaren waren slechts twee figuren van betekenis
ongeschonden te voorschijn gekomen: Bülow en Tirpitz. Het heengaan van Bülow
zou admiraal Tirpitz een beslissende macht geven.
‘Ik weet het,’ antwoordde Bülow somber. ‘Maar toch zal ik moeten wijken. Ik kàn
de verantwoordelijkheid niet langer voor mijn rekening nemen.’
Holstein: ‘Ge moet blijven, ik zeg U, ge moet blijven.’ De koorts gaf zijn wangen
een hoogrode kleur. ‘Ik heb veel misdreven, maar voel een diepe liefde voor ons
volk. Tracht het te redden. Ik heb Engeland verkeerd beoordeeld. Er is samenwerking
mogelijk; tracht een vlootverdrag tot stand te brengen.’
Bülow nam zwijgend afscheid. Hij wilde niet op Holstein's woorden ingaan, althans
nù niet. Na een laatste handdruk verliet hij haastig de ziekenkamer op de boven-étage
in de Grossbeerenstrasse. Bovenaan de trap hoorde hij nog de hese stem van Holstein:
‘Blijven, blijven.’
Enige maanden later legde Bülow zijn ambt neer.

[Duizend pond sterling had de Daily Mail]
DUIZEND POND STERLING HAD DE DAILY MAIL UITGEloofd voor de eerste vlucht
over het Engelse kanaal. Dit wisten de lezers van het populaire blad te waarderen;
hierin lag afleiding en sensatie, een beroep op ieders sportieve instincten. Wie zou
de eerste zijn?
Reporters hadden reeds verschillende gegadigden gesignaleerd, vooral de twee
rivalen Latham en Blériot, die beide bezig waren hun maatregelen te treffen voor de
grote sprong. Ieder van hen had een vliegweide in de omgeving van Calais gehuurd,
waar met man en macht werd gewerkt aan het gereed maken van de toestellen: zwakke
bouwsels van latten en spandraden, waarin de 25pk-motoren niet al te stevig boven
de transportfietswielen stonden gemonteerd. Sprinkhaanachtige machines, wrak en
onbetrouwbaar, zoals Latham voor de zoveelste maal had ervaren toen hij de
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19de Juli op zee moest dalen en slechts met grote moeite kon worden gered.
De tegenslag die Latham had getroffen, gaf Blériot een voorsprong welke hij
hoopte te benutten zodra de weersomstandigheden gunstig werden. In de vroege
ochtend van de 25ste Juli 1909 startte Blériot, juist op de dag die Latham eveneens
voor de vlucht van zijn weer opgelapte machine had uitgezocht. Blériot was hem
vóór, zoals Latham en zijn vrienden verbijsterd door het raam van hun werkplaats
zagen.
Marconi-telegrammen brachten uitkijkposten langs de Engelse kust en schepen
in het Kanaal op de hoogte: ‘Calais 4.36. Blériot est parti. Occupez vous de lui. Il
quitte des Baraques.’ Zou een tweede melding ook Latham's vertrek bekend maken?
Intussen was Blériot reeds enige kilometers op weg, gevolgd door een torpedojager
die de Franse regering beschikbaar had gesteld om eventueel assistentie te verlenen.
‘Toen ik de torpedojager was gepasseerd’, vertelde Blériot later, ‘was ik tien
minuten moederziel alleen. Boven mij de lucht, onder mij water, niets dan water en
geen enkele boot. En ik kan niet zwemmen! Nog nimmer in mijn leven hebben tien
minuten zó lang geduurd. Toen zag ik een grijze streep in het Westen. De kust van
Engeland. De weersgesteldheid was daar anders dan aan de Franse kust; de zee-nevel
dichter, de wind veel sterker. Van Dover was nog niets te zien; wèl zag ik schepen
met juichende mensen er op. Even later kreeg ik de heerlijke zekerheid dat ik boven
land vloog. Ik zette koers langs de kust van Noord naar Zuid. De wind werd steeds
sterker. Ik zag het kasteel van Dover, vloog er heen, verminderde hoogte, zag daar
beneden een man die als een dolle met een Franse vlag zwaaide. Dat was de
Matin-redacteur Fontaine, die de taak om de plaats van landing aan te geven, op zich
had genomen. Ik ging landen. Bijna had ik contact met de aarde, toen een rukwind
mijn machine iets te vroeg en te bruusk tegen de grond drukte. De beide wielen
werden verbogen en een schroefblad raakte dientengevolge de grond en brak, maar
verder bleef het vliegtuig geheel intact.’
Van alle kanten snelden mensen toe. Nieuwsgierigen en enthousiasten, hulpvaardig
om Blériot uit zijn toestel te helpen stappen. De Fransman had niet veel oog voor de
omstanders. De schade die zijn machine bij de landing had opgelopen, interesseerde
hem
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meer. Men zag hem de motor betasten. Een lange tengere man; rond gezicht, een
hangsnor en kortgeknipt kastanjekleurig haar; meer het type van de Franse kleine
ambtenaar dan van een technicus-sportsman.
Men sprak hem toe, doch Blériot haalde de schouders op; hij verstond geen Engels.
Eerst bij de komst van enige Franse journalisten kon hij zijn gevoelens uiten. Maar
het grote ‘officiële’ verslag van de vliegtocht bleef toch voor de Daily Mail
gereserveerd. Het leek wel alsof het Britse publiek - dat ook druk had gewed - nóg
geestdriftiger was dan het Franse.
Niemand constateerde evenwel, dat Engeland voortaan geen eiland meer was.

[Het filmjournaal van Juni 1910 vertoonde Blériot]
HET FILMJOURNAAL VAN JUNI 1910 VERTOONDE BLÉRIOT op een vliegveld bij Parijs,
gereed voor een recordvlucht die hij weldra hoopte te ondernemen. Hij wuifde met
een breed gebaar naar de camera, met het zelfvertrouwen dat hij zich sedert zijn
beroemde Kanaalvlucht had verworven.
Vervolgens de begrafenis van koning Edward, thans voor de laatste maal, doch
onzichtbaar, hoofdpersoon van overdadig ceremonieel, het netwerk waarin men ook
hem had willen verstrikken. Hij had zich echter steeds als mens weten te handhaven,
waar hij als koning in het gareel liep. Maar nu nam hij dan toch afscheid van 's
werelds schouwtoneel, in een laatste gang over het witte doek.
Met een der plotselinge sprongen die het filmjournaal kenmerken, zag men daarna
wedstrijden in schapenscheren in Australië. De opbouw van de nieuwe hoofdstad
Canberra, nieuwer nog dan het Zuid-Amerikaanse Buenos Aires waarvan men hotels
aan de strandboulevard te zien kreeg.
Intocht van Japanse troepen in Korea. Een vergadering van Russische en Japanse
diplomaten. Wat was er eigenlijk aan de hand? In de krant had men alleen enige
kopregels gelezen, maar het opschrift ‘Korea in Japanse handen?’ prikkelde niet tot
verdere lectuur.
Dan plotseling weer Europa: een proeftocht van de ‘Fram’, het schip waarmede
Amundsen de Zuidpool hoopte te bereiken. Tenslotte, het ‘Völkerschlachtdenkmal’
te Leipzig in aanbouw, een geweldig monument, groter nog dan andere Duitse
monumenten. Ter herinnering aan de Vrijheidsoorlog en de slag bij Leipzig, 1813.
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Waren de schoolboekjes heivoor niet voldoende? Neen, een monument was
indrukwekkender; een mooie achtergrond ook voor parades. Men moest goed weten,
dat men de vrijheid verdedigde.

[De alliantie met Engeland, in 1907]
DE ALLIANTIE MET ENGELAND, IN 1907, GAF DE BUITENlandse politiek van Rusland
een vaste lijn. Binnenslands bleef het tsarenrijk stuurloos, een speelbal van corruptie
en politieke decadentie, niet bij machte om tot een bestuurshervorming te komen.
Het eerste experiment in democratisch beleid, de Doema van 1905-'06, vond
vroegtijdig een droevig einde. De tweede Doema, van Maart tot Juni 1907, was als
volksvertegenwoordiging nog veel zwakker.
Tegenover de autocratie van het heersende bestuurssysteem plaatsten terroristen
hùn demonstratie van kracht: geweld tegenover geweld, protest tot iedere prijs. Een
peilglas voor de wanhoop en verbittering vormde de statistiek van het aantal
vermoorde provinciale gouverneurs, inspecteurs van politie en bestuursambtenaren:
het waren er 1421, van Februari 1905 tot Mei 1909.
Nadat graaf Witte in ongenade was gevallen, zag men in Stolypin de bekwaamste
minister. Hij behoorde tot de weinigen, die naar een grootse conceptie handelden:
de absolute monarchie in de richting te brengen van een verlicht despotisme, dat
geleidelijk ruimte zou moeten geven voor een meer democratisch bestel.
De erkenning van Stolypin's betekenis lag ook in het feit, dat de terroristen-positie
hem hoog op de ranglijst der toekomstige slachtoffers had geplaatst. De technische
uitvoering van de te plegen aanslagen bleef aan de plaatselijke organisaties
overgelaten.
De eerste aanslag op Stolypin gepleegd, vond de 25ste Augustus 1906 plaats, toen
drie anarchisten, als politie-agenten vermomd, zich in een huurrijtuig naar Stolypin's
woning, op het Apothekerseiland te St. Petersburg, lieten rijden. Toen de deur werd
geopend, renden zij door de vestibule naar de trap die toegang gaf tot de kamers van
de eerste étage. Tegengehouden door een adjudant van de minister, slingerde een
der terroristen zijn tas vol bommen tegen de grond. De explosie reet de lichamen
van de aanvallers uiteen en blies de gehele voorkant van het huis op. Er werden 25
personen, ten dele voorbijgangers, buiten, gedood en
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evenveel gewond. Stolypin, in zijn studeerkamer achterin het huis, sloeg tegen de
grond, maar bleef ongedeerd. Van zijn 15-jarige dochter, die zich in een balconkamer
aan de straatkant bevond, werden beide benen verbrijzeld. Ook Stolypin's jongste
zoon liep ernstige verwondingen op.
De tweede aanslag op Stolypin vond op veel vakkundiger manier, snel en doeltreffend,
plaats. Tsaar Nicolaas en zijn dochters waren in September 1910, vergezeld van
Stolypin en enige andere ministers naar Kiev gereisd, waar de tsaar een standbeeld
van Alexander II onthulde.
De 14de September werden de feestelijkheden met een operauitvoering besloten,
één van die uitvoeringen in een perfectie waarvan de Russen het geheim schijnen te
bezitten.
Gedurende de pauze stond Stolypin met een collega te praten, met zijn hand op
een stoel leunend, de rug naar de kant van de orkestruimte. Men zag een jonge man
in rokcostuum door het gangpad langs de stallesplaatsen op de minister toelopen
alsof hij hem iets had te vragen. Er knalden twee schoten, van dichtbij afgevuurd
met dodelijke precisie.
Na een kwartier van rumoer en verwarring - het wegdragen van de dode, de
arrestatie van de moordenaar Bogrov, die nog bijna wist te ontsnappen, uitgebreide
politie-maatregelen - verscheen de keizer in zijn loge. Het publiek had de zaal weer
gevuld, de zangers stonden op het toneel en het orkest was op de normale manier
opgesteld. Men wist dat de voorstelling zou worden afgelast, maar men wilde Nicolaas
een ovatie brengen; een betoging van trouw en eerbied, waarvoor de tsaar buigend
dankte.
‘Het volkslied!’, werd er uit de zaal geroepen, ‘het volkslied!’
En terwijl enige artisten in een der kleedkamers over Stolypin heengebogen stonden,
weerklonk het volkslied: het eerste couplet door het publiek in de zaal met
orkestbegeleiding gezongen; de volgende coupletten, met de volheid van geschoolde
stemmen door het volledige operakoor, knielend op de planken van het toneel.
***
‘Weerstaat de boze niet’, - de leer der geweldloosheid.
Tolstoj, tot inkeer gekomen door de Bergrede, die hij als de kern van het Nieuwe
Testament beschouwde, schreef in ‘Mijn Geloof’:
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‘Op zekeren dag werd de nauwkeurige en eenvoudige betekenis van die woorden
mij duidelijk; ik begreep dat Jezus niet meer en niet minder zegt dan wat hij had
gezegd. En ik zag terstond niet alleen iets nieuws, ik zag alles wegvallen wat voor
mij de waarheid verduisterde; en de waarheid vertoonde zich in haar volle grootte.
In het gehele Evangelie, van alle kanten, zag ik de bevestiging van hetzelfde gebod:
‘Weerstaat de boze niet’.
Lag de praktijk der geweldloosheid niet diep in de Russische geschiedenis?
Symboliseerde de zwijgende menigte die de 22ste Januari 1905 onder leiding van
de kruis-dragende priester Gapon naar het Winterpaleis was opgetrokken, niet de
duldzaamheid van het door lijden gelouterde volk?
Lange tijd had Tolstoj een bijna mystiek vertrouwen in het volk weten te behouden.
‘Het Russische volk’, schreef hij in ‘Het einde van een wereld’, ‘heeft ten opzichte
van de macht altijd een geheel andere houding aangenomen dan de overige Europese
volken. Nooit heeft het de strijd tegen de macht aangebonden, nooit vooral heeft het
er aan deelgenomen, en dientengevolge heeft het er zich niet aan kunnen bezoedelen.
Het heeft er een kwaad in gezien, dat men moet vermijden.’
De revolutie van 1905/06 en de activiteit van de terroristen in de volgende jaren
schokten de grijsaard van Iasnaïa-Poliana echter in zijn overtuiging tot het uitverkoren
volk te behoren. Steeds meer werd geweld tegenover macht geplaatst. En achter het
terrorisme groeide het socialistisch ideaal van een nieuwe maatschappelijke orde,
waarin Tolstoj slechts een voortzetting van machtsmisbruik, een reglementering in
andere vormen, zag: reglementering tegenover de levenwekkende kracht van het
Evangelie.
En hij waarschuwde in ‘Mijn Geloof’:
‘Enige tijd geleden wandelde ik naar de Borovitzki-poort te Moskou. Onder de
poort zat een oude manke bedelaar, met een doek om het hoofd. Ik haalde mijn beurs
te voorschijn om hem een aalmoes te geven. Op hetzelfde ogenblik zag ik uit het
Kremlin, in looppas, een jonge grenadier komen aanrennen, met hoogrode kleur,
krijgshaftig en gekleed in de voorgeschreven overjas van schaapsleer, door de staat
geleverd.
De bedelaar sprong verschrikt op en liep, hinkend, zo hard mogelijk weg in de
richting van het Alexanderpark.
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De soldaat, na een vergeefse poging om hem in te halen, bleef staan, scheldend op
de bedelaar die onder de poort was gaan zitten zonder met de reglementen rekening
te houden.
Ik wachtte op de grenadier en vroeg hem, toen hij dicht bij me was, of hij kon
lezen.
‘Ja, hoezo?’
‘Hebt ge het Evangelie gelezen?’
‘Ja.’
‘En herinnert ge U de woorden: ‘En wie de hongerigen zal spijzigen...’ Ik zegde
de passage op. Hij herinnerde zich de woorden en hoorde me tot het einde aan. Ik
zag dat hij in verwarring was gebracht.
Twee voorbijgangers bleven luisterend stilstaan.
De grenadier scheen geërgerd dat hij door zijn plicht te hebben gedaan, na iemand
te hebben weggejaagd van een plaats waar men zich niet mocht ophouden, op
onvoorziene wijze in gebreke was gesteld. Plotseling verhelderde zijn intelligente
blik. Hij keek over zijn schouder naar me om, alsof hij zich wilde verwijderen:
‘En het militaire reglement, kent ge dat?’, vroeg hij. Ik antwoordde van neen.
‘Welnu, dan hebt ge niets te zeggen’, merkte hij met een zegevierend hoofdknikje
op. En hij ging correct en flink naar zijn post terug.
Was het tijdperk van de militaire reglementen aangebroken? vroeg Tolstoj zich
af. Dan moest men in Rusland, in het land der traditionele gehoorzaamheid, wel voor
de uiterste consequenties daarvan vrezen.
***
Iasnaïa-Poliana, Tolstoj's landhuis, was reeds vele jaren een bedevaartsoord voor
de Tolstoïanen, zijn discipelen die hem in alle beperktheid van hun fanatisme
imiteerden. Een trefpunt ook voor nieuwsgierige reizigers, voor literatoren,
journalisten en allen die het belangwekkend vonden de beroemde man te benaderen,
gerustgesteld dat Tolstoj's voorkomen overeenstemde met de voorstelling die men
zich van hem had gemaakt: zijn baard, het lange grijze haar, de heldere ogen onder
borstelige wenkbrauwen, de grote brede neus en het machtige voorhoofd.
Zonder klachten ving Tolstoj's vrouw Sofia Andréevna alle drukte op; zij toonde
zich steeds vol zorgen voor haar man en voor
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haar kinderen en hield de toevloed van vreemdelingen in het gareel, zoals zij ook
het personeel controleerde en alle financiële zaken regelde.
Niet de drukte deerde haar, maar de kinderlijke naieviteit van haar man, die haar
inspanning niet scheen te waarderen en in zijn dagelijks gedrag stille minachting liet
blijken voor alles wat voor Sofia de realiteit van het leven betekende. Had zij haar
man dertien zonen en dochters geschonken om zijn predikaties over echtelijke kuisheid
aan te horen; had zij zijn vermogen beheerd om te vernemen dat het geld het slijk
der aarde was? Kon zij voortgaan de kinderen op te voeden, indien haar man beweerde
dat alleen het geloof redding kon brengen en dagelijks in strijd handelde met de meest
elementaire paedagogische beginselen?
Ingewijden wisten, dat zich hier het drama voltrok van een volledige verwijdering
tussen man en vrouw, die elkander niet begrepen. Reeds in 1897 had Tolstoj zijn
vrouw, die hij als achttienjarig meisje had gehuwd, geschreven: ‘sedert vijftien jaar
zijn onze wegen uiteengegaan’. Dikwijls had Tolstoj overwogen de eenzaamheid
van het kluizenaarschap te zoeken om voortaan naar eigen principes te leven, doch
hij had er de moed niet toe gevonden en, terwille ook van de kinderen (die op enkele
na bitter weinig respect toonden voor hun vader), het compromis aanvaard. Een
compromis, dat in steeds sterkere mate in gevaar kwam door de verbitterde stemming
van Sofia Andréevna, die zich van jaar tot jaar opstandiger toonde tegen het haar
opgelegde lot.
In ontstellende afmetingen voltrok zich toen het conflict tussen het leven en het
ideaal, de praktijk en het dichterlijk visioen, plicht en roeping. Wat deed de
schuldvraag terzake? Een Frans criticus maakte de opmerking, dat in het echtelijk
conflict tussen de Tolstoj's, achteraf beschouwd, de mannen partij kozen voor Tolstoj,
de vrouwen voor Sofia.
Tolstoj voelde zich door de luidruchtige verwijten van zijn vrouw gekwetst tot in
het diepst van zijn ziel. Was hij daarvoor onder het juk van het compromis
doorgegaan? Had hij ieder offer tevergeefs gebracht en de blik strak op God gericht
gehouden om in de rug te worden aangevallen? Kon hij zich echter verweren zonder
zijn geloof te verloochenen? Voor de 82-jarige, in 1910, was - zoals hij zich al in
1897 had voorgenomen - misschien heengaan de enige oplossing. Misschien; ook in
de vlucht lag de zonde. Waar eigenlijk niet in deze wereld?
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De 10de November (28 October, oude Russische stijl) 1910 verliet Tolstoj tegen vijf
uur in het duister van de vroege ochtend het landhuis Iasnaïa Poliana. Een 82-jarige,
op het hoogtepunt van zijn roem, die de wereld aan zijn voeten had liggen, maar zich
psychisch zo zwaar gekrenkt voelde dat alleen een onverwachte oplossing - op zijn
vlucht, naar hij hoopte - nog redding kon brengen, sloop weg als een dief in de nacht.
Zijn huisdokter Makovitski, een van zijn meest toegewijde volgelingen, vergezelde
hem. Van de huisgenoten was alleen Tolstoj's oudste dochter Alexandra in het complot
betrokken.
Samen met Makovitski reed Tolstoj naar het klooster Optina; de volgende dag
naar het klooster Chamordino, waarin Tolstoj's zuster Marie haar nonnenbestaan
leidde. Kon hij ook maar de rust van het klooster zoeken; hij was bereid het nederigste
werk te doen, indien men hem met rust liet en niet tot het ritueel van de orthodoxe
kerk dwong. Waren kerk en wereld dan beide voor hem gesloten? Hij zou verder
gaan, zoeken, misschien een stille plek vinden in het berglandschap van de Kaukasus,
een eenzame plaats, goed om te sterven. 's Avonds verscheen zijn dochter Alexandra
om te vertellen, dat bedienden en politie-detachementen waren uitgezonden om de
voortvluchtige schrijver op te sporen (de nationale eer vereiste hem weer in behouden
haven te zien; aldus de gouverneur der provincie).
Opgejaagd, begaven Tolstoj en zijn metgezel zich 's nachts naar het station Koselsk,
waar zij in de vroege ochtend in een trein naar het Zuiden stapten. Gedurende de
treinreis werd Tolstoj echter door koude rillingen bevangen met zo snel oplopende
temperatuur, dat Makovitski het raadzaam oordeelde de reis te Astapovo te
onderbreken. Daar, in de kleine woning van de stationschef, niet meer bestand tegen
de hoge koortsen die zijn oude lichaam teisterden, blies Tolstoj de laatste adem uit.
Zo was het einde van een der grootste Europese geesten, wiens leven zich afspeelde
in de gespletenheid van een merkwaardige artistieke begaafdheid (die onder anderen
de monumentale roman Oorlog en Vrede voortbracht) en een strijdbaar geloof,
waarvan hij in eenvoudige volkstaal, in biecht en toelichting of in de parabel der
verhaalvorm, voor het nageslacht getuigde.
***
Brieven die hun plaats van bestemming bereiken na de dood van
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de afzender, hebben soms een klank als een stem uit het graf. Zij behoeven niet meer
te worden beantwoord. Zo sneed ook Tolstoj's late brief een gedachtenwisseling af,
die Gandhi na de stichting van ‘Tolstoj-Hoeve’, in de buurt van Johannisburg, gaarne
had voortgezet. ‘Uw werk in Transvaal’, schreef de profeet van Iasnaïa-Poliana,
‘schijnt ons toe van het einde der aarde te zijn. En toch staat het in het centrum van
onze belangstelling, het is de belangrijkste practische proefneming, die alle volken
der wereld kunnen navolgen.’
Lag hierin geen misverstand? Indien het hier ging om een landbouwgemeenschap,
een experiment in nieuwe vormen van samenleving, een christen-socialistische
proefneming, zou de Russische schrijver gelijk hebben. Maar de schare die Gandhi
op Tolstoj-Hoeve om zich heen had verzameld, had haar kracht leren putten uit het
lijden in een historische situatie welke niet kon worden ‘nagevolgd.’
Na zijn aankomst in Zuid-Afrika in 1893, was Gandhi, de jonge jurist met Engelse
universitaire vorming, spoedig betrokken geraakt in de agitatie van zijn landgenoten
tegen wetten die de Indiërs in Zuid-Afrika in het nauw dreven: hoge belastingen,
onwettig-verklaring van in Transvaal gesloten huwelijken, invoering van
persoonsbewijzen met vingerafdrukken. Zijn plan slechts één jaar te blijven tot
afwikkeling van enige processen, had hij laten varen. En in de harde leerschool van
de strijd had hij zichzelf gevonden. De zin van het lijden was hem duidelijk geworden,
vooral in de eenzaamheid van het gevangenisleven: lijden in dienst van de mens als
hoogste zelfverwerkelijking van de persoonlijkheid.
In het redigeren van het weekblad ‘Indian Opinion’, in het leiding geven aan
stakingen, niet alleen in Transvaal, maar ook in het naburige Natal en in voortdurende
onderhandelingen - telkens afgewisseld door maanden van vernedering en
dwangarbeid - was Gandhi zich bewust geworden van de kracht en de zwakte van
zijn leiderschap. Wat baatte het, geweld tegenover geweld te plaatsen als vriend en
vijand beide schade leden aan de ziel? Lectuur van werken van Ruskin en Tolstoj van Tolstoj vooral - had hem versterkt in zijn vertrouwen in de leer der
geweldloosheid. Het wapen der burgerlijke ongehoorzaamheid, vooral van de passieve
tegenstand, bewees effectief te zijn. Maar bracht het ook een oplossing voor het
kwaad dezer wereld?
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Deze bange vraag plaatste Gandhi voor consequenties, die hij eerst geleidelijk in
volle omvang leerde overzien. Na boetedoening en inkeer besloot hij een stap verder
te gaan en het ideaal der Satyagraha als richtsnoer voor het handelen te kiezen: de
strijd door zielskracht alleen, ‘kracht door waarheid’. Niet uitsluitend de
geweldloosheid, maar een medelijden met de tegenstander, die men met geduld en
sympathie tegemoet moest treden. Een louteringsproces, waarin uit eigen lijden de
kracht moest worden geput om de afweerhouding niet zover uit te strekken, dat zij
de tegenstander zou doen lijden.
Een zware eis, vooral in geval de tegenpartij zich keer op keer onbetrouwbaar
toonde en beloften schond zoals de Zuid-Afrikaanse regering deed. Nooit echter liet
Gandhi zich hierdoor uit het veld slaan. ‘Satyagraha’, schreef hij, ‘kent geen vrees,
daarom vreest zij ook nooit zijn tegenstander te vertrouwen. Al heeft die hem twintig
keer bedrogen, zo vertrouwt zij hem voor de eenentwintigste keer. Immers, een
onverwoestbaar vertrouwen in de menselijke natuur is de essentie van dit geloof.’
In de hitte van de strijd bleken weinigen in staat de vereiste zelfbeheersing onder
alle omstandigheden te bewaren. Het was slechts een kleine voorhoede die Gandhi
‘in het vuur’ kon brengen om de Indische verzetsactie te leiden en zelfs deze weinige
uitverkorenen dreigden onder de hun opgelegde last te bezwijken. Om een
verzamelpunt voor hen te bezitten, waar zij hun lichamelijke en geestelijke uitputting
konden te boven komen en in de dagelijkse omgang met Gandhi nieuwe krachten
zouden kunnen opdoen, werd de ‘Tolstoj-Hoeve’ opgericht waaraan ook een
onderwijsinstituut voor kinderen van de vrijwilligers werd verbonden.
Eerst de ervaring in de leerschool van de Zuid-Afrikaanse strijd opgedaan, schonk
Gandhi de zekerheid dat hij ook het eigen volk in India iets kon bieden en dat hij
uitnodigingen tot voortzetting van de strijd in het moederland niet langer van de hand
mocht wijzen.

[In een sfeer van toewijding]
IN EEN SFEER VAN TOEWIJDING EN WETENSCHAPPELIJKE onbaatzuchtigheid werd bij
de overgang van de 19de naar de 20ste eeuw een nieuw grensgebied tussen chemie
en physica ontsloten: de kernphysica. Men haalde de eerste oogst binnen van
geduldige experimenten en theoretische studies. Roentgen in Duitsland,

P.J. Bouman, Revolutie der eenzamen

134
Becquerel en de Curies in Frankrijk, J.J. Thomson in Engeland en anderen in het
internationale koor hadden een axioma onttroond: het atoom was niet ondeelbaar,
het was niet het kleinst denkbare deeltje der materie.
Nog vóór de Curies hun publicaties over radio-actieve stoffen het licht deden zien,
had in het Cavendish-laboratorium Professor Thomson, de grote ‘J.J.’, door uiterst
nauwkeurige proeven aangetoond hoe zich electronen, negatief geladen deeltjes
electriciteit, uit het atoom losscheurden. Hij verzamelde een jonge garde van
natuurvorsers om zich heen. Geen van hen, die zich zo onderscheidde als de jeugdige
Nieuw-Zeelander Ernest Rutherford, wiens theorieën over het afbraakproces in
atomen van radio-actieve stoffen spoedig werden bevestigd door foto's van
‘alphastralen’, de beweging van positief geladen deeltjes.
Rutherford zette zijn onderzoek over de bouw van het atoom voort, eerst als
hoogleraar aan een Canadese universiteit, daarna als directeur van een nieuw
natuurkundig laboratorium te Manchester. In 1911 schreef hij enige belangrijke
verhandelingen, waarin mathematisch gefundeerd theoretisch inzicht tal van recente
experimenten verduidelijkte. Het contact tussen Bohr in Denemarken, Lorentz in
Nederland, Langmuir en Millikan in de Verenigde Staten en andere baanbrekers,
maakte steeds snellere vorderingen mogelijk.
Zoals Thomson indertijd op het juiste moment een beroep had kunnen doen op
Rutherford's jong en zeldzaam scherp verstand (in de physica triomfeerde vooral de
jeugd), genoot Rutherford later het voorrecht in een critiek stadium van het onderzoek
de medewerking te verkrijgen van de genialiteit van de jeugdige Moseley. Een
meteoor in de wereld van de wetenschap, een meester in de experimenteerkunst en
een theoretisch denker van de eerste rang, die Rutherford's voetsporen drukte in de
ontsluiering van de geheimen der atoomenergie.
De oorlog haalde een streep door de rekening. Onberekenbare krachten van
misverstand, haat, wantrouwen en strijdlust doorkruisten de kosmische wetmatigheid.
De mens meende zijn eigen kleine spel te moeten spelen tussen macrokosmos en
microkosmos, tussen zonnestelsel en atoom. Het paste niet in dit spel om een groep
onderzoekers de rust van het laboratorium te gunnen. De militaire dienst riep en de
militaire reglementen erkenden
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destijds nog niet de wetenschap. Moseley, de meest veelbelovende van allen, werd
- op eigen verzoek overigens - ingelijfd bij de Royal Engineers. Hij zou als seinofficier
aan de expeditie naar de Dardanellen deelnemen.

[Tirpitz, sedert het aftreden van Bülow]
TIRPITZ, SEDERT HET AFTREDEN VAN BÜLOW DE MACHtigste man naast de keizer,
behoefde geen zorgen meer te koesteren over de Duitse vloot. De vlootwetten van
1906 en 1908 hadden Duitsland tot een zeemogendheid gemaakt en als de ontworpen
vlootwet van 1912 werd aangenomen, zou Engeland op zijn tellen moeten passen.
De scheepsbouw en de geschutgieterij werkten op volle toeren. Met welgevallen
vertelde Tirpitz dat de Germaniawerf in de Kieler Bocht, na een drievoudige
vergroting, in de laatste vijftien jaren 9 linieschepen, 5 kleine kruisers, 33
torpedoboten en 10 duikboten had afgeleverd.
Ook Krupp hield het tempo bij: de 9de kanonnenwerkplaats, bestemd voor de
afwerking van licht geschut, had er een verdieping bijgekregen. De 11de
kanonnenwerkplaats, voor de zwaarste typen geschut, besloeg nu, na uitbreiding met
een hal van ruim 200 meter lengte, een oppervlakte van 21000 m2. Eén van de
‘mechanische Werkstätten’ diende voortaan uitsluitend voor de montage van
pantserkoepels en geschuttorens voor scheepsgeschut. In haar beide hallen van 150
meter lengte en 24 meter hoogte waren diepe werkputten aangebracht voor de
afwerking van de draaischijven en de richtmechanismen der geschuttorens, in de
grond verankerd zoals zij ook op het schip verborgen lagen. Op Tirpitz' stellige
verzekering dat de ontworpen derde vlootwet in 1912 de Rijksdag zou passeren, was
de directie van de Kruppfabrieken er toe overgegaan de zojuist genoemde werkplaats
tot 35000 m2 uit te breiden, voldoende voor 470 machines, waaronder enige
horizontale draaibanken van 292 ton ieder, met 12-meter-draaischijven.
Meer nog dan het materiële aspect van Duitsland's bewapening, verheugde Tirpitz
de goede geest, de toenemende strijdlust die gelijke tred scheen te houden met de
expansie van het wapenarsenaal. De ‘Flottenverein’, die omstreeks 1900 ruim 16000
individuele leden en 51 verenigingen met ongeveer 70000 leden telde, was in 1912
gegroeid tot 300000 individuele en 700000 verenigingsleden. Een gunstig resultaat
van een langdurige en intensieve
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perscampagne. Er waren stromen drukinkt vergoten om zover te komen, maar men
had er dan ook succes mee gehad.
***
Een lange stoet sandwich-men bewoog zich door de straten van Londen, in
ganzenpas op het trottoir van Holborn. Geen gewone sandwich-men deze keer, maar
een goed gedresseerde groep, met zorg gekozen. Twintig mannen in Duitse
infanterie-uniformen, ieder met een reclamebord boven het hoofd: ‘De komende
Duitse invasie’, ‘De toekomstige oorlog.’ Een reclamestunt voor het juist verschenen
boek van de sensatie-schrijver William le Queux, die zijn lezers gaarne op fictieve
oorlogen vergastte, zoals Paul d'Ivoi in Frankrijk de jeugd een kleurige beschrijving
had gegeven van een gefingeerde Frans-Engelse koloniale oorlog. Over Frans-Engelse
gevechten behoefde men niet meer te schrijven. Nu bood Duitsland stof voor fictieve
krijgsverhalen. Le Queux verstond de kunst met de pen te schilderen wat sommige
lezers in dagdromen voor zich zagen: een Duitse stormloop strandend op de moed
en de vastberadenheid van het Britse volk. Zijn boek zou nu als feuilleton in een der
populaire dagbladen verschijnen, maar kon nog wel enige reclame gebruiken. De
sandwich-men - Duitse infanteristen hadden intussen het hart van de City bereikt.
‘Leest deze roman.’ ‘De komende oorlog.’
Er bestaat een oud Chinees verhaal over het geschreven woord: Een man, die een
intense haat koesterde jegens een van zijn vijanden, raadpleegde een tovenaar over
de mogelijkheid, de tegenstander uit de weg te ruimen. De tovenaar was van mening,
dat het mogelijk moest zijn hem met medewerking van een geest uit de onderwereld
te doden.
‘Voortreffelijk, maar dan blijven de eigendommen van mijn tegenpartij nog intact.’
‘Ik kan vuur uit de hemel doen neerdalen’, antwoordde de tovenaar, ‘om ook de
bezittingen te vernietigen van de man, die ge wilt treffen.’
‘Maar dan zou toch zijn land nog overblijven, hij is ook grond-bezitter.’
‘Welnu’, sprak de tovenaar. ‘Wanneer Uw haat zó groot is, kan ik U iets geven
dat vernietigender is dan al het andere. Als ge
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Uw tegenstander er toe kunt brengen dit te gebruiken’ - en hij overhandigde zijn
cliënt een klein doosje - ‘is het met hem gedaan.’
De cliënt opende het doosje en vroeg verrast wat de tovenaar bedoelde: de inhoud
ervan, een pen, zag er zo onschuldig uit.
‘Ach’, zuchtte de tovenaar, ‘weet ge dan niet, dat reeds zovelen zichzelf en hun
tegenstanders, soms tot in het verre nageslacht, hebben vernietigd door het gebruik
van dit nietig voorwerp?’
***
De indiening van de nieuwe Duitse vlootwet had de ‘koude oorlog’ in zijn volgende
phase gebracht. Steeds smaller werd voor de redelijke vredeswil de ruimte tussen de
elkander naderende stalen wanden. Voor Lord Grey, de Engelse minister van
buitenlandse zaken, een stille liefhebber van de natuur, van aanleg vredelievend, was
het al even moeilijk om in deze fatale ontwikkeling te berusten als voor Lord Haldane,
de minister van oorlog, die gewend was de geschiedenis met philosofische blik te
beschouwen.
‘Schopenhauer in de kazerne’ had men Haldane spottend genoemd, overigens
erkennend dat hij voortreffelijk organisatorisch werk deed, speciaal voor de vorming
van een Brits expeditieleger.
De energieke Schot Haldane beschikte door zijn studie in Duitsland (bij Lotze te
Göttingen) over een diepgaande kennis van de Duitse cultuur. Zijn abstracte neigingen
beletten hem evenwel niet zich voor de balie te bekwamen en een ongehoord
lucratieve advocatenpraktijk op te bouwen.
Sedert de ‘liberal revival’ van 1905 in de politiek betrokken, vertrouwelijk met
Asquith, Grey, Morley en andere grote figuren, behoorde hij tot de weinigen die in
de mogelijkheid van Europese samenwerking bleven geloven.
Reeds in 1911 hadden Churchill en Lloyd George een memorandum geschreven
over een Engels-Duits accoord: indien Duitsland van vlootuitbreiding wilde afzien,
zou het Britse rijk zich onthouden van inmenging in de Duitse koloniale politiek.
Dit stuk kwam door bemiddeling van Sir Ernest Cassel in handen van Ballin, directeur
van de Hamburg-Amerikalijn, een van de vrienden van de keizer die Wilhelm's
interesse voor het Engelse plan wist te wekken en te kennen gaf, dat de monarch een
der Engelse ministers voor een openhartig gesprek te Berlijn wenste te ontvangen.
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‘Haldane's mission’, 1912. Zou hierin een keerpunt voor de Europese politiek kunnen
liggen?
Volgens het dagboek van Haldane bezocht hij 's morgens de 8ste Februari eerst
de Britse gezant Sir Edward Goschen, die bemiddeling verleende voor het maken
van een afspraak met de rijkskanselier. Het gesprek, dat Haldane en
Bethmann-Hohlweg 's middags grotendeels in het Duits voerden, handelde in
hoofdzaak over de vlootuitbreiding. Zou Duitsland, zo het de aanbouw niet wilde
verminderen, geen genoegen kunnen nemen met een langzamer tempo van voltooiing
der nieuw-aangevraagde schepen? De kanselier wilde dit graag in overweging nemen.
‘Mijn admiraals zijn echter zeer moeilijk’, voegde hij er aan toe.
‘Dat is een ervaring, die wij ook in Engeland wel eens hebben opgedaan.’
In een brief aan zijn moeder, die hij vereerde en aan wie hij vrijwel dagelijks
schreef, deed Haldane verslag: ‘Ik had genegenheid en bewondering voor de kanselier.
Na zich korte tijd gereserveerd te hebben getoond, opende hij zijn geest voor me
zoals ik voor hem was gaan doen. Het was geen geval van twee diplomaten in
schermutseling; het waren twee mannen, trachtend elkander op gemeenschappelijke
grond te ontmoeten om het hoogste ideaal te verwezenlijken, dat voor stervelingen
bereikbaar is. Wij spraken een uur lang intiem - doorgaans in het Duits.’
De volgende dag ontmoette Haldane Wilhelm II en Tirpitz in de studeerkamer van
de keizer. Wilhelm deed uiterst minzaam; hij stelde er prijs op dat Haldane in zijn
stoel zou gaan zitten en streek een lucifer aan toen de Britse minister een sigaar
opstak. Tirpitz sloeg Wilhelm's beleefdheid met koele blik gade; hij was gekomen
om een aanval op zijn vlootwet af te slaan en had zich voorgenomen zich van zijn
meest onverzettelijke kant te leren kennen. Hij ging dan ook niet in op Haldane's
argumentatie. Indien Engeland niet de maritieme gelijkwaardigheid van beide staten
wilde erkennen, viel er niet te praten. De keizer zwichtte; hij gaf Tirpitz aarzelend
gelijk.
Zaterdag vond een tweede ontmoeting tussen Haldane en de rijkskanselier plaats.
Hun stemming was in mineur, doch zij besloten een poging te wagen enige richtlijnen
voor verder overleg te formuleren. Ieder woord werd gewikt en gewogen. Soms zei
Haldane lachend: ‘Ik moet weer eens even mijn Duitse bril opzetten,
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Excellentie, om mijn eigen standpunt critisch te bezien uit Uw oogpunt.’ Hun
memorandum werd later nog eens herzien, de 14de Maart, toen Grey en Haldane, in
het bijzijn van de Duitse gezant Metternich te Londen een verklaring op papier zetten,
die plausibel leek: ‘Aangezien de twee machten wederzijds het verlangen hebben
vrede en vriendschap tussen hen te verzekeren, verklaart Engeland dat het geen aanval
op Duitsland zal doen en zich evenmin bij een niet uitgelokte aanval van andere zijde
zal aansluiten of een agressieve politiek zal nastreven. Agressie tegen Duitsland zal
geen deel uitmaken van enig verdrag of enige samenwerking, waarbij Engeland nu
betrokken is. Het zal ook geen verbintenissen aangaan, die daarop zijn gericht.’
Deze verklaring, naar Berlijn gezonden, kon niet de instemming der Duitse regering
verwerven. Slechts een onvoorwaardelijke verklaring van Engeland's neutraliteit zou
Duitsland tot concessies kunnen bewegen. De onderhandelingen werden afgebroken.
De Rijksdag nam de derde vlootwet aan; Tirpitz had nogmaals gezegevierd.

[Toen Robert Falcon Scott de 1ste Februari 1911]
TOEN ROBERT FALCON SCOTT DE 1STE FEBRUARI 1911 zijn mannen opdracht gaf
een kamp op te slaan bij de Great Barrier, de laatste slagboom voor zijn
Zuidpool-expeditie, wist hij dat Amundsen met de ‘Fram’ een poging deed hem vóór
te zijn. Kapitein Scott hoorde pas enige weken later dat de ‘Fram’ in de Walvisbaai
voor anker lag, zestig mijlen dichter bij de Zuidpool dan Scott's ‘Terra Nova.’
Gedurende de Poolnacht van April tot September werden alle voorbereidingen
getroffen voor de bestijging van de bergrand en de tocht over het hoge plateau in de
omgeving van de Zuidpool. Voor de laatste étappe rekende Scott op zijn ponies. Een
reis van vier of vijf maanden door een egaal sneeuwlandschap zouden zijn honden
immers niet verdragen. ‘Een hond moet eten, slapen of geïnteresseerd zijn’, schreef
Scott in zijn dagboek. ‘Zijn felle neiging om zijn belangstelling ergens op te richten,
is indrukwekkend. De eentonigheid van het lopen doodt hem. De hond is bijna
menselijk in zijn vragen om levende belangstelling.’
Maar de ponies bleken slecht bestand tegen sneeuwstormen. Tijdens de zware
tocht tegen de Barrier op, en door het daarachter gelegen gletschergebied, moest men
de dieren afmaken. Het
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verlies van een motorslede in een zware storm veroorzaakte vertraging.
Begin Januari 1912 besloot Scott een gedeelte van zijn mannen achter te laten om
de terugtocht te dekken. Zelf zou hij dan met vier kameraden (Oates, Wilson, Bowers
en Evans) een poging doen verder op te rukken. De 15de Januari hadden zij, bij een
temperatuur van -27,50o nog 27 mijl voor de boeg. Drie dagen later bereikten zij
werkelijk de Zuidpool. Noorse sledesporen hadden reeds doen vermoeden, dat zij
niet de eersten zouden zijn en toen zij bij hun doel aankwamen, zagen zij de Noorse
vlag wapperen op de plaats waar zij gaarne de Union Jack hadden geplant.
De teleurstelling was moeilijk te dragen. Te laat! Scott vond echter de
zelfbeheersing zijn vrienden te troosten. Waarom te laat? Ook de Britse expeditie
had haar doel bereikt, het ging tenslotte niet om een wedloop. Waarom dan wel?
Kon men de vraag zó stellen? Waarin lag feitelijk de motivering van de vele
poolexpedities, van alle ontdekkingsreizigers in het algemeen? Wat was hun
historische betekenis en welke individuele drijfveren stimuleerden tot deze vorm
van activiteit? Zij konden een politiek effect hebben: terreinwinst. Het was mogelijk
dat zij economische belangen dienden. Stellig bevredigden zij het chauvinisme, doch
vonden de ontdekkingsreizigers daarin hun diepste bevrediging? Gehoorzaamden
zij aan een blinde drang of deden ijdelheid of doelbewuste wetenschappelijke
belangstelling zich gelden?
Op de terugreis vond Scott gelegenheid zich in deze vragen te verdiepen. Het ‘te
laat’ was voor hem niet aanvaardbaar. Waarom had hij vrouw en kind achtergelaten?
Hoe ver ging zijn aansprakelijkheid voor het lot van de mannen die hij had
uitgekozen? Evans, reeds zwaar gekweld door een bevroren neus en bevroren vingers,
viel en liep een hersenschudding op. Men voerde hem verder op de slede mee; hij
stierf de 17de Februari. Scott zelf kneusde hij een val een schouder, maar verkeerde
nog steeds in betere conditie dan Oates, wiens voeten waren bevroren.
Bij de afdaling van het plateau naar het gletschergebied konden de mannen het
voedseldepôt niet vinden, dat volgens hun kaart op deze route moest liggen. Half
Maart kon Oates nog slechts voetje voor voetje voortstrompelen. Hij smeekte Scott
en de anderen hem in de steek te laten en op eigen redding bedacht te zijn. Toen
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zij dit weigerden, nam Oates een kloek besluit: op zekere nacht liep hij de
sneeuwstorm in om voorgoed te verdwijnen.
Scott, Wilson en Bowers voelden echter eveneens het einde van hun krachten
naderen. Na een storm van elf dagen schreef Scott de 29ste Maart 1912 de laatste
aantekening in zijn dagboek: ‘Het einde kan niet ver meer zijn. Het is jammer, maar
ik geloof niet dat ik nog verder zal kunnen schrijven. In Godsnaam, zorg voor onze
mensen.’
Zij hadden opium bij zich om in het laatste lijden verdoving te zoeken voor hun
pijn. Het middel werd echter versmaad. Acht maanden later vond men de lijken in
slaapzakken. De tent van het laatste bivak stond nog overeind. Scott's dagboeken
waren gespaard gebleven.
Te laat? Aan Amundsen de eer? Stelden wij de vraag naar de historische betekenis
van de geslaagde poolreis, dan is dezelfde vraag omtrent de mislukte expeditie nog
veel klemmender. De wijze waarop het Engelse volk deze doden eerde, zo weinig
demonstratief-chauvinistisch, gaf wel wat te raden. De dood als rust- en zwaartepunt
in de driehoek roeping-plicht-offer kan nooit louter in de nationale geschiedenis
worden opgenomen, zoals de dood op het slagveld. Hij behoort tot de niet-algemene
verschijnselen in de algemene geschiedenis, in de meest algemene geschiedenis die
wij ons kunnen voorstellen.
***
‘Grootste Schip van de Wereld gereed voor Vertrek.’ Zware kopregels in alle
kranten, foto's in geïllustreerde weekbladen: de ‘Titanic’, de mooiste en grootste
oceaanstomer ooit door de werf van Harland and Wolf te Belfast gebouwd. Het
onzinkbare schip, het veiligste schip, men kwam superlatieven te kort om het te
prijzen. De krantenlezers lieten zich meewiegen op de deining van reisfantasieën; in
gedachten bewoog men zich, elegant gekleed, over de wandeldekken of nam men
plaats op de stoelen van het scheepsrestaurant ‘Café de Paris’ met zijn weelderige
klimplanten; men kon met een lift langs zeven dekken opstijgen, zich in het zwembad,
het gymnastieklokaal of de tennisbaan amuseren.
Met enigszins afgunstige bewondering bekeek men de tijdschrift-portretten van
de rijkaards, die voor de eerste reis van de Titanic luxe hutten met salons en badkamers
hadden besproken: kolonel
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en lady Astor, de bankier Guggenheim, de heer en mevrouw Marvin, gravin Rothes
e.a. Van de meeste passagiers werden alleen de namen vermeld: de journalist William
Stead, Jhr Reuchlin, directeur van de Holland-Amerikalijn en anderen. Elf echtparen,
die met het schip hun huwelijksreis ondernamen.
Schooljongens verzamelden foto's en krantenknipsels en beschikten over een parate
kennis van vele bijzonderheden: 46000 ton bruto-inhoud en een waterverplaatsing
van 60000 ton, 271 meter lang en 28,5 meter breed, een diepgang van 10,60 meter;
een Parson-stoomturbine en stoommachines van tezamen 46000 pk, voldoende voor
een snelheid van 21 knopen. Meer dan twee millioen bouwkosten; een équipage van
940 koppen, ruimte voor 750 passagiers 1ste klasse, 500 2de klasse en 1100 3de en
4de klasse.
Toen het schip Woensdag de 10de April 1912 door sleepboten uit de haven van
Southampton werd getrokken, waren alleen de beide hoogste klassen vrijwel volledig
bezet. Op de brug gaf commodore Edward J. Smith, de meest ervaren kapitein van
de White Star Line, zijn bevelen; hij had reeds dadelijk alle aandacht nodig om een
aanvaring te voorkomen toen door de zuiging van zijn enorme schip het s.s. New
York van zijn kettingen sloeg en de Titanic bedenkelijk naderde.
's Avonds liep de Titanic de hel-verlichte haven van Cherbourg binnen om nog
enige Franse passagiers aan boord te nemen; daarna kon de oceaanreis beginnen, de
gewone tocht langs de Noordelijke route, waarvoor de duur nauwkeurig was
vastgesteld. Kapitein Smith kende zijn instructies: snelheid en comfort waren niet
te scheiden. De Titanic, trillend nu op volle kracht werd gevaren, onverstoord
doorstomend op de lange oceaandeining, vorderde naar behoren. Een telegram, de
12de April van het s.s. Tourraine ontvangen: ‘Drijfijs op 41o Noorderbreedte’,
behoefde geen aan- leiding te geven tot het minderen van snelheid. Kapitein Smith
wist dat de ijsmassa's meestal niet Zuidelijker kwamen dan de 40ste breedtegraad;
daar smolten ze of werden ze door zeestromingen naar het Noorden gedreven.
Zondagavond, de 14de, kwam het schip in kouder vaarwater. De passagiers,
verspreid over het witgeschilderde complex van dekken onder de vier hoge
schoorstenen, nog steeds niet geheel thuis in de doolhof van gangen, trapportalen en
salons met hun scheepslucht van fris-geboende verf, zagen zwak-phosphoriserend
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drijfijs op de donkere zeespiegel passeren, later enige ijsbergen van grote afmetingen.
IJsbergen, die zich onder water naar verschillende kanten uitstrekken, met onderzeese
spitsen, zwaar en scherp genoeg om een schip als met een reusachtige blikopener
open te rijten.
Vele passagiers waren reeds ter ruste. In de bar was het nog druk en in de salons
zaten bridgers in hun spel verdiept. Om kwart voor twaalf voelde men een lichte
schok, de machines stopten. Het was alsof een reuzenhand het schip even zachtjes
heen en weer had geschud. Men hoorde geen geluid van krakend hout of brekend
glaswerk; er viel eigenlijk niets verontrustends waar te nemen. De bridgers vervolgden
hun spel.
In enkele gangen hoorde men echter lawaai van voetstappen en rumoer van
opgewonden stemmen. Vooral op de benedendekken nam de onrust toe: de bestorming
van de trappen was begonnen. In de verte klonken de vele snelle voetstappen als het
roffelen van rattenpootjes op een houten vloer. Geleidelijk steeg de paniek-stemming
uit de ingewanden van het schip omhoog naar het sloependek. Met ontzetting weken
enige vrouwen en kinderen terug voor een stoker die een trap kwam opgestormd.
Van zijn rechterhand waren alle vingers afgesneden. Hij hield de bloedige stompjes
voor zich uit, schreeuwde dat het schip zonk en viel bij een verwarmingsradiator
bewusteloos neer. De eerste officier Murdock posteerde zich bij de trapopening om
te verhinderen dat er meer leden van de bemanning naar de passagiersverblijven
zouden vluchten. Op het B-dek handhaafden enige lagere officieren de orde.
Vijf minuten na middernacht - het leek wel of het schip uren had stilgelegen werden de eerste boten gestreken. Vrouwen en kinderen eerst! Velen klampten zich
aan elkander vast. Een der stewarts hield de opdringende menigte met een revolver
op een afstand; vrouwen en kinderen eerst. Een zestienjarige jongen werd ruw
teruggeduwd; hij gold als een man en zou dus moeten wachten.
Hier en daar weigerden bij het neerlaten van de reddingboten de takels; het schip
begon te hellen. Een overbelaste sloep viel van een grote hoogte te pletter, andere
sloepen schuurden, langs de scheepshuid glijdend, tegen de klinknagelkoppen stuk.
De nog steeds verlichte Titanic begon te zinken. Midscheeps stond op een hoop
touwwerk een priester, Father Byles, die de handen zegenend over enige knielende
mannen uitstrekte. De scheepskapel speelde
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‘Nearer, my God, to thee’, terwijl de marconist Jack Philips in onbewogen
plichtsbetrachting S.O.S.-seinen bleef uitzenden, eenzaam in de marconi-hut die zijn
doodkist zou worden. Terwijl de sloepen zich langzaam van het zinkende schip
verwijderden, hoorde men de tonen van het ‘Nearer, my God, to thee’ over het water.
Plotseling joeg een ketelontploffing een regen van vonken omhoog. Voor het eerst
werden de omtrekken van de ijsberg die de Titanic had opengescheurd, duidelijk
belicht. Omstreeks half twee brak het schip middendoor; men zag het voorste gedeelte
in de golven verdwijnen. Het achterschip bleef nog drijvend, doch een kwartier later
begon het voorover te hellen. Men hoorde een geluid als van een zware zucht. Kleine
zwarte gedaanten stortten neer als mieren, die van een glazen kogel werden geblazen.
Wild borrelde het water op toen ook dit gedeelte van het schip in de golven verdween.
De reddingsboten probeerden nog enige drenkelingen te redden. Kapitein Smith
spoelde tegen een opvouwbare boot aan. Toen men hem wilde ophijsen, liet hij los
en zonk hij weg voor men hem opnieuw kon grijpen. Een ver-verwijderde sloep
haalde een drenkeling op, die vastgebonden aan een deur ronddreef. Het bleek een
bewusteloze Japanner te zijn, de indruk makend bevroren te zijn. Hij kwam echter
spoedig bij en enige ogenblikken later zag men hem aan de riemen zitten.
De S.O.S.-seinen, die de marconist tot het laatste ogenblik had uitgezonden,
versnelden de hulppogingen van schepen in de nabijheid. Eén daarvan, de Carpathia
van de Cunard Line, arriveerde reeds in de ochtendschemering. De roeiers in de
reddingsboten waren verkleumd en uitgeput; vele passagiers moest men de
scheepstrappen opdragen. Uit sommige sloepen werden kleine kinderen in postzakken
naar boven gehaald op de veilige dekken van de Carpathia, waar alle zorg werd
besteed aan de 745 geredden. Men zag roerende taferelen van weerzien, kinderen
die hun ouders, vrouwen die hun mannen terugvonden. Maar zo gelukkig waren er
slechts weinigen; 1600 personen waren om het leven gekomen, verstijfd, verdronken
in het ijskoude water, naar de diepte meegesleurd door de zuigkracht van het zinkend
casco van de ‘veiligste luxeboot der wereld.’
***
‘Plus près de toi, Seigneur.’ Schetterende kopermuziek bij een der
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Seinebruggen, aan de kant van de oude binnenstad. De psalm-melodie die bij de
ondergang van de Titanic was gespeeld. Heils-zusters gaan met krantjes rond,
brigadier Martet spreekt. Hij verstaat de kunst om ook onder ongelovigen enige
vonkjes geloofsvuur op te rakelen. Het is de grote kracht van het Leger des Heils,
dat het aan de zelfkant der stedelijke samenleving op schijnbaar verloren posten
strijdt. Het wijkt niet voor armoede en zedelijke ontaarding. ‘Wat ge voor de minste
van mijn dienaren doet....’
In de prediking wordt de taal der eenvoudigen van geest gesproken, van de
‘eenvoudigen’ die door armoede en psychisch lijden soms een diepe blik hebben
geslagen in de nacht- èn lichtzijden van het leven. Zelfs in de trots of in de passiviteit
van hun fatalistische afweerhoudingen hebben zij meestal nog enige bereid-willigheid
tot luisteren weten te behouden.
‘Er is geen veiligste schip ter wereld. Er is slechts onveiligheid als men op het
aardse bouwt. Veiligheid is alleen bij God.’ Men luistert, sommigen met voorgewende
onverschilligheid.
‘Hebt ge de kranten gelezen? Hebt ge platen gezien van het zinkende schip?’
Een paar werklieden, terugkerend van de Hallen, dringen in de achterste rijen op.
‘Staan wij allen niet op een zinkend schip?’ De brigadier wordt heftiger. Uit een
naburig obscuur logement komen twee absynth-drinkers aangewankeld. Zij worden
haastig teruggeroepen door de kroegbaas, die een der felle bestrijders is van het Leger
des Heils in deze buurt. De opening van een nachtasyl, twee huizen van zijn triest
hotelletje verwijderd, bracht hem tot dagelijkse jammer-klachten over de ‘oneerlijke
concurrentie’ van een onderneming, welke nota bene op straat haar geld ophaalde.
‘Van een zinkend schip kan men nog worden gered, van het schip waarop wij
staan niet meer, tenzij....’
Interrupties van een troepje opgeschoten jongens, dat aangevoerd door een
mondharmonicaspeler juist is komen aanslenteren. Geroep om stilte. Een van de
jongens krijgt een duw van een man, die een grote hond aan een lijn houdt. Enige
tijd later staat ieder weer zwijgend te luisteren. De mondharmonicaspeler heeft echter
slechts oog voor een knappe, jonge Heilszuster, donkerogig onder haar luifelhoed.
‘Op het moment van de ondergang is er geen verschil meer tussen
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arm en rijk. De millionnair uit de luxehut van de Titanic, die in het koude water van
de oceaan verdronk nog vóór de reddingboot hem kon bereiken en de dronken
vagebond, de clochard, die in de Seine wegdreef, juist buiten de lichtbundel van het
zoeklicht van het politiebootje, staan beide in volkomen gelijkheid voor God. Begrijp
dat ons schip iedere dag kan zinken. Ons eigen levensscheepje en het grote schip
waarop wij ons gemeenschappelijk bevinden, nu in 1912, met alle tekenen van een
naderende storm om ons heen. Leert bidden eer het te laat is.’
Tijdens het gebed van brigadier Martet gaan vele toehoorders heen. Er wordt weer
gezongen. Opnieuw klinken de blaasinstrumenten, thans in sneller rhythme. ‘Plus
près de toi, Seigneur!’

[De begrafenis van keizer Mutsuhito]
DE BEGRAFENIS VAN KEIZER MUTSUHITO SLOOT EEN groot tijdperk af: de opkomst
van Japan als wereldmacht. Als laatste hulde aan de overleden vorst en als hoogtepunt
van het nationaal rouwbetoon pleegde generaal graaf Nogi, de overwinnaar van Port
Arthur, met zijn vrouw harakiri. Hij handelde in overeenstemming met de
Samurai-traditie.
Op de avond van Mutsuhito's uitvaart, de 14de September 1912, stonden
honderdduizenden langs de weg geschaard, die van het keizerlijk paleis naar de
grafkelder van Momoyama leidde, vijf mijl ten Zuid-Oosten van Kioto. Langzaam
naderde de stoet. De lijkwagen werd omringd door een groep jonge boeren uit Kioto,
in witte gewaden. Met strakke gezichten begeleidden zij de grote tweewielige kar,
getrokken door drie ossen (die verder tot hun dood toe in de keizerlijke weiden zouden
mogen lopen).
De keizerlijke doodkist bestond uit een aantal in elkander passende schrijnen van
verschillende grootte. De kleinste daarvan bevatte het keizerlijk lichaam. Tien mannen
waren er voor nodig geweest om de samengestelde kist op de wagen te plaatsen: op
de wagen van zeer bijzondere constructie, waarvan een timmermansfamilie uit Kioto
het geheim bezat, dat van geslacht op geslacht was overgegaan.
In een fluistering van eerbied maakten de toeschouwers langs de weg elkaar attent
op het wonder van de wagenwielen. Voorbijrollend, gaven de wielen van de vorstelijke
lijkwagen in verrassende regelmaat zeven klagelijke, doordringende geluiden te
horen. Bij
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iedere omwenteling zeven kreten van smart, die in het gehoor bleven hangen als een
roep uit de onderwereld.
***
Zeven kreten van smart, klaagtonen bij de herinnering aan het oude Japan van
landelijke rust en eenvoud. De industriële revolutie had een gedeelte der oude cultuur
aan scherven geslagen en een ontworteld industrie-proletariaat samengedreven in de
steden. Men sprak hier liever niet over. Er bestond een officieel optimisme, dat de
kracht van het Japanse nationalisme prees en de toegenomen macht van het land.
De keerzijde van de medaille werd zelden belicht. Een enkele die het durfde wagen:
Toyohiko Kagawa, die zijn ervaringen in de beruchte volksbuurt Shinkawa, de meest
verdorven stadswijk van Kobé, samenvatte in de roman ‘Over de doodslijn’ (in
Nederlandse vertaling ‘Ga uit in de straten’). Getuigenis van een man, die zijn
voornemen trouw was gebleven om temidden van de allerarmsten volgens de
beginselen van de Bergrede te leven. Een prediker van het Evangelie in een milieu
van drankzucht en prostitutie, de hongerigen voedend, de bedroefden troostend.
Geslagen en gehoond aanvankelijk, maar gerespecteerd en geliefd tenslotte.
Toch meende Kagawa niet te mogen volstaan met het in praktijk brengen van zijn
geloofsideaal. Het was hem ook veel waard zijn inzicht in de bronnen van de armoede
en in de oorzaken van veel sociale ontreddering uiteen te zetten. Dit deed hij in een
tweede boek, minder beschrijvend dan het vorige, maar niet minder openhartig: ‘De
psychologie van de armoede’.
Indien zijn conclusies juist waren en de sociale structuurveranderingen leidden
tot ontmenselijking van de weerloze van het platteland verdreven arbeiders, mocht
de leer der geweldloosheid niet zó worden verstaan, dat zij berustte in bestaand
sociaal onrecht. Zachtmoedigheid tegenover de wolven betekende immers wreedheid
ten aanzien van de schapen.
Kagawa wist een studiebeurs te verwerven voor een verblijf aan Princeton
Universiteit in de Verenigde Staten, waar onder het presidentschap van Woodrow
Wilson de politieke en sociale wetenschappen een hoge vlucht hadden genomen.
Van zijn Amerikaanse reis teruggekeerd, wijdde Kagawa zijn aandacht aan de
oprichting van vakorganisaties. Zou het echter mogelijk blijken de
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vakbeweging op gang te brengen zonder haar in het vaarwater van de klassenstrijd
te brengen? Was een christelijk-sociale gedachte denkbaar, vrij van het materialisme
van sommige socialistische doeleinden? Zou in de sociale strijd het innerlijk
evenwicht, het mens-zijn, niet verloren gaan?
Kagawa, door de regering gewantrouwd en door de arbeiders niet begrepen, besefte
spoedig dat hij in vele gevallen een roepende in de woestijn was gebleven. De
industriële wereld had geen behoefte aan het Evangelie, evenmin als de arbeiders
die zich gereed maakten het kapitalisme ten val te brengen of de militairen die de
begrippen sociale strijd en concurrentie slechts in verband konden zien met een
expansief nationalisme.

[Anders dan Kagawa had vermoed]
ANDERS DAN KAGAWA HAD VERMOED, HAD HIJ TE PRINCEton een sfeer van
toegewijde wetenschappelijke belangstelling en een strenge discipline van
hardwerkende hoogleraren en studenten aangetroffen. Zelftucht meer dan discipline,
een democratisch studie-ideaal, in ieder opzicht afwijkend van voorstellingen, welke
men zich in Europa en Azië wel eens maakt van het Amerikaanse ‘materialisme’.
Wel werd het de Japanse bezoeker spoedig duidelijk, dat de universitaire eilanden,
omspoeld door de rusteloze activiteit van het Amerikaanse leven, door hun
organisatievorm kwetsbaar waren voor soms ongewenste invloed van buiten-af. De
particuliere fondsvorming voor steun aan universitaire instellingen kon gemakkelijk
leiden tot inbreuk op de universitaire autonomie. Bij de komst van Kagawa was de
discussie hierover althans in volle gang. Een afweerstrijd gevoerd door de president
der universiteit, Woodrow Wilson.
Wilson had zijn aanvallen reeds gericht op sommige luxueuze studentenclubs, die
naar zijn oordeel niet pasten in de studiegemeenschap, welke Princeton steeds had
gevormd. Hij had zich ook verzet tegen de stichting van een ‘graduate school’ buiten
het centrale universiteitsterrein, de campus, temeer omdat dit internaat voor
ver-gevorderde studenten zou worden gefinancierd uit giften, die zekere
bestuursrechten voor de schenkers inhielden.
Toen de bestuurders van de universiteit tenslotte echter het testament van de
overleden millionnair Isaac C. Wyman aanvaardden,
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waarin Wilson's grote tegenspeler West werd belast met de besteding van het geld
op een manier welke Wilson principieel onjuist achtte, meende deze zijn ontslag te
moeten vragen. Hij deed dit met een motivering, die wijd en zijd de aandacht trok,
juist in een tijd van wijd-verbreide twijfel aan de ongereptheid van de democratische
beginselen die aan het Amerikaanse staatsbestel ten grondslag lagen.
Het gistte in de Amerikaanse politiek. De aanvankelijk zo populaire president
Theodore Roosevelt, ‘Teddy’, had de vrees van het publiek niet kunnen wegnemen,
dat de trusts invloed op het partijstelsel hadden weten te krijgen en ook in de pers
hun monopolistische belangen met kracht wisten te verdedigen. Waren de
Republikeinen niet te nauw verbonden met kapitalistische groeperingen? De
Democraten, lange tijd op de achtergrond gebleven, begonnen mogelijkheden te zien
voor een tegenoffensief, waarvoor iedere informatie over bepaalde vormen van
inmenging iets kon bijdragen: óók Wilson's ontslag.
Leiders van de Democratische ‘partij-machine’, verrast over de publieke
belangstelling voor Wilson's verklaringen en overtuigd van het prestige dat hij zich
door zijn staatsrechtelijke publicaties had verworven, meenden Wilson in de politieke
arena te kunnen binnenvoeren en stelden hem candidaat voor de
gouverneursverkiezingen in New Jersey. Nu deed zich echter een nieuw, onverwacht
conflict voor. De professor, de ‘man uit het klooster’, aanvaardde de candidatuur,
maar nam een volkomen onafhankelijke houding aan tegenover de politieke ‘boss’,
die de zaken voor hem meende te moeten regelen. Zou Wilson het werkelijk wagen
zich aan de partij-organisatie te ontworstelen en, steunend op de sympathie der
kiezers, eigen inzicht te volgen? Zijn verkiezing tot gouverneur van New Jersey
bewees dat het kiezersvolk vertrouwen in hem had gekregen. De ‘partij’ wankelde,
maar moest spoedig erkennen dat Wilson de enige was uit het Democratische kamp,
die met kans op succes in de presidentsverkiezingen van 1912 zou kunnen optreden.
***
De 4de Maart 1913 vond de inhuldiging van Wilson plaats. Taft, de aftredende
president en het nieuwe staatshoofd reden in een
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open rijtuig, door vier paarden getrokken, door de lange rechte straten van
Washington. Een jubeling van enthousiasme voor het Capitool, een grootse huldiging
voor het Witte Huis. Speeches en foto's, pers-interviews en ministeriële verklaringen.
Tenslotte weer rust, de onwennige koude rust van de te grote ongezellige
ambtswoning. Ellen, mevrouw Wilson als presidentsvrouw, verfoeide in haar hart
de marmeren trappen van het Witte Huis, de salons en de receptiekamers - en het
cordon der politiebewaking langs het tuinhek. Wilson was nu voor het gezinsleven
verloren. Hij vond geen rustig moment meer voor vrouw en kinderen. Het was zijn
plicht om te tonen, dat de eerste Democratische regering na de langdurige
Republikeinse overheersing het vertrouwen van het volk niet zou beschamen. Er
werden ambtenaren ontslagen, andere benoemd. Het Congres bereidde zich voor op
intensieve wetgevende arbeid; er zou worden gewerkt!
Reeds de 8ste April stelde Wilson in een gecombineerde zitting van de Senaat en
van het Huis van Afgevaardigden de kwestie van de handelspolitiek aan de orde: een
voorstel tot verlaging van de invoerrechten ter verruiming van de vrije markt. Ook
het bankwezen vereiste hervorming: de invoering van het Federal Reserve System,
met verscherpte contrôle op het geld- en credietwezen.
De Republikeinse pers ageerde verwoed tegen deze aantasting van ‘the American
way of life’. Wilson repliceerde dat het onverantwoordelijke misbruik van de vrijheid
de vrijheid reeds meer in gevaar had gebracht dan het toezicht van overheidswege,
dat slechts uitwassen wilde tegengaan.
Nog vóór de oppositie van de schrik was bekomen, werd een verscherping van de
anti-trustwetgeving aangekondigd, evenals een nieuwe koers in de buitenlandse
politiek. Wilson wist dat hij de wind in de zeilen had en hoopte de politieke
constellatie voor zijn plannen te gebruiken. In de rechtlijnigheid van zijn intellectuele
ontwikkelingsgang, waarin het formeel-juridisch denken steeds zo'n groot aandeel
had, overschatte hij echter de resultaten van zijn maatregelen.
Het zwakst stond Wilson tegenover de complicaties van de buitenlandse politiek.
Zijn schematisch en doctrinair oordeel hield geen rekening met de intrigues en
achtergronden van de Europese staatkunde. Slechts zijn vertrouweling, kolonel House,
wist hem nog wel eens van een te dogmatische visie af te brengen. House was
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het ook, die op enige Europese reizen Wilson regelmatig zijn waarnemingen schreef.
Het waren geen opwekkende brieven, deze verslagen van de situatie in Europa,
bijvoorbeeld de prognose van eind Mei 1914 (uit Berlijn): ‘De toestand is zeer
merkwaardig. Er is dolgeworden militairisme. Tenzij iemand, die voor U handelt,
een nieuwe zienswijze ingang kan doen vinden, zal zich op zekere dag een
verschrikkelijke ramp voordoen.’

[Het filmjournaal was uit de variété-zalen]
HET FILMJOURNAAL WAS UIT DE VARIÉTÉ-ZALEN OVERgegaan naar de
bioscooptheaters, die in alle steden als paddestoelen uit de grond verrezen: meestal
kleine bescheiden ruimten, met klapstoelen en kermisdecoratie. Hier en daar echter
reeds vrij luxueus, uitnodigend tot ‘ontspanning’ die in de sfeer van het stadsleven
gelegenheid schonk de zorgen van alledag voor enkele uren te vergeten.
Parijs: begrafenis van de kinderen van Isadora Duncan, de zesjarige Doody en de
kleine Patrick, verdronken door het te water rijden van een auto, even voorbij Neuilly
aan de Seine. Ook de gouvernante die hen begeleidde, kwam om het leven. Rijtuigen
met kransen. De danseres, neen de moeder, in zware rouw.
Londen: Mevrouw Scott en haar zoontje, bij de terugkeer van de marine-expeditie,
die het lijk van haar man, de poolreiziger Robert Falcon Scott, had opgespoord. Een
filmbeeld van de tent, waarin men de lijken van Scott, Bowers en Wilson had
gevonden. Het grafmonument dat leden van de hulpexpeditie later voor de drie
mannen hadden opgericht. Een kruis van de ski's van Scott.
Politiemaatregelen tegen betoogsters voor het vrouwenkiesrecht. Suffragettes
gearresteerd omdat zij zich 's avonds demonstratief ter ruste legden op de stoep van
Downingstreet 10, de ambtswoning van de premier.
Arrestaties van vrouwen die golfbanen hadden vernield, misleidend brandalarm
gaven, schilderijen in musea stuksneden. Een suffragette, verdacht van een poging
om de Coronation Chair in Westminster op te blazen.
Een verwarde, onduidelijke scène van de suffragette Emily Davidson, die bij de
Derby-races in de buurt van Tottenham Corner plotseling uit de voorste rij der
toeschouwers te voorschijn sprong en zich voor Anmer, het paard van de koning
wierp. Paard en
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jockey vielen. Enige ogenblikken later werd de zwaargewonde vrouw die het incident
had veroorzaakt, op een brancard weggedragen.
Tenslotte een optocht van suffragettes in Hyde Park, Mrs Pankhurst voorop.
Afkeurende uitroepen uit het publiek op de voorste rijen. Gefluit in de zaal.

[In stormachtig najaarsweer, October 1913]
IN STORMACHTIG NAJAARSWEER, OCTOBER 1913, LAVEERde de Nederlandse loodsboot
‘Coertsen’ moeizaam tussen de zandbanken van de Ooster-Schelde door. Het kon
hier spoken, tussen Walcheren en Schouwen, waar Veerse vissersboten, met hun
bruine zeilen, zeewaarts voeren alsof er geen gevaar dreigde. In de verte lagen de
zware stompe torens van Veere en Zierikzee diagonaalsgewijze in de Scheldemond
als twee trouwe wachters in het eilandengebied, dat in de tweede wereldoorlog een
geheel ander soort stormen over zich zou zien heengaan.
De schipper van de Coertsen bespeurde dat hij bijna een lijk overvoer, een
dobberend lichaam van een man, onherkenbaar, reeds in staat van ontbinding. Even
aarzelde hij of men zou proberen het lijk aan boord te halen, maar hij liet het drijven.
Het zou weldra zinken en zijn graf vinden in een der Scheldebanken; waar kon het
beter liggen?
In de namiddag van de 29ste September 1913 had Rudolf Diesel zich te Antwerpen
ingescheept op de ‘Dresden’ van de Great Eastern Railway. Men meende te weten,
dat hij voor een zakenconferentie naar Engeland reisde. Bij het passeren van
Vlissingen, tegen tien uur 's avonds, had men hem nog in druk gesprek met een
zakenvriend op het dek heen en weer zien lopen. De volgende morgen vond men
zijn hut leeg; het bed bleek onbeslapen. Diesel's hoed en overjas lagen op het
achterschip, bij een railing.
Vermoedelijk dreven vloedstromen het lichaam naar de Zeeuwse kust, waar het
waarschijnlijk door de loodsboot Coertsen werd gesignaleerd, weken later.
Waarom zou men zich in gissingen verdiepen? Diesel, in de moderne techniek een
even grote figuur als James Watt gedurende de eerste industriële revolutie, had zich
van het leven beroofd - dit
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stond vast, even vast als de verdienste die hij zich had verworven voor de technische
perfectionnering van een nieuw type motor, zijn vinding.
Reeds in 1878 liep de twintigjarige Diesel met het plan rond een nieuwe
warmtekracht machine te construeren. Hij had eerst naar een petroleum-explosiemotor
gezocht, vervolgens naar een gelijkedruk-machine. Tenslotte had hij alle technische
moeilijkheden weten te overwinnen en werden zijn patenten in alle landen
geregistreerd. In 1903 werd het eerste schip, een Franse kanaalboot, met
Dieselmotoren uitgerust; in 1905 vonden proefnemingen plaats met een
Diesellocomotief en begon de fabricage van zware typen motoren, waarvoor in de
Verenigde Staten (in 1910) de Busch-Sulzer Diesel Engine Co werd opgericht.
Evenals vele andere uitvinders was Diesel, die zich intussen een fortuin had
verworven, een slecht financier. Hij had te München, Maria Theresiastrasse 32, een
vorstelijke woning laten bouwen, kocht kostbare schilderijen van Veronese en andere
Italiaanse meesters, maar vond niet de innerlijke rust om in de huiselijke kring tot
ontspanning te komen. Meer dan de geldzorgen - investaties in fabrieken te Augsburg
en elders bleken in het begin niet rendabel - drukte hem de technische onvolmaaktheid
der afgeleverde motoren. Als een van Gogh der techniek wierp hij zich met zijn
vulcanisch temperament op ieder technisch manco dat zijn uitvindingen vertoonden.
De machines slokten hem op, gaven geen respijt, schonken geen verpozing - ze
bemachtigden de ziel van de uitvinder, die in het razend tempo van deze technische
ontwikkeling rust noch duur kende.
Vermoeid en neurasthenisch, voelde Diesel de hulde die een groep Amerikaanse
ingenieurs hem in de zomer van 1913 te München bracht bijna als een hoon. Zijn
uitvinding stond immers nog in de kinderschoenen; ze had reeds zoveel
teleurstellingen gebracht en zij zou binnenkort haar tekort ook nog in een financiële
débacle manifesteren. Toen zijn bezoekers waren verdwenen - na afloop van de
feestavond en de huldiging - bracht Diesel twee zware koffers vol brieven en
tekeningen naar de kelder van zijn huis. De vuurhaard van de centrale verwarming,
die in maanden niet had gebrand, werd met hout en wat petroleum voor-verwarmd
en nam alles op wat Diesel de vlammen toevertrouwde: de geschiedenis van een
technische triomf, die het bankroet werd van een leven.
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De volgende dag nam hij afscheid van zijn gezin: een zakenconferentie riep hem
naar Engeland. Hoe lang hij afwezig zou zijn, kon hij deze keer niet zeggen.
***
In de zomer van 1913 richtte de filmcamera zich vooral op het jubileumfeest van
Wilhelm II te Berlijn. In alle bioscopen zag men de keizer op het witte doek
verschijnen, waardig in zijn generaals-uniform, met uitdagende blik boven de
opgestreken snor. Een pose, te nadrukkelijk om hem enige aanleg als filmacteur toe
te kennen. De keizer en nog eens de keizer. Men kon hem een nieuw lint zien hechten
aan het vaandel van het derde regiment Garde du Corps, opgesteld voor de
zuilengalerij links van het Nieuwe Paleis te Potsdam, majestueus met zijn zuilen en
grote koepel. Men kon hem de 7000 schoolkinderen zien toewuiven, die hem op het
slotplein te Berlijn een aubade brachten; veel kleine meisjes in het wit met kransjes
in het haar. Het operagebouw, weelderig versierd voor een gala-uitvoering van
Wagner's Lohengrin.
Veel militair vertoon ook ten Noorden van Parijs. Grote manoeuvres in het
Marnegebied, onder toezicht van generaal Jofrre. Een denkbeeldige vijand drong
naar Parijs op. Oefeningen van de Britse Middellandse Zee-vloot.
In een najaars-filmjournaal de plechtige onthulling van het Völkerschlachtdenkmal
bij Leipzig. Eén van de grootste van alle Duitse monumenten. Kransleggingen en
redevoeringen. Er werd uitvoerig gesproken over het thema ‘verdediging van de
vrijheid’. Terwille van de vrijheid had Duitsland nu ook de driejarige dienstplicht
ingevoerd. Zie de perfecte orde van de langstrekkende troepen, hun saluut voor het
nieuwe gedenkteken. Merkwaardig wat in een paar jaar militaire dril met deze
jongemannen kon worden bereikt. Goed materiaal!
Na de parade een vaandeldéfilé van burgerlijke verenigingen. Een korte opname
van een demonstratief-onafhankelijke samenkomst van de Duitse jeugdbeweging op
de hellingen van de Hohe Meissner. Een betoging tegen Leipzig? Ook op de Hohe
Meissner werd over vrijheid gesproken. Het filmjournaal kon niet alle ‘vrijheid’
vastleggen.Het gaf slechts enkele glimpjes van Europa aan de vooravond van de
grote strijd.

P.J. Bouman, Revolutie der eenzamen

155

[Toen Schweitzer en zijn vrouw half April 1913]
TOEN SCHWEITZER EN ZIJN VROUW HALF APRIL 1913 de zendingspost te Lambarene
bereikten, zagen zij spoedig hoe gunstig deze plaats aan de riviermond was gelegen.
Uit een omgeving van enige honderden vierkante kilometers konden zieken in kano's
op de Ogowa en haar zijrivieren worden aangevoerd. En reeds dadelijk bleek welk
een roep de blanke dokter was vooruitgegaan.
De barak van gegolfde zinken platen die men hem bad beloofd, zou eerst in het
najaar gereed komen; voorlopig moest hij zich behelpen met een oud kippenhok. De
omstandigheden waren zoals Schweitzer zich had voorgesteld: improvisatie om de
stroom van zieken soms slechts voorlopige hulp te bieden. Veel lepra, framboesia,
slaapziekte, dysenterie, malaria. De hoeveelheid medicijnen was nog wel toereikend,
maar de dokter zelf kwam handen te kort.
Met moeite vond hij een Frans-sprekende inboorling, een kok, die hem als tolk
van dienst kon zijn en hem ook het nodige wist te vertellen over de gewoonten en
levensopvattingen van de inboorlingen. Hen laten bijdragen in de onderhoudskosten
van het zendingsstation? Maar wist de dokter dan niet dat zij bij het verlaten van de
ziekenbarak liever niets gaven, doch zelf een geschenk verwachtten, omdat zij nu
vrienden van de arts waren geworden?
Geleidelijk was Schweitzer, gesteund door zijn vrouw wier verpleegstersopleiding
goede diensten bewees, in staat menig misverstand te overwinnen. De negers bleken
goedig en aanhankelijk te zijn, met veel diepere morele bezinning dan Schweitzer
had vermoed. Toen zij eenmaal hadden begrepen wat hij van hen verlangde en waarom
hij een beroep deed op hun medewerking, kon hij op hen rekenen.
Europese zachtzinnigheid kon in deze tropische artsenpraktijk gerust aan de kant
worden gezet. Men was niet bang voor pijn, maar onderwierp zich gewillig aan iedere
operatie die de dokter nodig oordeelde, daarbij vóór alles eerlijkheid op prijs stellend.
Zeker waar het de dood betrof. Deze patiënten wensten te horen wat hun te wachten
stond. Als de dood intrad zonder dat de dokter vooraf had gewaarschuwd, kon dit
slechts als onkunde worden opgevat, welke het prestige van de arts afbreuk deed.
Men wilde de waarheid horen en kon deze verdragen. Was de dood niet een natuurlijk
verschijnsel, dat men met innerlijke rust moest kunnen aanvaarden? Iedere vordering
in het doorgronden van de Afrikaanse wildernis
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en van haar bewoners, gaf Schweitzer een ruimere blik op Europa. Uit de verte leerde
hij nieuwe aspecten kennen van landen die hij vroeger had bereisd. En als hij 's
avonds enige uren kon vrij maken voor orgelspel, leek het soms alsof Bach hier
anders klonk dan in de volte van het Europese leven: oorspronkelijker, maar
klagelijker.
Bijna iedere wekelijkse postbestelling bracht de zendingsarts enige brieven van
vrienden en kennissen, die hem prezen om zijn moed, de eenzaamheid van het
oerwoud te trotseren. Schweitzer verbaasde zich over dergelijke uitlatingen. Waarom
noemde men hem eenzaam? En zelfs indien deze term op hem van toepassing kon
zijn, zou daarmede slechts een toestand zijn aangeduid, die verdere opheldering
behoefde. Er bestaan vormen van eenzaamheid, welke het isolement kenmerken, dat
voorwaarde blijft voor iedere geestelijke scheppingskracht en voor ieder werk van
barmhartigheid. In deze zin voelde Schweitzer zich verwant met Tolstoj, Rilke, Curie
en zoveel anderen, die zich bewust waren van de dienende functie van hun
eenzaamheid.
De werkelijk eenzamen daarentegen waren zij, wier eenzaamheid door de bronnen
van een nihilisnie werd gevoed, dat hen tot een streven naar macht prikkelde: de
macht van het grote aantal in sommige gevallen, of de macht van de enkeling, die
er in slaagde een der strategische sleutelposities te bezetten, welke de mogelijkheid
schonk over millioenen te heersen. Deze eenzamen waren blind voor het feit dat hun
revolutionnaire greep naar de heerschappij moest uitlopen op de revolutie, die zich
in de chaotische vorm van ‘wereldoorlogen’ aandiende.
De weinige Europese dagbladen welke Schweitzer in het voorjaar van 1914 las,
versterkten hem in de overtuiging dat het onheil snel naderde. Wat zou er met zijn
hospitaal gebeuren indien het tot een gewapend conflict mocht komen? En welk lot
wachtte hem, de Duitse medicus in een Franse kolonie? Men zou hem vermoedelijk
gevangen zetten, hem, de twee-talige arts uit het voormalige Elzas-grensgebied. Wie
aan de verkeerde kant van de grens was geboren, behoefde er zich niet op te beroepen
dat hij zware offers had gebracht om het gebod der naastenliefde uit te strekken tot
de zorg voor zieke negers. Voor de eenzamen die in Europa geschiedenis ‘maakten’,
waren de grenzen der Afrikaanse woudeenzaamheid evenmin heilig als de normen,
welke de oude cultuur in hun omgeving schraagden.
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[Churchill, de jonge minister van marine]
CHURCHILL, DE JONGE MINISTER VAN MARINE, WIST DAT hij eisen kon stellen. Het
Engelse volk toonde zich in toenemende mate ongerust over de snelle expansie van
de Duitse vloot. Waarom had Engeland in 1906 slechts drie ‘dreadnoughts’ gebouwd
in plaats van de vier, die op het program stonden? En in 1908 slechts twee van dit
zwaarste type slagschepen? ‘Acht per jaar’, zo luidde het oordeel van velen. Overal
hoorde men het rijmpje: ‘We want eight and we won't wait!’
Zóveel kon de minister niet bieden, maar toch altijd meer dan één van zijn
voorgangers, ondanks de oppositie van de Labour Party en de tegenwerking van
sommige oude marinedeskundigen, die Churchill jeugdige overmoed en onervarenheid
in vlootzaken toeschreven, verwijten waarop de strijdbare aristocraat het antwoord
niet schuldig bleef.
Bij het vlootdebat in het Lagerhuis, de 18de Maart 1914, wist Churchill wat hem
te wachten stond. De in de dienst vergrijsde admiraal Lord Charles Beresford had
reeds aangekondigd dat hij de ontwerpvlootwet eens aan deskundige critiek zou
onderwerpen, waarbij de minister maar niet te veel op zijn clementie moest rekenen.
Strijdlustig als gewoonlijk was Churchill in de voorste ministersbank gaan zitten,
dadelijk nadat Lord Beresford zijn speech met enige zuurzoete vriendelijkheden aan
het adres van de minister had geopend. Churchill leunde in voorgewende
onverschilligheid achterover, stak zijn handen in de broekzakken en luisterde met
enige grimassen, nu en dan instemmend knikkend als Beresford een rechtstreekse
aanval op zijn beleid begon.
Lord Beresford, getart door de uitdagende blik van zijn tegenstander op de voorste
rij, begon nu zijn verwijten een meer persoonlijke inhoud te geven. Hij had nog steeds
niet over zijn verbazing kunnen heenkomen, zei hij, dat de leiding der marine in
handen was gelegd van iemand die nog maar een jongen was.
Churchill strekte zijn benen wijd uit en leunde nog wat verder achterover.
‘Wat weet hij eigenlijk van de vloot?’, vervolgde de admiraal zijn betoog. ‘Toen
ik reeds voor de belangen van het benedendekse lagere personeel opkwam, greep hij
nog naar de zuigfles.’
Churchill liet een gapend geluid horen; hij geeuwde over de volle breedte van zijn
gezicht om daarmee demonstratief zijn minachting voor de spreker te tonen.
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‘Het spijt me dat ik de “right honourable gentleman” zo verveel’, zei de Lord spottend.
‘Vele van zijn vrienden en ik hebben een heel eind in de keel van de “right honourable
gentleman” kunnen kijken.’
Men lachte. Churchill schoof onrustig heen en weer, maar besloot zich te wreken.
Enige minuten later sperde hij zijn mond open als een jong roofdier en stootte hij
zuchtend geeuw-geluiden uit, waarmede hij Lord Beresford werkelijk uit het veld
sloeg. Zijn aanvaller versprak zich enige malen, Churchill interrumpeerde, maakte
notities, werd steeds levendiger en stond tenslotte op om een boek uit de bibliotheek
te gaan halen, dat hij voor zijn tegenaanval nodig had.
Na Beresford sprak Snowden: scherper en nauwkeuriger dan de oude Lord en van
een heel ander standpunt. Philip Snowden, het Labour-lid, wilde de technische kant
van de zaak buiten beschouwing laten, maar in de eerste plaats vastgesteld zien dat
kapitalistische invloeden hier op een wonderlijke manier door het nationaal belang
heenspeelden en op slinkse wijze de publieke opinie in oorlogsstemming hielden.
Durfde de minister ontkennen dat de jaarwinst van Vickers van £474.000 tot
£872.000 was gestegen en nog steeds verder steeg? De winst van Armstrong, het
andere wapensyndicaat, was van £429.000 tot £777.000 toegenomen; van Beardmore
van £72.000 tot £201.000.
Churchill verzekerde dat hij er niet aan dacht deze stijging van winsten te
ontkennen. Indien het nodig mocht blijken, zou er door middel van een extra belasting
worden ingegrepen. Tenslotte droeg hij echter de verantwoordelijkheid voor de
maritieme bescherming van Engeland. Wie zag hoeveel schepen in Duitsland sedert
de vlootwet van 1912 op stapel waren gezet, zou het met hem eens zijn dat er gevaar
dreigde. Hij kon verzekeren dat het gevaar zelfs meer nabij was dan de heren
afgevaardigden vermoedden. En dan ging het niet meer om de deskundigheid van
oude admiraals en om de winsten van zakenlieden of de stokpaardjes van socialisten,
maar om het Britse rijk en om de veiligheid van het Britse volk alleen.
De vlootwet-1914 werd aangenomen. Bij het verlaten van de zaal wierp Churchill
nog eens een minachtende blik op Lord Beresford.
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[De kaarsen brandden onregelmatig-flakkerend]
DE KAARSEN BRANDDEN ONREGELMATIG-FLAKKEREND, ook nadat men de ramen
van de hofwagon had gesloten. De warme zomeravond, de 23ste Juni 1914, maakte
het rijden met dichte vensters tot een kwelling, maar bij het invallen van de
schemering - laat, in deze tijd van het jaar - wenste aartshertog Frans Ferdinand nog
enige rapporten en memories door te lezen. Er was een verslag bij dat hem
interesseerde: een overzicht van de politieke spanning in Bosnië en Herzegowina na
de annexatie van 1908.
De hoofdconducteur had juist medegedeeld, dat men de oorzaak van de storing in
het electrische licht nog niet had kunnen vinden. Toen men het Zuiderstation van
Wenen verliet, was alles nog in orde. Frans Ferdinand, aan tafel, met zes brandende
kaarsen voor zich, raakte verdiept in zijn lectuur. Toen men ook nog enige kaarsen
op een standaard achter hem plaatste, stond hij plotseling op. ‘Het lijkt wel een
grafkelder’, mompelde hij en gaf bevel alle kaarsen op één na te doven. Morgen, te
Fiume, zou hij nog wel tijd vinden de rest van het rapport te lezen.
De reis was 's morgens al met tegenslag begonnen: een uur vertraging door het
warm lopen van een der assen van het salonrijtuig. Te Wenen had de troonopvolger
afscheid genomen van zijn vrouw. Volgens instructie van de keizer zou hij over
Fiume reizen om daar een vlootrevue bij te wonen en vervolgens naar Serajewo gaan,
waar zijn vrouw ongeveer gelijktijdig, met een trein rechtstreeks uit Wenen zou
aankomen (enige dagen later uit de hoofdstad vertrekkend).
Of het nut had Frans Jozef te vertegenwoordigen bij de legeroefeningen in Bosnië,
meende Frans Ferdinand te mogen betwijfelen. Hij bezocht het in 1908 geannexeerde
gebied niet graag; reeds bij een vorig bezoek was hem veel stille sabotage opgevallen.
Het gistte hier; een gevaarlijke streek, dit Balkangebied.
De Oostenrijkse staatspolitie meende voldoende veiligheidsmaatregelen te hebben
getroffen. Het aantal contrôleposten langs de grenzen was verdubbeld, met speciale
instructie, te letten op leden van enige Servische nationalistische verenigingen,
waarvan naamlijsten op de politieposten waren gedeponeerd. Gevreesd werden
speciaal de Mlada Bosna (jong-Bosnië), de Narodna Odbrana (Volks-weer) en de
Ujedinjenje Ili Smrt (Vereniging of Dood), die hun hoofdkwartier in Belgrado hadden
- laatstgenoemde vereniging
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(onder overste Dragutin) meer algemeen bekend onder de naam ‘De Zwarte Hand’.
Overste Dragutin Dimitrijevic (schuilnaam ‘Apis’) was een eerzuchtig, geborneerd
en fanatiek man, wiens brandende vaderlandsliefde steeds in een waas van romantiek
was gehuld. Zijn zelfbewust optreden imponeerde vooral jonge mensen. Dragutin
had nooit gebrek aan vrijwilligers. De ervaring had hem geleerd dat hij vooral
medewerkers kon krijgen als hij het volledige offer van hun persoonlijkheid eiste,
onverschrokkenheid tot in de dood. Dikwijls had hij nagedacht over de negatie van
de levensdrift die hij zo dikwijls bij scholieren had aangetroffen, vooral in de late
puberteitsjaren, maar hij had er geen verklaring voor kunnen vinden. Tenslotte deed
het ook weinig ter zake. Het had hem ook deze keer geen moeite gekost medewerking
te vinden voor het plegen van de aanslag, die de Oostenrijkers zou bewijzen, dat zij
niet ongestraft Servisch gebied konden stelen. Ze waren uit het goede hout gesneden,
deze jongelui, meest leerlingen van de hoogste klassen van het lyceum te Belgrado:
Gavrillo Princip (19 jaar), Trifko Grabez (een jaar jonger dan Princip), Veljko
Cubrilovic en nog enige anderen. Slechts één jonge arbeider, de typograaf Nedjelko
Cabrinovic, had zich bij hen aangesloten.
28 Juni 1914. Vrolijk wapperden de vlaggen in de hoofdstraten van Serajewo. Een
muziekcorps speelde op het marktplein. In de omgeving van de stad concentreerden
zich regimenten voor de grote troepenschouw.
Het vorstenpaar werd aan het station begroet door de gouverneur van de provincie
en een aantal plaatselijke autoriteiten. Frans Ferdinand wat strak en afwezig,
aartshertogin Sophie vriendelijk en tegemoetkomend als gewoonlijk, alsof zij de
koele houding van haar man op de een of andere manier moest compenseren.
De stoet vertrok. In de eerste auto de burgemeester van Serajewo en de gouverneur.
Daarna de hofauto, waarin kolonel Potiorek tegenover Frans Ferdinand en zijn gemalin
plaats nam, terwijl graaf Harrach naast de chauffeur was gaan zitten. Vervolgens een
reeks auto's met burgerlijke en militaire autoriteiten.
Op weg naar het stadhuis, op de Appelkai in de buurt van de Cumurja-brug,
ontplofte een bom, die slecht gericht, over de auto van Frans Ferdinand heen, naast
een der volgauto's terecht kwam
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en enige officieren verwondde. Er ontstond een enorme verwarring, waarin de politie
direct met man en macht de achtervolging van de aanslagpleger inzette. Cabrinovic,
die geen uitweg meer zag, sprong in de rivier, de Miljacka, maar werd gegrepen en
geboeid weggevoerd.
Op het stadhuis moesten Frans Ferdinand en zijn vrouw de verontschuldigingen
van het gemeentebestuur aanhoren. De aartshertog luisterde geïrriteerd en was van
plan zijn onmiddellijk vertrek aan te kondigen, maar hij bedacht zich. Een mislukte
aanslag behoefde hem niet van de keizerlijke instructie te doen afwijken. Het leek
hem niet nodig de raad van majoor Höger te volgen, die hem adviseerde de straten
van de stad door troepen te laten ontruimen.
Voor de terugweg werd een iets andere route gevolgd, maar wéér zou de stoet
over de Appelkai rijden. Graaf Harrach was nu voor alle zekerheid op de
linker-treeplank van de vorstelijke auto gaan staan. Tegen het bevel in sloeg de auto
bij de Lateiner Brücke plotseling een zijstraat in. Kolonel Potiorek schreeuwde de
chauffeur toe om te keren. Op het moment dat de wagen remde, kraakten van heel
dichtbij twee schoten van de rechterkant, terwijl graaf Harrach links op de treeplank
stond.
Princip wist dat zijn schoten doel hadden getroffen. Hij was ingesloten, hij kon
niet meer vluchten, maar voor een geslaagde aanslag zou de gedachte nog te
ontkomen, reeds noodlottig zijn voor het plan. Cabrionvic had op het beslissende
moment gefaald, maar hij, Princip, had de grote daad volbracht. Dragutin kon tevreden
wezen.
Zo feilloos waren Princip's schoten, dat het er op leek alsof de vorsten niet getroffen
waren. Men zag niet dat zij in zittende houding doodbloedden. Na enige tellen zakte
de aartshertogin echter opzij. Frans Ferdinand, reeds verstijvend, kon haar niet meer
opvangen. Voor hij vooroversloeg, hoorde men hem roepen: ‘Soferl, Soferl, Stirb
nicht! Bleib am Leben für unsere Kinder!’ Even later, toen graaf Harrach zich over
hem heenboog: ‘Es ist nichts, es ist nichts’. Toen verloor hij het bewustzijn.
***
‘Hij is een Germaan en een vijand van de Zuid-Slaven.’ Fier richtte Princip zich
op. Men kwelde hem nodeloos met dit verhoor en de rechters konden hem toch niet
begrijpen.
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Het proces tegen de jeugdige moordenaars van Serajewo vond plaats in een Bosnische
rechtszaal, die aan een soort provinciaal koffiehuis deed denken. Een kale ruimte,
ingericht als een gelagkamer. Een grote kachel, petroleumlampen. Tafeltjes voor de
griffiers en stenografen.
Geen van de beklaagden toonde een spoor van berouw. Waarom zouden zij? Zij
hadden dit offer gebracht en zich rekenschap gegeven van de gevolgen.
Van welke gevolgen? De straf die zij zouden ondergaan? Maar andere gevolgen?
Wat kon de rechter bedoelen? Princip haalde de schouders op. Zijn gezichtsveld
reikte niet verder dan de vernietiging van degene in wie hij een vijand van zijn land
zag.
Of hij zijn land een dienst had bewezen?
Vanzelfsprekend, een vijand uit de weg ruimen betekent eigen land en volk van
een tegenstander te ontdoen.
Maar men heeft toch niet alleen met eigen land en volk te doen?
Weer viel de stilte van het niet begrijpen.
Het stenografisch verslag, later gepubliceerd, gaf met een benauwende eentonigheid
de bewustzijnsverenging van jonge mensen weer, koppig-volhardend in hun mening,
dat het nationaal beschouwd altijd geoorloofd is zich van een vijand te ontdoen.
Om politieke redenen was de pers niet toegelaten bij het proces. Zittingen met
gesloten deuren. De gesloten deuren, de afsluiting, de waterdichte schotten van een
denken, gekweekt in een opvoeding, die nooit over de grenzen had leren heenzien.
Die wind hadden gezaaid, zouden storm oogsten.
***
Het stoffelijk overschot van de beide vorsten werd te Metkovic in Dalmatië
opgebaard; het slagschip ‘Viribus Unitis’ zou de beide kisten naar Triëst vervoeren,
waar een trein voor verder transport naar Wenen klaar stond.
Een zaakgelastigde van de overleden aartshertog had de keizer er reeds van op de
hoogte gebracht, dat Frans Ferdinand bij testament te kennen had gegeven een
begrafenis in de buurt van zijn buitenverblijf bij Arstetten op prijs te stellen. Daar
wilde hij rusten, mèt zijn vrouw, wie na haar dood toch een graf in de Kapuzinerkirche
zou zijn ontzegd.
Het was voor de keizer een opluchting, dat het testament van
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de vermoorde troonopvolger - weer één, die voor hem heenging - hem niet in
protocolaire moeilijkheden bracht. Hij ging accoord met de voorgestelde regeling,
maar stelde wel de voorwaarde dat niets mocht worden verzuimd om politieke
demonstraties, bijvoorbeeld van de kant der socialisten of van de Hongaarse
nationalisten, te voorkomen. Daarom moest aan een nachtelijke begrafenis, althans
aan een nachtelijk vervoer van Wenen naar Arstetten de voorkeur worden gegeven.
Een arts, een keizerlijk adjudant en enige leden van de hofhouding van Frans
Ferdinand hielden toezicht op het transport van de beide kisten naar het station
Pöchlarn. Tot zover slechts kon het treinvervoer gaan; het verdere traject naar
Arstetten moest met wagens worden afgelegd.
Toen de keizer 's nachts twee uur te Pöchlarn aankwam, had de stationschef er
zorg voor gedragen dat de kisten konden worden neergezet in de kleine stationshal,
waar een groepje bedienden van de aartshertog met hun familieleden enige kransen
hadden neergelegd. Er werden kaarsen ontstoken, flakkerend door de tocht, die door
het gebouw trok. Het was noodweer. Bliksemstralen verlichtten de omgeving. De
paarden van de twee lijkkoetsen, die buiten in de stromende regen gereed stonden,
trappelden onrustig.
Men wachtte een uur, twee uren. Regenvlagen zwiepten langs de ramen. Tegen
de ochtend werd het iets rustiger. Na de priesterwijding werden de kisten naar de
lijkkoetsen gedragen, beide door acht paarden getrokken. In de stationsstraat bleken
enige huizen met rouwfloersen te zijn behangen; een kleine schare nieuwsgierigen
had zich bij het Donauveer verzameld. Het wagenveer schommelde op de brede,
door de regens gezwollen rivier. In de verte aan de overkant zag men het torentje
van de kapel van Arstetten. Het laden duurde lang. Intussen kwam een nieuwe
onweersbui opzetten, die eerst met vol geweld losbrak toen het veer midden op de
rivier gekomen was. Een knetterende donderslag deed de paarden van de ene lijkkoets
achteruit springen, de wagen naderde de rand van het veer. Een ketting brak en het
leek alsof een der achterwielen boven het water zweefde. Met uiterste
krachtsinspanning werd de koets tot staan gebracht en kon men de paarden kalmeren.
Aan de overkant gekomen, aan de veerkade vol afgewaaide boomtakken, bleek
de ontscheping weinig moeilijkheden op te leveren.
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Het was nu lichter en de kracht van de wind nam af. Langzaam, in telkens oplevend
gerommel, trok het onweer weg. De stoet, opnieuw geformeerd, zette zich in beweging
- op weg naar het landelijke kerkje, ver van de verhitte politieke sfeer der hoofdstad.
***
In een der stenen van het forum der verlaten Romeinse ruïnenstad Timgad (het
vroegere Thamugadi) - monument van het in Noord-Afrika prijsgegeven deel van
het imperium - staan de woorden gebeiteld: ‘venari, lavari, ludere, ridere, occ (= hoc)
est vivere.’
Jagen, baden, spelen en lachen, dat is leven!
Er was in Europa geen verfijnder luxe denkbaar, geen eleganter verzorgde
gastvrijheid dan bij de avond-ontvangsten, die de Hamburg-Amerikalijn doorgaans
organiseerde na de zeilwedstrijden in Juni op de beneden-Elbe bij Hamburg: het
voorspel tot de Kieler week, waar de beau monde van het Duitse Rijk haar rendez-vous
had.
Ballin had zich ook dit jaar tot het uiterste ingespannen om het de keizer en vele
andere hooggeplaatste genodigden naar de zin te maken aan boord van de Hapag-boot
‘Auguste Viktoria’. Juist nu, na het bericht over de moord op aartshertog Frans
Ferdinand! Hij verenigde in zich alle gaven van de ondernemer-organisator, de
staatsman, de gastheer in grote stijl, met een begrip voor sfeer die zijn recepties van
alle andere deed afwijken.
De directeur van de Hapag behoefde overigens niet te vrezen, dat het nieuws uit
de Balkan dit gezelschap zou verontrusten. Men wist te spelen en te lachen, na het
baden en het zeilen. Ieder genoot van het heerlijke weer. Men bewoog zich met gratie
en waardigheid op de wandeldekken van de ‘Auguste Viktoria’. Er werd gedanst,
geflirt en gedronken. Bij de buffetten stonden heren in rok, een glas in de hand.
Overal een flonkering van juwelen op de tere stoffen der avondtoiletten of op het
smetteloos blank van verzorgde vrouwenlichamen.
Ballin was in druk gesprek met de keizer en de rijkskanselier. De discussie liep
over het middagconcert. Von Bethmann Hollweg gaf zijn mening over het te snelle
tempo waarin Beethoven's pianosonates soms door concertpianisten werden gespeeld.
Hij speelde zelf nog heel geregeld, soms laat in de avond een half uur, en bijna altijd
Beethoven. ‘Kon er slechts een brug worden geslagen van het musiceren der
staatslieden naar hun politiek’, zei Ballin met
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gedempte stem. De kanselier keek hem onderzoekend aan. Lag er enige spot in deze
woorden? ‘In volle ernst’, ging Ballin voort, ‘als muziek eens de begeleiding kon
zijn voor ons handelen?’
De keizer lachte; hij begreep Ballin niet. Maar nooit verloochende zich zijn respect
voor de kleine Joodse scheepvaartmagnaat, die zoveel had bijgedragen tot Duitsland's
economische ontwikkeling. Hij voelde zich aangetrokken tot de warme verstandige
ogen in het geplooide gezicht, Ballin's doordringende menselijke blik. Er waren
ogenblikken dat hij het betreurde meer naar Tirpitz te hebben geluisterd dan naar het
advies van de kalme zakenman, die in een wereld van harde zakelijkheid bovenal
mens was gebleven. Hoe schaars waren zulke figuren! Of dreigden ze hem, Wilhelm,
van zijn plicht af te leiden? Het was immers zijn plicht waakzaam te blijven voor
Duitsland's eer, zoals hij in 1912 had gedaan toen de ‘missie van Haldane’ tot een
koersverandering kan kunnen leiden indien Tirpitz, de ‘Grossadmiraal’, toen niet zo
krachtig in de bres was gesprongen voor het belang van het vaderland.
Slechts enkelen aan boord van het Hapag-schip, die zwoele Juni-avond op de
beneden-Elbe, onttrokken zich aan de luchthartigheid van het gracieus amusement.
Beneden in de rooksalon bijvoorbeeld, waar graaf Brockdorff-Rantzau in druk gesprek
was gewikkeld met de dagblad-magnaat Theodore Wolff, een flitsend duel van
sarcastische opmerkingen over de leiding-gevende groepen, waartoe zij zeker
behoorden: de conversatie van twee mannen, die elkander in hun gevoel van
verontrusting hadden gevonden, de Berlijnse krantenkoning, een der best ingelichte
figuren uit de hogere journalistiek en de vertegenwoordiger van een uitstervend
adellijk geslacht, meer Deens dan Pruisisch van origine. Wolff met de snelle
opmerkingsgave, die zijn beroep eiste. Ulrich von Brockdorff-Rantzau hautain en
gereserveerd, ondoorgrondelijk achter het masker van zijn bleek gezicht onder het
dunne haar, scheiding in het midden. Een smalle, rechte neus, sterke kin, kleine snor
en een gesluierde maar uitdagende blik.
De graaf rookte de ene sigaret na de andere, met volkomen regelmaat. Hij was nu
gezant te Kopenhagen, geen onbelangrijke post, ongetwijfeld. Maar het zou Herr
Wolff bekend zijn, dat hij te Berlijn vele vijanden had en dat de keizer weinig gediend
was van zijn soms te openhartige critiek. Men werd er niet graag aan herinnerd hoe
gevaarlijk de situatie was. Was de kunst om te vergeten, om
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van dag tot dag te leven en zich aan de genietingen van het moment over te geven
een instinctieve wijsheid tot behoud van het geestelijk evenwicht? Of de berusting
in het met blindheid geslagen zijn, een capituleren voor de macht van het fatum?
***
‘Een partij, die niet de moed zou hebben aan de natie de opoffering voor haar
leven, voor haar vrijheid te vragen, zou een ellendige partij zijn en weldra verloren
gaan door haar eigen onwaardigheid’. Dit citaat uit L'armée nouvelle (in 1910
gepubliceerd) werd Jaurès in de Kamer, eind Juli, voor de voeten geworpen door een
van zijn tegenstanders. Men wilde hem treffen met woorden, die hij zelf had
geschreven.
Opstuivend, het hoofd achterover werpend, zoals men hem doorgaans zag doen
in ogenblikken van drift of bezieling, zijn massieve gestalte oprichtend, had Jaurès
geantwoord. Het had eerst zin het hoogste offer te vragen nadat alles was gedaan om
de vrede te behouden. Was de geachte afgevaardigde, die meende hem te moeten
aanvallen, er van overtuigd dat werkelijk niets was nagelaten om Europa voor een
ramp te behoeden?
Jaurès, wie men ‘de dictatuur der overredingskracht’ verweet, de verkondiger van
een socialisme dat in vele opzichten van het marxisme afweek, had jaren lang zijn
hoop gesteld op een socialistisch pacifisme van Europese allure. Niet de proletariërs
van alle landen moesten zich verenigen, maar de goed-georganiseerde socialistische
partijen en vakverenigingen, die op de medewerking konden rekenen van belangrijke
groepen uit de ‘nieuwe middenstand’. Tot zijn schrik en ontzetting had hij echter in
de loop van Juli 1914 deze theoretische constructie in de realiteit van het opvlammend
nationalisme zien wankelen.
Met inspanning van alle krachten had Jaurès het internationaal contact gaande
gehouden en zijn journalistieke activiteit nog verder opgevoerd: de hoofdartikelen
die hij voor het socialistische dagblad l'Humanité schreef, waren polemische
meesterstukken, welke de woede van de Franse nationalisten opwekten.
De 29ste Juli vergaderde te Brussel het internationaal socialistisch bureau, dat de
taak had een congres van socialistische organisaties voor te bereiden. Wanneer dit
congres? Zo spoedig mogelijk, meende
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Jaurès, geforceerd snel desnoods. Over twee weken, drie weken? Vermoedelijk was
het dan reeds te laat. Kon men dit bekend maken? Of was het beter uitnodigingen te
doen uitgaan alsof er geen oorlog dreigde? Was het mogelijk op staande voet
maatregelen te treffen om althans de samenwerking tussen de Franse en de Duitse
socialisten in het geding te brengen tegenover de oorlogspsychose? De Duitse
afgevaardigden glimlachten sceptisch. Als zij over enige dagen te Berlijn
terugkeerden, zouden hun partijgenoten - met enkele uitzonderingen misschien zwichten voor de roep van het vaderland.
De besprekingen werden voor enige uren afgebroken om ruggespraak te houden
met een paar partijleiders, die intussen te Brussel waren aangekomen.
Vermoeid en teleurgesteld wandelde Jaurès een der drukke boulevards af. Het
gewoel op straat beviel hem niet.
Hij vluchtte een museum binnen, in een plotselinge opwelling iets te zoeken dat
zijn gedachten een andere loop kon geven. Maar de wanden vol schilderijen schonken
hem geen rust. Eerst in een kleine zaal met een paar doeken van Rogier van der
Weijden vond hij de bezinning die hij zocht. De matte ivoortint van het
Christuslichaam, op ieder van deze schilderijen, de verstrakte gezichten der wenende
omstanders, vertolkten het boven-tijdelijke van alle smart. Waarom besteedde men
eigenlijk zoveel zorg aan het bewaren van deze kunstwerken in een tijd waarin de
vernietigingsdrang niet te stuiten viel?
Jaurès rukte zich los uit zijn overpeinzingen. Toen hij een uur later de vergaderzaal
weer betrad, was de gedrukte stemming van hem afgevallen. Het was goed zich niet
aan illusies over te geven. Hoe zou men de vrede nog kunnen redden? De
voorbereiding van een internationaal congres vergde tijd. Misschien op korte termijn
de snelle publicatie van een vredesmanifest als laatste mogelijkheid? Het kon zijn
dat de toestand in de verschillende Europese hoofdsteden intussen alweer een
wijziging had ondergaan.
De 30ste Juli keerde Jaurès naar Parijs terug. Hij trof er de Kamer in een toestand
van agitatie aan. Wilde geruchten deden de ronde; het mobilisatiebevel zou reeds
zijn getekend.
Jaurès begafzich met enige partij genoten naar Viviani, de minister van buitenlandse
zaken. Deze deed echter verbaasd en wat onnozel: er was nog niets beslist, alles hing
af van nadere berichten over Duitsland.
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's Avonds schreef Jaurès op het bureau van l'Humanité een hoofdartikel
‘Koelbloedigheid nodig’. Hij voelde zich gedrukt, stond tegen middernacht met
hoofdpijn van zijn schrijftafel op en besloot met enige vrienden nog een koele dronk
te genieten in het naburige Café du Croissant. Buiten, voor een venster van het café,
dat aan de rue Montmartre grensde, gluurde een jonge man naar binnen. Hij liet zich
door een voorbijganger aanwijzen wie Jaurès was, want dat interesseerde Villain, de
moordenaar.
De volgende dag namen de berichten over mobilisaties in verschillende landen
vastere vorm aan. Weer snelden Jaurès en een paar kamerleden naar Viviani, doch
deze was niet op de Quai d'Orsay aanwezig. Men kreeg alleen de onder-staatssecretaris
Abel Terry te spreken. Jaurès vroeg hem of het niet mogelijk zou zijn Rusland te
waarschuwen dat Frankrijk slechts militaire bijstand zou verlenen als de Engelse
voorstellen tot bemiddeling werden aanvaard. Terry schudde sceptisch het hoofd,
hij scheen meer te weten. Hij vroeg Jaurès wat deze verder dacht te doen; er was wel
groot risico verbonden aan voortgezette pacifistische actie nu het oorlogsgevaar zó
dicht voor de poort stond.
Jaurès nam afscheid. Terry greep het kamerlid Bedoux bij de arm en fluisterde
hem haastig toe, wat hij niet aan Jaurès had durven zeggen: ‘Alles is uit...’
Bij Poccardi dineerde een jongeman' Villain, die de fijnste en duurste gerechten
bestelde. Een uitspatting, die hij, hoewel schraal van beurs, zich gunde voor hij tot
de daad van zelfopoffering kwam welke hem bij voorbaat met trots vervulde. Jaurès
zou ervaren, dat er nog vaderlandslievende jongelui in Frankrijk waren, opgegroeid
in de cultus van ‘la terre et les morts’, die Barrès en zijn vrienden met zoveel literaire
schittering hadden voorgedragen.
De avond van de 31ste geleek op de vorige avond. Dezelfde drukte op straat, even
compacte samenscholingen voor de redactiebureaux der grote bladen. Jaurès schreef
nogmaals een waarschuwend artikel voor l'Humanité en ging ook deze keer na afloop
van zijn dagtaak naar het Café du Croissant, waar hij bij enige kennissen plaats nam
aan een lange marmeren tafel, met zijn rug naar het raam aan de kant van de Rue
Montmartre. Achter hem had men een tochtgordijn neergelaten.
Er werd gegeten en gedronken, soms vrijwel stilzwijgend. Het gesprek wilde niet
vlotten. Een journalist, die met zijn vrouw aan
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dezelfde marmeren tafel zat, liet Jaurès enige foto's zien van zijn kinderen. Het was
even over half tien. Twee schoten knalden, lichtflitsen tussen muur en gordijn. Er
volgde een moment van onbeschrijfelijke verwarring, waarin men het geluid van
omvallende stoelen en brekend glaswerk hoorde. Jaurès zakte dodelijk getroffen
ineen. Renaudel ving de stervende op, legde hem voorzichtig neer en probeerde met
zijn servet het bloed te stuiten, dat door een klein rond gat in het achterhoofd
stroomde.
Toen het lijk van Jaurès werd opgebaard, was de mobilisatie reeds in volle gang.
De eerste nachtelijke troepentransporten dienden om een aantal grensposten te
versterken. Met ontzetting lazen de socialistische arbeiders de bulletins, die de dood
van hun leider meldden. Zij wisten zich in de greep van het lot. Het vaderland riep
en zij zouden gaan, zoals ook de Duitse arbeiders gingen.
Enige dagen later trok een begrafenisstoet door Parijs. Er liepen meer vrouwen
dan mannen mee. De mobilisatie had vele deputaties gedund, maar er waren toch
duizenden die de baar volgden: ministers, kamerleden, afgevaardigden van
vakverenigingen - ook vele onbekenden, ontroerd en neerslachtig, met gebogen hoofd
meeschrijdend tussen de rode vaandels. Was het rood, de kleur van het bloed, niet
plotseling symbool geworden van het alomvattend oorlogsleed?
Bij de open groeve spraken Huysman, secretaris van het Internationaal Socialistisch
Bureau, Marcel Sembat, Vaillant en anderen. Het publiek drong op om hun
welsprekendheid te vernemen. Enkele arbeiders riepen na iedere redevoering ‘vive
Jaurès’, alsof deze kreet de grote volkstribuun kon doen herleven. Venters met rode
rozen in een knoopsgat verkochten een extra-editie van het blad La guerre sociale,
waarin het hoofdartikel met zware letters het opschrift droeg: ‘De begrafenis van de
vrede’.
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Derde boek
Wijngaard der aarde
1914-1919
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[Als kristallen in een oververzadigde zoutoplossing]
‘En de engel wierp zijn sikkel op de aarde en oogstte van de wijngaard
der aarde en wierp het in de grote persbak van de gramschap Gods. En de
persbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de persbak
tot aan de tomen der paarden.’
Openbaring van Johannes 14:19-20
ALS KRISTALLEN IN EEN OVERVERZADIGDE ZOUTOPLOSSING OPENBAARDE ZICH DE
ZO LANG LATENT GEBLEVEN OORLOGSWIL DER VOLKEREN. AAN ALLE AARZELING
KWAM een einde, men verlangde beslissingen: daden in plaats van de gedachten
waarmede men reeds een tiental jaren had gespeeld. Men wilde beleven wat men
zich in fantasie had voorgesteld, heimelijk soms, bij de lectuur van kranten, die
voorgaven slechts te vertolken ‘wat in het publiek leefde’.
De symbolen van nationale trouw en eensgezindheid, de vlag, het volkslied, het
vorstenhuis, van wier waarde men ook het jongste schoolkind dag in dag uit had
weten te doordringen, kregen in de zomer van 1914 hernieuwde schittering. Zij gaven
vorm en inhoud aan vage, ten dele onbewuste gevoelens: bezitsinstincten - individueel
en nationaal - beroepsbelangen en prestige-neigingen. Domheid en verwaandheid,
jalouzie en schuldbesef, afkeer van de gewone ambtsplichten, romantische dagdromen,
vermengden zich tot een wonderlijk samenstel van houdingen en verklaringen, die
zich alle als ‘realistisch’ aandienden - dikwijls met oprechte offervaardigheid, als
een narcoticum voor de geestelijk eenzamen, die de goddelijke geboden vertraden.
In alle Europese hoofdsteden demonstraties - in de steden; buiten op het land ploegde
de boer voort. Het asphalt weerkaatst zo gemakkelijk de hitte der stemmingen, die
als ‘spontaan’ worden geprezen. Innerlijke onrust dreef mensen uit hun huizen. De
geestelijk onrijpsten hadden het hoogste woord.
Te Wenen, in de avond van de 25ste Juli, na de verbreking der diplomatieke
betrekkingen met Servië, indrukwekkende betogingen van zingende menigten. ‘Gott
erhalte Franz den Kaiser’. Stenen door de ruiten van het Servisch gezantschap. De
29ste Juli te St. Petersburg optochten met vaandels en spandoeken; een
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compacte volksmenigte op de Newsky Prospekt. Opdringen van demonstrerende
studenten voor de Duitse legatie, juichkreten voor de ambassades van Frankrijk en
Engeland. Dezelfde avond te Parijs een studentenbetoging bij het standbeeld van
Jeanne d'Arc, Place de Rivoli. Vervolgens werd op de Place de la Concorde het
monument van de stad Straatsburg, dat ruim veertig jaren met zwart crêpe omfloerst
was gebleven, van zijn rouwkleur ontdaan en met kransen en vlaggen getooid. Te
München, Keulen en vele andere steden: vlaggen, ‘Sieg-Heil’-geroep. Samenzang.
‘Die Wacht am Rhein’. Te Berlijn, de keizer op het balcon van het paleis, neerziende
op een deining van tienduizenden strohoedjes, als schelpen op het strand. Opstuwingen
in Unter den Linden, benauwende zomerhitte. Men zong ‘Deutschland, Deutschland
über alles’ en het Oostenrijkse volkslied. Geroep van ‘Krieg!’ Meisjes in groepjes
van zes torsten levensgrote portretten van keizer Frans Jozef en van keizer Wilhelm.
***
Enige dagen later, de 4de Augustus, de troonrede van keizer Wilhelm in de
Rijksdag:
‘De vijandelijke stemming, die zich in het Oosten en in het Westen reeds lange
tijd had verbreid, laait nu in hoge vlammen op. De tegenwoordige toestand kwam
niet voort uit voorbijgaande belangentegenstellingen of diplomatieke verwikkelingen;
hij is het gevolg van een sedert jaren bestaande kwade gezindheid jegens de macht
en de groei van het Duitse Rijk. Wij worden niet door veroveringslust gedreven. Wij
worden bezield door de onbuigzame wil, de plaats te bewaren, die God ons heeft
geschonken, voor ons en voor alle toekomstige geslachten.’
Langdurige ovaties.
Het waren de anderen, altijd de anderen! Ieder beriep zich op de noodzaak van
verdediging - en men viel elkander aan.
***
De mobilisaties werden in snel tempo voltooid. Aan de stations wemelde het van
troepen. Te Moskou zegenden priesters de vertrekken detreinen. Te Berlijn stonden
jonge vrouwen, fleurig in hun zomertoiletten, voor de hoofdingang van het station
om iedere soldaat die binnenging een tuiltje bloemen in de geweerloop te steken.
Mannen scheurden zich van vrou wen kinderen los, moeders weenden.
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Slechts de jonge reservisten voelden zich ‘vrij’. Velen van hen bespeurden eerst op
het moment van het afscheid, dat in hun vitaliteit een paradoxale ondertoon van
doodsdrift meetrilde.
‘Hoe blij ben ik’, schreef de dichter Ernst Toller in zijn dagboek, ‘morgen eindelijk
te velde te trekken. Eindelijk te mogen meedoen. Met het leven bewijzen, wat men
denkt en voelt’.
Even duidelijk Hitler, terugziende op de eerste oorlogsdagen: ‘Zelf voelde ik die
uren als een bevrijding uit de ergernissen van mijn jeugd. Ik schaam mij ook nu nog
niet te zeggen, dat ik, overweldigd door stormachtige geestdrift, op de knieën zonk
en de hemel uit overvol hart dankte dat mij het geluk was beschoren in deze tijd te
mogen leven’. En voorts:
‘Zoals wel voor iedere Duitser begon ook voor mij de onvergetelijkste en grootste
tijd van mijn leven. Eén enkele zorg kwelde mij in deze tijd, mij, evenals vele anderen:
of wij niet te laat aan het front zouden komen. Door deze gedachte alleen, kon ik
soms geen rust meer vinden. Zo bleef in iedere overwinningsvreugde over een nieuwe
heldendaad een druppel bitterheid verborgen, omdat met iedere nieuwe overwinning
het gevaar voor ons te laat komen scheen toe te nemen.’
Bij dit alles paste een saluut voor de Rijn. Waarom ook niet? ‘Eindelijk kwam de
dag dat wij München verlieten om aan te treden voor het vervullen van onze plicht.
Voor de eerste maal zag ik de Rijn, toen wij langs zijn kleine golfjes naar het Westen
reden om hem, de Duitse stroom der stromen, te beschermen voor de hebzucht van
de oude vijand. Toen door de tere sluier van de ochtendnevel de milde stralen van
de vroege zon het Niederwaldgedenkteken voor ons zichtbaar maakten, bruiste uit
de eindeloos lange transportcolonne de “Wacht am Rhein” in de morgenhemel
omhoog, en het was alsof mijn borst te nauw zou worden!’

[Zoals te verwachten viel]
ZOALS TE VERWACHTEN VIEL, RICHTTE DE STOOTKRACHT van het Duitse leger zich
tegen de Belgische barrière, die de doorgang naar de Noord-Franse laagvlakte
versperde. Nederland had het geluk dat von Moltke het plan-Schlieffen veranderde
en de slingerbeweging der Duitse rechtervleugel een niet nòg wijdere zwaai gaf.
De Duitse opmars, begin Augustus, werd bespoedigd door troepentransporten per
trein: nu bleek de betekenis van de kilometers
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lange stationsemplacementen, die de Duitsers reeds in 1912 waren gaan aanleggen,
zelfs in kleine dorpen van het Eiffelgebied. Even duidelijk was het nut van zware
betonfunderingen in landbouwschuren langs de Duits-Belgische grens. Ze waren
bestemd voor de 42 cm-houwitsers, nodig om de zware forten bij Luik te beschieten.
Een verrassing, die Krupp goed geheim had weten te houden. Geen vesting, die er
tegen bestand was! Een voltreffer op het Luikse fort Loncin doorboorde een betonlaag
van vier meter dikte en blies de kruitkamer op. Bij deze explosie verloor de gehele
bezetting van het fort, 800 man, het leven.
Met het temperament dat de Luiker Walen kenmerkt, verdedigden franc-tireurs
zich in de dorpen die door de Duitse voorhoede werden bereikt. In het land der
wapenfabricage waren wapens genoeg te verkrijgen. Een schietpartij op de markt te
Leuven lokte represailles uit. Ver in de omtrek kon men de rook zien dwarrelen en
hoorde men het geknetter van de vlammen, die een gedeelte der binnenstad
verwoestten.
Terwijl de kostbare middeleeuwse codices der Leuvense Universiteitsbibliotheek
nog in het puin lagen te smeulen, begon de 18de Augustus de intocht van de Duitse
troepen in Brussel - voor de bevolking onverwacht, want de vorige avond was nog
een overwinningsbulletin verspreid.
Het was meer een doortocht dan een intocht: een onafgebroken stroom van troepen.
Eerst de cavalerie, de Uhlanen, de geest van Wagner zwevend boven de glans van
hun helmen. Daarna infanterie en artillerie - langer dan een etmaal grijze uniformen.
De infanterie in rijen van vijf. Telkens gezang om het marstempo op peil te houden:
‘Ich hatt’ einen Kameraden,
einen bessern findst du nit,
die Trommel schlug zum Streite,
er ging an meiner Seite...’

Telkens drie stappen tussen iedere versregel. De spijkerlaarzen kletterden op het
plaveisel. Een volgende strophe van het Uhlandlied:
‘Die Vöglein im Walde
sie sangen all so wunder-wunderschön’.
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Terwijl de Duitse hoofdmacht naar het Zuiden afboog, rukten twee divisies met
belegeringsgeschut naar Antwerpen op. Geruchten over wreedheden door Duitsers
bedreven, joegen grote scharen vluchtelingen over de wegen. Voor het kapelletje te
Harelbeke smeekten biddende vrouwen de zegen van Maria af. In de verte sloegen
maaiers hun zeisen door het graan.
In de dorpen las men de eerste brieven van de jonge soldaten aan het front, eerst
uit de omgeving van Luik, later uit het gebied van de IJzer - het leger retireerde
blijkbaar snel. ‘Ik word elke dag wat meer beest’, schreef een jonge Vlaming aan
zijn moeder, ‘en dus wat moediger soldaat’.
Wilde tonelen speelden zich te Antwerpen af toen de stad onder het geschutvuur
kwam te liggen. Vluchtelingen stroomden naar de Nederlandse grens, wetend dat
zij, ook al kwamen zij bij honderdduizenden, in Nederland een gastvrij onderdak
zouden vinden. Oude mannen, gebogen onder hun rugzakken. Vrouwen,
zwaar-bepakte kinderwagens voortduwend, soms met kleuters naast zich. Op
stationsmuren en wagons, namen en adressen in krijtletters - aanwijzingen voor hen
die later vertrokken.
Ver van het oorlogsterrein, in de geborgenheid van het neutrale land, volgden de
Belgen in ballingschap de gebeurtenissen. Soms, als zij in de duisternis van het
bioscooptheater het filmjournaal zagen met opnamen van het stukgeschoten Yperen,
de strijd aan de IJzer, koning Albert, in poelen van modder de ‘pillendozen’ der
mitrailleurposten, werd de ontroering hun te machtig en hoorde men deze of gene
snikkend de zaal verlaten.
Overgevoeligheid kon bij tijd en wijle zelfs iedere troost met droefheid vullen.
‘Op iemand die uit de donkere treurigheid komt van het oorlogsland’, schreef Stijn
Streuvels toen hij in de Kerstdagen van 1914 te Amsterdam een uitvoering van Bach's
Weihnachtsoratorium had bijgewoond, ‘heeft muziek een wonder uitwerksel. Ik zal
moeite hebben uit te drukken wat ik gevoelde binst die uitvoering -: het was een
wondere mengeling van hoogen wellust met iets als angst en verwijt alsof die wellust
verboden ware geweest... Bij stonden was het mij alsof de hemel openging en de
welluidendheid van stemmen en muziek me met heele stroomen overweldigde. Het
weidse visioen - die schaar van zangsters in wit gewaad, als reien van engelen. Heel
die boogvormige koepel door 't schitterlicht van den reusachtigen kroonluchter gevuld
met heel die
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menigte aanwezigen onder den toover van die toonenweelde... ik zag het geheel als
een afgesloten ruimte waar 't geluk als onder een stolp van de heele wereld, was
opgevangen en bewaard bleef, en daarbuiten de oneindigheid der duisternissen met
kanongedruisch en oorlogswee en wilden haat onder het menschdom - al één
wildernis, één moeras waarin alle schepselen te ploeteren liggen en te sterven.’

[Begin September stonden de Duitse troepen]
BEGIN SEPTEMBER STONDEN DE DUITSE TROEPEN VOOR Parijs. Het kabinet Viviani
besloot de 2de September de hoofdstad te verlaten en Bordeaux tot centrum van de
regering te maken. Herinneringen aan de catastrophe van 1870 doemden op.
Ook nu was de uittocht der bevolking begonnen. Alle treinen naar het Zuiden
waren stampvol. Overal in de buitenwijken zag men verlaten huizen. In de tuinen
van de villa's langs de Seine woekerden rozen in wilde pracht, kleurig tussen het
hoog opschietend onkruid.
Gallieni, gouverneur van Parijs, verzocht de regering hem het bevel te geven over
enige legercorpsen om de stad te verdedigen. De ministerraad aarzelde, maar Briand,
Guesde en Sarraut bepleitten Gallieni de vrije hand te geven.
De gouverneur vaardigde daarop de proclamatie uit, die de moed deed herleven
en bij velen het vertrouwen in de Franse wapens herstelde:
Inwoners van Parijs.
De leden van de regering der Republiek hebben Parijs verlaten: ze zullen
de Nationale Verdediging nieuwe steun geven.
Ik heb volmacht gekregen Parijs tegen de invaller te verdedigen. Deze
opdracht zal ik tot het einde vervullen.
Parijs, de 3de September 1914.
De Militaire Gouverneur van Parijs,
Commandant van het Parijse leger.
Iedere gevluchte regering, overgeplant in andere omgeving, vertoont sporen van
verwelking. Zij kan niet aarden in het andere milieu - zelfs indien de verplaatsing
over zo betrekkelijk korte afstand heeft plaats gevonden als van Parijs naar Bordeaux,
begin September 1914.
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Men trachtte zich vast te klampen aan de ministers. De hoofdambtenaren waren
dossiers kwijt en werden lastig gevallen door allerlei derderangs-politici en
beursspeculanten. De café's zaten van de vroege ochtend tot de late avond vol. Het
kostte zelfs hooggeplaatsten de grootste moeite in een restaurant een tafel voor het
diner te laten reserveren.
Enkele ministers waren geheel onvindbaar en lieten de zaken te Bordeaux door
een ander behartigen. Telkens doken de wildste geruchten op: het gerucht is nu
eenmaal de slecht-riekende moerasdamp van iedere ontredderde samenleving. Overal
hoorde men fluisteren, dat Rusland op het punt stond een hulpcorps van
honderdduizend kozakken te sturen (nadat men één kozak, een lid van de Russische
ambassade, op een bank in een plantsoen had zien zitten). En zo verviel men van de
ene collectieve hallucinatie in de andere; zich zelf bedriegend, anderen bedriegend,
elkander vervelend. Dat was Bordeaux!
***
Gallieni had intussen zijn maatregelen getroffen. Hij huldigde het oude beginsel,
dat de beste methode van verdediging doorgaans de aanval is. In dit geval een
flankaanval op het leger van von Kluck, dat ver naar het Zuid-Westen was afgezwenkt,
blijkbaar van de stelregel uitgaande, dat een vestinggarnizoen niet voor offensieve
handelingen zou worden gebruikt. Gallieni besloot echter de kans waar te nemen en
zijn troepen met bekwame spoed in de strijd te werpen.
Voor het vervoer naar het Marnefront requireerde de commandant van Parijs 600
taxi's, die enige keren heen en weer zouden kunnen rijden voor het transport der
‘gemechaniseerde divisie’. In lange rijen stonden ze op de boulevards gereed, de
zwart-gelakte voertuigen met hun kleine motorkap en hoge vooruitstekende
spatborden, zonder voorruit - maar bruikbaar, ondanks alles.
De aankomst van deze reserves gedurende een slag waarin de physieke
vermoeidheid van de veldlegers van uur tot uur meer invloed ging uitoefenen èn het
element van verrassing in hun verplaatsing, betekenden een keerpunt in de strijd.
In een slag van vijf dagen en nachten kan geen generale staf de situatie volledig
blijven overzien. En zo'n beslissende actie is zeker
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te zwaar voor het zenuwgestel van een opperbevelhebber, die al voordien gevoelens
van drukkende onzekerheid en van nerveuze uitputting kende.
Reeds was de verantwoordelijkheid Moltke zwaar gevallen toen hij besloot het
plan-Schlieffen niet in zijn originele vorm uit te voeren. De zwaai-beweging van de
Duitse rechtervleugel zou niet met volle kracht door België èn Nederland gaan, maar
alleen door België. Von Schlieffen had weliswaar beweerd dat Nederland zich niet
zou verdedigen, maar von Moltke was daarvan allerminst overtuigd. ‘Bovendien was
het mij duidelijk’, schreef hij, ‘dat dit land min of meer als luchtverversingsbuis voor
ons economisch leven onder alle omstandigheden intact moest blijven’.
En zelfs voor de opmars door België wilde von Moltke liever niet te veel riskeren.
Een vijandelijke tegenaanval op het Lotharingse ‘scharnier’, zou de dichtvallende
deur kunnen ontzetten en de Duitse troepen in een moeilijk parket brengen.
Over de mogelijkheid dat Engeland neutraal zou blijven, voerde Helmuth von
Moltke tot in de laatste vredesdagen een discussie die zijn zenuwgestel had uitgeput.
De wankelmoedigheid van de keizer, die bevel en tegenbevel gaf, riep bij von Moltke
de somberste voorgevoelens op. Wat wenste men eigenlijk van hem, zoon uit een
beroemd generaalsgeslacht? Gaat de menselijke verantwoordelijkheid van de
opperbevelhebber verder dan zijn militaire plicht? Het was een vraag, waarover von
Moltke vele uren had gesproken met Rudolf Steiner, de grootmeester der
anthroposophie, die hij meer dan enig ander mens in Duitsland vereerde.
Steiner, geniaal, het wereldgebeuren in kosmisch verband plaatsend, had von
Moltke onomwonden met het probleem van de schuld geconfronteerd. Slechts harde
mannen konden de stem van het geweten weerstaan. Von Moltke zou zijn
Pruisisch-militaire afkomst verloochenen, meende Steiner. Hij kende iets van de
liefde van Christus; hij had ook enige wijsheid van Goethe in zich opgenomen. Was
het niet verstandiger het bevelhebberschap neer te leggen? Waarom nam hij
voortdurend slaapmiddelen in? Ook een slaapwandelaar kan struikelen, een val van
grote hoogte doen.
***
Von Moltke aan zijn vrouw, tijdens de slag aan de Marne:
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Luxemburg, 7 Sept. 1914
‘Vandaag valt een grote beslissing. Ons gehele leger, van Parijs tot in de
Boven-Elzas, is in strijd gewikkeld. Wanneer ik vandaag mijn leven moest
geven om daarmee de overwinning te bevechten, dan deed ik dat met
oneindig veel vreugde, zoals ook duizenden van onze broeders het heden
doen en duizenden het reeds gedaan hebben. Hoeveel stromen van bloed
zijn al gevloeid, hoeveel onzegbaar leed is over de ontelbare onschuldigen
gekomen wier huis en hof verbrandden, verwoest zijn.
Dikwijls overvalt mij afgrijzen als ik daaraan denk en het is mij te moede,
alsof ik dit ontzettende moest verantwoorden en toch kon ik niet anders
handelen dan zoals gebeurd is.’
Luxemburg, 8 Sept. 1914
‘Ik kan moeilijk zeggen met welke onnoemlijke kracht de last van de
verantwoordelijkheid de laatste dagen op mij heeft gedrukt en nog drukt.
Want nog steeds is de grote worsteling over het gehele front van ons leger
niet beslist. Het gaat hierbij om het behoud of het verlies van wat tot nu
toe met oneindig veel offers is bereikt. Het zou vreselijk zijn wanneer al
dit bloed zou zijn vergoten zonder een beslissend succes. De
verschrikkelijke spanning van deze dagen, het uitblijven van berichten
van de ver verwijderde legers, het besef van wat op het spel staat, gaat
haast boven menselijke kracht. De moeilijkheid van onze positie staat
dikwijls als een zwarte muur die ondoordringbaar schijnt, voor mij.
Vanavond zijn iets gunstiger berichten van het front binnengekomen. God
geve, dat wij met onze weggeslonken troepen een succes hebben. De
garderegimenten zijn weer in hete strijd gewikkeld geweest, ze zijn bijna
tot op de helft van hun sterkte verminderd. Het is een zware tijd en deze
oorlog heeft reeds oneindig veel offers gekost en zal ze nog verder kosten.
De hele wereld spant tegen ons samen en het lijkt alsof alle overige
volkeren tot taak hadden Duitsland voorgoed te vernietigen. De weinige
neutrale staten zijn ons niet vriendelijk gezind; Duitsland heeft geen enkele
vriend, het is geheel op zichzelf aangewezen. Van de beslissing van
vandaag hangt het af, of we hier nog blijven. In ieder geval niet lang meer.
De keizer moet Frankrijk in, dichter naar het leger toe; hij moet evenals
zijn troepen, in vijandelijk land zijn.’
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Luxemburg, 9 Sept. 1914
‘Het gaat slecht. De gevechten oostelijk van Parijs zullen in ons nadeel
uitvallen. Enkele van onze legers moeten zich terugtrekken, de anderen
zullen moeten volgen. De zo hoopvol ingezette oorlog zal in het
tegengestelde omslaan. Ik moet dat wat gebeurt dragen en zal met mijn
land stand houden of vallen. Wij moeten ten gronde gaan in de strijd tegen
Oost en West. Hoe anders was het, toen we voor slechts weinig weken de
veldtocht zo luisterrijk begonnen; achteraf komt nu de bittere teleurstelling.
En hoe zullen we moeten betalen voor alles wat verwoest is? De veldtocht
is niet verloren, evenmin als hij tot nu toe voor de Fransen verloren was,
maar het Franse élan, dat op het punt stond uit te doven, zal machtig
opvlammen en ik vrees dat ons volk in zijn overwinningsroes het ongeluk
nauwelijks zal kunnen dragen. Hoe mij dit ter harte gaat, kan niemand
beter begrijpen dan jij, die geheel in mijn ziel leeft.’
Eind Augustus, zware kopregels in de Duitse kranten. Overwinningsberichten van
het Oostelijk front. Hindenburg, de overwinnaar van Tannenburg; 90.000
krijgsgevangenen. Een week later, de slag bij de Masoerische Meren. Generaal August
von Mackensen achtervolgt de vluchtende Russen.
De eerste oorlogs-filmjournaals in een selectie naar de smaak van het land. In
Duitsland: het gedisciplineerde oprukken der zegevierende legers. In Frankrijk:
gevechten langs de Frans-Belgische grens en mooie foto's van de Vogezen. In
Engeland uitvoerig de zee-oorlog.
Méér dan de krant stimuleerde het filmscherm het historisch beleven. De film
steunde de tekort schietende verbeeldingskracht, maar corrigeerde tegelijkertijd de
romantiserende fantasie. Zij hield de toeschouwers een werkelijkheid voor ogen,
anders dan zij zich in de eerste oorlogsdagen hadden voorgesteld. Het witte doek
fungeerde als een spiegel, waarin de nieuwsgierige geen blik kon werpen zonder een
angel van ondefinieerbare weemoed in het hart te voelen.
***
De slag aan de Manie werd door verdere bloedige slagen gevolgd: in Vlaanderen,
van 20 tot 30 October, bij Yperen, van 10 tot 18 November. Bloediger dan ooit enig
militair handboek had voorzien.

P.J. Bouman, Revolutie der eenzamen

183
De winter naderde, men begon zich in te graven. De stellingsoorlog nam een aanvang.
De illusie dat de strijd niet lang zou duren, leefde nog bij velen. Een taaie, sterke
illusie, die in de grond terugging op het besef dat deze gevechten van mens tegen
mens in wezen zinloos waren. Het verstand kwam boven, de oorlogsroes begon te
wijken; het tijdperk van de hoop was aangebroken - het ging geleidelijk over in de
langdurige periode der berusting. Wij spreken over de frontsoldaat, niet van degenen
die ver van het gevechtsterrein hun bijdrage tot de overwinning meenden te moeten
leveren door een verdere inflatie van het woord: journalisten, politici, predikanten,
hoogleraren, onderwijzers en vele anderen, profeten van de haat, opgeblazen in hun
eigendunk.
***
Oudejaarsavond 1914 aan het Vlaamse front.
Uit een brief van de student Karl Aldag:
‘Op Oudejaarsavond riepen we elkander over en weer de tijd toe en spraken
wij af om twaalf uur salvo's af te vuren. De avond was koud. Wìj zongen,
zìj applaudisseerden (we lagen 60 à 70 meter van elkander verwijderd).
Wìj speelden mondharmonica, zìj begeleidden ons spel met zang en nu
klapten wìj in de handen. Toen riep ik of ze daarginds geen
muziekinstrumenten hadden, waarop een doedelzak te voorschijn werd
gehaald (het was een Schots garderegiment met korte rokjes en blote
benen). Zij speelden hun dichterlijke Schotse liederen en zongen.
Om twaalf uur knetterden aan beide kanten de salvo's. Er werd in de lucht
geschoten. Bovendien nog een paar schoten van onze artillerie; ik weet
niet waarheen die schoot. De anders zo gevaarlijke lichtkogels flikkerden
op als vuurwerk. Er werd met fakkels gezwaaid en hoera geroepen. We
hadden grog toebereid en dronken die met een heilwens op keizer Wilhelm
en op het Nieuwe Jaar. Het was een echte Oudejaarsavond, als in
vredestijd.’

[Gratis filmvoorstellingen in vele Londense bioscopen]
GRATIS FILMVOORSTELLINGEN IN VELE LONDENSE BIOScopen; openlucht-bioscoop
op Trafalgar Square. De grote Britse werfactie was begonnen. De leeuwen aan de
voet van het Nelsonmonument keken alsof hun neiging tot brullen de stenen korsten
van hun zware koppen zou doen ontdooien. En Nelson verwachtte
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dat iedere Engelsman zijn plicht zou doen! In het land zonder dienstplicht bestond
wel een morele dienstverplichting.
Op het filmjournaal de opwindende jacht op de Duitse kruisers, die zich bij het
uitbreken van de oorlog in verre wateren bevonden: de zeeslag bij de Chileense kust,
waar de ‘Scharnhorst’ wist te ontkomen. De vernietiging van de ‘Scharnhorst’, de
‘Nürnberg’ en ‘Gneisenau’ bij de Falklandseilanden, begin December 1914. De
kruiser ‘Emden’ door de ‘Sydney’ opgejaagd.
Op de Britse marine kon men rekenen; men had nu echter mannen nodig voor het
expeditieleger. Hulp aan de Fransen en de Belgen betekende meteen de meest
effectieve bescherming van Engeland zelf...
***
Yperen was reeds zwaar gehavend. De Lakenhal stond beschadigd, gedeeltelijk
dakloos en met een verminkte hoofdtoren, nog steeds als een baken in zee. In Maart
1915 zag men enig herstel. Een paar winkels werden heropend, gevluchte burgers
keerden terug. En de Grande Place diende als ontmoetingspunt van soldaten en
meisjes.
Op een nevelige dag, in het laatst van de maand, kwam het onheil over de stad.
Ditmaal niet het geweld van inslaande granaten, maar het sluipend gif van een
ternauwernood zichtbare gaswolk. Stellingen langs de buitenrand van het stadsgebied
werden prijsgegeven. Men zag eerst een aantal Fransen de Lillepoort binnenrennen,
gevolgd door negertroepen. Daarna geleidelijk afdelingen Schotse en Canadese
soldaten, waggelend alsof ze dronken waren. Sommigen hielden een zakdoek voor
hun mond, met een expressie van panische schrik.
Velen vielen neer, naar adem snakkend. Toen begon men in de stad zelf ook een
vreemde viooltjesgeur te ruiken, een wonderlijk parfum. Vrouwen en meisjes, burgers
en gevluchte soldaten, ieder trachtte zich te verbergen, maar het gas drong in de
beschadigde huizen door. Een uur later begon een bombardement met brisantgranaten.
***
Wat bij de vlucht van Blériot in 1909 nog niet duidelijk was geworden, kwam
door het eerste gebruik van het luchtwapen in ander daglicht te staan: Engeland was
geen eiland meer. Nog wel in het twee-dimensionale vlak van land en water, doch
niet meer in de drie-dimensionale ruimte van land, water en lucht.
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Begin 1915 bombardeerden 16 Duitse vliegtuigen Dover. De Engelsen sloegen terug,
zij ondernamen een aanval op Keulen. De ‘bommenwerpers’ waren nog niet meer
dan gewone vliegtuigen, die ieder twee bommen van 50 kg (of vier bommen van 25
kg, met de hand uit te werpen) konden vervoeren.
Een krachtig explosief effect had de eerste echte luchtaanval op Londen, de 14de
October 1915, toen vijf Duitse luchtschepen, onbereikbaar voor het afweervuur,
boven Londen zweefden en kalm hun doelwit zochten. Eerst bombardeerden zij het
kamp Hertford, daarna moest het centrum van Londen het ontgelden: het Strand
Theatre, het Lyceum Theatre en een rij huizen in Chancery Lane kregen treffers. Er
vielen ook nog bommen op de pakhuizen bij Woolwich. In het geheel werden 41
personen gedood en 101 gewond.
***
Een inderhaast gevormd Royal Flying Corps bewees dat de strijd in de lucht méér
was dan een sportief ornament van de oorlog. Bij het groeien van de
camouflage-techniek werd een goede verkenningsdienst steeds belangrijker. Spoedig
echter werden de verkenningstoestellen belaagd door jachtvliegtuigen. De eerste
luchtgevechten boven het front werden door de soldaten in ademloze spanning
gevolgd: het snelle wenden en keren van de duellerende vliegtuigen met hun gebrekkig
opgestelde machinegeweren, tot een der beide strijdvogels tot dalen werd gedwongen
- soms met een sliert zwarte rook achter de staart.
Plotseling bleken enige Duitse jachtvliegers in staat te zijn iedere tegenstander
met bijna feilloze zekerheid neer te halen. Eerst na enige maanden, toen een Duits
vliegtuig door een motordefect achter de Franse linies neerstortte, kwamen geallieerde
technici het geheim op het spoor. De Duitsers beschikten over een mechanisme, dat
de vuursnelheid van het machinegeweer synchroniseerde met de omwenteling van
de schroefbladen. Dit maakte een opstelling van het machinegeweer en een
aanvalstechniek mogelijk, die iedere tegenstander in het nauw dreef.
Uit een spionnage-rapport: ‘Uitvinder van het nieuwe type jachtvliegtuig is een jong
Nederlands ingenieur, Anthonie Fokker, die in het eigen land nooit belangstelling
kon wekken voor zijn plannen. Hij opende in 1911 een vliegschool te Johannisthal
bij Berlijn en
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maakte diepgaande studie van vliegtuigbouw. Octrooien, die hij in Nederland,
Frankrijk en Engeland hoopte te plaatsen, werden daar geweigerd. De Duitse regering
stelde Fokker in de gelegenheid een vliegtuigfabriek in Schwerin te bouwen. Zijn
werk wordt zeer gewaardeerd. De arbeiders gaan voor hun jonge directeur door het
vuur, noemen hem bewonderend ‘der Alte’.

[Duiven, klapwiekend omhooggedreven]
DUIVEN, KLAPWIEKEND OMHOOGGEDREVEN, CIRKELEN om de torens der beschadigde
kathedraal. Zij laten zich drijven boven het ten dele ingestorte middenschip, trippelen
met hun koraalrode pootjes op de brokstukken van stukgeschoten beelden, verschuilen
zich kirrend in zoldergaten. In de verte dreunt het geschut.
Volgens een Duitse bewering had begin September een Franse uitkijkpost gestaan
op een der torens van de kathedraal van Reims. Dit verontschuldigde het artillerievuur
van de weken daarop.
Zandzakken, ter bescherming van de façade aangebracht, werden door een voltreffer
door elkander geworpen. Het hoofdportaal leed zware schade; het bisschoppelijk
paleis naast de kerk werd verwoest. Alleen het standbeeld van Jeanne d'Arc op het
voorplein bleef ongerept.
In de kerk is bijna al het houtwerk weggebrand, waardoor het interieur een nog
ruimere indruk maakt dan vroeger. Enkele zuilen vertonen kogelgaten, soms
trechtervormige openingen in het zandsteen. Een wijwater-bak ligt gekanteld, half
bedekt door gruis en puin. De vloeren zijn brokkelig en modderig. Alleen voor in de
kerk, waar het licht door het grote roos-raam binnenvalt, op de plaats waar vijftien
jaar geleden de tsaar aller Russen neerknielde, ziet men schoongeveegde vloertegels:
tegels met gele vlekken en donker-getinte schroeiranden. Hier zouden, volgens het
zeggen, Duitsers hebben gelegen, die terugtrekkend uit het Marnegebied, geen veiliger
plaats meenden te vinden dan deze kerk. Een inslaande brisantgranaat had hen allen
gedood en hun bloed in de gladde plavuizen geëtst.
Buiten strijken duiven in speelse vlucht neer. Ze vermijden de gevechtszône; hun
voedsel vinden zij op verlaten graanvelden. In de kerk zijn ze nu heer en meester.
Staalgrauwe vleugelpennen schuren langs de rand van de roos; het weelderig blauw
en groen van hun
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borstveertjes glanst op de plaats waar eens het liclit door gebrandschilderd glas
binnenviel.
Een zonnestraal belicht de stenen vloer, op de plaats der gevlekte tegels. De
schaduw van een duif wiekt over de heldere plek, een vreemd silhouet op de grillige
lijnen van het ingebrande bloed.
In de verte dreunt het geschut.

[Zomer 1915]
ZOMER 1915. IN HET WARME BIOSCOOPLOKAAL IS DE duisternis enige ogenblikken
onwezenlijk-vreemd voor hen, die uit het felle zonlicht komend, moeizaam tastend
een stoel proberen te vinden. Flikkerend, zilverwit, trekken de ‘actualiteiten’ aan het
oog voorbij: de strijd in Polen, bruggenbouw door pontonniers ergens op de Balkan.
Een grote volksmenigte samengestroomd voor het Quirinaal te Rome, op de dag van
de oorlogsverklaring van Italië aan Oostenrijk, 23 Mei 1915, door Italië aangekondigd
als een ‘daad van heilig egoïsme’.
Strijd op het eiland Gallipoli, de poging van de Engelse en de Franse vloot om
met steun van een sterk landingsleger de doorgang naar Turkije te forceren. Enorme
explosies aan het strand. Het Franse linieschip ‘Bouvet’ wordt zwaar gehavend
weggesleept.
Aankomst van geredde passagiers van de ‘Lusitania’, de door de Duitsers
getorpedeerde oceaanreus, te New York. Anti-Duitse betogingen voor het Duitse
consulaat. Een charge van de politie.
Het verbranden van Duitse leerboeken op de binnenplaats van een Amerikaanse
school.
***
De bewerking van de publieke opinie in de Verenigde Staten was een taak, die
van de beide strijdende partijen inspanning en hoge financiële offers vergde. Franz
von Papen en kapitein Karl von Boyd-Ed, beide militaire attaché's aan de Duitse
ambassade te Washington, wisten dat ze een gevaarlijke tegenstander hadden: Lord
Northcliffe. Zij rekenden echter op de handigheid van hun meest geslepen
medewerker, de journalist G.S. Viereck, onvermoeid propagandist voor de Duitse
zaak onder de millioenen Amerikanen van Duitse afstamming.
Wel had Viereck geconstateerd, dat de overgrote meerderheid der genaturaliseerde
Duits-Amerikanen - en hun kinderen in nog veel sterkere mate - hun trouw aan het
nieuwe vaderland
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betuigden. Zij hadden lange, lange jaren hun Deutsche Vereine in stand gehouden,
bierfeesten gevierd, zang- en turnverenigingen opgericht, als laatste bolwerken tegen
het snel verlopend proces der americanisatie. Maar toen het uitbreken van de grote
oorlog hen confronteerde met het probleem waar hun hart lag, bleken zij toch
doorgaans meer Amerikaan dan Duitser te zijn.
Viereck, de Duitse politieke agent, bemerkte de 24ste Juli 1915 niet, dat hij werd
gevolgd door twee leden van de American Secret Service: Burke en Houghton. De
politiemannen zagen hem het gebouw van de Hapag, de Hamburg-Amerikalijn, 45
Broadway, New York binnengaan en besloten te wachten tot Viereck opnieuw zou
verschijnen. Zij zochten een schaduwplek op - het was een warme Zaterdagmiddag,
drukkend heet tussen de torenhuizen van Broadway - en hielden de uitgang van het
kantoorgebouw scherp in het oog.
Een half uur later zagen zij Viereck verschijnen, samen met een grote stevige man
van middelbare leeftijd, met duellidtekens op het gezicht. Het tweetal begaf zich
naar de ‘elevated’, de bovengrondse spoorweg. Viereck stapte bij de 23ste straat uit,
gevolgd door Houghton. Burke bleef zitten op de bank, achter de andere Duitser, die
bij de 50ste straat opstond. Verstrooid liet deze zijn actetas staan, maar toen hij bij
de deur met een schrikbeweging naar zijn plaats wilde teruglopen om zijn tas te
halen, had Burke zich daarvan reeds meester gemaakt. Met een sprong verwijderde
de Amerikaan zich door een openstaande deur. De Duitser zag hem nog juist gaan,
botste tegen een stevige dame en maakte een wanhopig gebaar toen hij de ander met
zijn tas de trappen zag afsnellen. Men gaf hem het advies de politie te alarmeren,
doch hiervoor scheen de bestolene niet veel te voelen.
Viereck vertelde later dat het verlies van de actentas voor Duitsland een even fatale
tegenslag betekende als de nederlaag bij de Marne.
De ‘bewerking der publieke opinie’ kreeg nu een negatief effect.
Burke had namelijk de tas aan de chef van de American Secret Service overhandigd.
Deze stelde haar inhoud in handen van minister William G. Mc Adoo, anti-Duits
genoeg om naar ‘publicity’ te streven van feiten die hij een schandaal noemde. Mc
Adoo zou er zich niet tegen verzetten, verklaarde hij Frank I. Cobb van de New York
‘World’, wanneer de geheime documenten van de Duitse propagandadienst in de
pers verschenen.
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Zo kwam het Amerikaanse publiek diep-verontwaardigd te weten, dat Duitsland
sedert Augustus 1914 reeds 28 millioen dollar voor propaganda in de States had
uitgegeven.
De door Northcliffe gesubsidieerde bladen, spreekbuizen van de Engelse pers,
schreven felle artikelen over deze buitenlandse inmenging, de onafhankelijkheid van
de Amerikaanse democratie prijzend.
Lord Northcliffe wreef zich in de handen. Franz von Papen, ridder zonder vrees
of blaam, had zijn eerste diplomatieke échec geleden.

[Over een der modderwegen naar Amiens]
OVER EEN DER MODDERWEGEN NAAR AMIENS HOBBELT met horten en stoten een
kleine Renault, die ook op een goede weg wel niet meer dan een snelheid van 50
kilometer per uur zou kunnen bereiken. Op de grijze carosserie prijken, in beschadigd
schilderwerk, een Franse vlag en het Rode Kruis. Achter het stuur een militair
chauffeur, naast hem een vrouw met een kleine reishoed op krullend grijs haar. Diep
in haar mantel gedoken, omklemt zij met beide handen een tas van geel leer, vol
barsten en krassen.
Madame Curie trekt met haar ‘radiologische auto’ van het ene fronthospitaal naar
het andere. Zij biedt hulp in ieder veldlazaret, dat geen roentgenapparaat bezit. Waar
zij verschijnt, vergt zij snelle improvisatie. Men ontrolt de kabel die de dynamo in
de auto met het roentgentoestel verbindt, richt haastig een donkere kamer in, zet
fototoestel en projectiescherm gereed. Dan worden de gewonden binnengebracht.
Madame Curie, een beschermende bril voor de ogen, geeft technische aanwijzingen.
De chirurg, met gespannen aandacht naar het scherm starend, overweegt hoe hij het
beste kan ingrijpen. Kleine donkere schaduwen van kogels of granaatscherven wijzen
zijn werktuigen de weg. Men weet wat men doet op die manier.
Toen de oorlog uitbrak, bleek hoeveel de verpleging te velde te wensen overliet.
Slechts enkele grote hospitalen beschikten over moderne roentgeninstallaties. En de
ambulances achter het front? De autoriteiten haalden de schouders op. Op deze
toevloed van gewonden had niemand gerekend. Men had geen keus; er moest worden
geïmproviseerd - ‘à la guerre comme à la guerre’.
Madame Curie, gesteund door de medicus-bioloog Alexis Carrel
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en enige anderen, bond de strijd aan tegen de ambtelijke traagheid. Toen zij zag dat
zij langs deze weg niet vorderde, nam zij het initiatief geheel in handen. Er waren
in universitaire laboratoria nog enige roentgenapparaten voorhanden; deze konden
nu alvast worden gebruikt op de plaatsen waar zij het meest nodig bleken. Het tekort
aan toestellen viel te compenseren door snelle verplaatsing.
Op kosten van de Union des Femmes de France werd een auto aangeschaft, die
voldoende plaats bood voor een roentgentoestel en een kleine dynamo - aan te sluiten
op de motor van het voertuig. En met deze beweeglijke hulppost begon Madame
Curie de ambulances achter het front af te reizen, zich tegelijk wijdend aan de taak
een organisatie in het leven te roepen die haar werk op ruimere schaal kon overnemen.
Zij vond toegang tot ministers, kreeg de beschikking over buitenlandse financiële
hulpbronnen, moedigde rijke dames aan hun luxe-auto's voor het goede doel af te
staan. Na enige maanden reden er reeds twintig ‘radiologische auto's’ en werden er
nog tweehonderd vaste roentgen-hulpposten ingericht. Zo konden in vier oorlogsjaren
meer dan een millioen gewonden worden onderzocht op een manier, die het opereren
een grotere kans van slagen gaf. Tienduizenden dankten aan de moderne apparatuur
het leven, honderdduizenden werden voor blijvende invaliditeit behoed.
Madame Curie, weigerend slechts organisatorisch werkzaam te zijn, behield één
auto voor zichzelf om zich op inspectiereizen er van te vergewissen of de apparaten
wel naar behoren werden bediend. Zij voelde zich gelukkig als ze lange, vermoeiende
uren in de veldhospitalen kon doorbrengen. Menige gewonde voelde de pijn even
wegtrekken als Marie Curie's doordringende donkere ogen op hem rustten. Soms
bleef zij dagen op één plaats in actie, onvermoeid in haar wit laboratoriumschort: de
natuurkundige-verpleegster, die de consequentie had aanvaard van de plicht welke
de wetenschap haar oplegde - ‘eerbied voor het leven’. Dan ineens kondigde zij haar
vertrek aan. En vele handen wuifden haar na, als ze wegreed in haar kleine, gedeukte
Renault.
***
‘Ik behoef wel nauwelijks te zeggen dat Uw zoon als een held is gestorven, tot het
laatst bleef hij op zijn post. Hij is door het hoofd
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geschoten en de dood moet ogenblikkelijk zijn ingetreden. De brigade heeft in hem
een buitengewoon verdienstelijke seinofficier en een goede vriend verloren; zijn
werk kwam voor hem altijd nummer één en ook de kleinste kleinigheid ontsnapte
hem nooit.’
Er werden zoveel brieven van deze soort gepost, als troost voor ouders die hun
zonen niet zouden weerzien. In dit geval was de mededeling, de goedbedoelde
waardering voor de goede eigenschappen van de gesneuvelde, bestemd voor de
moeder van de brillante atoomphysicus Moseley, wiens werk in de laatste jaren voor
de oorlog in de internationale wetenschappelijke wereld zo sterk de aandacht had
getrokken.
Een bericht met vreemde hand geschreven, dat de reeks brieven afsloot waarin de
officier zijn moeder op de hoogte had gehouden van zijn lotgevallen op de landengte
van Gallipolie, waar zijn regiment half Juli 1915 was ontscheept. Slechts bij
uitzondering had de 27-jarige Moseley melding gemaakt van de verwoede strijd op
het schiereiland. Liever vertelde hij over enige geologische vondsten in een
granaattrechter, over planten en bloemen, die tussen de loopgraven hadden weten
stand te houden, over lectuur in nachtelijke uren als hij op post zat bij een
telefoontoestel.
Een kort hoofdstuk in dit rijke jonge leven, dat nu was afgesloten door een kogel
die het hoofd doorboorde en het brein had uitgeschakeld waarvan nog alles te
verwachten viel.
‘In een onderzoek, dat voorbestemd is een plaats in te nemen tussen de twaalf, die
het schitterendst in vinding, het fraaist in uitvoering en het verstrekkendst in gevolgen
zijn, die de geschiedenis der wetenschap kent’, schreef de Amerikaanse geleerde
Millikan, ‘heeft een jongeman van zesentwintig de vensters geopend, waardoor we
een blik kunnen werpen in de subatomaire wereld, met meer zekerheid dan we ooit
hadden mogen verwachten. Als de Europese oorlog geen ander gevolg had gehad
dan het uitblussen van dit levenslicht, dan zou dat alleen al voldoende zijn om hem
te stempelen tot de afschuwelijkste en onherstelbaarste misdaad der geschiedenis.’
Met een enigszins andere argumentatie onderschreef Rutherford, Moseley's
vaderlijke vriend en leermeester, het oordeel van zijn Amerikaanse collega: ‘Het is
een nationale tragedie, dat onze militaire organisatie vooral in het begin zo weinig
soepel was dat zij de
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diensten van onze wetenschapsmannen, op enkele uitzonderingen na, niet anders
wist te benutten dan als strijders in de gevechtslinie. Onze smart over de ontijdige
dood van Moseley is des te groter, omdat wij beseffen dat zijn diensten voor 't land
op een of ander gebied van wetenschappelijk onderzoek, nodig in verband met de
oorlog, veel groter hadden kunnen zijn dan door hem bloot te stellen aan de kans
door een Turkse kogel te worden getroffen.’ (Nature, 6 Sept. 1915).
***
Van het front in Vlaanderen: uit een brief van de student Wilhelm Weidemann, 6
September 1915.
... ‘Ik hoop dat de regens van de laatste dagen nog niet de herfst inluiden,
hoewel men reeds allerlei trekvogels kan waarnemen, wulpen en eenden.
Maar bij het begin van de herfst begint het Vlaamse landschap eigenlijk
pas mooi te worden. Allerlei indrukken, die ik deze zomer kreeg waren
niet in ieder opzicht kenmerkend voor het landschap. Eerst nu in de
regentijd geniet ik van de omgeving, waarin de oorlogstaferelen zo
merkwaardig passen: de ruïnes van Bixschoote, met de troepen die er 's
nachts in stromende regen doorheen trekken. Maar vooral overal de
landwegen met hun modderige grond en aan weerskanten hoge door de
wind misvormde populieren met zware kronen, - of Westelijk, van
Merckem naar Dixmuiden naar Drie Grachten, waar zich nu het
overstromingsgebied uitstrekt. Ik was er kort geleden op een namiddag
met mijn oppasser op reigerjacht toen wij door een hevig onweer werden
overvallen. Het landschap is er heel eigenaardig. Grote rietplassen met
daar tussen in, modderpoelen vol watervogels en moerasdieren, doorsneden
door smalle kanalen, ook met populieren omgrensd. En omdat dit gebied
juist achter het front ligt, een buitengewoon weelderige plantengroei.
Vooral in dit overstromingsgebied is het mij telkens weer opgevallen hoe
mooi hier de wolken zijn, bijna als direct aan zee waar het bij dit
wisselvallig weer dikwijls ook zo sterk kan waaien. Botanisch zijn de
moerassen hier bijzonder interessant. Pijlkruid, kikkerbeet, waterlelies,
butomus rumex, een grote variatie van riet- en grassoorten; alles
buitengewoon weelderig. In Vrijbosch zag ik blechnum spicant in grote
hoeveelheden, juist als in Oost-Friesland.’
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De opleiding van negersoldaten, uit verschillende gebieden van Frans koloniaal
Afrika afkomstig, vorderde moeizaam. Het vergde tijd om de mannen te doen
begrijpen wat men van hen verlangde. Ook onderling heersten misverstand en
wantrouwen; de kleurlingen verstonden doorgaans elkanders dialecten niet. Er leefden
immers op grote afstand van elkaar zoveel stammen in het donkere werelddeel.
Zo trof men in het trainingkamp Courneau bij Arcachon een heterogeen gezelschap
aan: Bambaras uit het Nigergebied, Ouolofs, zwarter nog dan de andere zwarten,
magere sterke Sérères, Gouros, Abbeys en anderen, mannen uit het Noorden en uit
het Zuiden, uit het bergland en uit de moerasgebieden bij de grote rivieren.
Vrijwilligers en gepresten, berustend of opstandig, maar in ieder geval vol
verwondering en wantrouwen over hun nieuwe omgeving. Onwennig marcheerden
zij op hun zware schoenen, speciaal voor hun grote brede voeten vervaardigd. Maar
na enige maanden konden zij een geweer hanteren, begrepen zij de Franse bevelen
en slaagden zij er in, elkaar enigermate te verstaan.
Na volbrachte oefening begon het treintransport naar het Noorden. De negers
verbaasden zich over de dorpen en steden, bruggen en kanalen, fabrieken en stations
van de ‘Toubabs’, de blanken die zoveel talrijker waren dan zij hadden vermoed. In
Afrika verschenen slechts enkele blanken; hier waren zij talrijk als korrels in een
zandhoop. En machtig! - dat zag men wel. Zij konden zelfs vliegen; hoog genoeg,
volgens de negers, om uit het toestel hun dorpen in Afrika waar te nemen.
Zij vroegen zich af waar de koning van de Toubabs woonde en wanneer hij hun
zou toestaan de oorlog te aanschouwen. Voorlopig was het slechts vergund het
gebulder van het geschut uit de verte te horen. De meeste negerregimenten werden
aanvankelijk achter het front te werk gesteld; ook het 113de bataljon Senegalezen,
dat het kamp bij Arcachon had verlaten.
Maanden gingen voorbij in eentonige arbeid in de steengroeven van het Argonner
Woud. Maanden van verveling waarin ieder haakte naar enige afwisseling. In de
avonduren werden dikwijls dansen opgevoerd in verschillende stijl. Dan wedijverden
de vertegenwoordigers der stammen in onstuimige behendigheid, luid aangemoedigd
door hun vrienden, gehoond soms door anderen. Het gebeurde dat het ene woord het
andere uitlokte en dat het dansen overging in nachtelijk bloedig handgemeen.
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De winter viel in, de dagen werden lang en donker. De koude en het vocht lieten hun
invloed gelden. Velen hoestten, kregen koorts en moesten in de ziekenbarakken
worden opgenomen. Er kwamen gevallen voor van tuberculeuze aandoeningen, snel
verlopend met dodelijke afloop: zó snel, dat zij de indruk wekten van vergiftiging.
Aan dansen dacht niemand meer en gevochten werd er zelden. De nachten in de
slaapzalen waren een kwelling. Het was er benauwd en er heerste doorgaans een
ondragelijke stank omdatvelen 's nachts niet naar buiten durfden gaan om hun
behoeften te doen. In een vreemd land had men in de duisternis immers de aanvallen
van boze geesten te duchten.
Er werd veel gepraat over de motieven, die de blanken konden hebben om hen
verre te houden van de strijd. Waren zij jaloers en beducht dat de negers door hun
dapperheid onverwacht een einde aan de oorlog zouden maken? Eindelijk namen zij
het besluit een deputatie naar de regimentscommandant te sturen om te smeken of
zij ‘de oorlog mochten zien’. Twee weken later werd dit verzoek ingewilligd.
In de loopgraven muntten de mannen uit door dapperheid. De ene stam probeerde
de andere te overtroeven in kalmte en zelfbeheersing, ook als het vijandelijk vuur
met dodelijke zekerheid was gericht. Enkelen kregen een zware tol te betalen voor
de nieuwsgierigheid waarmede zij boven de loopgraven uitkeken. Zij hadden moeten
weten dat de blanken een onzichtbare oorlog voerden. De enige mogelijkheid met
de vijand kennis te maken, deed zich gedurende een stormaanval voor. Voor korte
gewaagde offensieven bleken de negersoldaten zeer geschikt. Lenig en soepel waren
hun sluipbewegingen. Zij hielden gaarne een dolkmes tussen de tanden en streden
in het gevecht van man tegen man met niets-ontziende razernij. De Duitsers vreesden
hen.
De koloniale troepen leden grote verliezen; er moesten zelfs aparte hospitalen
worden ingericht om de vele gewonden, gescheiden van de blanken, te verplegen.
De volledig herstelden gingen terug naar het front; de invaliden werden gedecoreerd,
kregen een pensioentje en hadden slechts afte wachten wanneer er scheepsruimte
beschikbaar zou zijn om hen naar Afrika terug te voeren.
Bijna iedere stam kon enige oudstrijders begroeten. Men luisterde met respect
naar hun verhalen over het Westfront, hoe ongeloofwaardig deze ook mochten
klinken. Slechts over het moorden in
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de loopgraven, het eigenlijke bloedvergieten, lieten de thuisgekomenen zich aarzelend
en terughoudend uit. Zij schaamden zich. Een natuurlijke menselijke schaamte noopte
tot stilzwijgen over vormen van strijd, die in de Afrikaanse wildernis gelukkig nog
onbekend waren. Men herinnerde zich oude verhalen over de wreedheid van Europese
slavenjagers, over moord en mensenroof. Nu waren de ‘Toubabs’ druk doende
elkander te vermoorden. Het was goed om in Afrika terug te zijn.
***
Een filmjournaal vol afwisselende scènes over de strijd van Oostenrijkers en
Russen in Galicië. Stoutmoedige klimpartijen in de Italiaans-Oostenrijkse Alpen.
Najaarsregens in Gallipoli-er zijn tekenen, najaar 1915, dat de gevechten daar niet
lang meer zullen duren.
Reddingsboten, die een gedeelte van de bemanning van een getorpedeerde Britse
kruiser aan land brengen. Het luchtverkenningswapen tegen de steeds driester
optredende Duitse duikboten. Tenslotte: nogmaals het Westfront. Het
September-offensief in Champagne; bloedige verliezen van de Fransen. Duitse
tegenaanvallen. Een landschap vol granaattrechters, met modderranden-in de
belichting van het filmbeeld lijkt dit een telescoopfoto van de maan.
Ambulancetreinen van het front Zuidwaarts. Bouw van een nieuw hospitaal in een
der Parijse voorsteden. Zal men in de naaste toekomst de stroom van gewonden
kunnen opvangen, vooral nu de Fransen weer een offensief zijn begonnen in het
Argonnerbos?

[Een krantenbericht over een najaarsdag, 1915]
EEN KRANTENBERICHT OVER EEN NAJAARSDAG, 1915, DIE 20.000 man aan het
Westfront het leven kostte, had Henry Ford zó aangegrepen dat hij in een vergadering
beweerde er zijn halve vermogen voor over te hebben de oorlog ook maar één dag
te bekorten.
Ford's uitlating kwam op de een of andere manier in de pers. Van dat ogenblik af
werd hij geen moment meer met rust gelaten door pacifisten die hem allerlei koene
plannen ontvouwden. En Ford liet zich door Mevrouw Schimmer, leidster van een
pacifistische vrouwenorganisatie te Detroit, bepraten een ‘vredesschip’ uit te rusten.
Ford zou met delegaties van verschillende vredesacties naar Europa reizen om de
regeringen duidelijk te maken hoe zinloos de oorlog eigenlijk was.
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De pers ‘zag er copie in’ en gaf voedsel aan het ideaal der grote massa: ‘de boys vóór
Kerstmis uit de loopgraven krijgen’.
Ford charterde de Oscar II van de Scandinavian Line en inviteerde het gehele
Congres om mee te gaan; ook vertegenwoordigers van studentenverenigingen en
bekende schrijvers. Maar de een na de ander sloeg de uitnodiging af. Wilson weigerde
een officiële sanctie te geven aan de expeditie; de minister van buitenlandse zaken
stelde de Europese regeringen hiervan in kennis. Overweldigend was echter de
toevloed van ‘vrijwilligers’, meest romantici die het deden voorkomen alsof zij een
groot offer brachten door hun diensten aan te bieden.
Na veel verwarring en onenigheid zou de Oscar II 's middags de 4de December
1915 van een der pieren van Hoboken vertrekken. Ford's staf telde 20 man. Verder
waren 60 gasten en 54 journalisten en film-operateurs aan boord. Een enorme menigte
verdrong zich aan de kant: nieuwsgierigen, vertegenwoordigers van
vredesverenigingen, een muziekcorps van Duits-Amerikanen en een Joods spreekkoor.
Ford blootshoofds, in een jas met brede bontkraag, stond over een railing geleund
enigszins mistroostig op het gewoel neer te zien. ‘Three cheers for Henry!’ gilde
iemand uit het publiek. ‘Waarom vertrek je nog niet?’, schreeuwde een ander. ‘Het
is toch een Ford’, merkte de toneelspeler Bingham sarcastisch op.
Toen het schip in beweging kwam en zich van de kade verwijderde, sprong een
krankzinnige in het water. De man wilde meezwemmen.
Aan boord ontstond onderweg hooglopende onenigheid over het soort vrede dat
de voorkeur verdiende. Enige politieke tinnegieters raakten bijna slaags met een paar
predikanten. In de berichtgeving der journalisten kwam het woord ‘vrede’ minder
en minder voor. Wel schreven zij over een buitengewoon hartelijke ontvangst van
alle opvarenden van het vredesschip te Christiania in Noorwegen. Ford verblijdde
er de studentenvereniging met een gift van, $10.000 voor een nieuw clubgebouw.
Over de vrede werd niet veel meer gesproken. De auto-magnaat had aan boord zoveel
twist en kwaadsprekerij meegemaakt dat hij liever terugreisde, een ervaring rijker.
Hij stelde het schip ter beschikking van enige delegaties, die de belangrijkste
diplomatieke centra wensten te bezoeken en vertrok zelf reeds 24 December naar de
U.S.A. De terugreis bood hem ruimschoots gelegenheid tot meditatie.
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In de States aangekomen, beantwoordde hij alle vragen met een sober ‘I didn't get
much peace’. Veel vrede had hij niet kunnen krijgen, herhaalde hij telkens
hoofdschuddend. ‘Maar’, voegde hij er philosofisch aan toe, ‘wel heb ik in Noorwegen
vernomen, dat Rusland binnenkort een enorme afzetmarkt van tractors kan worden’.

[In Duitsland waren sedert het begin van 1916]
IN DUITSLAND WAREN SEDERT HET BEGIN VAN 1916 VERlieslijsten binnengekomen.
In de rijen wachtenden voor de winkels nam het aantal zwarte plekken toe: steeds
meer oorlogsweduwen en -wezen schaarden zich in het gelid om op hun bonkaarten
een karig rantsoen in ontvangst te nemen.
De regering, op de hoogte van de toenemende gisting onder het volk, verbood de
traditionele 1 Mei-optochten. En de vakbonden gehoorzaamden; evenzo de S.D.A.P.
Slechts de linksradicale vleugel van de socialisten, de Spartacusgroep, toonde zich
weerbarstig.
Uitdagend stonden zij de 1ste Mei 1916 bijeen op de Potsdamer Platz: Liebknecht
Jr, Rosa Luxemburg en een schare ‘Spartacisten’. Arbeiders, jonge vrouwen, enige
intellectuelen, sluikharig, met fanatieke ogen in vastberaden gezichten. Nog voor de
politie kon ingrijpen, had de stoet zich in beweging gesteld, snel aangroeiend zoals
iedere optocht in een drukke stadskern een magnetische aantrekkingskracht uitoefent.
Voorop schreed Karl Liebknecht, met zware stappen, van minuut tot minuut de roep
herhalend: ‘Weg met de regering, weg met de oorlog!’
Opzettelijk had hij zich in militair tenue gestoken, overtuigd van het effect van
een rood vaandel boven de grauwe uniform van een landweerman. Met afwezige
ogen liep hij in stramme exaltatie door, zonder acht te slaan op de beide vrouwen
die hem met moeite bijhielden. Links van hem zijn Russische echtgenote Sonja, met
wijdopen kinderogen; rechts Rosa Luxemburg. Deze vooral, dwergachtig klein op
haar veel te korte beentjes, heupwiegend door een gewrichtsafwijking, moest zich
krampachtig inspannen om haar plaats aan het hoofd van de stoet niet te verliezen.
De plaats die haar toekwam want meer nog dan Karl Liebknecht was deze Poolse
Jodin, nietig van lichaam maar groot in geestkracht, de ziel der oppositiebeweging.
Volgelingen deelden aan omstanders en voorbijgangers illegale pamfletten uit met
driftige onbeheerste gebaren,
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zich haastend zoveel mogelijk papieren te verspreiden eer de politie ingreep. Enkelen
moesten reeds wijken voor de gummistokken der agenten, die in steeds grotere getale
aangesneld kwamen. Troepen begonnen straten af te zetten, de menigte werd
uiteengeslagen en bijna niemand had gelegenheid waar te nemen hoe Liebknecht
werd gearresteerd.
Rosa Luxemburg en Sonja Liebknecht verbaasden zich er over dat men hen
ongemoeid liet. Arm in arm wandelden zij naar Café Fürstenhof, druk napratend
over de geslaagde demonstratie. Aan hun cafétafeltje gezeten, gaven zij aan hun
opwinding lucht door hevige lachbuien. Enkele officieren, die in hun verlofstijd hun
burgerbestaan weer hadden opgevat en gaarne vroeg in de morgen in ‘Fürstenhof’
samenkwamen om de laatste gebeurtenissen te bespreken, keken geërgerd op door
de luidruchtigheid van de beide vrouwen. Een lijvige Hauptmann schoof driftig zijn
glas bier opzij, wees nadrukkelijk naar Rosa Luxemburg en zei met luide stem: ‘Ik
zeg, Poolse Jodinnen horen hier nog minder thuis dan Poolse Joden!
***
Enige maanden later werd Rosa Luxemburg aan een verhoor onderworpen, hoewel
de dossiers van de politie voldoende bijzonderheden over haar levensloop bevatten.
In Zamosk, in Russisch Polen, geboren, had zij reeds vroegtijdig van een
merkwaardige wetenschappelijke aanleg blijk gegeven. Zij legde op jeugdige leeftijd
een schitterend eindexamen gymnasium af maar de daarvoor beschikbare prijs werd
haar onthouden vanwege haar ‘geest van oppositie tegen het gezag’. Revolutionnair
was zij ook als studente, deze begaafde Jodin. Na haar studie in de economie te
Zürich raakte zij verstrikt in het werk van internationale illegale organisaties. Scherp
was haar pen, scherp haar tong. Nadat Rosa met Kautsky, vele jaren haar beschermer,
had gebroken, oriënteerde zij zich geheel naar Lenin, de verkondiger van de
klassenstrijd tot het uiterste.
Er lag iets demonisch in haar strijdlust. Als een furie kon zij te keer gaan,
meedogenloos, met hartstochtelijke hatelijkheid zonder zich enige beperking op te
leggen. Slechts weinigen vermoedden, dat Rosa Luxemburg een innerlijk gespleten
persoonlijkheid was, zoals eertijds Florence Nightingale. Zo gevoelloos als zij in
haar politieke discussies kon zijn, zo teerhartig was zij binnen de omheining van
haar particulier leven: hulpvaardig, gevoelig, vol liefde
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voor de natuur, met een neiging tot mystieke verbondenheid met het wezen der
dingen.

[Gedurende de Sommeslagen van 1916]
GEDURENDE DE SOMMESLAGEN VAN 1916 WERD HET HOOFDkwartier van het Britse
leger in Amiens gevestigd. Het eens zo bloeiende tuinlandschap in de omgeving der
Picardische hoofdstad lag triest en geschonden in het oorlogsterrein. Slechts de
kathedraal stond nog glorieus op de hoge oever, neerziende op het militair bedrijf,
zo afwijkend van het krijgsgewoel uit de Middeleeuwen, toen deze kerk in de dagen
van Azincourt, zelf nog blinkend nieuw, ook Engelse soldaten had zien langstrekken.
Met verbazing keken de Australische en Nieuw-Zeelandse troepen tegen de
geweldige West-façade op, zich verwonderend over het beeldhouwwerk, dat zij niet
begrepen: de twee en twintig ‘koningen’, voorvaderen van Christus, in het middenvlak.
Daarboven het imposante roos-raam. Aarzelend gingen sommigen van hen naar
binnen. Vreemdelingen in Jeruzalem, kinderen van een nieuwe wereld, van waar
geen verbindingslijnen liepen naar gothiek en scholastiek en het vroege Christendom,
met zijn nog oudere achtergronden van geloofs- en cultuurbezit.
Niet alleen door de beschermende laag der zandzakken was het centrale
portaalbeeld van de Bon Dieu een gesloten boek voor hen. Onkundig waren zij en
zouden zij blijven van het bestaan van de sublieme beelden van de linker-frontingang:
het portail Saint Firmin, de martelaar-stichter van Amiens; of van de ‘gouden poort’
de ingang in het Zuidelijk dwarsschip, met de gekroonde madonna, het Christuskind
op haar linkerarm, mysterieus glimlachend zoals ook de andere gebeeldhouwde
vrouwengestalten glimlachten.
In de kerk was het voor en na de mis een gaan en komen van burgers en militairen.
Soms werden muziek en koorzang overstemd door gebulder van geschut. Maar juist
de nabijheid van het front gaf aan het spel van tijd en eeuwigheid iets reëels, ook
voor degenen die meenden van het geloof te zijn vervreemd. Menige jonge Franse
officier, die jarenlang niet had gebeden, knielde voor het altaar neer.
Protestantse Engelse militairen bleven soms met dromerige blik staan kijken:
heimwee in het hart bij de herinnering aan hun gemoedelijke dorpskerkjes. Een
Franse soldaat liep, met lichte tinkeling van zijn medailles, door de zijbeuk naar een
der kapellen. Hij bleef er lange tijd in gebed verzonken.
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Vrouwen, zwart gekleed, ontstaken kaarsen voor zij-altaren, de Heilige Maagd
smekend voor het behoud van mannen en zonen.
***
Kerstmis 1916. Het was betrekkelijk rustig aan het Westfront, het geschutvuur
zweeg. Hier en daar een enkele lichtkogel. Sneeuw op enkele plaatsen, maar over
het algemeen modder. Modder in een gamma van bruine tinten, in de voorste
loopgraven doorspikkeld met beenderen en schedels als het wit van paddestoelen op
donkere bosgrond.
Wie kon er Kerstmis vieren? Hier en daar, vooral in de Duitse linies, werd
gezongen. In een der rotsloopgraven bij Craonne, ten Noorden van Soissons, in de
beschutting van een keldergewelf, klonk een klokkenspel dat, virtuoos bespeeld door
een Parijse poilu-musicus, de mannen een ogenblik uit alle zorgen haalde en hen tot
samenzang bracht. Een klokkenspel van bierflessen, tot op verschillende hoogte met
water gevuld. Mager en schril van toon, maar in dit heilig uur even opwekkend als
het meest volmaakte kerkcarillon.
***
‘Het is Kerstmis, luitenant!’ Zonder omhaal van woorden plaatste de bootsman,
bukkend in de lage deur, een miniatuur kerstboompje op de kaartenkast: het enige
plaatsje dat hij in de overvolle offiiciershut kon vinden.
Martin Niemöller sloeg het Nieuwe Testament dicht waarin hij de Openbaring
van Johannes - niet het Kerstverhaal - had zitten lezen Men behoefde hem, de
Westfaalse predikantszoon, streng-gelovig opgevoed, er waarlijk niet aan helpen
herinneren dat het Kerstmis was - zelfs niet aan boord van de duikboot-mijnenlegger
U 73.
Glimlachend tilde de zee-officier het kerstboompje even op: een zonderling
kunstproduct, ruim 20 cm hoog, in elkander geknutseld van riet en groen gekleurd
stro, vol spelden met dikke rode knoppen. Surrogaat dit alles? Dit hele Kerstfeest
misschien? Of kon de geest Gods toch aanwezig zijn, zelfs hier in de harten van een
duikbootbemanning, opgesloten in het stalen hulsel van een vaartuig, dat tien meter
onder de zeespiegel in de richting van Alexandrië voer?
Niemöller huiverde even. Hij legde zijn Nieuwe Testament in een lade en las die
avond niet verder.
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[Raspoetin wist dat er onheil dreigde]
RASPOETIN WIST DAT ER ONHEIL DREIGDE. ZIJN TEGEN-standers werden talrijker, de
intrigues om hem ten val te brengen gevaarlijker - vooral nadat hij de tsaar er toe
had weten te bewegen de opperbevelhebber Nikolaj Nikolajewitsj te ontslaan. Zijn
positie aan het hof scheen echter nog onaantastbaar sterk. Hij had trouwens de tsaar
en de tsarina meermalen ingeprent: ‘Als ik sterf, zult ge Uw zoon en de kroon binnen
zes maanden verliezen’.
De 28ste December 1916 - 16 December ‘oude stijl’ - had prins Joessoepov
Raspoetin bezocht om hem te inviteren voor een intiem diner, hem te kennen gevend
dat zijn vrouw Irene, dochter van de groothertogin Alexander Michaïlowitch, op een
ontmoeting prijs stelde. Raspoetin, aarzelend maar tegelijk begerig in contact te
komen met een der weinige hovelingen die zich steeds aan zijn invloed hadden weten
te onttrekken, zegde toe.
Joessoepov haalde Raspoetin de volgende avond zelf af aan diens woonhuis in de
Gorokhowaïa-straat 68, hem naar Russische gewoonte kussend bij het binnentreden.
‘Als dat geen Judaskus is’, mompelde de starets, maar hij ging toch willig mee.
Joessoepov's vrienden hadden zich in diens paleis verdekt opgesteld. Zij hoorden
dat de prins Raspoetin naar een achterkamer leidde en spoedig in druk gesprek was
gewikkeld met de monnik. Ter rechterzijde van Raspoetin's stoel stond een tafeltje
met taartjes en madeira-wijn. De taartjes op een der schalen waren met cyaankali
vergiftigd, evenzo de wijn die reeds was ingeschonken. Joessoepov verzocht Raspoetin
om toe te tasten, maar deze verklaarde niet te willen snoepen of drinken: hij wachtte
op de prinses, het begon hem te ergeren dat zij nog niet verscheen.
Na enige tijd at hij twee taartjes, die beide voldoende gif bevatten om een mens
terstond te doden. Even later dronk hij twee glazen wijn leeg en zei toen, dat híj niet
gewend was lang te wachten. Joessoepov, verbijsterd dat het vergif nog niet zijn
werking had gedaan, verontschuldigde zich en zei dat hij zijn vrouw zou verzoeken
beneden te komen. Hij ging naar boven waar groothertog Dimitry hem een revolver
in de hand drukte.
In de benedenkamer liep Raspoetin driftig te ijsberen, zwaar ademend. Het gif
scheen nu toch enige invloed uit te oefenen. Toen Joessoepov weer binnenkwam,
keek de monnik hem vragend aan. ‘Dadelijk’, zei de prins, zijn revolver op de rug
houdend. Even
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later schoot hij Raspoetin twee maal in de rug en zag hij hem stuiptrekkend voorover
vallen.
Het plan was om het lijk in een auto te vervoeren en in het water te werpen, doch
toen men daarvoor beneden kwam, verstijfde ieder van schrik. De man, die men dood
waande, had zich opgericht, greep Joessoepov vast, ontrukte hem een épaulette en
vluchtte de tuin in. Poeritsjkewitsj snelde hem achterna en loste enige schoten.
Raspoetin viel languit in de sneeuw; een trap met de hak van een laars tegen zijn
linkerslaap betekende de genadestoot.
Volgens afspraak werd het lijk in een auto naar de Newa getransporteerd en bij
de Petrowsky-brug in een wak in het ijs geworpen. Eerst enige dagen later werd het
door de rivierpolitie gevonden.

[In de stadsbibliotheek van Zürich]
IN DE STADSBIBLIOTHEEK VAN ZÜRICH ONTBRAK DE 15DE MAART 1917 een vaste
bezoeker: de tengere, vrij kleine man, met zijn mongoolse gelaatstrekken, opvallend
vooral door de stekende energieke ogen en een donker spitsbaardje. Een lezer die
dagelijks met perfecte regelmaat van negen tot twaalf, drie morgenuren besteedde
aan het excerperen van marxistische literatuur, schriften vol pennend in onleesbaar
Russisch handschrift.
Lenin liet ook de volgende dagen de bibliotheek links liggen. In zijn huurkamer
in de Altstadt, in de bochtige Spiegelgasse achter de Limmat zat hij voortdurend over
kranten gebogen, die hij aan kiosken had gekocht. Hij maakte notities, schreef brieven.
In Rusland was revolutie uitgebroken. De stakingen in de Poetilow-fabrieken waren
op andere bedrijven overgeslagen; hier en daar schenen soldatenopstanden voor te
komen.
Zoals Hindenburg, met zijn diepgaande kennis van het Oost-Pruisisch merengebied,
zich in de eerste dagen van de oorlog thuis bezig hield met het plaatsen van vlaggetjes
op een stafkaart, trachtte Lenin, de grote theoreticus van de revolutie, zich uit de
verte een oordeel te vormen over de gebeurtenissen te St. Petersburg, de haard van
het verzet. Moeizaam combineerde hij de schaarse krantenberichten, die spoedig
werden aangevuld met enige over de grens gesmokkelde brieven. De massa was in
beweging gekomen, maar zij zou spoedig aan de leiband lopen van
burgerlijk-democratische elementen. ‘Voor zolang dat duurt’, dacht Lenin, vastberaden
om bij een volgende revolutiegolf de dictatuur van het proletariaat te vestigen.
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De burgerlijke democraten zouden ook geen einde aan de oorlog maken, dat leed
geen twijfel. Zij richtten zich nog te veel naar buitenlandse kapitalistische belangen.
Maar het volk was de oorlog moe. Het zou de wapens neerwerpen, een vredesregering,
door en door socialistisch, helpen vormen. Hoe stonden echter de kansen van de
socialistische minderheidsgroep, de bolsjewiki?
De kranten maakten melding van straatgevechten in het stadsdeel Wyborg. Het
garnizoen van St. Petersburg toonde zich blijkbaar niet strijdlustig. Stond in het
algemeen het leger niet vriendschappelijker tegenover het volk dan de politie, zo
gewend om iedere vorm van verzet met ruw geweld te breken?
Uit een clandestien binnengekomen rapport concludeerde Lenin, dat een gedeelte
van de gardetroepen zich met de opstandelingen had verenigd en zich had verschanst
in het Taurisch paleis, het vroeger paleis van Potemkin. Dit Taurisch paleis was
slechts door één stratenblok van de Newa gescheiden en achter de Newa lag de
arbeiders-industriebuurt Wyborg, de ‘stoomketel van de revolutie’. Ongetwijfeld
zou de gehele Noord-Oostelijke driehoek van St. Petersburg er als een groot legerkamp
uitzien.
Enige dagen later kreeg Lenin een schrijven van zijn Petersburgse vrienden met
het verzoek over Zweden naar Rusland te reizen. Er waren aanwijzingen dat de Duitse
regering, die de revolutie gaarne aanmoedigde, bereid zou zijn Lenin medewerking
voor de doorreis te verlenen.
Fritz Platten, Zwitsers vakverenigingssecretaris, beloofde hem de Duitse gezant
te bezoeken om de mogelijkheden van een geheim te houden reis door Duitsland te
bespreken. In afwachting van het resultaat van dit onderhoud maakten de uitvoeriger
wordende persberichten het Lenin mogelijk zich een voorstelling van de situatie te
vormen.
De kozakken, doorgaans de meest regeringsgetrouwe troepen, waren nog niet in
de strijd geworpen. Ook ontbrak ieder bericht over de houding van het garnizoen der
Peter en Paulsvesting, op het door de Newa omspoelde eiland, het sterke strategische
punt tegenover het Winterpaleis en de kastelen der grootvorsten, dat met zijn geschut
zowel de bruggen als het Taurisch paleis in puin kon schieten.
Het Taurisch paleis, dat bleek wel zonneklaar, was het hoofdkwartier, het
regeringscentrum, het arsenaal en de kerker van de
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revolutie geworden. Men bracht er voortdurend gevangenen binnen: de voorzitter
van de Raad van State, ministers en agenten van de Ochrana. Elders in Rusland was
het al niet anders. Stakingen, vorming van arbeiders- en soldatenraden, arrestaties
van regeringsgetrouwe ambtenaren. De troonsafstand van Nicolaas II kon ieder
ogenblik worden verwacht. De revolutie ging als een lopend vuur door 't land. Maar
zou zij de burgerlijke middengroepen niet in de kaart spelen?, vroeg Lenin zich af.
Dreigde ook niet het gevaar dat de conservatieve elementen uit angst voor de
proletarische actie zich met de Duitsers tegen het linkse socialisme zouden verbinden?
Stilstand van de revolutie betekende nu haar nederlaag. Maar hoe haar op gang te
houden, de consequente voortzetting der gebeurtenissen te stimuleren?
***
De 9de April, 's middags half drie, zag men een klein groepje, enigszins sjofel
geklede personen, zware koffers torsend, van het restaurant Zöringer naar het Züricher
station lopen. Lenin, met een bolhoed op, een dikke winterjas en zware bergschoenen,
gaf enige bevelen. Sinovjev en Radek hielden een huurrijtuig aan voor het vervoer
van een kist levensmiddelen.
Een inspecteur van politie hield een oog in het zeil maar trok zich discreet terug
toen een deftig geldeed heer, kennelijk iemand van de Duitse ambassade, hem enige
woorden toefluisterde. Het gezelschap stapte in een trein in de richting van het
grensstation Gottmadingen waar volgens afspraak een Duitse extra-trein, bestemd
voor Stockholm, zou gereed staan. Alles was met Duitse nauwgezetheid geregeld:
de voorzichtige precisie, waarmede men in de militaire routine grote springladingen
onder gebouwen of bruggen pleegde aan te brengen.

[Bij ieder artillerie-duel streek een orkaan van geluid]
BIJ IEDER ARTILLERIE-DUEL STREEK EEN ORKAAN VAN GELUID over het Noord-Franse
heuvellandschap, gierend en bulderend als de stormwind tussen de steile klippen van
een rotskust.
Na de eerste verbijstering leerde het oor geleidelijk de geluiden onderscheiden,
die in deze symphonie van overweldigend klankvolume samenklonken. Naarmate
de aanval vorderde en de artillerie vooruitgeschoven troepenafdelingen moest steunen,
rafelde de compacte klankmassa verder uiteen. Door een gamma van korte
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droge knallen in de mijlenlange opstellingen van licht veldgeschu heen, vernam men
het veel zwaardere staccato van de Engelse vier inch-batterijen. De baspartij werd
vertolkt door een aantal twaalf inch-kanonnen, ver de in de achterhoede opgesteld.
Zware donder slagen rolden heen en weer, nu en dan het rhythme van de lichtere
houwitsers overstemmend. En dan weer, het orchestraal effect van deze grandioze
accoorden versterkend, het tromgetroffel van talloze mitrailleurs, her en der tussen
de linies verspreid - aanzwellend en wegstervend alsof het de wenken van een
onzichtbare dirigent volgde.
***
Zes maanden op een smal hospitaalbed, van de ene vermoeiende houding in de
andere, zijn voldoende om ieder begrip voor tijd verloren te doen gaan. Duren zij
eindeloos lang of vervagen zij tot een kortstondige droom? De jonge tengere Schot
met zijn sluik blond haar en zijn kinderlijke blauwe ogen had zich reeds afgewend,
over de tijd te mediteren. Slechts één keer had hij bewust de duur van twee uren
trachten te overzien: toen zijn ouders waren overgekomen om hun zoon te zien liggen
in de smartelijke verstijving, die patiënten met een gekwetste ruggegraat zo hulpeloos
maakt.
Daarna was hij opnieuw in matte berusting verzonken, langzaam wegkwijnend,
zwijgend, slechts verontrust door de gedachte zijn verpleegsters nodeloze drukte te
bezorgen. Plotseling echter openbaarde zich een ommekeer. De laag-brandende
levensvlam flikkerde hoger op door de toevoer van verse olie in de vorm van lectuur
waarvan de patiënt gretig genoot. Sedert hem de romans van Walter Scott in handen
waren gevallen, scheen hij weer aan het bestaan te hechten. Verhalen die hij in zijn
jeugd had verslonden, kregen een andere inhoud voor hem; koortsvisioenen
vermengden zich met de kleurige beelden der historische vertellingen. Urenlang,
soms bij een onverwachte beweging kreunend van pijn, volgde hij de fantasieën van
zijn grote landgenoot. En het leek soms of hij op weg was naar de genezing.
De terugslag bleef niet uit. Na enkele weken werd de leeswoede gevolgd door een
inzinking, welke volgens de artsen als het begin van het einde moest worden
beschouwd. De diagnose luidde dat de zieke nog maar weinige dagen voor zich had.
Van lezen kon geen sprake meer zijn, maar er bestond geen bezwaar tegen dat een
der verpleegsters hem dagelijks een uur voorlas uit Ivanhoe, het boek
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waarvan hij het eerste hoofdstuk nog zelf, dodelijk vermoeid, langzaam had gespeld.
Geregeld klonk voortaan in een hoek van het ziekenzaaltje een zachte vrouwenstem,
de Ivanhoe-historie vertolkend voor een stervende die met gesloten ogen dankbaar
lag te luisteren. Het was alsof deze het schuwde de draad van het verhaal af te breken.
Tegen alle medische verwachtingen in, vertraagde de wil tot leven nog vier weken
lang de sloping van het broze lichaam. Doch nadat de verpleegster de laatste bladzijde
van het boek had omgeslagen, was de ban verbroken. Zonder een woord te uiten,
met een zwakke zucht en een glimlach, gaf de gewonde het bewustzijn prijs. Het uur
van het eeuwig einde had geslagen.
***
Ieder offensief verlengde de rijen houten kruisen op de soldatenkerkhoven tot de
snijpunten van hun rechte lijnen met de horizon samenvielen. Het was bij de schaarste
aan goede grond in Europa geruststellend dat de dodenakkers meer lichamen konden
opnemen dan gelijke oppervlakten vloerruimte in de hospitalen. Tussen de bedden
in, moeten nu eenmaal bredere doorgangen openblijven dan tussen de lijken in de
donkere aarde.
Er waren dagen, dat geen veldhospitaal in staat was de toevoer van gewonden naar
behoren op te nemen. Eens, toen zelfs de Dood zijn knekelhanden verschrikt ophief
over de verkwisting van kanonnenvlees, gebeurde het dat vlak voor een klein
noodziekenhuis, voorbij Péronne, even achter het front, een kleine jongen door een
legerauto werd aangereden. Zwaar gewond werd het kereltje binnengedragen en
direct geopereerd. Plaats was er eigenlijk niet voor deze ‘burger’, maar een
herstellende sergeant smeekte de arts zijn bed aan de jeugdige patiënt te mogen
afstaan. Er vielen driftige woorden eer de sergeant zijn zin kreeg en zich op een
matras op de grond naast het kind mocht installeren.
Daarmede waren de moeilijkheden echter nog niet opgelost. Het veldhospitaal
telde maar één ziekenzaaltje, waarin behalve de hulpvaardige onder-officier nog elf
gewonden werden verpleegd. Voor het levensbehoud van de jonge gast waren
dagenlange volstrekte stilte en duisternis nodig. Kon daarvoor worden gezorgd?
Unaniem werd dit bevestigd. En de mannen lagen drie dagen in het flauwe schijnsel
van een schemerpitje, hun gesprekken dempend
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tot korte fluisteringen. In angstige spanning volgden zij de koortstrekkingen die het
kleine lichaam van hun beschermeling nu en dan deden schokken.
Gemeenschappelijk streden de gewonden, hun arts en de beide verpleegsters voor
het leven van het kind. Uit een naburig hospitaal kwam het verzoek het kind na herstel
voor enige tijd aan dat ziekenhuis te willen afstaan. De pleegvaders weigerden dit.
Hun zorgen zouden zich tot de definitieve genezing uitstrekken. Tegenover de dood
van tienduizenden stond het behoud van dit ene jonge mensenleven. Hoeveel men
redt is soms een vraag, die minder zwaar weegt dan de zekerheid althans iets te
redden: het ‘iets’, dat zelfs in het vagevuur van het Westfront de herinnering wakker
hield aan de eerbied voor het leven.
***
De soldaat van 1917 was een geheel ander wezen dan de militair die in 1914 te
velde trok. Drie jaren oorlog hadden hem innerlijk en uiterlijk veranderd. Zijn uniform,
versleten of kapot geschoten, met grove steken bijgelapt, had de kleur aangenomen
van de aarde waarin hij huisde. Een nieuwe kreeg hij niet. Hij begeerde haar ook
niet. De een droeg laarzen, de ander schoenen met puttees. De uniformkraag stond
open. Het geweer, waarvan de blanke delen met zeildoek waren omwikkeld, hing
aan een riem over de schouder, zoals bij een jager. In zijn hand hield hij een stevige
knuppel, aan het koppel een broodzak met veldfles. In de broodzak een korst brood,
een stuk spek of kaas, de laatste veldpostkaart van thuis, patronen en een potlood.
In de veldfles thee. Naast de broodzak een kort mes in een leren schede; aan een
afzonderlijke leren riem een vreemdsoortige bus - het gasmasker, dat hij nooit thuisliet,
omdat hij wist wat hiervan afhing.
De loopgraaf-soldaat had speciale liefhebberijen. Zijn grootste genot was echter
een sigaret. Op het laatste ogenblik voor een aanval, als men kouwelijk stond te
wachten, zonder de minste neiging iets te zeggen, rookte men een sigaret. Als dan
de lichtkogel opsteeg, die het signaal voor de stormloop gaf, drukte men de sigaret
tegen de geweerkolf uit en stopte men het peukje zorgvuldig weg. Het werd
menigmaal niet meer opgerookt.
De soldaat was nu een specialist van het moderne slagveld geworden. Zijn oor
wist alle geluiden op te vangen: hij kon het
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afschieten, het langsgieren en het inslaan van kogels onderscheiden. Uit het geratel
van machinegeweren wist hij de ligging van de vijand te bepalen. Zijn neus kende
alle geuren van het slagveld, de chloorlucht, de kruitdamp, de lijkenlucht en alle
variaties daartussen. Hij verstond de kunst met vliegtuigen samen te werken door
witte doeken in granaattrechters uit te spreiden. Artilleristen hield hij op de hoogte
door middel van lichtsignalen met een verzoek om spervuur, vernietigingsvuur of
verplaatsend vuur. Vele batterijen reageerden op de bevelen van hen, die in de voorste
linies de toestand het best konden beoordelen. Hij beheerste de berichtendienst, die
begon te haperen naarmate de slag vorderde. Hij kende de betekenis van postduiven,
signaalspiegels en telefoonlijnen, maar wist ook dat tenslotte toch nog het meest van
zijn eigen benen afhing.
De soldaat van 1917 kon met lichte en met zware machinegeweren omgaan, met
mijnwerpers, vlammenwverpers en mortieren, om nog maar te zwijgen van de
alledaagse geweren en handgranaten. Hij kon alle kalibers van 7,5 tot 42 cm
onderscheiden en zag aan granaatscherven of deze afkomstig waren van Engels
scheepsgeschut of een Franse houwitser. Hij was op zijn hoede voor de uiterst
explosieve brisantbommen, die akelig horizontaal aankomen, een nauwelijks zichtbare
trechter maken, maar een des te afschuwelijker scherfwerking hebben.
De zware mijnen, die zo rustig door de lucht komen aansuizen en met een hels
lawaai ontploffen, waren hem even vertrouwd als de kleine, die er als speelgoed
uitzien. Hij had ook ervaring in de ondergrondse landmijnenoorlog. Hij wist wanneer
het loonde zijn tegenstander door ontploffingen murw te krijgen en wanneer het tijd
was zich terug te trekken om zelf niet te worden gekraakt. Hij kende de
luisterinstallaties en de meetwerktuigen van de verkenners, evenals het doen en laten
van de stoottroepen, deze specialisten in het oprollen en afgrendelen van loopgraven.
Ook wist hij hoe men vat kon krijgen op tanks, het nieuwste spookbeeld in de grote
strijd.
Wat kende hij niet? Er bestonden voor hem geen verrassingen meer. Zelfs de dood
bracht hem niet meer uit zijn evenwicht; hij was er te dicht bij en er te veel mee
vertrouwd. Of het uitliep op een zware verwonding, zodat hij thuis kon komen, op
een massagraf of een apart graf, een erekerkhof naast een lazaret in de achterhoede,
of een langzaam vergaan in een trechterveld ergens in de
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voorste linies - het was alles zo onzeker als de vrede. Beter er niet aan te denken.
Deze soldaat uit het derde oorlogsjaar, nu en dan half kinds, verlegen lachend, die
zich nauwelijks kon aanpassen als hij met verlof thuis was, herademde als hij weer
buiten in de loopgraven stond. Op hem kwam alles, alles, neer.

[In de gereserveerde wachtkamer]
IN DE GERESERVEERDE WACHTKAMER, DE ZOGENAAMDE ‘tsarenkamer’ van het Finse
station te St. Petersburg verdrong zich een grote en rumoerige menigte,
samengestroomd om de kleine man te huldigen, die daar wat verkleumd en verlegen
in een hoek stond. Hij hield een bolhoed in de ene hand, omklemde met de andere
arm een grote bouquet. De aanbieding van de bouquet had hem nog het meest
verbaasd. Niemand schonk hem ooit bloemen; en in een revolutie behoorden ze zeker
niet thuis. Hij had deze gave eerder in Stockholm of in de Finse hoofdstad verwacht,
echter niet hier.
‘Leve Lenin!’ Lenin maakte een afwerend gebaar met zijn bouquet. Vermoeid en
nerveus keek hij om zich heen; hij nam zelfs het overdadig versierde plafond van de
‘tsarenkamer’ aandachtig op. Wat bewoog deze brede deputatie van het Uitvoerend
Comité hem, de man van de linkervleugel, deze eer te bewijzen? Een vriendelijke
geste èn een waarschuwing?
Tsjcheïdse sprak: ‘Kameraad Lenin, in naam van de Petersburgse Sowjet en van
de gehele revolutie begroeten wij U in Rusland... Maar wij zijn van mening, dat de
voornaamste taak van de revolutionnaire democratie thans in de verdediging van
onze revolutie tegen alle aanslagen, van binnen uit en van buiten af, bestaat... Wij
hopen, dat gij tezamen met ons deze doeleinden zult nastreven.’
Het gezicht van Lenin verstrakte. Hij knikte enige vrienden toe, wendde zich van
het Uitvoerend Comité af en antwoordde voor de vuist weg: ‘Beste kameraden.
Soldaten, matrozen en arbeiders! Ik voel mij gelukkig in Uw persoon de zegevierende
Russische revolutie te begroeten en U als de voorhoede van het proletarische leger
van de gehele wereld te begroeten...De dag is niet verre, waarop de volken op de
roep van onze kameraad Liebknecht de wapens tegen hun uitbuiters, de kapitalisten,
zullen richten... De Russische revolutie die door U is volbracht, heeft een nieuw
tijdperk ingeluid. Leve de socialistische wereldrevolutie!’
Omstuwd door soldaten verliet Lenin de pronkkamer, die hem
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benauwde. Hij werd buiten weer toegesproken. Men verlangde dat hij op een
pantserwagen zou plaats nemen, een verzoek waaraan hij onmiddellijk voldeed. De
schijnwerper van deze auto gleed over opgewonden scharen arbeiders, soldaten en
matrozen.
In het Ksjessinskaja-paleis, een geschenk van een der tsaren aan een
hofballerina-gunstelinge, begonnen de begroetingen opnieuw. Lenin ergerde zich
ook nu over de sentimentele toon der klein-burgerlijke revolutie. Hij glimlachte
goedmoedig-verwijtend, keek op zijn horloge en geeuwde van tijd tot tijd
ongegeneerd. Daarna vroeg Lenin het woord. In een lange rede paraphraseerde hij
wat hij reeds aan het station had gezegd; striemend sarcastisch ontrafelde hij de
gemeenplaatsen, die men hem had toegevoegd. De revolutie liet zich niet consolideren,
de revolutie was op mars, nog slechts in haar eerste begin. Revolutie betekende strijd,
onverzoenlijkheid, geen compromis met welwillende meerderheidsgroepen, de
marionetten der contra-revolutie. Revolutie betekende lijden, voor het grote doel,
ook thans, April 1917.
‘Toen ik met de kameraden hierheen reisde’ vervolgde Lenin, ‘dacht ik dat men
ons van het station direct naar de Peter en Paulsvesting zou brengen. Naar wij zien,
zijn wij daarvan zeer ver verwijderd. Maar wij willen de hoop niet opgeven, dat ons
dit niet bespaard zal blijven.’
***
Lenin had juist gezien, de revolutie bleef in beweging. Zij bereikte het front, zij
versterkte de boeren in hun houding van verzet tegen de grootgrondbezitters. De
regering aarzelde de aangekondigde agrarische hervorming door te zetten. Hier en
daar begonnen de boeren zich eigendommen van de kerk en van de kloosters toe te
eigenen. Dorpscommissies namen de hooioogst van kloosterlanderijen in beslag. Er
heerste onzekerheid over de winteruitzaai.
De links-revolutionnairen begrepen, dat van een werkelijk agrarisch socialisme
nog geen sprake kon zijn: voorlopig ging de controverse geheel over de herverdeling
van de grond en over de plaats van de ‘mir’, de dorpsgemeenschap, in de nieuwe
sociale structuur.
De verwarring steeg nog door de ontwrichting van het verkeerswezen; in sommige
rayons was de helft van het aantal locomotieven defect. De graanvoorziening van de
steden werd hierdoor vertraagd, de prijzen stegen. Nieuwe stakingen versterkten het
défaitisme van de liberale burgerij. Het proces der proletarisering
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schreed nu snel voort en hielp de dynamiek der revolutie in stand houden. Doch
hiermede nam meteen de dreiging der contra-revolutie vaste vorm aan.
De ‘gematigde’ regering-Kerenski, machteloos naar twee kanten, gaf zich aan de
illusie over, alle gevaren te kunnen bezweren door beloften en breedvoerige
programma's. Enige avonturiers moedigden Kornilow, ‘een generaal van de oude
stempel’, aan om de revolutie te liquideren en de traditionele orde te herstellen.
Kerenski, die zich ‘de man boven de partijen’ voelde, hoopte nog steeds op een
democratische overwinning van de burgerlijk-socialistische coalitiegedachte. Om
haar kracht te demonstreren, riep hij in Augustus 1917 te Moskou een
‘LandelijkeVergadering’ bijeen. Intussen nam het aantal boerenopstanden, vooral in
de armste agrarische gebieden van het Groot-Russische landbouwcentrum en in het
Midden-Wolgagebied hand over hand toe. Niemand in het reusachtige rijk kon meer
peilen welke krachten elkander nog langer in evenwicht zouden houden. Er heerste
een explosieve atmosfeer.
Toen Kerenski talrijke revolutionnaire dorpscommissies liet arresteren, vlamde
het verzet hoger op. Adellijke verblijven werden platgebrand; er gingen kunstschatten
verloren; kostbare schilderijen, beeldhouwwerk, bibliotheken - reliquieën uit de
wereld van Poesjkin en Toergenjew, het machtige oude Rusland.

[Het filmjournaal was buitengewoon eentonig deze week]
HET FILMJOURNAAL WAS BUITENGEWOON EENTONIG DEZE WEEK: marcherende
troepen, kamperende soldaten, vrachtauto's, de frontlijn, door mitrailleurvuur
kaalgeplukte beuken, door granaten ontwortelde dennen. Wéér marcherende troepen,
een ambulance, een colonne geschut.
Alleen aan het eind even een schok, een tafereeltje dat na al dat routinewerk van
front-reportage de aandacht kon boeien. Hospitaal in Zuid-Engeland, verzorging van
oorlogsgewonden. In de buurt van het ziekenhuis, op een ruim sportveld, een
voetbalmatch van oorlogsinvaliden, op krukken voortstrompelend. Gestut door hun
hulpwerktuigen wisten zij zich in evenwicht te houden terwijl ze met grote handigheid
de bal met het éne been in beweging hielden. Nu en dan zag men iemand vallen,
lachend opstaan en verder hinken. Het was toegestaan op één been te steunen en met
een der krukken
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de bal voort te slaan. Alleen op ‘hands’ werd scherp gelet. Maar de bal bleef toch
laag, rolde traag over het veld, langzaam als de mannen zelf. Héél langzaam...
***
Binnen enkele weken na Amerika's oorlogsverklaring aan Duitsland begon de
reorganisatie van het Amerikaanse productie-apparaat: de omschakeling naar de
‘oorlogs-economie’. Voor de mobilisatie van techniek en arbeidskracht vond Wilson
bekwame medewerkers. Bernard M. Baruch leidde de inrichting der
oorlogsindustrieën, Herbert Hoover regelde de levensmiddelenvoorziening; Newton
D. Baker bracht leger en vloot op volle oorlogssterkte.
Scheepswerven verrezen bij dozijnen uit de grond; er werd dag en nacht gewerkt.
In deze jaren bereikten de States onder centrale leiding de ver-doorgevoerde
specialisatie, normalisatie en standaardisatie, die tot dusver wel in de lijn der
technische ontwikkeling hadden gelegen, maar die ten dele toch op particuliere
belangen in engere zin waren afgestuit. In December 1917 kwamen alle spoorwegen
onder contrôle van de regering. Er werd meer ijzer en staal geproduceerd dan de
ammunitiefabrieken konden verwerken; er liepen meer schepen van stapel dan de
Duitse duikboten vernietigden. Amerika was het grote ‘wapenarsenaal der democratie’
geworden, zoals Rathenau de Duitse generale staf had voorspeld. Anderzijds waren
de Amerikanen realistisch genoeg om te begrijpen, dat men met materiaal alleen
geen oorlog wint. Er moest ook een oorlogsdoel zijn, een consensus der grote massa,
een gerichte strijdlust. En voor zover deze er niet was, kon zij in het leven worden
geroepen. Daarvoor diende de ‘propaganda’, de vorming der publieke opinie met
het gehele stelsel van kunstgrepen, waarvan de democratie nu de primeur kreeg, doch
dat later door de dictaturen tot een nòg hogere graad van perfectie werd opgevoerd.
Als ‘minister van propaganda’, officieel met de iets bescheidener titel van voorzitter
van het ‘Committee on Public Information’, trad George Creel op. In intieme kring
een genoeglijk causeur, deze Creel, vriendelijk, hartelijk, voorkomend. Maar zodra
hij zijn pen opnam of tijdens een van zijn campagnes het spreekgestoelte besteeg,
‘combineerde hij het woeste élan van Dalton en Marat’.
Binnen een jaar telde Creel's organisatie 150.000 medewerkers. 75.000 van hen
traden op als ‘four minute men’, korte vier minuten-speechjes houdend op straat, in
treinen, in bioscopen, in
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scholen. Met de Amerikaanse voorliefde voor statistiek werd later vastgesteld, dat
deze ‘four minute men’ tezamen in het geheel 7.555.190 redevoeringen hadden
gehouden en daarmede naar schatting 314.454.000 personen hadden bereikt. Zestig
millioen pamfletten en brochures regenden op het Amerikaanse volk neer. Film en
toneel werden ingeschakeld; de film voor het eerst op een schaal, die bewees welk
een toekomst het jongste middel van massa-communicatie kon hebben.
Creel toonde ook een onbeperkte fantasie in de aanplakbiljetten, die hij liet
ontwerpen. Hij verwierf zich de hulp van talloze vrouwenclubs, organiseerde
discussie-avonden en loofde prijzen uit voor schoolopstellen. Hij liet de redevoeringen
van Wilson in vele talen vertalen en in een groot aantal landen verspreiden - zelfs
achter het Duitse front. De Duitsers begrepen niet hoe de vele pamfletten in omloop
kwamen. Zij ervoeren slechts dat het Amerikaanse woord, ondanks alle uiterlijke
afwijzing, eigenlijk in Europa een groot prestige genoot.

[Geen Duitse duikboot in de Middellandse Zee]
GEEN DUITSE DUIKBOOT IN DE MIDDELLANDSE ZEE, DIE DE Engelsen zoveel schade
had toegebracht als de U 73. Haar mijnen brachten bij Malta het slagschip Russell
tot zinken, in de buurt van de Griekse kust het grootste Britse hospitaalschip de
Brittanië - vervolgens torpedojagers en troepentransportschepen bij Alexandrië.
Toen de U 73 na langdurige afwezigheid weer de behouden haven binnenviel,
vernam Niemöller dat de ‘onbeperkte duikbootoorlog’ was begonnen, zodat hij slechts
op een verlof van enkele weken mocht rekenen. Er heerste een ongekende
bedrijvigheid op alle Duitse marinewerven en overal hoorde men de ‘Schlager’ van
1917 zingen: ‘Denn wir fahren, denn wir fahren, wir fahren gegen England’.
Na een reis met de gloednieuwe U 151, een sterk schip met zware Dieselmotoren
en twee 15 cm-kanonnen, ontving Niemöller zijn benoeming tot commandant van
de UE 67, bestemd voor het Middellandse Zee-gebied. Weer voerde het lot hem naar
de Zuidelijke wateren, die deze keer echter een veel gevaarlijker operatieterrein voor
duikboten vormden dan in 1916. De tegenstander beschikte nu over talrijke snelle
duikbootjagers, die dieptebommen in series van acht wierpen en menige prooi deden
opduiken als een
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natte hond. Eens meende Niemöller dat het laatste uur geslagen was. De punt van
zijn schip kreeg een zware treffer; met een krakend geluid schoot de boot bijna
verticaal naar beneden. Toen richtte zij zich langzaam weer op. Een gramofoon in
de ruimte voor de manschappen, vastgeklemd tussen twee matrassen, was blijven
doorspelen in deze minuten van spanning. Men hoorde haar geluid echter pas weer
toen het schip zijn evenwicht had hervonden.

[Begin 1915 had de Franse spionnagedienst de terugkeer]
BEGIN 1915 HAD DE FRANSE SPIONNAGEDIENST DE TERUGKEER van de danseres
Mata Hari in Parijs gesignaleerd. Men wist, dat zij enige maanden in een hotel te
Madrid had gelogeerd. Er was ook een bericht uit Amsterdam binnengekomen, dat
zij daar met enige Duitse officieren in het Victoria-Hotel had vertoefd.
Mata Hari beschikte in Frankrijk voorlopig nog over voldoende machtige
beschermers om zich ongehinderd te kunnen bewegen, zelfs naar het ziekenhuis van
Vitel, dicht bij de frontlijn. Ze ging er heen om haar Russische vriend, kapitein
Masloff te verplegen, vertelde ze. De Franse spionnage-dienst bespeurde echter
spoedig, dat zij zich in de omgeving van vliegvelden ophield en relaties met hoge
militairen aanknoopte. Ook bleef het niet verborgen, dat zij meermalen brieven ‘voor
haar dochtertje’ door de Nederlandse gezant liet doorzenden en dat in de door haar
ontvangen correspondentie sommige brieven, ook als zij de censuur waren gepasseerd,
het kleine merkteken H 21 droegen, teken der Duitse spionnage.
Geleidelijk stapelde zich het bewijsmateriaal op. Mata Hari trachtte zich te redden
door de Franse spionnage-dienst aan te bieden als spionne voor Frankrijk te Brussel
te gaan wonen. Men accepteerde dit en liet haar gaan om Mata Hari in haar dubbele
rol des te scherper te kunnen observeren. Uit België teruggekeerd, werd zij 13 Februari
1917 in het Elysée Palace Hôtel, 103 Avenne des Champs-Elysées, gearresteerd.
De 24ste Juli verscheen zij voor de krijgsraad, zeer verzorgd gekleed in een diep
uitgesneden blauwe japon. De smekende blik in haar amandelvormige ogen kon het
kruisvuur van vragen niet temperen. Zij verweerde zich koelbloedig, maar het ene
bewijsstuk na het andere uit de correspondentie H 21 kwam ter tafel. Niettemin bleef
zij tot het laatst toe haar onschuld volhouden.
Enige maanden later vond de terechtstelling plaats: de 15de

P.J. Bouman, Revolutie der eenzamen

215
October, op de gebruikelijke manier, in de droge slotgracht van Vincennes. Mata
Hari droeg een beige mantelpak. Ze weigerde een blinddoek. Kwart over zes in de
vroege ochtend weerklonken de schoten vah het vuurpeleton. Eén soldaat viel flauw,
de anderen marcheerden in neerslachtige stemming af.
Na een schijnbegrafenis om na te gaan of iemand aanspraak maakte op het stoffelijk
overschot, werd het lichaam naar de snijkamer van de medische faculteit te Parijs
overgebracht.
***
‘Hier lig ik in de donkere cel, op de steenharde matras: rondom mij in het gebouw
heerst de gewone stilte van het kerkhof, het is als ligt men in zijn graf.’ Zo schreef
Rosa Luxemburg uit haar gevangenis te Breslau, herfst 1917.
‘Door het venster valt op de deken het licht van de lantaren, die de gehele nacht
voor de gevangenis brandt. Van tijd tot tijd hoort men, heel dof, het verre geratel van
een trein die voorbijgaat, of vlakbij, onder het raam, het kuchen van de schildwacht,
die in zijn zware laarzen een paar langzame stappen doet om zijn stijve benen te
bewegen. Het zand knarst zo hopeloos onder die stappen, dat heel de verlatenheid
en het zonder-uitweg-zijn daaruit klinkt in de vochtige donkere nacht. En ik lig stil
alleen, gewikkeld in deze menigvuldige zwarte doeken van duisternis, verveling,
onvrijheid, winterkou, - en toch klopt mijn hart van een onbegrijpelijke, ongekende,
innerlijke vreugde, als liep ik in de stralende zonneschijn over een bloeiende wei.
En ik glimlach in de duisternis tegen het leven, als wist ik het een of ander
toverkrachtig geheim, dat al het boze en treurige weerlegt en in enkel licht en geluk
schrijdt. En dan zoek ik zelf naar een grond voor deze vreugde, vind niets en moet
over mijzelf glimlachen. Ik geloof, dat het geheim niets anders is dan het leven zelf.
De diepe nachtelijke duisternis is zo schoon en zo zacht als fluweel, wanneer men
haar op de juiste wijze beschouwt. En in het knarsen van het vochtige zand onder de
langzame, zware schreden van de schildwacht zingt het leven een klein, schoon lied,
wanneer men het maar goed weet te horen.’

[Er hing een sfeer van gespannen afwachting over Petrograd]
ER HING EEN SFEER VAN GESPANNEN AFWACHTING OVER Petrograd. De najaarsregens
hadden de rode vlaggen boven de
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regeringsgebouwen en paleizen doen verbleken. De fladderende dundoeken der
revolutie hingen nu op de plaats waar vroeger de dubbele adelaar met de scepter en
de rijksappel prijkten, emblemen, die hier en daar zorgvuldig waren weggeborgen ‘tot betere tijden’.
De tsarenfamilie bevond zich in Tobolsk. Er waren nog tsaristische generaals in
dienst, senatoren en geheimraden. De ambtelijke hiërarchie was nog niet doorbroken.
En de grootgrondbezitters waren grootgrondbezitters gebleven. De burgerlijke
bovenlaag van Petrograd begon uit te zien naar rustiger woonplaatsen in de provincie.
Men wist immers niet wat er nog kon gebeuren.
Slechts in het Smolnyklooster, waar de staf van de bolsjewistisch-revolutionnaire
groepen was gevestigd, heerste een vastberaden stemming. Het klooster met zijn
helblauwe, met goud opgelegde koepels, gelegen aan de rand van de stad, waar de
Newa een scherpe bocht naar het Zuiden maakt, diende lange tijd als kostschool van
de dochters van de adel. Nog hingen op sommige deuren in de eindeloze, holklinkende
gangen de vroegere bordjes: ‘Derde klas’, ‘Vierde klas’, ‘Docentenkamer’. Doorgaans
echter andere letters, kentekenen van de verschillende revolutie-organisaties.
Kerenski en zijn medewerkers, aarzelend in hun keuze tussen Maart-socialisme
en tsarenbureaucratie, gaven zich over aan de zelfvoldane overtuiging vast in het
zadel te zitten. Alles werkte er toe mede dat men zich gemakkelijk een rad voor de
ogen draaide. De nieuwbakken socialisten trachtten zich als ervaren bestuurders voor
te doen en de oude bureaucraten waren bang, van een tekort aan eerbied voor de
nieuwe koers te worden beticht. Er ontstond een officieel leugennet, er op gericht de
troosteloze werkelijkheid aan het oog te onttrekken.
De regering meende begin November 1917 sterk genoeg te staan om de
bolsjewistische haard van verzet in het Smolnyklooster uit de weg te ruimen. Er
werden troepen uit de omtrek gerequireerd; de ‘jonker’-scholen, cadetten in
officiersopleiding, kregen bericht zich gereed te houden en de in de Newa liggende
kruiser ‘Aurora’, met zijn niet geheel betrouwbare bemanning, ontving bevel zee te
kiezen en zich bij de vloot te voegen. De wachtposten bij het Winterpaleis werden
versterkt, de brug over de Newa opengedraaid.
In de vroege ochtend van de 6de November verscheen een
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regeringscommissaris met een afdeling ‘jonkers’ in de bolsjewistische drukkerij. De
uitgangen werden bezet, het gebouw verzegeld. Uit het Smolny kwam de order aan
enige revolutionnaire regimenten het gebouw te heroveren om de uitgave van de
door de regering verboden krant mogelijk te maken.
Intussen informeerde de commandant van de kruiser ‘Aurora’ in het Smolny of
hij het regeringsbevel zou nakomen. Het revolutionnair Comité gaf een tegenbevel.
Buiten werd het druk op straat. Opgewonden groepen arbeiders schoolden samen in
de omgeving van het gebouw der arbeiderspers, waar men elkander een stukje
ambtelijk zegellak op een der deuren aanwees als een bewijs voor de op handen
zijnde contra-revolutionnaire staatsgreep.
Trotzki gaf de kruiser ‘Aurora’ bevel door middel van een radiobericht bekend te
maken, dat de arbeiders en de troepen van de revolutie zich moesten verweren tegen
de contra-revolutie. Dit was de oproep tot de opstand, in defensieve vorm gegoten.
In en om het Smolny heerste een algemene bedrijvigheid. Vrachtauto's reden af en
aan. Men richtte machinegeweerposten in, stapelde hout op ter barricadering van
bedreigde punten en versterkte de wachtposten.
Lenin hield zich nog in de wijk Wyborg verborgen. Stalin had zich teruggetrokken
in het redactiebureau. Trotzki en Swerdlow namen voorlopig het grootste aandeel in
het plan, Petrograd in de komende 24 uur te veroveren. Bolsjewistische
afgevaardigden, die voor een te houden Sowjetcongres aankwamen, werden zoveel
mogelijk ingeschakeld. Bij de opslagplaatsen van de Peter en Pauls-vesting deelde
men geweren uit.
In een bijeenkomst van het Voorlopig Parlement zong Kerenski zijn zwanenzang.
Hij zou niet langer dulden dat de bolsjewistische bladen oproepen tot opstand
afdrukten. De autoriteiten hadden tot nu toe gewacht met de samenzweerders neer
te slaan, om deze in de gelegenheid te stellen, zelf hun fouten goed te maken. Geroep:
‘Dat is juist het erge’. Kerenski liet zich niet van zijn stuk brengen. De regering kon
beter wat langzamer, maar des te zekerder optreden. Doch de bolsjewiki gingen nu
te ver. De regering zou dus een einde maken aan alle excessen van het gepeupel. Ik
zeg expres: ‘Gepeupel’. Toejuichingen aan de rechterzijde. Kerenski had reeds bevel
gegeven tot de thans onvermijdelijk geworden arrestaties over te gaan...
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Op dit moment overhandigde Konowalow de spreker een telegram van het Militair
Revolutiecomité. De opstand was begonnen.
***
Afdelingen ‘jonkers’ slaagden er in de stations te bezetten, maar de Newabruggen
vielen in handen van de opstandige troepen. 's Nachts maakten gewapende arbeiders
en matrozen zich meester van de electrische centrales, militaire opslagplaatsen, de
telefooncentrale en de staatsbank; daarna werd de aanval op de stations geopend. De
volgorde der gebeurtenissen werd niemand geheel duidelijk. De koude nacht was
vol geheimzinnig rumoer. Overal arresteerden revolutionnairen hun politieke
tegenstanders. De ‘jonkers’ boden weinig tegenstand, vooral nadat de opstandelingen
versterking hadden gekregen in de vorm van een aantal pantserwagens. In de wijk
Wyborg was een geheel legerkamp ontstaan.
‘De burgerlijke klassen hadden barricades, branden, plunderingen en stromen
bloeds verwacht’, schreef Trotzki. ‘In werkelijkheid heerste er een rust, die vreselijker
was dan de ergste donderbui. Geluidloos verschoof de maatschappelijke grondslag,
als een draaitoneel, dat de volksmassa's op de voorgrond schoof en de heren van
gisteren naar de onderwereld wegvoerde.’
Reeds om tien uur 's morgens de 7de November, meende het Smolny de
overwinning te kunnen afkondigen. De verklaring was echter voorbarig. De regering
beheerste nog het grondgebied van het Winterpaleis; het hoofdkwartier had zich nog
niet overgegeven, de provincie scheen zich niet te willen uitspreken en het
sowjetcongres zou eerst later worden geopend.
Men kon de bolsjewistische aanval op het Winterpaleis nu ieder ogenblik
verwachten. De lakeien die er uit het régime van de tsaar waren overgebleven, streng
gedresseerd, in blauwe livrei met een rode kraag en gouden tressen, kregen de raad
zich niet bij de vensters te vertonen. Zij bedienden de ministers met alle zwijgende
discretie en nauwgezetheid van hun ambt.
Op het binnenplein van het paleis stond 7,5 cm veldgeschut, bediend door jonge
militairen van de vaandrigscholen van Oranienbaum en Peterhof. Tegen het vallen
van de avond kwamen verdere versterkingen aan: baardige troepen uit de Oeral, wat
schichtig en onwennig in deze luxueuze omgeving. Voorts nog een stormcompagnie
van een vrouwenbataljon.
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De ring der belegeraars sloot zich nauwer om het Winterpaleis. Pantserauto's naderden
de tuinhekken. In de verte dreigden de 15 cm kanonnen van de ‘Aurora’. Kerenski
was reeds spoorloos verdwenen. De opstandelingen gaven twintig minuten bedenktijd.
Als het paleis zich niet overgaf, zou het door geschutvuur worden vernietigd.
De ‘Aurora’ liet een waarschuwingsschot horen, daarna een salvo. Granaten
beschadigden het pleisterwerk. Het garnizoen van het paleis schrompelde sterk ineen;
wie vluchten kon, maakte zich uit de voeten.
In de binnenstad ging het straatleven gewoon door; schouwburgen en bioscopen
waren druk bezocht. Sjaljapin, in ‘Don Carlos’, werd uitbundig toegejuicht op het
moment dat de opstandelingen het Winterpaleis reeds waren binnengedrongen, in
wild handgemeen op de trappen en in de lange gangen. Vroeg in de ochtend werden
de leden der Kerenski-regering gearresteerd. Desondanks verscheen de volgende dag
het dagblad der regering nog op de gewone wijze - ‘zoals bij een lijk nog de nagels
en de haren doorgroeien’.
***
Laat in de avond, de 7de November, terwijl in de verte de strijd om het Winterpaleis
woedde, begon op het Smolny de eerste zitting van het Sowjetcongres. Het uiterlijk
van de afgevaardigden der arbeiders- en soldatenraden, vooral van degenen, die van
het front waren overgekomen, weerspiegelde de verarming van het volk: overal
loshangende gordels en beschadigde, ongepoetste laarzen. Vele arbeiders droegen
een soldatenjas, sommige militairen een arbeiderspet. Vermoeide, grove en verweerde
gezichten, plompe handen met kloven en lidtekens, vingers geel van tabak.
Reeds dadelijk na de opening der vergadering een heftige aanklacht van de
gematigde rechtervleugel, die de bolsjewisten en de ‘sociaal-revolutionnairen’ er
van betichtte lichtvaardig de opstand te hebben aangemoedigd, waarvan men thans
getuige was. De linkerzijde beschuldigde daarop de mensjewiki van verraad. Na veel
tumult bleek bij een stemming - in de opwinding die deze Novemberdag had ontketend
- het radicalisme aan kracht te hebben gewonnen. Zeventig mensjewiki verlieten de
zaal.
Gedurende de nacht kwamen berichten over aansluitingvan steeds meer
legerafdelingen bij het linkse front. Tegen de ochtend, na
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deze emotionele nachtzitting, het bericht dat het Winterpaleis had gecapituleerd.
Langdurig gejuich.
De brandende houtvuren in de geleidelijk lichter wordende straten doofden. De
hoofdstad ontwaakte onder een nieuwe regering. Kornilow en Kerenski waren
gevlucht. Van alle kanten werden arrestanten naar het Smolny geleid, ten dele in hun
eigen auto's die als krijgsbuit werden toegevoegd aan het arsenaal in de Smolny-buurt.
Men hoorde er motoren gonzen en motorrijwielen knetteren. Pantserwagens, in lange
rijen. ‘De auto is een veel echter teken van de moderne macht dan scepter en kroon’.
In het klooster weergalmden voetgedreun en stemmen. De gangen werden
modderig, verlengstukken bijna van het voorplein. Het congres werd voortgezet.
Lenin leidde het in met de woorden: ‘Wij beginnen nu met de opbouw van de
socialistische orde’. Hij betoogde, dat hem reeds in Zwitserland voor ogen stond de
imperialistische oorlog in een burgeroorlog om te zetten. Nu ging het er om de
zegevierende burgeroorlog in vrede om te zetten. Er moest worden aangestuurd op
een vrede zonder annexaties of schadeloosstellingen. ‘Luistert, volken! De revolutie
biedt U de vrede aan. Men zal haar van schending van verdragen beschuldigen. Zij
is echter trots hierop. Er is geen grotere verdienste denkbaar, dan bondgenootschappen
van bloedige roofzucht te verbreken. De bolsjewiki hebben dit gewaagd. Zij alleen
hebben het gewaagd.’
Plotseling gingen allen staan en hieven de klanken van de Internationale aan. Een
oude soldaat huilde als een kind. Het gehele presidium, met Lenin aan het hoofd,
stond met bezielde ogen voor de zingende menigte. Toen de laatste tonen waren
weggestorven, riep iemand ‘Leve Lenin!’ De emoties der aanwezigen verenigden
zich in een vulcanische uitbarsting van dankbaarheid en geestdrift.

[Wilson twijfelde er niet aan]
WILSON TWIJFELDE ER NIET AAN, OF DE GEALLIEERDEN ZOUDEN de oorlog in de loop
van 1918 winnen. De president had door zijn redevoeringen na de oorlogsverklaring
een grote verantwoording op zich genomen. Door de nadrukkelijke verklaring dat
de States de strijd waren begonnen terwille van de beginselen van internationale orde
en rechtvaardigheid, kon het Amerikaanse staatshoofd nu de vrede in het zicht kwam
onmogelijk passief blijven tegenover de wraakzuchtige stemming te Londen en Parijs.
In een beroemde
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boodschap aan het Congres, de 8ste Januari 1918, vatte Wilson zijn zienswijze samen
in veertien punten, die hij als de grondslagen voor een rechtvaardige vrede
beschouwde.
Het was geen onpractisch idealisme, dat hem tot de formulering van deze
beginselverklaring bracht, maar de zeer persoonlijke overtuiging, een waarschuwende
stem te moeten laten klinken tegen de politiek van de haat. Wilson kende het prestige
waarover hij in het begin van 1918 beschikte. Hij wist in welke mate de geallieerden
van Amerikaanse hulp afhankelijk waren. Geheime nota's zouden Clemenceau niet
temmen. De president, overtuigd democraat, hanteerde in Januari het scherpste wapen
waarover hij beschikte: een beroep op de publieke opinie. Het mes sneed naar vele
kanten: het Amerikaanse volk, door strijdlust maar ook door winzucht bezield, werd
nogmaals aan zijn historische missie herinnerd, Parijs ontving een gevoelige
vermaning en de Duitsers kregen nogmaals gelegenheid zich te bezinnen.
Zo bezien vormen de ‘veertien punten van Wilson’ een meesterstuk van opbouwend
idealisme. Later, in het oog van degenen die wisten hoe weinig er van de opgesomde
beginselen - niet door Wilson's schuld - terecht was gekomen, heeft de verklaring
van 8 Januari 1918 iets belachelijks gekregen. Indien echter de ‘practici’ die Wilson
hoonden, slechts enigermate vooruit hadden gezien, zou het misschien tot hen
doorgedrongen zijn hoe weinig perspectief hun realisme vertoonde.
Wilson kon echter niet voorzien dat het Duitse front zó plotseling zou ineenstorten.
Hij rekende niet op door de Fransen en Engelsen gedicteerde
wapenstilstandsvoorwaarden. De veertien punten waren bedoeld als een leidraad
voor onderhandelingen, niet voor een overgave op genade of ongenade van de
overwinnaars. Hij vermoedde ook niet, te Parijs zo eenzaam te zullen staan als later
het geval bleek te zijn.
De belangrijke beginselen in de verklaring van begin 1918 konden stellig de toets
der critiek doorstaan. De verwerping der geheime diplomatie was niet alleen een leus
voor de toekomst (zij het niet zonder gevaar), maar tevens een middel om de komende
vredesonderhandelingen voor het forum der wereld te doen plaats vinden. Een
onpartijdige regeling der koloniale kwesties scheen noodzakelijk om conflicten tussen
de ondertekenaren onderling te voorkomen. Het zelfbeschikkingsrecht der naties, de
vorming van
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nationale eenheden, kon als richtsnoer dienen bij grenswijzigingen. En het laatste
der veertien punten, de oprichting van een Volkenbond aankondigend, had de
strekking een blijvende organisatie te scheppen tot behoud en garantie van de nieuwe
wereldorde.

[De plaats waar de Engelse en Franse legers]
DE PLAATS WAAR DE ENGELSE EN FRANSE LEGERS, IEDER ONDER eigen commando
aaneensloten, was ongetwijfeld het laspunt waar de ijzeren gordel van het Westfront
voor de druk van een vijandelijke aanval zou kunnen bezwijken. Des te
verwonderlijker dat de geallieerde bevelhebbers zich juist op deze plek lieten
overrompelen toen de Duitsers, in de buurt van Cambrai en St. Quentin, de 21ste
Maart 1918 hun voorjaarsoffensief inzetten.
Na een trommelvuur uit 4000 stukken, gevolgd door enige gasaanvallen, drongen
de Duitse stoottroepen ver in de Engelse stellingen door. De wig in het geallieerde
defensiesysteem werd dieper, de verwarring steeg. Het Engelse vijfde leger vertoonde
tekenen van ineenstorting; Franse reserves bleken slechts in beperkte mate aanwezig.
Amiens dreigde te vallen, met de mogelijkheid dat het contact tussen de Engelse en
Franse troepen zou worden verbroken. Men diende zelfs rekening te houden met een
terugtrekkende beweging van Haig om de Kanaalhavens te redden en met een nieuwe
opmars van de Duitse hoofdmacht naar de Marne, recht op Parijs aan. Onder deze
omstandigheden kon een beslissing omtrent de instelling van een algemeen opperbevel
niet langer worden vermeden. Alle nationale prestigekwesties waren thans
ondergeschikt aan het militair belang. Indien de langdurige wisseling van nota's niet
tot enig resultaat had geleid, moest nu maar een uitspraak worden geforceerd. En zo
kwam men overeen dat de machthebbers van beide partijen elkander in het stadje
Doullens, halverwege de twee hoofdkwartieren, zouden ontmoeten.
Doullens, 26 Maart. Reeds in de vroege ochtend begon militaire politie het verkeer
te regelen om orde te scheppen in de verkeersopstoppingen van voertuigen,
terugtrekkend van het front, dat langzaam in Zuid-Westelijke richting opschoof.
Tegen 11 uur arriveerden de auto's van Loucheur, Clemenceau en Poincaré. Zij
lieten hun wagens parkeren voor het stadhuis waar de conferentie zou plaats vinden.
Haig scheen reeds met enige van zijn
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generaals binnen te zijn. De Fransen, weinig geneigd tot een voorbespreking met de
Engelsen, besloten buiten te blijven tot de komst van Pétain en Foch. Toen deze
waren gearriveerd, Foch zelfbewust en imponerend, begonnen de Fransen om zich
warm te houden op het voorplein heen en weer te lopen.
Pétain betwijfelde of Amiens houdbaar was; hij vroeg zich ook af hoever de
Engelsen zouden willen gaan voor het behoud dezer grendelpositie tussen de Engelse
en Franse stellingen. Zouden zij niet geneigd zijn naar de Kanaalhavens te retireren?
Clemenceau, zich omkerend naar Foch, informeerde of deze een uitweg zag. ‘Ach’,
zei Foch, ‘mijn plan is eenvoudig genoeg. Ik zou vechten, onafgebroken vechten.
Vechten vóór Amiens, vechten in Amiens, vechten achter Amiens. Wij moeten doen
als in 1914 bij de Marne en geen duimbreed meer wijken’. Clemenceau's gezicht
verhelderde.
Het sloeg twaalf uur. Vijf minuten later reed de auto van de Britse legeraanvoerder
Lord Milner het plein op. Toen Milner en Wilson uitstapten, gaf Clemenceau hun
de hand, meteen vragend of het bericht juist was dat de Britse bevelhebber Haig van
plan was Westwaarts te retireren. Milner keek verrast op en schudde het hoofd. Haig
kwam naar buiten om Milner en Wilson te begroeten. Hij vroeg Clemenceau of deze
er bezwaar tegen maakte indien de Engelsen eerst een korte voorbespreking hielden.
Milner en Haig gingen in druk gesprek de trap op.
Foch benutte de vertraging om in de buurt het kleine schoolgebouw te bezichtigen,
waarin hij begin October 1914 zijn hoofdkwartier had opgeslagen.
Eindelijk kon de conferentie beginnen. Clemenceau stelde direct de verdediging
van Amiens aan de orde, waarop Haig verzekerde nooit van plan te zijn geweest deze
stad op te geven. Hij zou stand houden bij de Somme. Het gedeelte van het vijfde
leger dat nog intact was, had hij onder het bevel van Pétain geplaatst. Pétain
interrumpeerde: ‘Het vijfde leger bestaat practisch niet meer’.
Daarna gaf Pétain een overzicht van de stand van zaken, eerst in sombere kleuren,
vervolgens met de geruststellende mededeling dat hij vermoedelijk 24 Franse divisies
beschikbaar zou kunnen stellen om de bres te dichten, in plaats van de 15 divisies
die hij eerst had genoemd. Zij waren echter niet direct disponibel. Foch zweeg. Milner
mompelde dat Pétain blijkbaar de kat uit de boom wilde kijken. Was hij een man
‘playing for safety?’
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Clemenceau gaf Milner een wenk. De vergadering werd enige minuten onderbroken.
In een hoek van het vertrek wisselden Clemenceau en de Britse minister haastig enige
woorden. Milner vroeg of Clemenceau accoord ging met een bevelhebberschap van
Foch, waarop de Fransman antwoordde dat hij Pétain hierover moest raadplegen.
In het overleg dat nu volgde, bleek Haig bereid alle concessies te doen die de
critieke situatie eiste. Pétain, zwijgzaam, gaf met een hoofdknik te kennen, dat hij
zich zou schikken in de voorkeur die de Engelsen voor Foch toonden. Indien zij
werkelijk meenden, dat Foch door zijn onstuimige strijdlust de val van Amiens kon
verhoeden, wilde de maarschalk zijn collega niet in de weg staan.
Enige ogenblikken later legde Clemenceau de vergadering de concept-formulering
voor, die hij haastig had neergeschreven: ‘De Britse en Franse regeringen belasten
generaal Foch met het coördineren van de actie der geallieerde legers aan het Westelijk
front. Hij zal zich hiertoe verstaan met de generale staven, die worden uitgenodigd
hem alle gewenste inlichtingen te verschaffen.’
Na enige kleine wijzigingen werd het concept nog enige malen voorgelezen en
door Milner en Clemenceau getekend. De spanning maakte nu plaats voor een
opgewekte stemming. De Fransen hadden bereikt, waarop zij van het begin af
aanspraak maakten; de Engelsen zagen een snellere toevoer van Franse reserves in
het verschiet. Toen Clemenceau het stadhuis verliet, voegde hij generaal Mordacq
die hem buiten tegemoet trad toe: ‘Deze overeenkomst staat bijna aan een overwinning
op de Duitsers gelijk’. Waarop Mordacq antwoordde: ‘Wel een overwinning, maar
dan toch speciaal op de Engelsen’.
***
Het Duitse offensief naderde zijn hoogtepunt. De strijd om Arras was begonnen,
het spoorwegknooppunt dat de Duitsers in staat zou stellen hun opmars te versnellen.
Vermoeid stapte generaal Haldane, commandant van het zesde legercorps, uit zijn
auto om de strategische mogelijkheden voor de verdediging van het dorp
Avesnes-le-Compte zelf in ogenschouw te nemen. De stafkaart kon bedriegelijk zijn;
Haldane had geleerd dat terreinkennis niet uit kaartstudie kan worden verworven.
Even buiten het dorp, het Noord-Franse dorp met zijn ruw
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plaveisel, lage huizen, moestuintjes en een enigszins verwaarloosd kerkje, kwam een
groepje kinderen vrolijk dartelend op hem af. ‘Een kapitein’, meende een meisje.
‘Of een majoor’, zei haar zesjarig broertje.
‘Ach, mijnheer de soldaat’, riep een ander, ‘denkt U dat de Duitsers hier zullen
komen?’ ‘En Arras veroveren?’ vroeg de oudste van het clubje.
Haldane's strenge gelaatstrekken ontspanden zich.
‘Neen, kinderen. Arras gaat niet verloren.’
En met zijn officiersstaf begon hij een kaart te tekenen op de stoffige landweg;
een paar grillige lijnen, met een kruisje op de plaats waar hij de Duitse aanval
verwachtte. Zijn uiteenzetting werd gedetailleerder, maar bleef eenvoudig. Een
monoloog? Voor de kinderen een uitleg, die zij met gespannen aandacht volgden.
De generaal, over de kaart gebogen alsof een bespreking van de generale staf aan de
gang was.
‘Zie je. En daarom zullen ze Arras niet krijgen, als het aan mij ligt. En ook hier
zullen jullie veilig zijn.’ Het werd in stroef Frans, met sterk Engels accent gezegd.
De kinderen keken dankbaar en bewonderend tegen de generaal op. Zij knikten met
ernstige gezichtjes. Arras bleef werkelijk behouden.
***
Drie dagen voor de hervatting van het Duitse offensief tegen de Franse stellingen
in het Aisne-gebied, bezocht Clemenceau de voorste linies bij de Mont-Haut. Een
warme Juli-dag in de zomer van 1918, toen de Duitse aanval bij Amiens tot staan
was gekomen en geruchten over een geallieerd tegen-offensief zich in de loopgraven
verbreidden.
Clemenceau, doorgaans afgebeeld in zijn legendarische winterjas, droeg nu een
jagerscostuum met slobkousen en vilthoed. De poilu's juichten hem toe, trots op de
‘Oude Tijger’ in wie zij de verpersoonlijking zagen van de Franse strijdlust.
Hier en daar stond de Oude stil. Hij wees met zijn wandelstok naar een schuilplaats.
Soms zag men hem, in gesprek met de kapitein die hem als gids diende, een
granaatscherf oprapen. Tegen het einde der inspectietocht liet hij zich voorstellen
aan een jeugdige officier.
‘Het gaat goed, kinderen. Ge doet hier goed werk’. En dan, tegen de officier: ‘Wat
is Uw naam?’
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‘Batardy, Mijnheer de minister. En hier naast me staat sergeant Langlois.’
Clemenceau, glimlachend, maakte aanstalten te vertrekken. Batardy en de sergeant
keken rond of ze iets zochten. De Oude met lege handen laten gaan? Kon men hem
iets aanbieden, een aandenken, een bewijs van respect?
Verspreid over het doorgroefde terrein stonden hier en daar wat klaprozen: kleurige
plekken tussen droge aardkluiten. De sergeant gaf een teken. Met een paar sprongen
stonden de mannen bij de bloemen, waarvan ze er haastig zoveel mogelijk vergaarden.
Hijgend haalde Langlois Clemenceau in en gaf hem de bos klaprozen: ‘Een souvenir,
mijnheer de minister-president!’
De grijsaard bleef staan. Hij boog het hoofd, zijn ogen vulden zich met tranen gelukkig onzichtbaar onder de borstelige wenkbrauwen. Het kostte hem moeite enige
woorden te stamelen. Plotseling, met een haastig wat verlegen gebaar, haalde hij zijn
horloge aan gouden ketting uit zijn zak en legde het in de hand van de verbaasde
sergeant. ‘Een klein aandenken’, fluisterde hij.
***
In Clemenceau's werkkamer, in de Rue Franklin, stonden twee bosjes gedroogde
klaprozen in granaathulzen op de schoorsteenmantel.
Nu en dan keek de premier even van zijn schrijftafel op. Zijn blik bleef enige tijd
op de kleine, dorre bouquetten rusten, daarna schreef hij haastig verder: een ontwerp
voor een rede in de Kamer, een felle aanklacht tegen de symptomen van défaitisme,
die hij nog steeds meende waar te nemen. Hij haatte dat verstandelijk redeneren over
een compromis-vrede. ‘De grote ziekte van de ziel is de koude’, had hij vroeger eens
geschreven. En hij meende goed te doen nu, juist nu, met de vrede in het zicht,
Augustus 1918, de Kamer te helpen herinneren aan zijn woorden van 15 Juli 1914
in de Senaat: ‘Wij, ons vasthechtend aan dat wat van Frankrijk is overgebleven, wij
willen niet, wij kunnen niet dezelfde beproeving nog eens ondergaan. Het is niet
voldoende om helden te zijn. Wij willen overwinnaars zijn!’
Wee degenen die Frankrijk wilden beletten de vruchten van de overwinning te
plukken! Hij zou er op toezien, vóór de vrede en na de vrede. Plotseling herinnerde
Clemenceau zich dat hij reeds 77 jaar was en eind September 78 zou worden. Hij
liet het hoofd
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op de beide handen steunen. Wie zou op Frankrijk toezien als hij er niet meer was?
De wortels van het défaitisme lagen diep in dit volk. Zijn tijd was voorbij, hij werd
vermoeid en stram. Het was hem niet meer mogelijk, zoals vroeger, geregeld om vijf
uur in de ochtend op te staan en tien, twaalf uur per dag te werken, met een korte
ontspanning van een gymnastiek-oefening, een schermles of een wandeling met zijn
vier honden. De Spartaanse levenswijze van sobere maaltijden, geen alcohol
(uitsluitend water) en niet roken, had zijn energie lang op peil gehouden. Nu deden
de kwalen van de ouderdom zich gevoelen. Hij zou goed doen zijn erfenis te regelen,
bij testament te bepalen wie zijn boekenbezit zou erven en zijn kostbare Japanse
prenten. Zijn wandelstok met ijzeren greep en de beide bosjes gedroogde klaprozen
verlangde hij mee in het graf te nemen. Dit in ieder geval moest zijn laatste
wilsbeschikking inhouden.

[Een ruime, hoge spoorwagon in de militaire trein]
EEN RUIME, HOGE SPOORWAGON IN DE MILITAIRE TREIN waarmede Foch, vergezeld
door Weygand en admiraal Hope naar Rethondes in het bos van Compiègne was
gereden: aan de ene kant van de tafel de drie geallieerde bevelhebbers, aan de
overzijde de Duitse afgevaardigden Erzberger, graaf Oberndorff, majoor-generaal
Von Winterfeldt en kapitein ter zee Vanselow. Een bleek najaarszonnetje belichtte
de 8ste November 1918 de documenten, die Foch met een achteloos gebaar voor
zich had neergelegd, de geloofsbrieven van de Duitsers.
Zonder plichtplegingen nam Foch het initiatief met de vraag: ‘Wat is de bedoeling
van Uw bezoek? Wat wenst U van me?’
Erzberger, met een lichte buiging: ‘Wij zouden gaarne de voorwaarden der
geallieerden vernemen om tot een wapenstilstand te komen.’
‘Ik heb geen voorstellen te doen.’
Verbluft keken de Duitsers elkaar aan. Toen vroeg Oberndorff: ‘Hoe wilt U dan
dat wij ons uitdrukken? Wij zijn niet aan formele bewoordingen gebonden en willen
ook met genoegen zeggen, dat wij om Uw voorwaarden vragen.’
‘Ik heb geen voorstellen te doen.’
Erzberger begon de nota van president Wilson voor te lezen, maar Foch viel hem
in de rede: ‘Vraagt ge werkelijk om wapenstilstand. Zeg het dan - formeel.’
‘Ja, wij vragen er om.’
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‘Goed, dan kunt ge de condities horen.’ En Weygand begon de condities op te
sommen. Erzberger en Oberndorff luisterden er naar met onbewogen gezichten.
Daarna vertelde Erzberger, dat de Duitse regering opschorting van alle militaire
operaties verlangde, omdat er een revolutie was uitgebroken. Het was stellig ook in
het belang der geallieerden, dat de vloedgolf van het bolsjewisme niet door heel
West-Europa sloeg.
Foch luisterde met aandacht. Deze mededeling was nieuw voor hem en versterkte
hem in de overtuiging, dat de Duitsers voor ieder voorstel, zelfs het meest harde,
zouden zwichten. Hij onderbrak Erzberger's pleidooi voor clementie:
‘Uw land lijdt aan de ziekte van een verliezer. West-Europa zal zich tegen het
gevaar dat U noemde, wel weten te verweren.’
‘Wij vragen U nogmaals met aandrang de strijd onmiddellijk te doen staken.’
Foch, onbuigzaam: ‘Niet voor de wapenstilstand is getekend.’
‘Wij hebben tijd nodig om met onze regering overleg te plegen.’
‘Van onze kant gaarne alle medewerking om de onderhandelingen te bespoedigen,
maar de gestelde termijn waarbinnen de voorwaarden van kracht blijven, eindigt
Maandag 11 November, des morgens elf uur.’
Foch dacht aan de bespreking tussen Thiers en Bismarck. Jeugdherinneringen
kwamen boven, herinneringen aan de zegevierende stafmuziek van Duitse regimenten,
bijna vijftig jaar geleden.
Terwijl de Duitsers een adjudant naar het hoofdkwartier in Spa zonden om daar
de geallieerde voorwaarden aan de keizer en aan Ludendorffte overhandigen en
Erzberger zelf nog bleef om Weygand opheldering te vragen over enige punten,
telefoneerde Foch met Clemenceau: ‘Alles gaat goed, rapport volgt.’
Toen Clemenceau de volgende dag het verslag van de bespreking te Rethondes
ontving, kon hij zijn emoties niet langer bedwingen. Tranen rolden langs zijn zware
jukbeenderen. Het visioen van 1870, de nederlaag, de schande. Was dit nu alles
uitgewist, of was het nog maar een droom?
***
Halverwege de morgen, de 11de November, werd het nieuws van de ondertekening
van het wapenstilstandsverdrag te Parijs bekend. De emotie schoot uit in stormvlagen
van uitbundigheid en feestvreugde, voor velen met een inslag van droeve herinnering.
In
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een roes van ternauwernood-begrijpen trad men de nieuwe wereld van de vrede
binnen, mee-schuifelend in de massa's, die in de brandpunten van het stadsverkeer
te hoop liepen om de collectieve ontroering te ondergaan.
's Middags half drie kwam de Kamer van Afgevaardigden in bijzondere zitting
bijeen.
Toen Clemenceau door het gangpad naar zijn ministerbank liep, verstomde het
stemgeratel in de cirkel-helling van het amphitheater. Even een stilte, enkele seconden
slechts. Toen stond men op, spontaan, zonder dat iemand een teken had gegeven. En
men zong de Marseillaise.
Toejuichingen voor de ‘Vader van de Overwinning’. Clemenceau in zijn jaquet,
liep wat voorover gebogen alsof het hem zwaar viel de roem te dragen. Hij maakte
een afwerend handgebaar, besteeg het podium. In het geelachtig ivoren gezicht
schitterden de donkere ogen. Een gerimpelde hand die stilte vroeg.
Met een ontroerde stem richtte Clemenceau zich tot de afgevaardigden: ‘Laten
wij op dit moment de belofte afleggen om altijd, met alle kracht van ons hart voor
het openbaar welzijn te werken.’
Zijn lorgnet opzettend, begon hij daarna langzaam en duidelijk de bepalingen van
het wapenstilstandsverdrag voor te lezen. Na iedere clausule moest hij even ophouden
voor een klaterend applaus.
Ten slotte, in naam van de regering der Franse Republiek een eresaluut voor de
beide provincies Elzas en Lotharingen, die nu weer met het moederland waren
verenigd. Op het geroep ‘Elzas-Lotharingen!’ trad de Elzasser afgevaardigde Wetterlé
naar voren om op een der eerste banken plaats te nemen.
‘En nu’, hervatte Clemenceau, ‘eren wij onze grote doden, die de overwinning
voor ons hebben bevochten.’ Zwijgend stond men op; hier en daar hoorde men een
onderdrukte snik.
‘Maar laten wij verder zien, vrienden. Als de levenden terugkeren en opmarcheren
over de boulevards naar de Arc de Triomphe zullen wij hen toejuichen. Zij ontvangen
onze heilwensen voor het werk van de opbouw dat nu gaat beginnen.’
Kalm, beheerst, daalde de premier de treden van het spreekgestoelte af. Weer werd
het volkslied aangeheven, eerst wat schuchter, verward zelfs hier en daar in een
variatie van toonhoogten - toen, plotseling, verhief het lied zich tot een jubeling van
bruisend élan.
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[Dreunend gerucht van zware scheepsfluiten]
DREUNEND GERUCHT VAN ZWARE SCHEEPSFLUITEN, GELOEI VAN sirenes, auto-claxons
- in alle bescheidenheid ook het beieren van enige kerkklokken. Papiersnippers,
neerdalend in Broadway en 5th Avenue. New York vierde feest. Het was nog slechts
de ouverture tot de feestvreugde, die in de loop van de ochtend tot laaiend
enthousiasme zou opvlammen, als een ontlading van Amerikaanse emotionaliteit.
Aardige meisjes kusten de soldaten die zij tegenkwamen. Men wierp met confetti
en serpentines en ieder scheen er prijs op te stellen lawaai te maken met elk voorwerp,
dat zich daartoe leende. Auto's bleven in de massa steken. Achthonderd Barnard
College-girls voerden een reidans uit op Morningside Heights. Winkels sloten,
sommige met de aankondiging ‘Gesloten voor de begrafenis van de Keizer’.
Er werd een parade aangekondigd. In Harlem, de negerbuurt, begonnen straatbals.
De café's waren overvol. Potsenmakers haalden geld op met hun ruwe grappen: zij
liepen zingend rond met een doodkist, uit zeepdozen vervaardigd: ‘vervoer van de
Keizer, in stukjes!’ Een sneltekenaar schetste Wilhelm's portret op het trottoir en
nodigde ieder beleefd uit er op te trappen.
***
Mistroostig en vermoeid zat Wilhelm voor de natte treinruit. Het was
Maandagmiddag de 11de November zo vochtig als een Hollandse herfstdag maar
kan zijn. De trein ratelde over een rivierbrug; in de verte doemde de hoge Veluwezo
om op. Men had nu tenminste een plaats van bestemming, na een Zondag van
martelende onzekerheid.
De keizer en zijn staf, de vorige dag in zeven auto's aan het Nederlandse
grensstation Eysden aangekomen, hadden eerst daar, wantrouwig ondervraagd door
de dienstdoende officier, begrepen wat het betekende ergens als ‘ongewenste
vreemdelingen’ aan te kloppen. Zij hadden moeten wachten, uren lang, op instructies
van de ministerraad, in Den Haag in allernaast bijeengeroepen. En in melancholieke
stemming had Wilhelm, de handen op de rug, op het stationsemplacement lopen
ijsberen, steeds maar heen en weer, tot de kleine steentjes, in visgraatligging, hem
voor de ogen schemerden. In de verte hielden enige marechaussee's het publiek op
eerbiedige afstand. Men hoorde uitroepen van minachting voor ‘den Pruus’.
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De Nederlandse regering wilde niet van de tradities van het asylrecht afwijken. Maar
hoe de keizer onder te brengen? Men kon hem toch niet als een officiële gast
ontvangen en evenmin als militair geïnterneerde. Was een particulier soms bereid
zich over hem te ontfermen? En minister-president Ruys de Beerenbrouck telefoneerde
vele vrienden-kasteelbezitters, totdat hij eindelijk iemand vond, die wilde helpen:
Godard graaf Bentinck, eigenaar van het slot te Amerongen.
***
Laat in de middag stopte de keizerlijke trein te Maarn, het buurtstationnetje voor
Amerongen. Graaf Bentinck boog eerbiedig voor zijn gast, die, zonder naar zijn
gevolg om te zien, haastig in de grootste der gereedstaande auto's stapte. Een kwartier
later zwenkte de wagen van de brede klinkerweg met zijn zandbegroeiing van berken
en lijsterbessen af om over een zijweg bij Doorn op de brug voor het kasteelplein
aan te sturen.
In het voorportaal, fraai antiek gemeubileerd, met jachttro-pheeën aan de wanden,
werd Wilhelm voorgesteld aan gravin Nora Bentinck, die de keizer met fijne tact
geen enkele vraag over de reis stelde en hem dadelijk uitnodigde aan het brandend
haardvuur in de gobelinkamer plaats te nemen.
Met een zucht van ontspanning vlijde Wilhelm zich neer in een fauteuil naast de
schouw, de gravin complimenterend over de smaak, waarmede zij haar schilderijen
had gegroepeerd. Zijn blik bleef even rusten op een groot geschilderd portret van de
stadhouder-koning Willem III: een wat duistere afbeelding van een beheerst en
koelbloedig man, met dunne vastberaden lippen onder een fijne gebogen neus,
intelligente ogen, koel en peinzend onder de golving van een zware pruik.
‘Had hij maar iets meer van diens eigenschappen bezeten’, dacht de gravin, terwijl
zij vroeg of Zijne Majesteit iets wenste te gebruiken. ‘Als het mogelijk is’, sprak
Wilhelm, zich in de handen wrijvend, ‘liefst een kop warme originele Engelse thee’.
‘Beter nog’, antwoordde de gravin, ‘wij zullen U een echte Schotse “high tea” laten
opdienen, met alles wat daar bij hoort’, en zij gaf hoog op van de deugden van haar
Schotse huishoudster, die het leven op het kasteel hielp veraangenamen.
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[In Duitsland duurde de revolutie niet meer dan enkele dagen]
IN DUITSLAND DUURDE DE REVOLUTIE NIET MEER DAN ENKELE dagen - in eerste
aanloop althans. Er werd gestaakt, hier en daar geschoten. Arbeiders- en soldatenraden
installeerden zich met veel machtsvertoon in stadhuizen, fabriekskantoren en militaire
bureaux. De Duitser houdt nu eenmaal niet van wanorde. Een afdeling matrozen,
door geweervuur uit een der paleizen te Berlijn verdreven, keerde terug om met
stoffer en blik de glasscherven op te vegen.
Te Kiel werden marine-officieren gedegradeerd. Hier vielen slachtoffers, maar
niet veel. De opstandelingen lieten enkele commandanten met rust, Niemöller onder
anderen, die zich na de beschadigde U 151 te Pola te hebben achtergelaten, te Kiel
was komen melden voor nieuwe instructies. Hij trof er slechts de leegte aan van een
ontredderde organisatie. De rode vlag wapperde nu op de schepen.
Met verbazing sloeg Niemöller de experimenten in ‘vrijheid’ gade. Het
verwonderde hem niet dat enige bootslieden, die bij hem hadden gevaren, hem
kwamen smeken de leiding te aanvaarden van een contra-beweging tegen de willekeur
der arbeiders- en soldatenraden. Niemöller wees evenwel iedere aandrang van de
hand. Het spel was verloren, hij dacht naar Westfalen terug te gaan en rustig af te
wachten hoe zich de zaken zouden ontwikkelen.
De keizer gevlucht, Duitse vorsten afgezet, generaals in burgerkleren. Hoge
ambtenaren afgesnauwd door hun bureaupersoneel, ondernemers door hun arbeiders
gemolesteerd. De eerste communistische woelingen te Berlijn en in het Roergebied.
Was de bolsjewisering van Europa begonnen?
***
Stil en verlaten lag de Hamburgse haven. In het hoge gebouw van de
Hamburg-Amerikalijn aan de Binnenalster - het bekende Hapagkantoor met de trotse
woorden ‘Mein Feld ist die Welt’ boven de ingang - brandde licht in de directiekamer.
Novembermiddagen kunnen zo donker zijn.
Ballin had juist een lange brief aan von Bülow geschreven over het economisch
herstel van Duitsland. Hij voelde zich moe en terneergeslagen. Slapeloosheid kwelde
hem reeds sedert 1917. En sinds het aftreden van de keizer, voor wie hij steeds een
bijna vaderlijke genegenheid koesterde, had zich een diepe neerslachtigheid van hem
meester gemaakt. Hij dacht terug aan het spelevaren op de

P.J. Bouman, Revolutie der eenzamen

233
Elbe, eind Juni 1914; de heerlijke zomeravond aan boord van de Auguste Viktoria,
aan momenten van bange voorgevoelens.
Plotseling rumoer in het gebouw. Dreunende stappen op de trappen, het slaan van
deuren, een brekende ruit. Verstoord keek Ballin op. Het kantoor was grotendeels
gesloten, het personeel ontslagen of op wachtgeld. Het ‘Mein Feld ist die Welt’ gold
niet meer. Wie kon hem hier lastig vallen?
De deur van de directiekamer ging open. Zonder plichtplegingen traden vier
mannen binnen: matrozen met geweren en koppelriem, rode cocardes op de borst.
Zij kwamen het gebouw vorderen voor een arbeiders- en matrozenraad. Ballin
protesteerde. De indringers schreeuwden hem toe dat zijn tijd voorbij was. Het was
afgelopen met het kapitalisme van de Hapag! Als het nodig bleek, zouden ze de
directie opknopen.
Ballin liet de indringers uitrazen. Toen ze vertrokken waren, greep hij, trillend
van nervositeit het flesje met het slaapmiddel dat voor hem op zijn schrijftafel stond.
Hij ledigde het flesje in een half glas water, dronk toen gretig met grote teugen.
Beseffend wat hij had gedaan, in een vlaag van berouw, telefoneerde hij zijn huisarts.
De arts zag de situatie niet al te somber in; hij verzocht Ballin met hem mee te gaan
naar zijn naburige kliniek, voor 't uitpompen van de maag. Nu ineens en liefst te
voet, een kleine wandeling verdiende aanbeveling.
Op het ogenblik dat Ballin de kliniek betrad, viel hij, door een hartaanval getroffen,
levenloos neer.
***
Werkelijke geestdrift, iets van een revolutie-pathos, gaf te Berlijn alleen de
Spartacusgroep te zien. In December 1918 richtten Karl Liebknecht en Rosa
Luxemburg het blad de Rote Fahne op, orgaan van de communistische arbeiders,
waarin van dag tot dag een beroep op het volk werd gedaan om ‘de revolutie voort
te zetten’ en de regering Ebert-Scheidemann ten val te brengen. Het aantal stakingen
nam toe. In sommige ‘Arsol’-raden kregen de links-radicalen de overhand.
De redacteuren van de Rote Fahne beschuldigden de regering der
meerderheidssocialisten van reactionnaire neigingen. Waartoe diende de concentratie
van regimenten te Berlijn, die eerst waren gebruikt om een communistische opstand
in de Baltische provincies
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neer te slaan? De tegenpartij zweeg; de regering wist dat de communisten zich in
eigen vlees zouden snijden indien zij naar de wapens grepen, onvoldoende voorbereid,
zonder aanhang in het leger, zonder bekwame leiding.
Heftig protesteerde Rosa Luxemburg, fanatiek en onbeheerst als gewoonlijk, tegen
een besluit van het Congres der Arbeiders- en Soldatenraden - half December 1918
- om de politieke macht der raden aan de Nationale Vergadering over te dragen.
Afgevaardigden van de volks-marinedivisie vielen haar bij.
Toen Wels, commandant van Berlijn, daags voor Kerstmis de marine-divisie bevel
gaf de hoofdstad te verlaten, werden zijn orders niet opgevolgd. De matrozen eisten
uitbetaling van achterstallige soldij en bezetten een aantal gebouwen, ook het bureau
van het socialistische dagblad ‘Vorwärts’. Na straatgevechten werd de rust hersteld.
Bij de uitvaart van de slachtoffers kwam het tot nieuwe ongeregeldheden - het
voorspel van de Spartacusopstand, die de 10de Januari 1919 opvlamde.
Noske, de ‘bloedhond’, werd tot gouverneur van Berlijn benoemd. Hij vormde
een witte garde van studenten en arbeiders; een aantal regeringsgetrouwe regimenten
omsingelden de hoofdstad. Het verzet der communisten zakte spoedig in elkaar. De
leiders der Spartacisten oordeelden het raadzaam voor enige tijd van het toneel te
verdwijnen.
***
Half Januari werden Liebknecht jr en Rosa Luxemburg, die ten onrechte hadden
gemeend bij vrienden te Wilmersdorf, Berlijn-West, een veilige schuilplaats te vinden,
gearresteerd door soldaten van de brigade-Reinhardt, waarvan de staf in Hôtel Eden
was gevestigd.
Na een voorlopig verhoor vernamen de gevangenen dat zij naar de gevangenis te
Moabit zouden worden gebracht. De huzaar-officier Runge, die toezicht had te houden
op het transport, kende echter zijn instructies: het was wenselijk dat de
spartacisten-leiders de gevangenis niet bereikten.
Een auto kwam eerst Liebknecht halen. Bij het instappen reeds, kreeg hij met een
geweerkolf een slag tegen het achterhoofd. In een der lanen van de Tiergarten schoot
men hem enige kogels door het
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lichaam. ‘Bij een poging tot ontvluchten neergeschoten’, luidde het politie-rapport
in een terminologie die opgang zou maken.
Dezelfde auto haalde ook Rosa Luxemburg. Ook zij werd bij het instappen
bewusteloos geslagen. Een kogel deed de rest. De begeleidende onderofficier liet de
auto langs een kanaal rijden en wierp het lijk in het water. Het werd eerst na enige
maanden gevonden en met moeite geïdentificeerd.
***
De ondervoede Duitse bevolking vroeg zich angstig af, wanneer de toevoer van
levensmiddelen kon beginnen. Volgens de kranten lagen te Rotterdam
honderdduizenden tonnen voedsel - gereed voor transport - opgeslagen. Maar de
bepalingen van het wapenstilstandsverdrag bleven van kracht: nog steeds blokkade.
Bovendien het verbod om de Duitse goudreserves aan te spreken tot aankoop van
levensmiddelen in het buitenland.
Te Trier onderhandelde Erzberger enige malen met Franse en Engelse
afgevaardigden. De Fransen verweten de Duitsers dat de uitlevering van de vloot
nog niet was begonnen. Erzberger hoopte echter de Duitse schepen als object voor
onderhandeling te gebruiken tot spoedige opheffing der blokkade. Men draaide in
een kring rond.
In afwachting van de conferentie te Parijs, die binnenkort zou worden geopend,
meenden de Fransen op geen enkel Duits voorstel te kunnen ingaan. De overwinnaars
konden wachten. Carthago zou verwoest worden; het lag in de ijzeren greep van het
Franse militairisme.

[Clemenceau onderbrak zijn voorbereidende werkzaamheden]
CLEMENCEAU ONDERBRAK ZIJN VOORBEREIDENDE WERKZAAMheden voor de
conferentie om te Oxford een ere-doctoraat in de rechtswetenschap in ontvangst te
nemen. Te Londen ontmoette hij Lloyd George, voor het eerst na de 11de November.
Toen Lloyd George informeerde of Clemenceau hem nog iets te zeggen had vóór
de komende vredesonderhandelingen, stoof de Oude Tijger op:
‘Zeker heb ik iets te zeggen; ik moet U zeggen dat ik van de dag van de
Wapenstilstand af in U een vijand van Frankrijk heb gezien.’
‘Welnu’, antwoordde Lloyd George kalm, ‘is dat dan niet onze traditionele
politiek?’
***
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Te Parijs schenen beide dit korte maar heftige onderhoud vergeten te zijn. De twee
premiers sloten zich aaneen tegen een te sterke inmenging van Amerika in ‘Europese
aangelegenheden’.
Raadslieden van de Amerikaanse president wezen hem er op, dat hij in Januari
1918, reeds direct na opening van de conferentie, op taaie tegenstand moest rekenen,
vooral van Clemenceau, die Wilson de publicatie der ‘veertien punten’ nog steeds
niet had kunnen vergeven. Was het niet verstandiger het beleid der Verenigde Staten
van Washington uit te bepalen en de onderhandelingen aan enige geroutineerde
diplomaten over te laten? Maar Wilson luisterde niet naar deze raad.
Verbitterd en chronisch overwerkt, geraakte hij in de maalstroom van een politiek
waarin de hoofdzaken bijna niet van de bijkomstigheden waren te scheiden. Nu eens
diepgaande besprekingen van de ‘Big Four’ in het Hôtel Crillon, het oude paleis van
Murat, dan weer ontvangsten van deputaties uit alle delen van de wereld. Kopten,
Armeniërs, Slovaken, Arabieren en Zionisten antichambreerden in de vertrekken der
Quay d' Orsay. Emir Feisal reciteerde een volledig hoofdstuk uit de Koran, kolonel
Lawrence ontvouwde een plan voor een pan-Arabische Liga. Ieder kwam met
belangrijke voorstellen, maar vele kernproblemen bleven onbesproken.
De knapste deskundigen op financieel gebied, Keynes onder anderen, verveelden
zich in het Hôtel Majestic, omdat de Big Four geen van hun rapporten in bespreking
wensten te nemen. Men zou er later wel aan toekomen, zei men.
Moeizaam zocht Wilson zijn weg tussen de diplomaten, waarvan hij sommige tot
dusver slechts bij name had gekend: Arthur Balfour, door Clemenceau ‘de meest
gracieuze en beleefde van de onverzettelijken’ genoemd, Lord Robert Cecil, de
Christen die naar zijn beginselen probeerde te leven, vol afweer tegen iedere
argumentatie die niet in zijn principes paste, Lord Milner, intelligent en sentimenteel,
Botha, Smuts en anderen.
Botha hield er van als ‘vrij man’ de stad te doorkruisen; hij herinnerde zich het
najaar van 1902 toen hij als beginneling in de politiek zijn eerste ervaringen opdeed
met de intrigues der Europese kabinetten. De gang van zaken verontrustte hem. Hij
had zich de ‘peacemaking’ anders voorgesteld. Met vuur bepleitte hij de oprichting
van een Volkenbond naar het project van Wilson. ‘Soms kan de daad van een dwaas
een oorlog uitlokken’, meende Botha,
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‘maar er is de wijsheid van de wereld voor nodig om de vrede weer te vestigen’ van een georganiseerde wereld wel te verstaan.
Clemenceau slaagde er in Wilson geleidelijk te isoleren. Bij het ontbreken van
een vooropgesteld Amerikaans plan liep de discussie gewoonlijk over Britse of Franse
voorstellen. Lloyd George verleende alle gewenste bemiddeling, al kon men zijn
koers niet altijd even duidelijk waarnemen. De ‘Keltische tovenaar’ veranderde
meermalen snel en onverwacht van inzicht. Men beschreef hem als een prisma,
waarin het binnenvallend licht veelkleurig werd gebroken. Sommigen noemden de
charmeur met zijn vrouwelijke impulsiviteit de ‘femme fatale’ der conferentie.
In ieder geval slaagde Lloyd George er in Wilson te doen geloven, dat hij diens
beste vriend was. Meer moeite kostte het hem de president er van te overtuigen, dat
het ontwerp-vredesverdrag in wezen slechts weinig afweek van het ideaal der ‘veertien
punten’.
Het was een boeiend schouwspel ‘de vier groten’ in onderhandeling te zien. Meestal
zaten zij in Wilson's studeervertrek om de half-ronde open haard, Clemenceau in het
midden. Lloyd George sprak veel en nadrukkelijk; hij werd nu en dan door Wilson
in de rede gevallen, voor zover Orlando dat reeds niet had gedaan.
Clemenceau, zwijgzaam, leunde achterover in zijn stoel, de ogen dikwijls gesloten.
Hij had de gewoonte om steeds zijn handschoenen aan te houden. Geen trek op zijn
rimpelig gezicht verried dat hij het betoog volgde, maar soms kon hij plotseling heftig
tegen Wilson uitvaren - een uitbarsting van woorden, gevolgd door een hol en diep
gehoest.

[Het is een uitzondering als militairen en burgers]
‘HET IS EEN UITZONDERING ALS MILITAIREN EN BURGERS elkander begrijpen,
maarschalk!’ Driftig, met een gebaar van wanhoop, stond Keynes op. Foch staarde
hem verbaasd aan.
‘Een wapenstilstand is een militair feit...’
‘Neen, maarschalk’, viel Keynes hem in de rede, ‘er zijn geen louter militaire
feiten. Uw legers leven niet op een afzonderlijke planeet. Iedere militaire handeling
kent haar duizendvoudige echo in het civiele leven. Ge hebt in Uw treinwagon in
het bos van Compiègne niet begrepen, dat het stoppen van de strijd, de bezetting van
Duitsland en het voortduren der blokkade ons voor een reeks problemen plaatst, die
buiten Uw gezichtskring vallen. En ge hebt eigenmachtig als deskundige op Uw
gebied beslissingen
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genomen, zonder deskundigen over het neven-effect van Uw daden te raadplegen.’
Foch keek zijn werkkamer in het Hôtel des Invalides rond met de hulpeloze blik
van iemand, die zich niet meer zeker van zijn zaak voelt en graag een bondgenoot
zon zien binnenkomen.
‘Een wapenstilstand is slechts een voorlopige maatregel, een weg naar de vrede.
Daarvoor is de conferentie bijeengeroepen, Mr Keynes. We kunnen nu genoeg
deskundigen horen, meer dan ons lief is.’
Foch lachte smalend. Hij had de gewoonte om bij irriterende gesprekken met
burgers zijn onderlip te laten zakken en zijn tong met een zacht-klappend geluid
langs de onderrand van zijn kunstgebit te laten glijden.
‘Als korte overgangstoestand, ja. Maar als een wapenstilstand maanden, een half
jaar wellicht, duurt, is het simpele feit van een voortgezette blokkade méér dan een
in toom houden van een gebroken leger: de hantering van het scherpe zwaard van
de honger, óók tegen vrouwen en kinderen gericht, vergeet U dat niet!’
Een spel van kat en muis. Het intellect van Keynes drong het starre soldatenverstand
in een hoek. Foch trachtte zich te verweren, tevergeefs. De Engelsman, gesoigneerd,
met geestig tintelende ogen in een bleek gezicht met zwarte snor, had zijn kalmte
herwonnen en ging nu tot een vuurwerk van ironisch geformuleerde paradoxen over,
welke de maarschalk nog meer uit het veld sloegen dan de bittere verwijten, die hij
zo juist had opgevangen.
Foch, autoritair, rechtlijnig in zijn denken, streng-katholiek opgevoed, met alle
hardnekkigheid van zijn boerenafkomst, openhartig, zonder ijdelheid. En tegenover
hem, op dit moment, Engeland's meest brillante econoom, een man van geniale
denkbeelden, van artistiek temperament, in staat om in een ruime kring om eigen
geleerdheid heen te lopen; een van de weinige voormannen op wetenschappelijk
gebied, die hun kennis niet als een bochel meetorsten, een literair talent met
merkwaardige waarnemingsgaven, die hem steeds tot nieuwe inzichten voerden.
Foch stond op. Met een hoffelijk gebaar geleidde hij Keynes naar de deur. Tenslotte
deed hij slechts zijn plicht als Fransman en als militair; al het andere interesseerde
hem eigenlijk weinig.
***
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De conferentie sleepte voort. De secretarissen en typisten in het Hôtel Majestic kregen
steeds meer belangstelling voor het Parijse nachtleven. De journalisten verveelden
zich en begonnen op enigszins spottende toon over Wilson te schrijven.
De Big Four hadden het nog steeds druk. Zij discussieerden drie middagen over
de vraag hoeveel stemmen Brazilië zou krijgen in een subcommissie (waarin eigenlijk
niets door stemming werd beslist).
Keynes had van zijn regering toestemming gekregen besprekingen met de Duitsers
bij te wonen te Trier en te Spa, om een oplossing te vinden voor het
blokkadevraagstuk. Veel hing van de houding der Duitse afgevaardigden zelf af, die
door de waan bevangen waren, dat de Duitse schepen nog steeds de waarde van een
onderhandelingsobject bezaten en bovendien de ongegronde hoop koesterden, in de
Verenigde Staten een lening te kunnen sluiten om de aankoop van levensmiddelen
te financieren.
De besprekingen verliepen moeizaam, tot voldoening van de Fransen, die niet de
minste belangstelling toonden voor een oplossing der hangende geschillen. De Duitse
deputaties schenen niet te begrijpen op welke punten zij zich toeschietelijk moesten
tonen om de Engelsen, die hun niet ongunstig gezind waren, in de kaart te spelen
tegen de Franse gedelegeerden. Slechts één van de Duitsers, de Joodse bankier
Melchior uit Hamburg, perfect Engels sprekend, scheen de situatie te overzien en
slaagde er nu en dan in op subtiele manier voorstellen van Keynes te steunen.
Keynes gevoelde zich tot Dr Melchior aangetrokken. Hij beschreef hem als een
kleine man, bijzonder net gekleed, met een hoog stijf boord, schoner en witter dan
ieder ander boord. Kort geknipt, grijs haar, eerlijke ogen, de ogen van een verdwaald
dier. En Keynes waagde het, buiten alle officiële besprekingen om, in gesprekken
van man tot man, in relatie te treden met Dr Melchior, hem aanwijzingen gevend
over de te volgen gedragslijn. Indien Melchior zijn landgenoten kon bewegen hun
hoge toon te laten varen en hun een verklaring kon uitlokken de verplichting tot
uitlevering der schepen zonder enige restrictie te willen nakomen, meende Keynes
wel mogelijkheden te zien als blokkade-breker op te treden. Hij bad Lloyd George
op zijn hand, hij zou zien. Er waren nog mogelijkheden.
***
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Het blokkadeprobleem stond op de agenda voor de zitting van de Opperste
Oorlogsraad, de 8ste Maart 1919. De bijeenkomst - er waren 59 deelnemers - werd
gehouden aan de Quay d'Orsay, in de kamer van minister Pichon: een opulent vertrek
met gobelins, door Rubens voor Henri Quatre en Maria de Medicis ontworpen.
De rij van afgevaardigden was in hoefijzervorm opgesteld, Clemenceau en Foch
in het midden. Links van Foch de Japanners, de Italianen, Engelsen en Amerikanen,
aan de andere kant een groep Fransen.
Er kwamen eerst punten van ondergeschikte betekenis aan de orde, toen de
blokkadekwestie. Lord Robert Cecil, in zijn functie als voorzitter van de Economische
Raad in de Oorlogsraad vertegenwoordigd - hij zat tussen Lloyd George en Balfour
op de eerste rij, Keynes en admiraal Hope achter hem - opende de discussie met een
toelichting. De uitlevering der schepen was een belangrijke zaak, maar men mocht
deze niet verwarren met de zo dringend noodzakelijke voedselvoorziening van het
Duitse volk. Het leek gewenst bij uitlevering van de schepen Duitsland's liquide
middelen, met inbegrip van goud, voor de aankoop van levensmiddelen vrij te geven.
Monsieur Klotz schudde het hoofd. Liquide middelen? Er waren geen andere
liquide middelen dan het goud van de Reichsbank en dat eiste Frankrijk als onderpand
voor het nakomen der verdragsbepalingen. M. Clémentel viel hem bij. Bovendien,
het eindverdrag kwam in 't zicht. Men moest oppassen voor overhaaste maatregelen.
Hoover betwijfelde of de Duitsers te Spa zouden willen verklaren hun schepen uit
te leveren in ruil voor levensmiddelen. Het debat werd verward. Er kwamen technische
details aan de orde, de grote lijn ging verloren. De Fransen knikten goedkeurend.
Plotseling vroeg Lloyd George het woord. Hij had tot dusver gezwegen maar wie
hem kende, wist dat hij zich had geërgerd. Zijn onstuimige woorden vaagden alle
haarkloverijen weg. Begreep men dan niet dat de eer der geallieerden in het geding
was? Het was wel volgens de letter, maar niet naar de geest van het
wapenstilstandsverdrag om het thans verslagen volk verder te doen hongeren. Zelfs
de Duitse vissersvloot had niet mogen uitvaren om een paar haringen te vangen. Het
was niet in het belang der overwinnaars de haat van de Duitsers tot een hoogtepunt
op te voeren; zeker niet met het bolsjewistisch gevaar op de achtergrond.
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Clemenceau diende van repliek. Men moest zich er voor hoeden zich te laten
intimideren door dreigementen met het revolutiespook. De Duitsers hadden beloofd
hun schepen uit te leveren doch kwamen hun toezegging niet na.
Weer kwam het debat op een zijspoor. M. Klotz legde nogmaals de nadruk op de
belangen, die Frankrijk had bij het Duitse goud. Plotseling werd een telegram voor
Lloyd George binnengebracht (een doorgestoken kaart, het telegram lag reeds eerder
gereed). De Britse premier las het telegram voor met geagiteerde stem. Generaal
Plumer, chef van het Britse bezettingsleger in Duitsland, seinde dat het sterftecijfer
van vrouwen en kinderen nog steeds steeg. Het aantal zieken nam toe. De
warhoopsstemming van de bevolking kon gevaarlijk worden. De generaal meende
niet meer te kunnen instaan voor zijn troepen, die het niet verdroegen hongerende
kinderen in de straten te zien rondlopen...
De Fransen verloren terrein. Men kwam overeen dat toevoer van levensmiddelen
mogelijk moest worden gemaakt, maar dan moesten de Duitsers eerst formeel
verklaren dat zij afstand zouden doen van hun schepen. Clemenceau stelde voor dat
maarschalk Foch naar Spa zou reizen om dit aan Erzberger mede te delen.
Lloyd George doorzag de bedoeling van het voorstel; Foch zou het ultimatum op
een toon overbrengen, die de Duitsers in hun verzet zou doen volharden. ‘Neen’, zei
Lloyd George met zijn beminnelijkste glimlach, ‘ik heb een ander voorstel. Dit heeft
iets met schepen te doen en ik zie een maarschalk liever op het land bezig. Was de
maarschalk wel geheel vrij van zeeziekte? Was het niet beter de Britse admiraal
Wemyss naar Spa te sturen?’
Foch, die Lloyd George niet geheel begreep, lachte onzeker. Toen men hem zag
lachen en Lloyd George eveneens, gaf dit de aanwezigen de indruk dat de spanning
was geweken - en men haastte zich, tevreden over de verbeterde verstandhouding,
met de missie van admiraal Wemyss accoord te gaan.
Nu begon Klotz weer bezwaren te maken. Hij kwam terug op de kwestie van het
goud. Lloyd George, de grootste verbazing veinzend, nam Klotz van top tot teen op.
Een wat plomp gebouwde Jood, deze Klotz, weinig sympathiek met zijn dwalende
ogen, zijn brede neus en zijn zware, vormloze snor. Lloyd George, die hem altijd
had veracht, zag nu zijn kans schoon om zijn tegenstander ruw opzij te schuiven.
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‘Wat!’ riep hij, ‘met het leven van millioenen vrouwen en kinderen op het spel, wordt
hier over goud gepraat?’ En hij leunde voorover, met suggestieve gebaren een tas
aanduidend waarin grijpgrage handen goud opstapelden. Iedereen keek Klotz met
minachtende blikken aan; het latent aanwezige antisemitisme werd ineens een
dreigende, bijna tastbare realiteit.
Zich pathetisch tot Clemenceau wendend, vroeg Lloyd George de Franse premier
of deze een einde wilde maken aan dergelijke methoden van obstructie. En anders,
riep hij, zon Klotz op één lijn staan met Lenin en Trotzky die het bolsjewisme in
Europa propageerden. Men hoorde fluisteren en lachen: ‘Trotzky, Klotzky’.
Kolonel House viel Lloyd George bij. De zes Japanners, die niet veel van het debat
hadden begrepen, gaven tekenen van instemming. De Franse oppositie was gebroken.
Clemenceau troostte zich met de gedachte, dat hij slechts enkele concessies had
moeten doen. In het algemeen gaf het ontwerpvredesverdrag zijn opvattingen te zien.
Carthago was verwoest, Duitsland zou niet weer uit het stof verrijzen, daar bleven
de Franse wapens borg voor.
Wilson, teleurgesteld, behield de vage hoop dat het pact van de Volkenbond, in
het verdrag opgenomen, het uitgangspunt zou kunnen vormen voor betere
internationale verstandhoudingen. Eens zouden de overwonnenen tot de Volkenbond
toetreden; eens zou men elkander leren begrijpen en waarderen.

[De strakke lijnen van de perken en gazons in de slottuin]
DE STRAKKE LIJNEN VAN DE PERKEN EN GAZONS IN DE SLOTTUIN van Versailles, in
de lichte tinten van het voorjaarsgroen, worden in de middag van de 7de Mei 1919
doorbroken door een stralenspel van fonteinen. Het slot ligt eenzaam in voorname
rust. De aandacht is deze dag gericht op het kasteel-hotel Trianon rechts achter het
monumentale bassin vol allegorische beeldhouwwerken, sluitstuk en achtergrond
van een tuinarchitectuur, die de herinnering aan de ‘Grote Eeuw’ wakker houdt.
Rondom Trianon-Palace Hôtel bedrijvigheid van politieauto's en militairen. Er is
contrôle op ieder die de tuin binnengaat. Op het bordes van het Hotel verdringen
zich journalisten, fotografen en
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filmopnemers. Een peloton jagers, onder bevel van een een-ogige luitenant, de borst
vol onderscheidingstekens, neemt zijn plaats in voor de hoofdingang.
Tien minuten later, kwart overtwee, rijdt de auto van Clemenceau voor.
‘Presenteert... geweer!’ Een haag van bajonetten rijst omhoog. De heer William
Martin, chef van het protocol, staat gereed om de Franse premier te ontvangen en
naar de conferentiezaal te leiden.
Buiten rolt de ene auto na de andere aan. Een officier op het bordes geeft telkens
een teken aan de luitenant. Keer op keer worden de geweren gepresenteerd; de
een-ogige luitenant staat daarbij stram in de houding, zijn sabel omhoog, het gevest
aan de helm.
Door een zijdeur dragen militairen pakken boeken naar binnen, in wit linnen
gebonden exemplaren van het verdrag.
Intussen is maarschalk Foch gearriveerd. Vlug stapt hij uit zijn donkerblauwe
limousine en inspecteert het piket, levendig, met een vrolijke oogopslag. Een handdruk
voor de luitenant, en de opperbevelhebber, lenig voor zijn jaren, snelt de treden van
de stoep op. Kodaktoestellen krikken, film-apparaten gonzen. Foch, voorgegaan door
de heer William Martin, glanzend correct in zijn geklede jas, verdwijnt in de
schemerruimte der vestibule tussen uniformen, diplomaten-ambtscostuums en kale
hoofden.
Lansing, Bratianu, Venizelos... De journalisten maken hun aantekeningen. Wie
de conferentie van Parijs heeft bijgewoond vergist zich niet meer.
Om tien minuten voor drie een glanzende wagen met een Amerikaanse standaard.
Een officier naast de chauffeur in marine-uniform. In de auto Wilson, alleen. Hij
groet glimlachend, de hoge hoed in de hand, werpt een reisdeken opzij en stapt uit.
Voor het peloton jagers heeft hij een vriendelijk saluut.
In de conferentiezaal, verblindend licht door haar acht hoge ramen en de overdaad
van spiegels in omlijstingen van wit lakwerk vol gouden ornamenten, staan de
gedelegeerden druk pratend in groepjes bijeen. Clemenceau onderhoudt zich met
Wilson. Orlando drukt links en rechts handjes, geaffecteerd en luidruchtig.
Geleidelijk begint men plaats te nemen op de vergulde stoeltjes achter de tafels,
met de rijen boekdelen van het verdrag. Buiten hoort men het peloton inrukken. Het
wachten is op de Duitsers! Een auto schuift remmend over het kiezel. Daar zijn ze!
Maar
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neen, het zijn de Duitsers nog niet. Paderewski, de piano-virtuoospresident der Poolse
republiek, treedt binnen - een ogenblik verwonderd over de afwachtende blikken op
hem gericht.
Opnieuw stilte, men luistert of men auto's hoort. In de vestibule slepen officieren
en journalisten tafeltjes aan, om op geïmproviseerde staanplaatsen door bovenruiten
in de conferentiezaal te gluren.
Voetstappen bij de achteringang van de zaal. Een stem van een der portiers:
‘Messieurs les délégués allemands.’ De heer William Martin verzoekt de Duitsers
hem te volgen. ‘Les voilà, les boches’, fluisteren een paar Fransen. De ‘boches’ zien
er anders uit dan de stereotype caricaturen jarenlang te zien hadden gegeven.
Voorop de leider van de deputatie, graaf Ulrich von BrockdorffRantzau, voornaam,
bleek, smalle slapen, een fijn-gebogen neus, geprononceerde kin, ietwat geaffecteerd
met zijn monocle, doch niet onsympathiek. Ook de anderen afwijkend van ‘de
Duitser’, volgens de geijkte voorstelling: het goedmoedig-schrandere gezicht van de
vakverenigingsleider Giesbert, de bescheidenheid van Leinert en van Landsberg, de
peinzende blik van professor Schücking, de kenner van het volkenrecht; naast hem
Dr Melchior, de kleine Hamburgse bankier, schuchter maar beheerst.
Von Brockdorff, voorbereid op het morele spitsroeden lopen, voelt de
vijandig-triomfantelijke minachting der aanwezigen tot in het diepst van zijn ziel.
William Martin wijst de Duitse gedelegeerden hun plaats. Na enige seconden
aarzeling, buiten de protocolaire bepalingen om, rijzen alle gedelegeerden op en
blijven staan tot de Duitsers zijn gezeten. Von Brockdorff gaat zitten, staat weer op
als Dutasta, secretaris-generaal der conferentie, hem een exemplaar van het verdrag
komt brengen. ‘Ik heb de eer U hierbij de vredesbepalingen te overhandigen’.
De graaf neemt het dikke boek met een lichte buiging aan. Hij gaat zitten, legt het
boek gesloten naast zich neer. Dan, in gedachten verzonken, werpt hij zijn zwarte
handschoen op de witlinnen band.
Clemenceau krijgt het woord:
‘Het uur van afrekening heeft thans geslagen. Gij hebt ons om vrede gevraagd;
wij zijn in staat dat verzoek in te willigen. Dit document, dat U door de
secretaris-generaal der conferentie is
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overhandigd, zal U zeggen welke voorwaarden wij hebben vastgesteld. Ik moet
hieraan toevoegen, dat de vrede door de hier vertegenwoordigde volken te duur is
gekocht, dan dat wij allen niet eensgezind besloten zouden zijn, om door alle
middelen, die in onze macht staan, alle rechtmatige voldoening te verkrijgen, waarop
wij aanspraak maken. Er zullen geen mondelinge beraadslagingen plaats vinden.
Opmerkingen moeten schriftelijk worden medegedeeld.’
Von Brockdorff luistert, met gebogen hoofd, de blik strak gericht op de zwarte
handschoen voor hem; de zwarte handschoen op de wit-linnen band van het verdrag.
Enige gedelegeerden geven zich een houding door nonchalant in het boek vóór hen
te bladeren.
Wanneer Clemenceau is uitgesproken, maakt von Brockdorff een mat handgebaar.
Het is hem toegestaan te antwoorden. Twee tolken gaan achter zijn stoel staan. Von
Brockdorff haalt enige vellen papier te voorschijn, hij zet een bril met zwaar
schildpaddenmontuur op, maakt even een beweging alsof hij wil opstaan, maar blijft
zitten...
Zittend spreekt hij zijn rede uit. De eerste woorden reeds kenmerken de fijne
polemicus, de man die meer op het hart heeft dan diplomatiek nietszeggende formules:
‘Er wordt van ons verlangd te bekennen, dat wij de enige schuldigen zijn aan de
oorlog. Zo'n bekentenis zou in mijn mond een leugen zijn!’ En dan zin voor zin een
openhartige analyse van Duitsland's schuld en zwakte, doch ook het contra-verwijt,
dat de geallieerden de blokkade zoveel langer rekten dan nodig was geweest en
daarmede de dood van vele burgers - van veel kinderen vooral - op hun geweten
hadden.
De accoustiek in de zaal is slecht. Ook de tolken die het betoog in het Frans en in
het Engels vertalen, zijn moeilijk verstaanbaar.
Clemenceau geeft tekenen van ongeduld. Zodra von Brockdorff zwijgt, vraagt hij:
‘Il n'y a pas d'autres observations?’
Als de Duitser het hoofd schudt:
‘La séance est levée’. Het is twee minuten voor vier.
Stoelen worden achteruit geschoven. Staande ziet men toe hoe de Duitsers de zaal
verlaten.
In de vestibule steekt von Brockdorff een sigaret op, herneemt hij het hautain air
van onaandoenlijkheid. Hij is asgrauw, zijn ogen
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liggen diep in de kassen en hij sleept een weinig met het ene been. Zijn secretaris
helpt hem in de grijze auto stijgen.
Zodra de Duitsers het hek zijn uitgereden, komt het peloton jagers te voorschijn.
Wéér de commando's van de een-ogige luitenant, wéér rijden de auto's voor. Op het
hordes koesteren gedelegeerden zich in de voorjaarszon.
Bij het vertrek van Clemenceau klinkt een luide, langdurige ovatie.
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Vierde boek
De brug der zuchten
1919-1933
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[Geen gewone 14de Juli ditmaal]
GEEN GEWONE 14DE JULI DITMAAL. GEEN TRADITIONEEL HERDENKEN VAN DE VAL
VAN DE BASTILLE, MAAR EEN FEEST DER OVERWINNING, VOL VREUGDE OVER DE
ONDERGANG VAN de gehate aanvaller.
14 Juli 1919, de eerste nationale feestdag na vier bange jaren zonder vreemde
overheersers op vaderlandse grond. De eerste feestdag na 1871 waarin men niet aan
de vernedering van de Frans-Duitse oorlog behoefde te denken.
De Place de l'Etoile ging schuil onder een opeenhoping van erepoorten en
omkranste palen, waaraan lange banieren breed-uitwaaiend klapperend ritselden. De
Arc de Triomphe was eindelijk weer een echte triomfboog!
Van alle kanten langs de lijnen van de ster der boulevards, bewogen menigten zich
naar het middelpunt om het grote défilé te aanschouwen. De meesten hadden zich
echter reeds vergenoegd met een plaatsje langs de Champs-Elysées, die als een kanaal
in een bedding van groen en vlaggen, de toegangsweg zou vormen voor de
paraderende regimenten.
Op de officiële tribune tegenover de Arc de Triomphe werden de ministers
ontvangen. Bij de komst van Clemenceau een tot gewoonte geworden ceremonie:
twee Elzasser meisjes in nationale dracht, die bloemen aanboden en daarvoor met
een klinkende kus werden beloond.
Nu arriveerden ook de hoge militairen: Foch, enigszins krombenig als een
ruitergeneraal van de oude stempel. Weygand, klein en mager, met felle heersersblik.
Joffre, goedmoedig en blozend, terend op vroegere roem.
Tromgeroffel en bazuingeschal bij aankomst van de President, die een bos bloemen
bij het oorlogsgedenkteken neerlegde en toen naast Clemenceau plaats nam.
Het défilé begon 's morgens even over half negen met een optocht van
oorlogsverminkten, die keurig in de houding probeerden te lopen. Een regen van
bloemen daalde op hen neer. Van de top der Arc de Triomphe werden vuurpijlen
afgeschoten; daarna zag men het ontplooien van een indrukkend grote driekleur.
De garderegimenten der kurassiers trokken voorbij. Kransen stapelden zich op bij
het Monument der Doden. Het défilé ging
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voort: de infanterie, in dichte gelederen, een tank-afdeling. Toen een aantal
Amerikaanse regimenten, aangevoerd door generaal Pershing zelf. De stafmuziek
speelde in snel rhythme het populaire Amerikaanse lied Over There, dat met de
Madelon-melodie, de Tipperary-mars was gaan verdringen.
Stormachtig juichte het publiek de Belgen toe. Evenzo de gesloten formaties der
Britse legioenen, voorafgegaan door generaal Haig met tweehonderd vaandeldragers.
Steeds weer zag men nieuwe troepen tussen de boomrijen der Champs-Elysées
opdoemen. Het gejuich was niet van de lucht. Welk een 14de Juli: Frankrijk was
herrezen!
Toen het regiment, dat de parade sloot, voorbijtrok, zag men Clemenceau opstaan.
Een laatste saluut, een laatste blik op de Arc de Triomphe in overwinningstooi.
's Avonds, in zijn kamer in de Rue Franklin, kleedde Le vieux Tigre zich langzaam
en zorgvuldig voor het regeringsdiner. Zijn rokcostuum hing in de kast naast de
soldatenoverjas, die hij aan het front placht te dragen. ‘Feestkleding’, gromde
Clemenceau. ‘Als men maar weet, bij ons in Frankrijk, dat de overwinning soms
moeilijker is te dragen dan een nederlaag. Achter de overwinning kan een leegte
liggen. De leegte van het ontbrekend ideaal. De nederlaag doet een beroep op nieuwe
krachtsinspanning. Hij kent de prikkel van het wraakgevoel-met een toekomstige
overwinning in het verschiet.’
***
Nog eer te Parijs de laatste guirlandes van het overwinningsfeest waren opgeruimd
en de tribunes afgebroken, vond in de grote hal van het universiteitsgebouw te
München een sobere plechtigheid plaats: de onthulling van een monument door een
aantal burgers van de stad aan de universiteit geschonken, als blijk van Duitse trouw
en Duitse hoop.
Een bronzen afgietsel van Polycletes ‘Speerdrager’. Niet op het gladde brons en
de edele lijnen van het lenige mannenlichaam bleven de ogen rusten, maar op het
onderschrift, in zware letters op donker marmer.
‘Invictis victi victuri.’
‘Aan de onoverwonnenen dragen dit gedenkteken op, de overwonnenen, die later
zullen overwinnen.’
***

P.J. Bouman, Revolutie der eenzamen

251
Indien Plutarchus in zijn ‘Parallelle Levens’, een der grote boeken van de Oudheid,
bewees dat een vergelijkende studie over de levensloop van historische figuren zich
met vrucht laat lezen, zou voor de moderne geschiedenis een beschrijving van
‘contrasterende levens’ niet misplaatst zijn. In sommige polaire tegenstellingen van
's mensen geest en lot liggen immers enkele sleutels tot het doorgronden van de
gebrokenheid onzer cultuur en tot het besef van onze machteloosheid om de
slingerwijdte van de schepping in een geordend geschiedverhaal onder te brengen.
Op het ogenblik dat Hitler zich te München, begin Augustus 1914 als
oorlogsvrijwilliger meldde, was juist een andere verdwaalde uit de Duitse grenslanden,
de dichter Rilke, in dezelfde stad aangekomen om in Hotel Marienbad zijn intrek te
nemen. En terwijl Hitler op dat moment de hemel dankte dat het hem vergund was
ten strijde te trekken, voelde de andere onevenwichtige, de andere eenzame uit het
randgebied der burgerlijke samenleving, de grond onder de voeten wegzinken.
‘Gelukkig degenen die er in zijn, die meegesleurd worden, waarvan de gevoelens
overstemd worden’, schreef Rilke. Hij bleef een buitenstaander, die zijn plaats in de
algemene oorlogsvoering niet wist te bepalen. Zijn werk bleef liggen, onvoltooid.
Voor de geest scheen geen plaats te zijn in deze verwarde wereld. ‘En wat zal het
zijn’, schreef Rilke, ‘wanneer wij eens met knikkende knieën afdalen van de gebergten
der smarten, waar men ons nog steeds tegenop sleept?’ Gedurende enige tijd in
Oostenrijkse militaire dienst geroepen, onderging hij deze dwang als een boom, die
men ondersteboven had gezet, de wortels in de lucht, de kroon in de aarde begraven.
In November 1918 na vele omzwervingen te München teruggekeerd, volgde Rilke
de gebeurtenissen der revolutie. ‘Onder het mom van een grote omwenteling’, luidde
zijn oordeel, ‘werkt het oude gebrek aan beginselen ook verder door en blaast het
zichzelve op onder het rode vaandel. Het is verschrikkelijk om het te zeggen, maar
dat alles is even weinig waar als de oproepen ten oorlog; het een noch het ander is
uit de geest voortgekomen.’
In December zag hij uit het raam van zijn povere huurkamer, Ainmillerstrasse
34/IV, in de verte gedemobiliseerde legerafdelingen langs trekken. En Rilke, wiens
literaire verdiensten reeds
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erkenning hadden gevonden, liet zich zelfs bepraten om als een der
vertegenwoordigers uit de Münchense kunstenaarswereld toe te treden tot een comité
tot ontvangst der terugkerende militairen. Kan het zijn dat hij op een of andere
bijeenkomst, toen hij zijn oog over de horden der ontwortelden liet gaan, het wasbleke
gezicht van de fanaticus Hitler heeft geobserveerd? Rakelings gingen de lijnen van
deze contrasterende levens langs elkander heen.
De dichter in zijn waarneming van de middelpuntvliedende krachten welke de
revolutie in beweging hielden, zag scherp. Hij vreesde de zwakte van de poging ‘de
vrede bij elkaar te rapen, die, uit aller handen gevallen, in duizend stukken is
gesprongen en die wij nooit in haar volledigheid hebben gezien, terwijl wij toch juist
dit nodig hadden gehad: ons haar grootte voor te stellen, haar zuivere grootte na de
monstrueuze verwarring van de oorlog.’ De oorlog had immers niet een einde gemaakt
aan de vrede, maar slechts aan een tijdperk van voorbereiding tot oorlog.
En wat kon men dan verwachten van de oud-frontsoldaten, deze eenzamen? Men
zou zien hoe ‘mensen, die juist uit een toestand van directe nood zijn bevrijd in
nieuwe situaties van nood en verwarring zullen geraken, en dat, terwijl de begrippen
oorlog en vrede gelijktijdig wegvallen, een onbekend en onbestemd gebeuren juist
op dat moment het bestaan doorbreekt, waarin men het meest behoefte had aan een
zich richten naar het vertrouwde en het zekere’. Men zou bezwijken voor ‘de
verleiding van het politieke dilettantisme’ (brief aan Anni Mewes, d.d. 19 Dec. 1919).
De dichter kon in deze sfeer van verwarring niet aarden. Hem was de gave van
het leiding-geven in deze verwarde samenleving niet geschonken. Als een trekvogel
voelde hij zich aangelokt door een milder klimaat voor zijn stille zang. Er kwamen
uitnodigingen uit Zwitserland. Wat bond hem nog aan Duitsland, waar hij de bange
droom van vier lange oorlogsjaren had doorleefd? En de revolutie? Even had hij de
hoop gekoesterd dat ‘een grote storm’ veel dood hout zou wegrukken en ruim baan
zou maken voor scheppende krachten. Achteraf beschouwd was het onjuist geweest
de revolutie te overschatten. Uit Soglio in Graubünden, in de veilige geborgenheid
van het Zwitserse bergdal, schreef Rilke de 6de Augustus 1919: ‘De in de geest
levende mens zou bij voorbaat een tegenstander en ontkenner van de revolutie moeten
zijn, omdat juist hij weet hoe langzaam alle veranderingen van duurzame
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betekenis zich voltrekken, hoe onopvallend en door hun langzaamheid zij bijna
onzichtbaar zijn.’
***
In armoede en onrust blijft de bespiegeling doorgaans achterwege. Tenzij men
ohder ‘bespiegeling’ het afwegen van kansen en mogelijkheden verstaat waarin ieder
zich afvraagt hoe hij zijn slag zal kunnen slaan, of verzuchtingen over de ongunst
der tijden, vol heimwee naar een geïdealiseerd verleden.
Het café, de Weinstube en het bierhuis, kregen te München in het jaar 1919, meer
nog dan anders de functie van contactpunten voor de massa der vereenzaamden, die
de ontmoeting met lotgenoten zochten. Soms ging de drang naar ‘gezelligheid’ niet
verder dan zwijgzaam en gemeenschappelijk drinken, dikwijls ook wenste men een
gesprek. Niet de echte gedachtenwisseling, maar het debat waarin een aantal
monologen elkander kruisten; waarin men zijn wrok kon uitleven, andersdenkenden
tarten, om een enkele keer plotseling te ervaren, dat eigen gedachten door een of
andere onbekende aan de overkant van de tafel op vrijwel identieke manier werden
geformuleerd. Men voelde zich dan niet meer zo verlaten.
In de Münchense kunstenaarsbuurt Schwabing kon de dichter-journalist Dietrich
Eckart - trots op zijn naam, waarom velen hem benijdden - aan zijn stamtafel in de
Weinstube ‘Brennessel’ altijd wel op enige toegewijde toehoorders rekenen. Hij
behoorde tenminste tot degenen die over de toekomst durfden spreken.
‘Opnieuw beginnen, ook in de politiek opnieuw beginnen.’ Die kerels in Berlijn
waren niets waard. In Beieren kon men genoeg mannen van formaat vinden. Als men
ze nog niet zag, moest men ze zoeken. Liefst een nieuwe partij, een soort burgerpartij,
waarin ook de arbeiders als volwaardige burgers werden opgenomen. Alle
volksgenoten! Maar vooral een vent aan 't hoofd, iemand die durfde en die een
machinegeweer kon hanteren. ‘Neen, liever geen officier, daar had men geen respect
meer voor. Ook geen intellectueel. Een man uit het volk, liefst een vrijgezel - dat
trekt de vrouwen.’ En Eckart ging voort in een stortvloed van woorden zijn
leidersmythe te verkondigen. Een leider voor het Duitse volk!
Niet ver van Weinstube ‘Brennessel’ waar Eckart zijn theorieën zat te verkondigen,
heerste in het café Fahrig aan de Karlstor een
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gezellige drukte. Hier speelde tenminste een strijkje. Er werd meer gezongen dan
gepraat; het publiek toonde in dit café geen voorliefde voor politieke debatten. Het
moest, volgens de mening van een groepje rumoerige officieren, dat er heer en meester
was, zich echter ‘behoorlijk’ gedragen, dat wil zeggen opstaan als het strijkje het
vlaggelied speelde.
Wee degenen, die bij de tonen van het ‘Ihr woll'n wir treu ergeben sein, getreu bis
in den Tod’, bleef zitten. Dan zag men een der officieren der geheime organisatie
‘Eiserne Faust’ op de weerspannige bezoeker toestappen om hem met een dreigende
blik tot bezinning te brengen. Een enkele keer greep de Hauptmann die als leider
van het groepje werd erkend, zelf in. En als Ernst Röhm er aan te pas kwam, kon
degene die een twist riskeerde, zich beter bergen.
Röhm, de trouwe medewerker van de Reichswehr-overste von Epp, die in Mei de
radenrepubliek te München in een bloedbad had ‘geliquideerd’, noemde zich een
‘trouw soldaat’. Hij was naar zijn zeggen niets meer dan een toegewijd militair. In
werkelijkheid echter een man van vurige politieke belangstelling, die misschien met
medeweten van Engelse bezettingsofficieren, belangrijke wapen-voorraden had
achtergehouden en niets liever zou zien dan een staatsgreep van de zijde der
Reichswehr. Hij was het ook die von Epp er van overtuigde, dat het van groot belang
kon zijn kleine opkomende nationalistische partijen te steunen.
Op avond-ontwikkelingscursussen, door de Reichswehr georganiseerd, mochten
ook wel eens gedemobiliseerde militairen komen. Eén van hen die van dit privilege
gebruik maakten, was Adolf Hitler, teruggekeerd naar de stad waar hij, de
Oostenrijker, in Duitse dienst was getreden. Even berooid als vroeger, maar nu
gedecoreerd met het IJzeren Kruis en met het prestige van de oud-frontsoldaat, was
hij tenminste iemand naar wiens woord men luisterde.
Het was voor zijn heftig-antisemietische gedachtengang een openbaring toen hij
op zekere avond ingenieur Gottfried Feder in een Reichswehrcursus een beschouwing
hoorde geven over de ‘Zins-knechtschaft’, de afhankelijkheid van het groot-kapitaal,
niet in de zin der marxistische meerwaardetheorie, maar in veel ruimere zin. Het
werd hem met één slag duidelijk dat Feder daarmee de afhankelijkheid van alle
sociale lagen van het Duitse volk schetste ten opzichte van het Joodse grootkapitaal.
En indien men met het
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internationale Joodse grootkapitaal ook nog het begrip ‘Versailles’ verbond, was in
enkele krachtige leuzen alles samengevat wat in het ressentiment der massa sluimerde.
Enige dagen later gaf een slotenmaker, Anton Drexler, Hitler een brochure in de
hand: ‘Mein politisches Erwachen’, hem uitnodigend voor een samenkomst van een
clubje, dat zich met de verheven naam ‘Deutsche Arbeiterpartei’ tooide. Hitler
aarzelde, doch hij liet zich tenslotte door een ontslagen luitenant, een zekere Jozef
Berchtold, een der oprichters van het partijtje, overhalen om toe te treden. Hij kreeg
het lidmaatschapsnummer 7.
Eckart, onkundig van dit alles, gaf in de Weinstube ‘Brennessel’ nog steeds zijn
beschouwingen over ‘de Duitse leider’ ten beste.
Het kostte Hitler de grootste moeite zijn medeleden er van te overtuigen, dat het tijd
werd uit de achterkamer te treden en in de openbaarheid te komen. Men had een
program nodig. Er zouden invitaties voor een openbare vergadering worden
uitgedeeld. De eerste actie hiertoe bleef zonder enig resultaat. Een advertentie in een
anti-semietisch weekblaadje had meer succes: tachtig bezoekers op de volgende
‘openbare vergadering’.
Enige maanden later ontmoette Hitler bij toeval de ‘dichter’ Eckart, die zich direct
liet imponeren door de fanatieke donkere man, met zijn gladde haarlok over het
voorhoofd en zijn coquet snorretje. Eckart voelde in deze propagandist van de
‘Deutsche Arbeiter Partei’ iets van een natuurkracht, een magnetisme van niets
ontziende energie, niet ver afwijkend van het ideale type van de door hem gezochte
leidersfiguur. Kort daarop maakte Hitler met Ernst Röhm kennis. De schare
gelijkgezinden werd met de dag groter; het miniatuurpartijtje kreeg de wind in de
zeilen.

[Wilson las geen Duits, maar de brieven der buitenlandse]
WILSON LAS GEEN DUITS, MAAR DE BRIEVEN DER BUITENLANDSE correspondenten
van de New York Times gaven voldoende overwicht van de verwarring in Europa.
Overwinning en revanche, armoede en communistische woelingen, economische
crises en ondervoeding van de massa. Een verder opdringen van de Sowjet-gedachte
in Europa. En geen internationale organisatie!
Wat zou de Volkenbond betekenen zonder medewerking van de Verenigde Staten?
Een werktuig om voor Engeland en Frankrijk de
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status quo te handhaven en de uitvoering van het verdrag van Versailles te garanderen?
En wat moest er, bij het gebrek aan vormgevende kracht van het Oude werelddeel,
worden van de koloniale verhoudingen, die men eveneens krampachtig in hun
bestaande toestand trachtte te houden? Zag men in Amerika dan niet het gevaar der
isolatiepolitiek, die de U.S.A. de leidersrol ontnam op het moment, dat de wereld
leiding nodig had?
De president, vrezend dat het Congres het verdrag van Versailles niet zou ratificeren
en daarmede zijn land buiten de Volkenbond zou houden, besloot zijn toevlucht te
nemen tot het laatste redmiddel, een rechtstreeks appèl op het volk. En hij liet in
September 1919 - ondanks een waarschuwing van zijn medicus - een trein in orde
brengen voor een ‘speaking tour’.
De tocht begon te Columbus in Ohio, onder een honende perscampagne in de
Republikeinse bladen. ‘Gebrek aan realisme’. ‘Geen verdere bemoeiing met het
wespennest Europa’.
Wilson, geroutineerd debater, maakte handig van de headlines der vijandelijke
bladen gebruik door deze als uitgangspunt voor zijn betoog te kiezen. Hadden de
States werkelijk aan de oorlog deelgenomen om de wereld nu aan haar lot over te
laten?
Met indrukwekkende welsprekendheid varieerde hij het thema van deze kernvraag.
Na drie weken onafgebroken inspanning maakte zich plotseling een gevoel van
afmatting van hem meester, doch zijn Schots-Ierse afkomst verloochende zich niet.
Hij besloot voort tegaan.
De 25ste September, bij het begin van zijn redevoering te Pueblo, verontschuldigde
de president zich tegenover zijn toehoorders dat hij niet langer kon spreken omdat
hij door razende hoofdpijn werd gekweld. Na enige minuten ging hij echter verder,
zette door en gaf die avond een brillant overzicht van de stand van zaken. Maar 's
nachts, terwijl de presidentstrein naar Kansas reed, kwam de ineenstorting waarvoor
arts Grayson had gevreesd. Wilson werd door een lichte beroerte met verschijnselen
van verlamming getroffen. De voorlichtingsreis werd stopgezet wegens
‘ongesteldheid’ van de spreker. Meer kreeg het publiek niet te horen.
Wilson, te Washington met grote zorg verpleegd, scheen als door een wonder te
herstellen. Hij had kracht nodig om de strijd voort te zetten, verzekerde hij
glimlachend. Na enige dagen kon hij zich vrijer bewegen; het was slechts een
kortstondige opleving. De 4de October vond men hem, aan de linkerzijde verlamd,
bewusteloos
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in zijn badkamer - trombose in de hersenen, luidde de diagnose.
Toen de president weer bijkwam, liet hij zijn vrouw, de artsen en enige andere
ingewijden beloven om de toestand waarin hij verkeerde voor het volk te verzwijgen.
Hij wilde niet dat men zijn ziekte voor politieke doeleinden zou misbruiken. Het was
beter dat vooral de Senaat met Wilson's invloed rekening bleef houden.
Toen Wilson na zijn herstel, maar nog wat zwak en onzeker, in Maart 1920 weer
aandacht kon gaan schenken aan de staatszaken, verwonderde het hem niet, dat de
Senaat de weg der isolatiepolitiek was opgegaan. De bekrachtiging van het Verdrag
van Versailles was achterwege gebleven en daarmede van het Volkenbondsstatuut
dat er in werd opgenomen. Afzijdigheid dus, geen Amerikaanse leiding in de
Volkenbond.
Wilson voelde dit als het stranden van zijn levenswerk. Waarom hadden zijn
vrienden hem niet krachtiger gesteund? Waarom had iedereen hem verlaten? In zijn
verbittering, na de beroerte die hem had getroffen ook niet meer in het volle bezit
van zijn denkvermogen, meende hij dat men er hem een stil verwijt van maakte niet
alleen een persoonlijke nederlaag te hebben geleden, doch ook de Democratische
Partij in zijn val te hebben meegesleurd. In toenemende vereenzaming nam hij de
sterk gestegen invloed van de Republikeinen waar. Aan de verkiezingen van 1920
ontbrak zelfs alle spanning. Het volk kende geen aarzeling meer: slechts eigen
welvaart was Amerika's zaak, niet de onbetrouwbaarheid van het verscheurde Europa.
Toen enige maanden later, de 4de Maart 1921, de plechtige inauguratie van de
nieuw-gekozen president Harding plaats vond, stelde Wilson er prijs op deze
plechtigheid, de traditie getrouw, bij te wonen. In 1913 had Taft, de verliezer van
dat jaar, Wilson vergezeld naar het Capitool. Thans zat Wilson als aftredende president
naast zijn opvolger, bleek en ietwat stuurs naast de krachtige, gebruinde Harding.
Het gejuich volgde de stoet, zoals oplopende golven langs de wanden van een kanaal
strijken achter een passerend schip. Wilson keek strak voor zich om te laten merken
dat de toejuichingen slechts Harding konden gelden. Klokslag twaalf vond de
inauguratie plaats. Terwijl Harding voor de volksmassa verscheen om buigend voor
de ovaties te danken, verliet Wilson het gebouw om in zijn auto te stappen. Er was
niemand, die op de oud-president lette.
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[Zelfs in het najaar kon de zon in Zuid-Colorado]
ZELFS IN HET NAJAAR KON DE ZON IN ZUID-COLORADO NOG geducht branden. De
driehonderd mijnwerkers, die in 1920 een contract hadden getekend om enige
maanden in deze woestenij te gaan werken, vervloekten het lot dat hen naar de hel
van stof en hitte had gevoerd. Het ging om een zeer bijzonder zand, carnotiet, waarvan
500 ton moest worden verzameld. In kipkarren werd het door muildieren over een
afstand van dertig kilometer vervoerd naar een concentreerinrichting waar de
vijfhonderd ton werd gereduceerd, tot poeder gemalen en in honderd-pondszakken
verscheept naar het wat verder gelegen Placerville - vervolgens per spoor naar het
3000 kilometer daarvan verwijderde Canonsburg in Pennsylvania. Daar bracht men
het poeder tot een paar honderd kilo terug om er vervolgens in vele chemische
bewerkingen een paar kristallen radium van af te scheiden. Twee honderd en vijftig
duizend gulden om een gram radium te winnen!
Tien glazen buisjes, elk met wat kristalletjes, in een stalen kistje, dik met tegen
straling beschermend lood gevoerd: in mahoniehouten cassette. Een geschenk voor
Madame Curie. De 20ste Mei 1921 werd het haar aangeboden door president Harding,
in de ontvangzaal van het Witte Huis. De tengere vrouw in zwarte japon, met een
zwarte kanten sjaal om de schouders, nam het nationaal huldeblijk dankbaar in
ontvangst. Zij wist echt van onecht te onderscheiden en waardeerde deze edele en
royale geste van een volk, dat het spontane geven kent. Het geven met een impuls
van idealisme, dat in het algemene enthousiasme soms weer zo plotseling wordt
weggezogen naar het vaarwater van een drukdoende publiciteit. Of van een eerbetoon
dat zich zo licht uitte als een opdringerige nieuwsgierigheid.
Madame Curie, in het nauw gedreven door menige grensover-schrijding van het
zo energieke maar soms wat luidruchtige Amerikaanse volkskarakter, leerde de
bezwaren van de roem in deze moderne wereld kennen. Van het moment af dat zij
van de Olympic aan wal was gestapt, geestdriftig ontvangen door de
vertegenwoordigsters der vrouwencomité's die haar hadden uitgenodigd en het
radiumfonds hadden opgericht, dreigde de geleerde in de verdrukking te komen.
Vergezeld door haar dochters Irène en Eva, beschermd door Mrs Maloney, liet zij
zich de ene huldiging na de andere welgevallen. Bestormd door journalisten,
gefotografeerd en gefilmd, vroeg zij
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wel eens waartoe al deze ‘publicity’ diende. Men kende haar naam, men wist van
haar werk, me{?} wilde haar eren met een geschenk (dat zij gaarne zou beheren),
{?}aar verder...? Wat wenste men van haar? Geamuseerd, maar ook geërgerd, las zij
de verhalen die de kranten over haar opdisten met zware kopregels: ‘Weldoenster
der Mensheid gearriveerd’, ‘Eenvoudige Charme van Vermoeide Bezoekster’,
‘Armelijk geklede Geleerde’ of ‘Kleine Verlegen Vrouw’.
Het ereburgerschap van de stad New York, ontvangst op het Witte Huis, ontvangst
in de colleges van Smith Vassar en Bryn Mawr, een bijeenkomst van
vertegenwoordigers van 573 wetenschappelijke genootschappen in het
Waldorf-Astoria-Hotel te New York. Een fanaticus gaf haar een zo krachtige handdruk
dat ze haar gekneusde pols in een doek moest laten rusten.
Nieuwe recepties, nieuwe huldigingen: Pittsburgh, Philadelphia. Men wedijverde
om de ‘Kleine Verlegen Vrouw’ te ontvangen. Verlegen was Madame Curie echter
allerminst, slechts vermoeid, met een toenemende innerlijke weerstand tegen de te
felle schijnwerpers der openbaarheid. Zij vroeg enig respijt, smeekte om rust. ‘Te
veel Gastvrijheid’ luidden de headlines in enige kranten. En een journalist schreef
in Amerikaanse stijl: ‘De eerste de beste circus- of music-hall-directeur zou madame
Curie een heel wat grotere som hebben geboden dan de prijs van een gram radium
en voor heel wat minder werk’.
Geleidelijk luwde de storm. Er kwam een ander object van publiciteit naar voren:
de komende boksmatch Dempsey-Carpentier. Toen Madame Curie de 28ste Juni
weer op de Olympic aan boord ging, verschenen slechts enkele journalisten. Madame
Curie was plotseling geen ‘nieuws’ meer.
Toen het Amerikaanse geschenk in haar laboratorium was gedeponeerd en zij haar
reis nog eens had overdacht, zag zij duidelijk het blijvende en het tijdelijke voor zich:
in Amerika veel echte edelmoedigheid, soms onder druk misbaar. In Europa
menigmaal geringe offervaardigheid, dikwijls onder koele hoffelijkheid en ‘fijne
beschaving’.
***
Er werd geklaagd over de ‘americanisering’ van Europa, klachten, waarin met
zekere Europese hoogmoed werd uitgegaan van de gedachte dat men liever geen
wormstekige naast gave appels moest leggen. Iets bescheidener uit Europees oogpunt
gezien was de
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vraag of het niet mogelijk zou zijn zoveel van het Amerikaanse volk te leren, dat een
nieuwe vitale beschaving kon ontstaan, die de beste eigenschappen van beide culturen
in zich verenigde. Het leek er voorlopig echter meer op, dat Europa op weg was de
negatieve aspecten van beide cultuursferen te combineren. Men kan het leven nu
eenmaal niet de wet voorschrijven en in ieder contact schuilt risico.
Shaw, de veelzijdige, die naast vele andere rollen, in het Europese leven de taak
vervulde, welke in oude tijden aan de vorstenhoven op de hofnar rustte, vertelde eens
dat hij een huwelijksaanzoek had ontvangen van een beeldschone actrice, die van
mening was dat zij tezamen een wonderkind zouden kunnen voortbrengen. ‘Gij hebt
de sterkste geest van de wereld, ik het sierlijkste lichaam. Welke vooruitzichten biedt
dit voor ons kind.’ Shaw wees het aanzoek van de hand met de opmerking: ‘Het lijkt
alles wel heel mooi, zoals U het voorstelt. Maar veronderstel eens dat het kind mijn
lichaam zou hebben en Uw hersens.’

[De Sovjetrepubliek had haar eerste crisis overwonnen]
DE SOVJETREPUBLIEK HAD HAAR EERSTE CRISIS OVERWONNEN. Wit-Russische
contra-revoluties, gesteund door Engeland en Frankrijk waren onderdrukt; de legers
van Kolchak en Denikin liepen tevergeefs storm op het inderhaast gevormde Rode
Leger. Militair had de jonge staat zijn weerbaarheid bewezen. Maar zouden Lenin
en zijn helpers ook de beloofde sociale revolutie kunnen doorzetten?
Men leerde eerst in 1919 en 1920 overzien wat het wilde zeggen de failliete boedel
van het tsarenrijk te hebben overgenomen. De interne desorganisatie scheen zelfs
nog toe te nemen: een ontredderd verkeerswezen, inflatie, gebrek aan grondstoffen.
Werkloosheid in de steden, nijpende armoede ook op het platteland. De boeren
begonnen zich te verzetten tegen gedwongen leveranties in ruil voor waardeloos
bankpapier. Uit protest bezaaiden sommigen slechts een gedeelte van hun velden.
De boeren, die in revolutionnaire dorpscomité's met de grootgrondbezitters hadden
afgerekend, hun land hadden verdeeld, ook kloostergoederen in beslag hadden
genomen, wensten met rust te worden gelaten. Hun revolutie-ideaal was de verdeling
van het grondbezit, niet de collectivering van bezit die de Sovjets voorstonden. De
oude mir-organisatie bood nog voldoende saamhorigheid.
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Welk nut had het de akkers van grote zelfstandige boeren (koelakken) te versnipperen
of in te brengen voor de oprichting van coöperaties? Waarom alles veranderen? En
het agrarisch conservatisme zette zich schrap in zijn achterdocht tegen economische
nieuwlichterij, die men als een sprong in het duister verafschuwde.
Sterk bleef het wantrouwen van het Russische landvolk tegenover de Sovjetneiging
tot socialistische experimenten:
De kameel, inheems in Zuidelijke streken van Aziatisch Rusland, niet onbekend
aan de Beneden-Wolga, was een volkomen exotische verschijning in de Ukraïne.
Op zekeren dag werd een transport kamelen - trekdieren bij graafwerk en
spoorwegaanleg - naar een dorp ten Noorden van Odessa gedreven. Sprakeloos van
verbazing stond een groep boeren naar de dieren te kijken: grote ruigharige
twee-bultige Bactrische beesten. Toen kwamen de tongen los. ‘Zie toch’, sprak een
van hen. ‘Kijk toch eens wat de bolsjewiki nu weer met de paarden hebben
uitgehaald!’
De mening die de boeren in dit geval uitten, was in menig opzicht vergelijkbaar
met de argwaan waarmede in de Westerse wereld iedere maatregel van de
Sovjetregering werd gadegeslagen. Alles wat gebeurde werd aan revolutionnair
onverstand of aan misdadige bedoelingen toegeschreven - ongeacht de ellende,
voortkomend uit het wanbeheer van het corrupte ancien régime. Men kon geen
scheidslijn zien tussen het revolutionnair élan van de arbeidersmassa's in de steden
en het overgrote gedeelte van het Russische volk, dat in de agrarische sfeer was
gebleven.
In de toch reeds zo ernstige algemene desorganisatie en de haperende productie
voor de thans niet meer vrije markt, met alle nadelen van een ontredderd financieel
stelsel en een volkomen ontwricht verkeerswezen, werd Rusland getroffen door een
ramp: de droogte van 1920. De oogst mislukte. In vele gevallen kon men slechts het
leven rekken door zaaigraan voor consumptie te bestemmen. Grote vlakten bleven
onbezaaid. De honger, die in 1918-1919 reeds veelvuldig voorkwam, kreeg nu het
karakter van een algemene hongersnood. Men begon de hongergebieden te
ontvluchten. Typhus en andere ziekten waarden rond. De verwarring steeg; de regering
was niet bij machte - daarvoor haperde het verkeerswezen te veel - graan uit andere
delen van het land naar de streken van de mislukte oogsten te sturen. Vooral in de
Ukraïne
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steeg de nood tot ongekende hoogte. En toen 1921 weer een jaar van droogte was,
bedreigde de dood ruim twintig millioen mensen. Slechts hulp uit het buitenland kon
nog redding brengen.
***
In de commissie en sub-commissie der eerste Assemblée van de Volkenbond, de
15de November 1920 te Genève geopend, verliepen de vergaderingen volgens de
regels van het internationale spel: resoluties en aanvullende resoluties, in uitvoerige
discussies juridisch bijgevijld tot zij in hun algemeen-geldende formuleringen
nagenoeg onschadelijk waren. De afstand tussen woord en daad, die toch reeds zo
groot is in onze moderne cultuur, bereikt in de resoluties van internationale
conferenties zijn maximum. Men vreest ‘politieke complicaties’ en het geldt als
politieke onervarenheid indien iemand snel, doortastend en idealistisch-principieel
wil optreden. Eén van dergelijke heethoofden te Genève was in deze begintijd van
de Volkenbond de Noorse afgevaardigde Nansen, de grote poolreiziger, die maar
niet scheen te begrijpen dat voor alles ‘rijp beraad’ nodig was.
Nansen had zich reeds gedurende de voorbereiding van de vrede van Versailles
in een brief tot president Wilson gewend om de hulpverlening aan de hongergebieden
van Sovjet-Rusland te organiseren. Men had hem uitgelegd, dat de Sovjet-republiek
aan alle kanten oorlog voerde (een verdedigingsoorlog, weliswaar, tegen aanvallen
van Wit-Russische generaals gesteund door Engeland en Frankrijk) en dat de
catastrophe in de voedselvoorziening moest worden toegeschreven aan fouten van
het nieuwe régime.
In de beide volgende jaren nam de hongersnood in Zuid-Rusland na twee seizoenen
van verschroeiende hitte en droogte de omvang aan van een ramp: ruim twintig
millioen mensen dreigden om te komen. Nansen, die met groot succes in opdracht
van de Volkenbond de repatriëring van krijgsgevangenen in Midden- en Oost Europa
en de regeling van vluchtelingenproblemen in Armenië, Klein-Azië en Griekenland
ter hand had genomen, kende de crisis-situaties in het na-oorlogstijdperk als geen
ander en behoorde tot de weinigen, die objectieve voorlichting konden geven over
de hongersnood in Rusland.
Zijn prestige was groot op dit moment. De manier waarop hij met geringe
hulpmiddelen en bescheiden financiële hulpbronnen
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450.000 krijgsgevangenen naar hun woonplaatsen had teruggevoerd was imponerend.
Aan Nansen's eerlijkheid, aan de robuuste kracht van deze reiziger en geleerde,
behoefde niemand te twijfelen. Hij wilde er persoonlijk voor instaan dat alle hulp
aan de Russische hongergebieden volledig aan lijdende mensen ten goede zou komen,
aan de millioenen kinderen vooral. Maar Nansen's voorstel tot een werkelijk
grootscheepse hulp van de Volkenbond, die garant zou blijven voor een internationale
lening, vond men politiek onverantwoord. Hulp aan Russische mensen betekende
uiteindelijk immers hulp aan de Russische staat, die men juist op allerlei manieren
wilde bestrijden. De Noorse afgevaardigde moest zich maar vergenoegen met de
‘morele steun’ van de Volkenbond en de bijdragen van particuliere organisaties. En
Nansen, diep geschokt, richtte zijn oproepen verder tot de organisaties die zich,
anders dan de diplomaten, in de eerste plaats door humanitaire overwegingen lieten
leiden.
In 1923 vond Nansen gelegenheid zijn hart te luchten en het tekort aan internationaal
gevoel te hekelen. Hij had in dat jaar de Nobelprijs voor de vrede ontvangen en nam
te Stockholm zijn hoge onderscheiding op de gebruikelijke manier in ontvangst. Ook
van hem werd de redevoering verwacht waarmede Nobelprijs-winnaars voor hun
huldiging bedanken. Na een toespraak van de Zweedse koning nam de ruige Noor
het woord om, in dit milieu van hoffelijkheid dwars tegen alle diplomatieke
voorzichtigheid in, een terugblik te geven op enige aspecten van de Europese
geschiedenis in de vijf jaren na 1918.
Men had verzuimd in een wereld van overvloed, toen overproductie van graan het
economisch leven in Zuid- en Noord-Amerika dreigde te verstoren, de overschotten
te brengen naar de plaatsen waar hulp dringend nodig was. De Volkenbond had zich
niet achter Nansen's voorstellen tot hulpverlening geplaatst. Indien de Bond zijn
autoriteit hiertoe wèl had gebruikt, ‘voor het te laat was, zou de situatie in Rusland
zijn gered en de toestand in Rusland en Europa geheel anders en zeker bevredigender
zijn geweest dan thans’.
Nadat de Europese regeringen een lening van tien millioen pond sterling hadden
geweigerd, vervolgde Nansen zijn rede, had hij een beroep moeten doen op particulier
initiatief. Men had hem goed
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geholpen, zeer goed soms, maar niet in alle Europese landen. Dikwijls kwam de hulp
in bescheiden vorm en veel te laat.
‘Er was één uitzondering, maar deze deed zich niet in Europa voor. Opnieuw droeg
Amerika meer bij dan enig ander land; eerst door de organisatie van Hoover en later
door de regering zelf, die twintig millioen dollar bijdroeg om de hongersnood te
bestrijden, op voorwaarde dat de Russische regering tien millioen zou bijdragen voor
de aankoop van zaaigraan. Over het geheel genomen had Amerika wel vijftig à zestig
millioen geschonken in de campagne tegen de hongersnood in Rusland en daarmede
millioenen en millioenen mensenlevens gered.’
Nansen ontleedde vervolgens de motieven, die tot weigering van hulp hadden
geleid: de politieke achterdocht vooral, die zich uiteraard ook in de Amerikaanse
buitenlandse politiek deed gelden. Maar indien volken in nood verkeerden, moest er
van volk tot volk worden geholpen - rechtstreeks, zonder politieke drogredenen. ‘Wij
moeten ons vaandel hijsen in alle landen: wij moeten om de wereld een keten van
broederschap slaan. De regeringen moeten zich daarin voegen; allen moeten schouder
aan schouder staan, niet in slagorde, maar in eerlijke samenwerking voor de Nieuwe
Tijd.’

[Verschillende landen hebben verschillende dieren]
‘VERSCHILLENDE LANDEN HEBBEN VERSCHILLENDE DIEREN ALS symbolen voor hun
eerzucht en karakter aangenomen’, schreef Nehru in zijn Autobiografie: ‘de Verenigde
Staten en Duitsland de adelaar, Engeland de leeuw en de buldog, Frankrijk de haan,
Rusland de beer. Welke invloed oefenen deze dieren uit op de vorming van het
volkskarakter? Het zijn bijna alle agressieve, strijdlustige beesten, prooi-dieren. Het
is niet verwonderlijk dat mensen, die opgroeien met deze voorbeelden, zich bewust
daar naar richten en agressieve houdingen tot ontwikkeling brengen: brullen en
anderen als prooi zoeken. Het is evenmin verwonderlijk, dat de Hindoe zoveel milder
is en niet voor het geweld voelt, want zijn beschermdier is de koe.’
Afkerigheid van geweld houdt geen volstrekte geweldloosheid in. Indien het nodig
mocht blijken, zou de koe zich verweren tegen de buldog. Nu Engeland weigerde de
beloften in te lossen, die het tijdens de eerste wereldoorlog had gedaan, begon de
bevolking van India er voor te voelen de gehoorzaamheid op te zeggen.
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Tegenover deze dreiging hoopte de Britse regering door afvaardiging van een
algemeen geziene en gewaardeerde afgezant, de Prins van Wales, een betoging van
trouw te kunnen uitlokken. Een contra-demonstratie tegen de
onafhankelijkheidscampagne van Gandhi? Dan speelde men wel hoog spel door
Edward, deze beminnelijke David der Westerse cultuur, naar voren te schuiven tegen
de Goliath van India's volksverzet.
Gandhi ging op de uitdaging in, door vast te stellen dat ‘de grote
ongehoorzaamheid’ zou beginnen op de dag van aankomst van de Prins, de 17de
November 1921.
Toen Edward te Bombay aan land ging, waren speciaal de Mohammedaanse
tegenstanders van Gandhi te hoop gelopen om de Prins in het havenkwartier van de
stad feestelijk te ontvangen. Onder erepoorten, door rijk versierde straten, reed de
stoet naar de binnenstad die uitgestorven in de blakerende zonnewarmte lag, in haar
verlatenheid getuigend van het beginsel der ‘niet-samenwerking’. Intussen was in
de buitenwijken door Gandhi's aanhangers een protest-meeting belegd, eindigend in
het verbranden van Britse katoenen stoffen. Een stinkende walm woei de Prins
tegemoet toen hij naar het gouvernementsgebouw reed voor een bespreking met
enkele hoge ambtenaren.
De politie, zich tegen de betogers kerend, begon de menigte met de blanke sabel
uiteen te drijven. Men sloeg terug, er vielen gebonden; in de binnenstad kwamen
gevallen van brandstichting voor. Gandhi zag zijn invloed op de massa tekort schieten:
de drift overheerste en de neiging geweld tegenover geweld te plaatsen. Dit betekende
dat Gandhi meer van zijn volgelingen had gevergd dan hij op dat moment kon
verantwoorden. Als boetedoening zou hij vijf dagen vasten.
De Prins overwoog of een gesprek met Gandhi voordelen kon bieden, maar hij
begreep wel dat een discussie geen verheldering zou brengen, veeleer misverstand
zou wekken. Het program van de reis was trouwens reeds in details geregeld: na de
ontvangst te Bombay een tocht door de gebieden der Indische vorsten, met al het
decorum dat een prestige-bezoek van een prins eist. Edward roemde de schoonheid
van de paleizen der Maharadja's, hij nam deel aan feestmaaltijden, reikte hoge
onderscheidingen uit en herinnerde zich de namen van verdienstelijke officieren,
tijdens de oorlog gedecoreerd.
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In Baroda trok de jonge Edward binnen op een met gouden schilden behangen olifant;
de 25ste November, te Udaipur, de stad der paleizen, werd hij op een gouden stoel
omringd door toortsdragers naar een feestzaal gedragen, die de ‘sprookjes van 1001
nacht’ tot werkelijkheid maakte. Te Jodhpur sprak hij de Imperial Service Lancers
toe, het dappere cavalerieregiment dat hij in 1915 aan het Westfront had geïnspecteerd.
Hoe Noordelijker de Prins kwam, hoe meer de bevolking, althans in de
vorstendommen, tot vriendelijke tegemoetkoming geneigd scheen.
Maar in Lucknow, deze verlaten stad, herinnerde een ‘hartal’ weer aan de macht
van Gandhi's woord. Ook te Allahabad en Agra waren rouwdagen georganiseerd en
hingen borden met de woorden ‘geen welkom voor de Prins’. Edward toonde zich
een goed verliezer. Hij bleef gelijkmatig-blijmoedig, met de zelfbeheersing, die ook
zijn vader in dergelijke situaties (Parijs, 1903!) had gekenmerkt. Te Delhi sprak hij
Indische troepen toe in hun eigen taal. Zijn van buiten geleerde Hindustani-speech
en de vaandeluitreiking aan het 11de en het 12de regiment Rajputs wekten oprecht
enthousiasme. Werkelijk ontroerd waren velen toen de Prins afgevaardigden van
pariagroepen ontving en bij hun heengaan voor hen boog. Een ongekend eerbetoon
voor deze nederigsten der nederigen!
Te Mysore nam de hoge bezoeker op de troon van de Maharadja plaats. Te Gwalior
reed hij de paleistuin in op een met juwelen opgetuigde honderdjarige olifant.
Hyderabad, Nagpur, Indore, autotochten van duizenden kilometers, recepties, parades
- Edward bekende dikwijls ‘moe als een hond’ naar bed te zijn gegaan. Te Madras,
waar juist bloedige relletjes waren voorgevallen, begaf de Prins zich na een
troepenschouw ongewapend tussen de menigte. Men wist dit te waarderen, zoals
men in het algemeen Edward een zekere sympathie liet blijken.
Zo deed ook Gandhi. Hij wilde de Prins persoonlijk geen enkel verwijt maken van
zijn reis. India had zijn afweerhouding bepaald - niet altijd zonder tekenen van zwakte
volgens Gandhi, die in een brief aan de Onderkoning (van 9 Febr. 1922) de
verantwoordelijkheid op zich nam voor bloedvergieten, dat hij had willen voorkomen.
Een maand later moest Gandhi voor de rechter in het district Ahmedabad verschijnen.
‘De rechter en de beschuldigde’, schreef Romain Rolland, ‘wedijverden met elkaar
in ridderlijke
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beleefdheid. Nooit verhief Engeland zich tot een grootmoediger onpartijdigheid in
de strijd. De rechter C.N. Broomsfield maakte die dag vele fouten van de regering
goed.’
Maar de wet moest worden toegepast. Gandhi werd wegens opruiing tot verzet tot
een gevangenisstraf van zes jaar veroordeeld - voor zijn leiderschap en voor het
vrijheidsideaal van zijn volk eer een voor- dan een nadeel. In een strijd met geestelijke
wapenen kon het lichaam het isolement binnen de kerkermuren verduren. Gandhi's
geest was reeds op millioenen volgelingen overgegaan.
***
Nog vóór de komst van de Prins had Rabindranath Tagore, de dichter, de apostel
van de samenwerking tussen Oost en West, Gandhi's ‘non-coöperation’-gedachte
veroordeeld. Zijn manifest ‘De oproep van de Waarheid’ was een vurig pleidooi voor
samenwerking onder alle omstandigheden. Alle negativisme en fanatisme konden
de Indische volken slechts schaden, meende Tagore en zijn woorden werden dankbaar
geciteerd door dagbladen en tijdschriften over de gehele wereld. In vele landen
beantwoordde Tagore, de baardige dichter in zijn exotische klederdracht, waardig
en zachtmoedig, aan de ideale voorstelling die men zich van een vertegenwoordiger
der oude Indische cultuur kon maken. Meer dan Gandhi, de tengere man, wiens
magere blote benen, smal gezicht en grote van het hoofd afstaande oren allerminst
imponeerden.
De dichter veroordeelde de volksleider, de droom keerde zich tegen de daad. In
het rijk van de geest kon geen vijandschap bestaan; politieke hartstochten
vertroebelden iedere cultuur. Terwijl hij, Tagore, met het plan rondliep een
werelduniversiteit te stichten, had Gandhi zijn volgelingen verzocht de Brits-Indische
universiteiten te verlaten ten gunste van een op te richten nationaal-Indische
universiteit. Was men niet bezig de innerlijke vrijheid aan de uiterlijke vrijheid op
te offeren en een Indisch nationalisme te ontketenen, dat reeds de kiem der verwording
in zich droeg? Kon er enig voordeel schuilen in de afgekondigde boycott van Britse
textielwaren en in de oproep tot het zelf spinnen? ‘Indien de grote machines een
gevaar zijn voor de geest van het Westen, zijn de kleine machines dan niet voor ons
een erger gevaar?’ vroeg Tagore.
Gandhi antwoordde in het blad Jong India. Hij dankte Tagore, de ‘grote
schildwacht’, aan wiens prestige als dichterlijke vertolker
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van India's cultuurgoed zijn volk zoveel had te danken. Er waren echter momenten
dat strijdrumoer het geluid van de lier overstemde. Tagore deed de methode der
‘non-coöperatie’ onrecht aan door haar slechts negatief op te vatten. Het was
allerminst Gandhi's bedoeling een Chinese muur tussen Oost en West op te trekken.
Integendeel, de ‘non-coöperation’ diende juist om op den duur een ware samenwerking
mogelijk te maken, samenwerking op voet van gelijkheid. De strijd was ontbrand
door aan Indiërs opgedrongen vormen van samenwerking, eenzijdig, met een dreiging
van geweld op de achtergrond. Een dergelijke samenwerking demoraliseerde. Men
had langzamerhand afgeleerd ‘neen’ te zeggen, het fiere ‘neen’ dat onder
gelijkwaardigen mogelijk moet zijn. Men moest het recht bezitten iets te verwerpen
zonder er straf voor te ondergaan, zoals het de landbouwer was toegestaan onkruid
te wieden.
Indien de dichter Tagore sprak van ‘India's boodschap’ aan de wereld, diende hij
te weten dat de ‘non-coöperatie’ eveneens dit doel diende, maar eerst na de
zelfverwezenlijking van de krachten die in de Indische volken scholen. ‘Een India,
vernederd aan de voeten van Europa zou de mensheid geen enkele hoop kunnen
geven. Een vrij en levend India heeft voor de lijdende wereld een boodschap van
vrede en goede wil.’

[Een boodschap van vrede en goede wil ook voor Europa?]
EEN BOODSCHAP VAN VREDE EN GOEDE WIL OOK VOOR Europa? Maar dan alleen
indien het oude werelddeel daarvoor open stond. Gewonnen en verloren oorlogen
kunnen beide iedere bezinning teloor doen gaan en tot het fanatieke ‘handelen’ leiden,
waarin de daad bijna geheel door het voor de hand liggend eigenbelang wordt bepaald.
Voor de oud-duikbootcommandant Niemöller stond het vast, dat de jonge Duitse
democratie alle constructieve kracht miste. De November-revolutie was te snel
verlopen; te weinig had men gestreden en geleden voor de vrijheid. De nieuwe
heersers, bevangen in de dogmatische visie der toen reeds zo starre sociaal-democratie,
zouden uit partijpolitieke overwegingen de weg van het compromis opgaan.
Wat hielp het zoeken naar de politieke formule als men niet verder doorgroef naar
de dieper liggende waarheid? Had men dan niets geleerd van de oorlog? Niemöller
stelde de vraag even scherp
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als Rilke, die de 9de Maart 1918 aan Bernhard von der Marwitz had geschreven:
‘Hoe verschrikkelijk de oorlog op zichzelf ook mag zijn, het lijkt mij nòg
verschrikkelijker dat zijn druk er nergens toe heeft bijgedragen de mens meer inzicht
te verschaffen, hem tegenover God te plaatsen, mens of menigte, zoals dat in vroegere
tijden de kracht vormde van grote rampen.’
Nadat hij uit de oorlogshaven Kiel naar zijn Westfaalse geboortegrond was
teruggekeerd, hoopte de predikantszoon in jeugdherinneringen iets van het prille
geloof uit zijn kinderjaren terug te vinden. Telkens evenwel drongen zich
oorlogservaringen op, vooral in de steden. Daarom dwaalde Niemöller bij voorkeur
rond in de omstreken van Münster, in het gebied van de Wasserburgen of verder
Westwaarts, in de heidestreken vol veenplassen met wollegras en dopheide tussen
heuveltjes vol jeneverbesstruiken.
De natuur scheen antwoord te geven op veel twijfel. Niemöller en zijn vrouw
kwamen tot de overtuiging dat slechts in landelijke rust nog de elementen lagen voor
een zinvol bestaan. En zij besloten zich te bekwamen voor het boerenhandwerk om
ergens een of ander landbouwbedrijf te kopen. Nog vóór zij zich definitief hadden
gevestigd, kwam opnieuw de twijfel boven. Mocht slechts aan eigen zieleheil worden
gedacht nu het rumoer van lijden, sociale verwarring en geestelijke ontreddering van
zó nabij hoorbaar was? De Bijbel lezen en de krant ongeopend laten? Of Bijbellectuur
door het venster van de krant om uit de nood van eigen tijd het Boek der boeken te
leren begrijpen? Was het nog mogelijk het stil appèl op de christelijke offervaardigheid
te weerstaan?
Martin Niemöller besloot met instemming van zijn vrouw die al zijn zorgen deelde,
zich te gaan voorbereiden op de verkondiging van het Woord waarin hij de enige
zinvolle boodschap zag voor het verscheurd Europa. En hij liet zich als student
inschrijven aan de Westfälische Landesuniversität met haar dubbele theologische
faculteit, in de hoop dat de studie niet te veel weerstand zou bieden. De omgeving
was bevorderlijk voor zijn concentratie: de schaduwrijke oude stadswallen, de kerken
en de gebouwen rond het Domplein, de barokpaleizen en de schilderachtige
doorkijkjes in smalle bochtige straten. Zelfs de katholiciteit van dit milieu deed zijn
protestants hart goed, al kon hij er zich geen rekenschap van geven waarom hij in
zijn directe geloofsovergave en zijn Lutherse eerbied
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voor het Woord-sacrament deze middeleeuwse sfeer van de heiligheid der Kerk zo
waardeerde.
***
‘Deze tijd, die je de grootste van mijn leven noemt’, schreef Rathenau aan een
vriendin, ‘is de moeilijkste en niets dan een afscheid. Ik weet, dat dat wat ik moet
doen, of ik wil of niet, de breuk van een leven betekent.’
Het directoraat van de Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft neerleggen om als
minister van herstel en wederopbouw de failliete boedel van een zwak staatsbestel
te gaan beheren, de verantwoordelijkheid aanvaarden voor de te Versailles getekende
blanco-cheque, de weg der ‘vervullingspolitiek’ op te gaan in een land, dat wemelde
van kleine nationalistische organisaties - dit alles betekende dat ‘de Jood Rathenau’
met zijn leven speelde.
Walther Rathenau was een felle tegenstander geweest van de ondertekening van
het verdrag van Versailles. Maar in de situatie, welke in 1921 was ontstaan, in de
sfeer van besprekingen waarin de 212 milliard goudmark van de Duitse
oorlogsvergoedingsschuld waren verlaagd tot 132 milliard, had Rathenau het kabinet
Wirth zijn medewerking niet willen onthouden. Als het gezond verstand aan
geallieerde zijde nog eens zou zegevieren - en het boek van Keynes ‘De herziening
van het Verdrag’, liet deze mogelijkheid. wel open - leek een verdere verlaging van
de voor Duitsland ondragelijke schuld niet uitgesloten. Maar dan moest men eerst
het internationaal vertrouwen herwinnen en dit kon alleen door Duitsland's goede
wil te laten blijken.
Zelfs van uiterst-rechts moest men na verloop van tijd toegeven dat Rathenau een
politiek van grote allure wist te voeren. Het verdrag van Rapallo, tijdens de conferentie
van Genua gesloten, was méér dan een belangrijke handelsovereenkomst met Rusland:
een doorbreking van Duitsland's isolement, met het vooruitzicht op het middelpunt
van de wipplank Oost en West beurtelings tot concessies aan te moedigen.
Intussen had Duitsland onder pressie van Frankrijk herstelbetalingen moeten doen,
die een versnelling van het inflatieproces onvermijdelijk maakten. Vermeerdering
der geldcirculatie, gebrek aan deviezen, hogere prijzen, hogere salarissen, toenemende
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begrotingstekorten, nieuwe hoeveelheden bankpapier - de vicieuze cirkel sloot zich.
Zou het Duitse volle kunnen inzien dat de vervullingspolitiek offers eiste nodig voor
de herovering van zijn plaats in de wereld?
***
Rathenau sprak bijna wekelijks voor een of andere groep uit het publiek, dat naar
zijn mening in een democratische staat recht had op voorlichting uit de eerste hand.
Ook nu was weer een redevoering van de minister aangekondigd, in een
Volksbildungsheim te Berlijn - en ook thans was de zaal tot de laatste plaats gevuld.
Zelfs staanplaatsen waren in de opstuwing van belangstellenden bijna niet meer
bereikbaar, zodat sommigen tenslotte alleen nog maar op het podium, drie meter van
de spreker af, een plekje konden vinden.
Tegen een pilaar, rechts op het brede podium, leunde een vijf en twintig-jarige
stevig gebouwde jonge man, Kern. Blond, met een gezonde gelaatskleur en een paar
onverschrokken blauwe ogen, kenmerkend voor het harde oorlogsgeslacht dat reeds
zo jong door ontbering en de waarneming van veel lijden was heengegaan. Hij knikte
zijn vrienden toe die aan de andere kant stonden: Fischer, Günther en de beide
Techows, evenals hij lid van de geheime organisatie Consul. Zij waren gekomen om
te luisteren, na een lang gesprek dat zij laatst over Rathenau hadden gevoerd.
Rathenau, met de edele vorm van zijn kale schedel, zijn rechte fijn-gevormde neus
en zijn zachtmoedig-intelligente blik, was stellig een boeiende verschijning. Hij sprak
beheerst en zakelijk, zijn betoog meer naar het verstand dan naar het gevoel van zijn
toehoorders richtend: de rechtvaardiging van de vervullingspolitiek. Er ging een
bekoring uit van zijn eerlijkheid, van het wijde perspectief dat hij wist te schetsen.
Waarom deze bekoring?, dacht Kern, die zich meermalen in Rathenau's Von
kommenden Dingen had verdiept en zich telkens had gestoten aan de terughouding,
waarmede vele gedachten in dit boek werden weergegeven. En nu hij Rathenau
beluisterde, onderging hij dezelfde sensatie van prikkelend wantrouwen tegen de
man die altijd nog een slag om de arm hield.
Kern deed een stap naar voren. Het was alsof hij hardop met de spreker meedacht
of polemiseerde. Zijn gezicht drukte een zo intense spanning uit dat Rathenau, toen
hun blikken elkander
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ontmoetten, als gemagnetiseerd de forse jonge officier aankeek en in het slot van
zijn rede Kern, en Kern alleen, toesprak.
***
In de kamer van Ernst Werner Techow liep het gesprek hoog. Ieder had na afloop
van Rathenau's rede zijn eigen mening. Slechts Kern zweeg aanvankelijk, met
afwezige blik.
Günther verweet Fischer dat hij zich door het betoog van de minister had laten
imponeren. Hij bleef bij zijn mening dat Rathenau als Jood en als staatsman een
gevaarlijk mens was, een verrader die in de oorlog in zijn brochure ‘Der Kaiser’ had
geschreven: ‘Nooit zal de dag komen, dat de keizer op een wit paard als overwinnaar
door de Brandenburger Poort zal binnentrekken. Op die dag zou de wereldgeschiedenis
haar zin hebben verloren.’
Fischer antwoordde dat hij het nimmer had betwijfeld dat Rathenau zou moeten
verdwijnen. ‘Maar dan niet om enige uitlating in een of andere brochure’, meende
Kern, ‘maar omdat hij een groot man is.’ De anderen zagen verrast op.
‘Ik moet dit erkennen’, zei Kern, ‘Doch dat is juist mijn grief tegen Rathenau. Hij
is gevaarlijk omdat hij dreigt te slagen, dat wil zeggen Duitsland zijn plaats zal
teruggeven in de Westerse wereld. Die Westerse wereld zelf is echter corrupt.
Rathenau overschat de kracht van het economische.’
‘Accoord’, viel Techow hem in de rede, ‘het is ons om de revolutie te doen, om
een nieuw Duitsland. Wij zijn tegen ieder gekant, die het oude Duitsland probeert
op te lappen, ook als dit met succes gebeurt. Er moet eerst schoon schip worden
gemaakt en daarvoor is de stormram der revolutie nodig. Nieuwe waarden, een nieuw
volk, met nieuwe idealen, vrij van de slavernij van de economische doelmatigheid,
die Rathenau uiteindelijk dient.’
‘Wij kennen de tegenstander nu’, sprak Kern, ‘het is maar de vraag hoe wij hem
aanvatten.’
***
De Zondagochtend-editie van de ‘Vossische Zeitung’, de 25ste Juni 1922, gaf een
ooggetuigeverslag van de metselaar Krischbin, die de vorige dag de moordaanslag
op Rathenau van nabij had gezien:
‘Tegen kwart voor twaalf kwamen, uit de richting Hundekehle, twee auto's de
Köningsallee af. In de voorste, de langzaamst
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rijdende auto die midden op de weg reed, zat een heer op de achterbank; men kon
hem goed zien omdat de wagen geheel open, ook zonder zomerkap was. In de
achterste eveneens open auto, een donker-grijs geschilderde, sterke luxe-auto met
zes zitplaatsen, zaten twee heren met fonkelnieuwe leren jassen en hoofdkappen, die
juist nog het gezichtsovaal vrij lieten. Men zag dat zij gladgeschoren gezichten
hadden. Stofbrillen droegen ze niet.
De Königsallee in Grünewald is een heel drukke autoweg, zodat men niet let op
iedere auto die voorbijkomt. Deze grote auto hebben we echter allen gezien omdat
speciaal de fijne leren jassen van de inzittenden onze aandacht trokken. De grote
auto haalde de kleinere wagen die langzaam, bijna op de tramrails reed, vermoedelijk
omdat hij voor de grote S-bocht wilde uithalen, aan de rechterkant in en drong hem
sterk naar links, naar onze kant van de straat. Toen de grote wagen een halve lengte
voor was en de heer in de andere auto naar rechts keek of het niet tot een botsing zou
komen, boog de ene heer in de mooie leren jas (Kern) naar voren, greep een lang
pistool waarvan hij de kolf in zijn oksel zette en richtte dit op de heer in de andere
auto. Hij behoefde bijna niet te mikken, zo dichtbij was het. Ik keek hem om zo te
zeggen in de ogen. Het was een gezond, open gezicht; wij zeggen wel eens: “een
officiersgezicht”. Ik dekte me, omdat de schoten ook ons konden treffen. Op hetzelfde
moment kraakten de schoten heel snel, zo vlug als bij een machinegeweer.
Toen de ene man met schieten klaar was, stond de andere (Fischer) op en wierp
een eierhandgranaat in de andere auto. De heer was reeds op zijn zitplaats in elkaar
gezakt en viel opzij. De chauffeur remde, bracht de wagen tot stilstand bij de Erdener
Strasse, waar een puinhoop lag en schreeuwde: “help, help!”. De vreemde grote auto
gaf plotseling gas en suisde er door de Wallot-Strasse vandoor. De auto met het
slachtoffer stond intussen langs het trottoir. Op dat moment hoorde men een explosie,
de handgranaat ontplofte. De heer achterin werd door de luchtdruk gewoon opgetild;
zelfs de auto maakte een kleine sprong. We liepen er allen direct heen en vonden op
het trottoir er naast negen patroonhulzen en de streng van de handgranaat. Er waren
stukken van de auto afgeschilferd. De chauffeur bracht de motor weer op gang, een
jong meisje stapte in en ondersteunde de bewusteloze, vermoedelijk reeds dode heer.
Met grote vaart reed de auto de weg die ze was gekomen, langs de
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Königsallee terug, naar de politiepost die ongeveer dertig meter voorbij de Königsallee
op de weg naar Hundekehle ligt.’
Na een wilde jacht slaagde de politie er in Techow te arresteren (evenals de jongere
medeplichtigen) en Kern en Fischer in Burg Saaleck in Thüringen te omsingelen. In
een vuurgevecht kreeg Kern een schot door het hoofd; Fischer pleegde daarna
zelfmoord.
Intussen vonden grote rouwbetogingen plaats en hield president Ebert in een zitting
van de Rijksdag een herdenkingsrede om de betekenis van Rathenau, als mens en
als staatsman, als auteur en als een der grote figuren van het Duitse economisch
leven, in het licht te stellen. De lijkkist van de vermoorde minister stond onder een
groot zwart-rood-gouden vaandel, op de plaats van de presidentszetel. In de
voormalige keizersloge zag men Rathenau's moeder zitten, haar profiel als uit graniet
gehouwen. Roerloos hield zij haar blik op de kist gericht.
Ebert sprak: ‘De vervloekte daad trof niet de mens Rathenau alleen, zij trof
Duitsland in zijn geheel’. Dit was geen parlementaire phrase; overal uit het land
kwamen berichten binnen van massale ontroering: te Berlijn defileerden een millioen
personen langs het Rijksdaggebouw. Uit München werd een optocht met
honderdvijftigduizend deelnemers gemeld, uit Hamburg een samenkomst van
honderdduizend.
Aan de moeder van de gearresteerde Techow schreef de moeder van Rathenau:
‘In nameloze smart reik ik U, armste van alle vrouwen, de hand. Zeg Uw zoon dat
ik hem in de geest van de vermoorde vergeef, zoals God hem moge vergeven wanneer
hij voor de aardse gerechtigheid een openhartige bekentenis aflegt en voor de
goddelijke berouw toont. Had hij mijn zoon gekend, de edelste mens die de aarde
droeg, dan had hij het moordwapen eerder op zichzelf gericht dan op hem. Mogen
deze woorden Uw ziel rust geven.’ Mathilde Rathenau.
Rathenau had reeds eerder van het leven afscheid genomen, eigenlijk reeds in het
eerste oorlogsjaar toen hij begon in te zien, dat de chaos die de Europese cultuur
bedreigde nog diepere wortels had dan hij vroeger voorzag.
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In een brief aan de Nederlandse schrijver Frederik van Eeden, October 1914, luidden
zijn woorden: ‘Wie van ons weet of hij de vrede beleeft. Wij zullen moeilijker dingen
beleven, dan die wij zagen. Een hard geslacht zal opgroeien, misschien vertrapt het
onze harten. Wat doet dat er toe? Wij dragen het zaad, dat misschien de enige oorzaak
is waarvoor de nu bloedende aarde zo diep moet worden omgeploegd.’
***
‘Drukkender dan de puntigste tralies zijn de holen van vereenzaming en leegte
van de ziel’, schreef een uit de oorlog teruggekeerde (Toller). Tekeningen van George
Grosz vormen heden ten dage nog de waardevolste historische documenten over het
leven te Berlijn in de eerste na-oorlogsjaren. Zij vertonen doelloos slenterende
gedemobiliseerden, bedelaars, opgedirkte vrouwen, straatorkestjes. Armoede,
ondervoede kinderen - heel veel bleke, verkleumde kinderen - luxe-auto's en
gesoigneerde rashonden.
In de café's en cabarets protserige oorlogswinstmakers, zwetsend over dure
wijnsoorten en dure vrouwen. Nu en dan staat iemand op om te gaan telefoneren:
het was wenselijk zich van uur tot uur op de hoogte te doen houden van de koers van
pond en dollar. De attractie van het restaurant Zum Goldenen Hahn is de
hongerkunstenaar, die midden in de zaal onder een soort glazen stolp door de
bezoekers kan worden aangestaard - een soort menselijk skelet in smoking, sigaretten
rokend, met een glas water voor zich op een klein marmeren tafeltje. Op een
schoolbord vindt men de stand der prestatie vermeld; de hongerkunstenaar had nu
al in 28 dagen niet gegeten.
In zijn omgeving doen dikbuikige heren en chique geklede dames zich te goed
aan Wiener Schnitzel met gebakken aardappelen. Zij discussiëren of het hongerrecord
deze keer zal worden gebroken.
Het Berlijn van de nudistenkolonies, pornografische blaadjes, bordelen voor
homo-sexuelen, séances, huwelijksbureaux van zeer speciaal soort, advertenties van
waarzeggers en wonderdokters. De triomf der asphaltcultuur. Protesten ook tegen
alle ‘Kitsch’ en ‘Schund’, dikwijls van jongeren die zich in hun overspannen idealisme
aan de droom overgeven alle parasitaire figuren te kunnen verdelgen. En in de clubjes
der politieke desperado's bleek men geneigd het begrip ‘parasitaire invloed’ zeer
ruim te nemen.
De politieke moord was een erkende strijdmethode geworden. Ook van laster kon
gebruik worden gemaakt. Laster en hoon. Men
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kon iedere communist een betaalde Russische spion noemen en iedere gematigde
socialist een knecht van het kapitalisme. Had president Ebert zijn snor niet laten
bijknippen om zich de allure te geven van een moderne fabrikant of bankier? En
sloegen de gummiknuppels der Berlijnse politie niet altijd merkwaardig ver naar
‘links’ uit? Het gevolgde regeringsbeleid zou volgens de een op dictatuur, volgens
de ander op anarchie uitlopen. De meesten namen zich voor op het juiste paard te
wedden; bovendien kon men in geval van nood nog tijdig zijn draai nemen. Het was
een te onzekere tijd om er beginselen op na te houden.
***
Voor het Ufa-Palast beginnen zich rijen te vormen voor de eerste avondvoorstelling:
‘Het kabinet van Dr Caligari’, de expressionistische film van Janowitz, Mayer en Dr
Wiene. Een meesterwerk in het oog van vele critici, bombastische nonsens naar het
oordeel van anderen.
Het publiek stroomt op geroutineerde wijze binnen. Tijdens het journaal - een
scheepsramp, opstand in een Amerikaanse gevangenis, stierengevecht in Madrid vullen laatkomers de laatste lege plekken in de rijen.
Horstenwall, oude Duitse stad. Profiel van muren en torens. Burgers en soldaten op
het marktplein. Wagens. Beginnende kermisdrukte, het opslaan van tenten.
Uit een der tenten stapt een man, kennelijk de leider van dit bedrijfje. Duistere,
sombere figuur, met een mephistolische glimlach. Hij gaat het stadhuis binnen om
een bedrijfsvergunning te vragen. Nonchalant, met zijn zwierige zwarte mantel,
beweegt Dr Caligari - de exploitant van het geheimzinnige medium Césare - zich
door het gewoel van onwezenlijk druk gebarende mensen.
Een beetje opera-achtig, denkt het publiek in de zaal. Maar dan plotseling, toch
heel anders dan in de opera:
Een woordenwisseling tussen Dr Caligari en een ambtenaar op het stadhuis.
Volgende scène: het lijk van de ambtenaar, een mes tussen de schouderbladen.
Caligari? Neen, diens alibi was overtuigend.
Met een plotselinge zwaai voert het camera-oog ons terug naar de kermis. Gedrang
van nieuwsgierigen voor de tent van Dr Caligari.

P.J. Bouman, Revolutie der eenzamen

277
Césare, de wondermens, zal zijn gaven als medium vertonen. Vrolijk zijn twee
studenten, Frans en Allan, naar binnen gegaan. Zij verstrakken bij de aanblik van
het monster Césare, zittende in een doodkist. Césare voorspelt de toekomst. Allan
lacht honend, vraagt overmoedig hoe lang hij nog heeft te leven. Antwoord: ‘Tot de
ochtendschemering’.
De volgende morgen vindt men werkelijk het ontzielde lichaam van de student
Allan, vermoord op dezelfde manier als de ambtenaar van het stadhuis. Zijn vriend
Frans, diep-geschokt, besluit alles in het werk te stellen om de moordenaar op te
sporen. Hij vertelt zijn verloofde Jeanne, dochter van een arts, dat hij Dr Caligari
verdenkt. Een nachtelijke verkenningstocht van Frans. Hij waagt het zelfs in de tent
van Caligari door te dringen.
Het publiek verstijft van spanning, de film begint alle kenmerken van een benauwde
droom te vertonen.
Grillige schaduwen. De doodkist op twee schragen. Frans sluipt naderbij, ziet
Césare liggen, deinst terug.
Terwijl Frans in de tent vertoeft en zich laat misleiden door de pop, de schijn-Césare
die hij in de doodkist zag liggen, sluipt het medium Césare door de straten van
Horstenwall. Maanlicht, hier en daar een slagschaduw. Het onmens schijnt in trance
rond te wandelen, met stijve gebaren. Men ziet hem het huis van Jeanne, de verloofde
van Frans binnensluipen.
Volgende scène: Césare met opgeheven dolk bij het bed van Jeanne. Hij bedenkt
zich, smoort het schreeuwen van het meisje met een doek, tilt haar over de schouder
en ontvoert haar.
Gestommel in huis. Jeanne's vader heeft onraad bespeurd. Buren snellen te hulp.
Achtervolging van Césare, die moeizaam het meisje torst. Hij laat haar vallen, hijst
zich over een muur, ontsnapt over een dak, glijdt uit, valt. Men treft hem stervende
aan, uit zijn trance ontwaakt.
Frans heeft intussen de politie gewaarschuwd. Caligari moet gearresteerd worden,
maar is gevlucht. Bij de huiszoeking blijkt dat in de doodkist slechts een pop lag,
terwijl Césare buiten rond-zwierf. Het medium was nu dood. Maar wat had Caligari
met dit alles te maken? De politie zoekt hem. Frans vindt een spoor, volgt Dr Caligari
en ziet hem een krankzinnigengesticht binnengaan.
Politie-mannen omsingelen het gebouw. Men gaat naar binnen
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om huiszoeking te vragen. Frans meent de directeur van het gesticht hiervan in kennis
te moeten stellen. Hij betreedt de directeurskamer, met een beleefde buiging: een
heer, onberispelijk gekleed in zwarte jas, ernstig, onaandoenlijk, ontvangt hem zonder enige twijfel: Dr Caligari zelf.
Frans doet alsof hij hem niet herkent, vraagt of zijn mannen huiszoeking mogen
doen. 's Avonds doorzoeken Frans en enige politieagenten de directeurskamer. In
het schrijfbureau van de gestichtsarts vinden zij een boekje met een vreemd
18de-eeuws verhaal: de geschiedenis van de Italiaanse gestichtsarts Dr Caligari, die
met zijn medium Césare, één van zijn patienten, het land doorreisde. Het medium,
in trance gebracht, volbracht iedere misdaad die de hypnotiseur Caligari hem
voorschreef.
Misdaad door hypnose, welk een boeiend gegeven. Het publiek ondergaat de
benauwenis van deze suggestie. Het leven een droom, de droom het leven. In deze
bizarre décors van Dr Wiener's film, vervaagde ieder moreel houvast.
De gestichtsdirecteur, als Dr Caligari optredend, had met een der verpleegden het
oude Italiaanse verhaal tot werkelijkheid gemaakt. Men onderwerpt hem aan een
verhoor. De arts ontkent alles. Frans drijft hem in het nauw, laat hem het boekje zien.
Nu wordt het lijk van Césare binnengedragen. De gestichtsarts wankelt. Van gebieder
over het medium, van hypnotiseur-machtsmens, ziet men hem terugzinken in het
niets van de waanzin. Stuiptrekkend, schokkend in het wilde uitschieten van zijn
waanzin wordt hij weggevoerd.
Het publiek, zwijgend, diep onder de indruk, schuifelt naar de uitgang. Buiten
sneeuwt het, op de Kurfürstendamm staan rijen auto's voor de café's. Bij de uitgang
van de bioscoop zitten enige oorlogsinvaliden: twee blinden en een man zonder benen
op een schuifkarretje. Een kind met een groezelig mager hondje houdt hen gezelschap.
***
Twee inflatie-geschiedenissen:
A., koopman in ijzerwaren, had het geluk een partij van 20.000 kg spijkers te
bemachtigen. Hij verkocht ze met ruime winst, maar toen hij het ontvangen bedrag
voor een nieuwe aankoop wilde besteden, was het geld slechts toereikend voor 10.000
kg. Opnieuw verkocht en kocht hij, telkens achterhaald door prijsstijgingen na
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zijn laatste verkoop. Hij overwoog zijn goederen in voorraad te houden, maar het
slinken van zijn spaarbankreserves, de gedaalde waarde van zijn verzekeringspolissen
en de snel stijgende kosten van levensonderhoud brachten hem er toe in actie te
blijven. Hij nam ruimere winstmarges, probeerde zijn vorderingen sneller binnen te
krijgen en zelf zoveel mogelijk credietfaciliteiten te verwerven. Doch de
vervangingswaarde van de verkochte goederen bleek steeds hoger te zijn dan het
netto-provenu ervan. Zo beschikte hij na verloop van tijd nog slechts over 10 kg
spijkers, die een waarde van enige millioenen marken vertegenwoordigden. Hij
verdiende hierop een millioen mark, kon 3 kg spijkers terugkopen, won toen twee
millioen en zag zijn goederenbezit gereduceerd tot 1 kg. Bij steeds stijgende
winstpercentages hield hij uiteindelijk één spijker over. Deze sloeg hij in de muur
en hing er zich aan op.
De werkloze kantoorbediende B. te Berlijn kreeg tot zijn grote vreugde een oud
colbertcostuum toegestuurd door een familielid uit Amerika. Vooral de broek was
afgedragen en vertoonde vele zwakke plekken. Het jasje leek netter en bevatte
bovendien bij zorgvuldige inspectie twee Amerikaanse kwartjes.
De beide geldstukjes, samen een halve dollar waard, leverden de gelukkige bezitter
200.000 mark op. Hij ruilde het pak voor een viertal oude dienstrevolvers en een
karabijn en kocht voor zijn 200.000 mark een lading munitie, die bij een huiszoeking
tijdens het Spartacistenoproer onopgemerkt was gebleven. Op slinkse manier liet hij
zich bij een geheime organisatie van oudstrijders als ‘handelaar in wapens’ aandienen.
Hij leverde wat hij in voorraad had, kocht daarop contant een motorfiets, liet zich
door de organisatie machtigen op provisiebasis nog meer wapens te kopen en
besteedde de provisie voor aankoop van een postzegelverzameling, die hij nog
dezelfde dag voor een antieke schilderij ruilde. De schilderij verkocht hij aan een
Amerikaanse kunsthandelaar, op doorreis te Berlijn, voor 100 $, welk bedrag in
marken omgezet hem in staat stelde een tweede-hands auto te kopen. Hiermede reed
hij naar de Nederlandse grens, waar hij in de buurt van Oldenzaal de auto verruilde
voor een partij van 400 kg over de grens gesmokkelde koffie.
De koffie werd door B. kilo voor kilo verkocht, voor telkens hogere bedragen,
waarmede hij op veilingen legergoederen kocht die op een of andere manier buiten
de door de geallieerden geëiste
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inlevering van materiaal waren gehouden: riskant bezit, tegen lage prijs verworven.
Hij associeerde zich daarna met een exporteur in Rijnwijn, verwierf zich met zijn
partner een belangrijk buitenlands bank-tegoed in dollars, loste hypotheken op een
kantoorgebouw en twee pakhuizen af met de opbrengst van één zending wijn naar
Londen, liquideerde het gehele bezit aan legergoederen voor honderd aandelen in
een fabriek in chemische artikelen en liet zich afvaardigen naar een conferentie van
Duitse en Britse fabrikanten over een internationale belangengemeenschap voor de
exploitatie van chemische octrooien. Na zijn terugkeer benoemde een bank, met
sterke belangen in de chemische industrie, B. tot commissaris. Als een der promotors
van een nieuwe ‘Interessengemeinschaft’ in de bedrijfstak, die hij nog slechts
oppervlakkig kende, hoorde hij zich prijzen om zijn fijn marktgevoel bij het emitteren
van aandelen en zijn gave, voor emissie-prospecti bewoordingen te vinden, die nooit
het gewenste effect misten. Twee jaar later bewoonde B., als een der meest
gerespecteerde jonge geldmagnaten van het Rijn-gebied een luxueuze villa te
Godesberg - spoedig een trefpunt voor mannen uit verschillende radicale politieke
groeperingen.

[Graaf Brockdorff-Rantzau gezant te Moskou?]
GRAAF BROCKDORFF-RANTZAU GEZANT TE MOSKOU? EEN vertegenwoordiger van
de oude Duitse adel in het land van de Sovjets? De benoeming van graaf Brockdorff
lokte commentaar uit in de binnenlandse en de buitenlandse pers, commentaar met
de bekende ‘logische’ gedachtengang: een graaf, een ook uiterlijk stijve en hooghartige
figuur, en aan de andere kant de proletarische idealen van de Sovjetregering, dus...
De geschiedenis kent deze logica niet. De benoeming van graaf Brockdorff was
in ieder opzicht verantwoord, om geen andere reden dan de historische
aanvaardbaarheid van een persoonlijkheid in een situatie waarin slechts een vast
karakter succes kon hebben. De man, die zich als Duitsland's eerste minister van
buitenlandse zaken na de revolutie een onafhankelijke had getoond en die tegenover
de geallieerden te Versailles, Mei 1919, de eer had weten te redden, leek op het eerste
gezicht zó representatief voor de onsympathieke eigenschappen van de stervende
kaste waar hij uit stamde, dat George Grosz een van zijn scherpste caricaturen tegen
hem had gericht.
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In werkelijkheid verborg deze uiterlijke hooghartigheid een grote gevoeligheid. Graaf
Brockdorff had een warme en persoonlijke belangstelling ook voor de minste van
zijn ondergeschikten. Hij verafschuwde de jacht. Een man van eruditie, die zelden
op reis ging zonder zakuitgaven van Goethe's Faust en het Nieuwe Testament bij
zich te steken. Ongehuwd, eenzaam, tevreden met de kunstschatten die hij had
verzameld in zijn buitengoed Annettenhöh. Een harde werker als het nodig was, 's
nachts vooral, de ene sigaret na de andere rokend, vrijwel onvermoeid. Bovenal een
‘karakter’.
Toen Brockdorff, na in November 1922 in het kleine paleis aan de Obuchow
Perenlok te Moskou zijn intrek te hebben genomen, zijn geloofsbrieven aan de
volkscommissaris Tschitscherin op het Kremlin kwam overhandigen, sprak de minister
hem ietwat plagend toe: ‘Wij hadden eerst wel even bedenkelijk gekeken een graaf
en een oud-keizerlijke diplomaat als vertegenwoordiger van Duitsland hier te
ontvangen’. Waarop de graaf prompt antwoordde: ‘Ik heb mij, mijnheer Tschitscherin,
juist voor ik hier kwam, een weinig met de geschiedenis van Uw geslacht bezig
gehouden. Een nakomeling van de Narischkins en daarmede van het huis Rurik, lijkt
mij nu juist niet de meest geschikte mij over mijn feodale afkomst te onderhouden.’
Tschitscherin lachte, het ijs was gebroken. De samenwerking verliep vlotter dan
men had mogen verwachten. De Russen, die nog weinig diplomatiek contact hadden
met de Westerse mogendheden, trachtten niet te verbergen dat de relaties met
Duitsland vooral na het verdrag van Rapallo een bijzondere waarde voor hen hadden.
Brockdorff van zijn kant, zag in de goede verstandhouding met Rusland nog steeds
een der meest gezonde opvattingen uit Bismarck's politieke erfenis. Hoewel hij de
dogmatische wereldrevolutie-gedachte van Trotzki een weinig realistische ideologie
noemde, wist de Duitse gezant, volkomen bekend met de decadentie der
tsarenregering, de revolutie als historisch onvermijdelijk te aanvaarden en veel te
waarderen wat onder ongehoorde moeilijkheden tot stand was gebracht.
Met de voortdurende communistische propaganda in Duitsland in de rug en de
behartiging van Duitse economische belangen voor zich, werd graaf Brockdorff bijna
dagelijks met conflicten geconfronteerd en tot haastige improvisaties gedwongen,
die het uiterste van zijn werkkracht vergden en het vertrouwen, dat hij bij de
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Sovjet-machthebbers genoot, telkens op de proef stelde. Onder de zware druk van
lange arbeidsnachten - het nachtwerken bleef een gewoonte - waarop steeds meer
ochtendconferenties volgden, zag men hoe hij zijn physieke reserves opteerde.
Angina-aanvallen ondermijnden zijn gestel nog verder. Maar nooit verloor Brockdorff
zijn kalme waardigheid. Voor de verbeterende betrekkingen tussen de beide volken
was zijn gezondheid zeker niet een te hoge prijs.
Voor de twee volken. Hierin lag het geheim van zijn zending, die voor hem zoveel
verder ging dan een ‘diplomatieke’ missie. Hieruit putte hij ook de kracht, politieke
tegenstanders te vertrouwen en hun sympathie te winnen. Achter de staten, achter
het politieke spel, lagen de volken waarvan de zedelijke krachten en het culturele
verleden zoveel verder reikten dan de wisselende regeringsvormen. Was Brockdorff's
eigen familiegeschiedenis, van achthonderd jaren dienst als Sleeswijk-Holsteiners
of als vazallen van Deense en Pruisische koningen, niet de beste leerschool om over
alle politieke verschijningsvormen heen, de diepere krachten van het volksleven in
het oog te houden?
Het vertrouwen in het Russische volk hield Brockdorff staande, was hem een
steun, totdat het zieke lichaam capituleerde en hij in 1928 naar Duitsland terugging
om op Anettenhöh te sterven.

[Bij het verlaten van een Noordelijk gelegen haven zag]
BIJ HET VERLATEN VAN EEN NOORDELIJK GELEGEN HAVEN ZAG de bemanning van
een voor de tropen bestemd schip een bijenzwerm naderen. Een bijenkoningin koos
het touwwerk in een der masten als rustplaats; de zwerm volgde. Matrozen trachtten
de gonzende massa insecten op te jagen, maar tevergeefs. Toen het schip het zeegat
uitvoer, klitten de bijen nog steeds in de touwen vast.
Gedurende de reis dreigde de zwerm door honger en uitputting te worden
vernietigd, maar het scheepsvolk, goedhartig, bevestigde bakjes met suiker en honing
in de mast. Zo redde men de insecten, die dadelijk na aankomst in de tropische
havenstad uitvlogen en zich in een naburig bos neerzetten. Zij genoten van de
weelderige plantengroei en de overvloed van honinghoudende bloemen. En zoals zij
gewend waren, vlogen ze de gehele dag ijverig rond om zich wintervoorraad te
vergaren. Maar de winter kwam niet, de voorraden namen toe, zonder dat men ze
durfde aanspreken. De bijen bleven, hun gewoonte getrouw voor de winter
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zorgen, steeds zorgen, in nimmer aflatende ijver. Totdat zij ten lange leste tot het
inzicht kwamen dat in dit land van duurzame warmte en vruchtbaarheid
voorraadvorming minder betekenis had dan in hun vroegere woonplaats.
De jonge mensen in de Verenigde Staten hadden na 1918 minder tijd nodig dan de
juist beschreven bijen om de weg naar een ‘consumptief kapitalisme’ te vinden. De
auto en de radio, het goedkope reizen, de laaggeprijsde confectiegoederen, het ijs en
de gebakjes in de ‘drug-stores’, de film en de tijdschriften brachten velerlei
genietingen binnen het bereik van de massa.
Zij vervreemdden echter tevens een gedeelte van de jonge generatie van het ethos
van de arbeid, dat het land in zijn puriteinse tradities steeds had gekend. Met het
proces der verstedelijking hielden standaardizering van het leven en relativering van
vele normen gelijke tred. Op het moment dat de werkbijen bespeurden, in de tropische
overvloed van het late kapitalisme te zijn gekomen, verloren zij het houvast van hun
traditionele ijver. Tegelijk daarmee geraakten zij in opstand tegen de bestaande
zedelijke orde en proclameerden zij ‘the revolution in manners and morals’, die in
zekere zin even diep ingreep als de Russische revolutie in het land van Lenin en
Stalin.
Sensuele bevrediging, doch een geestelijke leegte en vereenzaming, die door de
uniformering der nieuwe levensbehoeften niet kon worden gevuld. ‘Het oudere
geslacht heeft deze wereld stellig grondig verknoeid alvorens haar aan ons over te
geven’, schreef John F. Carter in de Atlantic Monthly van September 1920. ‘Zij
schenkt ons dit ding, aan stukken geslagen, lek, rood-gloeiend, dreigend te ontploffen;
en dan is men verbaasd, dat wij haar niet aanvaarden in dezelfde houding van aardig
stijlvol enthousiasme, waarin zij haar ontving, lang geleden, in de jaren tachtig.’
De stoottroepen van deze opstand werden niet door buitenlandse agitators gevormd,
maar kwamen uit de kringen van gegoede Amerikaanse gezinnen voort. Zij hadden
in de oorlog, vóór het vertrek naar het front, de dag leren plukken. Men wist van de
hand in de tand te leven, ook in de millioenen overhaast gesloten oorlogshuwelijken.
In het algemeen capituleerden de oudere generaties, zelfs voor de emancipatie van
de vrouw, die zich niet alleen grote vrijheid in kleding en gewoonten permitteerde
(het roken onder
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anderen), maar ook sexueel een vrijheid voor zich opeiste, welke eertijds tot de
privileges van de man behoorde.
Terwijl het ‘oude Amerika’, vooral in de agrarische gebieden van de Midwest nog
continuïteit met het verleden vertoonde, nam de ‘revolutie der zeden’ in de sfeer der
stedelijke samenleving een omvang aan, die aan iedere exact-historische interpretatie
ontsnapt - tenzij men de film als spiegel van het psychisch gebeuren zou kunnen
hanteren. Is het witte doek in de suggestieve kracht der snel wisselende beelden niet
een brandpunt van eenzijdig gerichte dromen en geheime verlangens der in het duister
samengezeten menigten? Hoeveel ontsnappingsdrang uit de sleur van het alledaagse
trilt mede in de manier waarop men met ingehouden adem de avonturen van de
vermetele ruiter Tom Mix volgt, of wegzinkt in de fluwelige sexualiteit van Rudolph
Valentino? Wat, speciaal, boeide de menigte in de lage stem van Marlene Dietrich,
of in de stoere mannelijkheid van Hans Albers? Doch waarom overtrof op den duur
Charley Chaplin hen allen in populariteit, Chaplin, het manneke dat altijd naast het
leven staat, altijd verliest en altijd wint? Chaplin met zijn huppelpasjes, als de
verpersoonlijkte eenzaamheid, de kleine man in het raderwerk van een wereld die
hem dreigt te vermorzelen, maar die nog altijd mogelijkheden schijnt te bieden om
aan het noodlot te ontsnappen - het thema ook van de tekenfilmpjes waarin Mickey
Mouse alle mogelijke en onmogelijke gevaren te boven komt.
***
Of de 31ste Maart 1923 als een gedenkwaardige dag in de geschiedenis zal blijven
vermeld, is twijfelachtig, - ondanks de headlines in de Amerikaanse kranten, dat
Miss Alma Cummings zojuist het wereld-duurrecord voor dansen op 27 uur had
gebracht. Haar ‘Marathondans’ werkte aanstekelijk. Spoedig boden dansparen uit
een half dozijn steden tegen elkander op.
De recordverbeteringen waren niet van de lucht: 32 uur, 46 uur, 54 uur, 67 uur waar lagen de grenzen van het menselijk uithoudingsvermogen? Wat dreef de
exploitanten van danslokalen er toe steeds hogere prijzen uit te loven?
Te North Tonawanto, N.J., viel iemand na 87 uur dansen dood neer. De 19e April
spoedden journalisten zich naar Cleveland, waar een danspaar op een duurrecord
van 90 uren aanstuurde,
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aangemoedigd door bezoekers, die druk weddenschappen afsloten over de
bereikbaarheid van deze grens.
De dans sleepte voort, 85 uren, 87 uren - men was reeds in de late nachturen van
het vierde etmaal. Enige honderden toeschouwers hingen lusteloos op stoelen langs
de wanden van het danshuis. De vloer was bezaaid met sigarettenstompjes, schillen,
snippers, papier, lucifers. Het rook er naar koffie, sigarettenwalm, drank, kauwgummi
en reukzouten. De ochtendschemering gaf het kunstlicht steeds fletsere tinten.
Het danspaar hield zich moeizaam in beweging op de tonen van twee beurtelings
spelende gramofoons. Het meisje, in badpak, leunde tegen haar partner. Beide
schuifelden zo traag met hun voeten alsof de vloer met lijm was besmeurd. 89 uur,
30 minuten. Transpirerend, doodsbleek, zette het tweetal de marathondans voort.
‘Tot de 90 uur’, fluisterden ze elkaar toe. De jazz-gramofoonmuziek klonk mat.
Waren de platen versleten?
Enige bezoekers bestelden een ontbijt. De eerste stralen van de ochtendzon vielen
binnen. 89 uur 45 minuten. De voeten schuifelden, de gramofoonplaat draaide - er
kwam beweging in de supporters; nog enkele minuten en de grote daad was volbracht.
***
Woensdagmiddag vier uur, na schooltijd, de 21ste Mei 1924, slenterde de 13-jarige
Bobby Franks op zijn gemak naar huis. Hij had van zijn school, gelegen in een der
huizenblokken van het deftige Hyde Park section van Chicago, slechts een halve mijl
te lopen om de ouderlijke woning te bereiken. Soms kwam zijn vader, de rijke
makelaar Jacob Franks hem wel eens met de auto halen, maar Bobby had meermalen
verzekerd dat hij graag wandelde.
Deze dag echter kwam de kleine Franks niet thuis. In het begin van de avond
belden de ongeruste ouders de politie op. Rechercheurs deden navraag bij Bobby's
klasgenoten, die eveneens na afloop van de middagschooltijd naar huis waren gegaan.
Geen van hen wist iets te vertellen. De enige die een aanwijzing kon geven was een
kind uit een lagere klasse, dat meedeelde Bobby een huizenblok voorbij de school
in gesprek met een heer te hebben gezien; even verder stond een auto met geopend
portier.
In de na-avond telefoneerde een onbekende man. Hij vertelde het echtpaar Franks
dat hun kind was ontvoerd; nadere mededelingen
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zouden spoedig volgen. En werkelijk werd even later een getypt briefje in de
brievenbus geduwd: ‘Uw jongen is in veiligheid, wees niet ongerust. Als U iets tegen
de politie zegt, zullen we hem doden. Mocht de politie al gewaarschuwd zijn, laat
er haar dan verder buiten. Wij verlangen een losprijs van 10.000 $.’ Telefonisch was
reeds gezegd op welke manier de losprijs kon worden voldaan.
De volgende ochtend haalde Mr Franks het genoemde bedrag van zijn bank. Toen
hij in zijn auto zat, bemerkte hij in zijn zenuwachtigheid het opgegeven adres te
hebben vergeten, zodat hij naar huis terug moest om het te gaan halen. Bij thuiskomst
vernam hij, dat een inspecteur van politie op hem wachtte: Bobby was dood. Een
spoorwegarbeider had het lichaam van zijn kind, ontkleed, gevonden in het
moerasgebied ten Zuiden van de stad; het lag langs een der spoorlijnen van de
Pennsylvania Railroad.
De publieke belangstelling, zo licht bewogen door ieder misdrijf en zo vluchtig
doorgaans in haar ontroeringen, bleef met ongewone hardnekkigheid op ‘het
geval-Franks’ gericht. Terwijl de kranten er kolommen over schreven, was het
speurwerk van de politie in volle gang. Het bleek, dat de moord (het lijkje vertoonde
een gapende hoofdwonde) was geschied terwijl nog over een losprijs werd
onderhandeld. Hierin lag een aanwijzing dat de moordenaars niet uit financiële
motieven hadden gehandeld. Vermoedelijk was het noemen van een geldsom zelfs
een afleidingsmanoeuvre geweest. Maar welke drijfveren bleven dan over? Men kon
vaststellen dat de misdaad geen zedenmisdrijf was. Wraakneming? De Franks, zeer
gezien en algemeen geacht, wisten geen vijanden te noemen. Niemand had tegenover
hen enige bedreiging geuit.
Een bril met hoornen montuur, op enige meters afstand van het lijk gevonden,
werd bij de lijkschouwing op het gezicht van het dode kind gezet. Vader Franks
verzekerde evenwel dat Bobby nooit een bril had gedragen. Men beschikte nu over
een eerste spoor. Een bril, vermoedelijk van een volwassene, maar dan van een
volwassene met een opvallend smal hoofd. Een ander aanknopingspunt voor het
onderzoek was het briefje over de losprijs: het moest getikt zijn op een oud model
schrijfmachine, een portable ouder dan April 1914 toen de fabrikanten tot
standaardizering van het toetsenbord overgingen.
Bij het nagaan der recepten aanwezig bij de opticiens van Chicago,
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bleek een smalle bril, beantwoordend aan de beschrijving van de politie, te zijn
besteld bij een speciale zaak te Brooklyn. Men vorderde nu snel met het verdere
onderzoek. Enige dagen later werden twee 19-jarige studenten gearresteerd: Nathan
Leopold Jr en Richard Loeb. De publicatie van hun namen wekte sensatie. Geen
gangsters, die het bloed vergoten, maar twee talentvolle jonge studenten, alumni van
de universiteiten van Michigan en Chicago. Begaafd en rijk, kinderen uit twee
aanzienlijke, bijzonder gerespecteerde Joodse families.
Dreigde er een politionele dwaling? Leopold en Loeb antwoordden op alle vragen
met koele beleefdheid, uitvoerig en onbewogen. Die bril? Ja, die was van Leopold.
Zijn biologiestudie voerde hem voor vogelwaarnemingen meermalen naar de
moerassen. Enige dagen voor de moord had hij zijn bril verloren; hij kon de datum
nauwkeurig opgeven. De politie wist dat het een regendag was; daarna had het niet
meer geregend: de bril lag onbespat op de grond en moest op een droge dag verloren
zijn.
Beide gearresteerden gaven een alibi op. Zij hadden Woensdagmiddag een tocht
gemaakt met deauto van Nathan Leopold. Het onderzoek wees uit dat de auto die
dag met een defecte rem in de garage had gestaan. Een dag later werd de
schrijfmachine (van verouderd type) gevonden. Het net sloot zich; ontkennen kon
niet meer baten.
Bij de bekentenis bleven de motieven aanvankelijk nog in het duister. Wat had
hen tot moord gedreven? Het antwoord liet niet lang op zich wachten. Zij hadden
gedood louter uit een zucht tot experimenteren voor een proefondervindelijke contrôle
van de sensaties, die men daarbij onderging, een toetssteen zoekend voor het reeds
versteende geweten.
Het verwachte doodvonnis bleef achterwege. De verdediger, Clarence Darrow,
deed een beroep op de zelfcritiek van allen die in de morele ontreddering der
na-oorlogsjaren passief waren gebleven. Dostojevski's Raskolnokoff-motief uit
Schuld en Boete verplaatst naar de Nieuwe Wereld. Geen Kaïnsdaad uit drift of
hebzucht, maar de laatste intellectuele rechtvaardiging van een nihilisme, dat alle
normen had verworpen. Een tragedie van eenzaamheid en opstandigheid, dat onder
andere omstandigheden misschien een politieke wending zou hebben genomen. Er
zijn verschillende vormen om zich tegen de bestaande sociale en morele orde te
keren.
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De tiende September veroordeelde Judge Coverley de beide studenten tot levenslange
gevangenisstraf.
***
De ‘Goldrush’, die in 1848 een stroom van avonturiers naar Californië dreef,
herhaalde zich in de jaren twintig van deze eeuw: nu echter verder Zuidwaarts. En
het waren thans vooral meisjes en jonge vrouwen, die zich op weg bevonden naar
Hollywood, de ‘droomfabriek’, het Mekka van de filmenthousiasten, van de ‘movie
fans’ (= fanatics).
In een wereld van techniek en zakelijkheid vond de geest in de gemakkelijk
toegankelijke, suggestieve sprookjeswereld van de film compensatie voor de sleur
van het alledaagse, voor de gelijkschakeling der persoonlijkheid en de verloren
gaande binding aan de symbolen van het geloof. De pers, met 400 verslaggevers te
Hollywood vertegenwoordigd, volgde de wensen van het publiek. De
bioscoopbezoekers verlangden intieme bijzonderheden over het leven der ‘sterren’
die zij op het witte doek bewonderden. Ook de meest legendarische verhalen over
de halfgoden, die de Olympus der filmwereld bevolkten, vonden een dankbaar gehoor.
Men stelde het op prijs bij een ernstige ziekte van Jean Harlow van uur tot uur
bulletins over haar toestand te kunnen lezen. En was het niet ontroerend, dat Myrna
Loy in een koude voorjaarsnacht een perzikboompje in haar tuin beschermde doof
er haar mink-bontmantel omheen te hangen? Of royaal van George Raft 21
champagne-cocktails te bestellen voor het personeel van de beauty shop waar hij
zijn haar liet knippen? Wie kon zich niet verplaatsen in de emoties der tienduizenden
vrouwen, die te Chicago in een loterij meespeelden voor de begeerde eerste prijs:
een zitplaats naast Gary Cooper tijdens de première van zijn nieuwste film?
Iedere studio kon op een maandelijkse ‘fan-mail’ rekenen van 20.000 à 40.000
brieven en briefkaarten, waarin bewonderaars van filmsterren hun hart luchtten of
bescheiden wensen te kennen gaven: een portret, een handtekening van de held of
heldin van hun dromen - een paar haren, of een kledingstuk, zo mogelijk.
In de buitenwijken van Los Angelos langs de rand van Hollywood wemelde het
van gelukszoekers. De klassieke bohème van Parijs vond een modern spiegelbeeld
in de omgeving van Sunset Boulevard. Scenario-schrijvers, acteurs, technici;
duizenden meisjes, die

P.J. Bouman, Revolutie der eenzamen

289
als typiste of als kellnerin hun kost verdienden, in afwachting van momenten, dat er
‘extra's’, dus figuranten werden gevraagd. Ook een kleine bij-rol kon de weg naar
het geluk openen; menige assepoester werd een sprookjesprinses.
Op het tweede plan de ‘specialisten’ uit alle oorden van de wereld: de
olifantengeleiders, dierentemmers, degenslikkers, vuurvreters, vogel-imitators,
getatoeëerde vrouwen, dikke mannen, verdwaalde Indianen en zwervende Chinezen,
die op de kermis der ijdelheid voor nevenfuncties in aanmerking konden komen en
voor iedere gril van een regisseur gereed stonden.
Centrum van het Babylon der vermaaksindustrie vormde de eigenlijke
‘filmkolonie’: de exclusieve kring der directeuren, ‘producers’, regisseurs, schrijvers,
acteurs en actrices. Exclusief in de kostbaarheid van hun woningen, in hun feesten
in ‘Ciro’ en enige andere nachtclubs, in hun vriendschappen en liefdes, maar bijna
exhibitionistisch open in het ten toon spreiden van hun excentrieke gewoonten, geheel
gericht op reclame en uiterlijk effect. Er waren vrouwen die mannenkleren droegen
en mannen, die zich in vrouwengewaden staken. Men toonde voorliefde voor laaiende
kleuren, liet kostbare rashonden verzorgen en sprak bij voorkeur in superlatieven.
Alles was op zijn minst ‘terrific’ en ‘sensational’. Toen een regisseur bij een collega
informeerde, hoe diens laatste film liep en het antwoord ‘uitstekend’ luidde, zei de
vrager verschrikt: ‘Uitstekend? Alleen maar uitstekend? Dat is verschrikkelijk!’ Men
geloofde ieder gerucht, accepteerde ieder verhaal, indien het op een der bekende
directeuren sloeg. Waarom zou het niet waar zijn, dat William Fox al in dertig jaar
geen horloge had gedragen omdat hij de gewoonte had dag en nacht door te werken
tot zijn taak was volbracht?
Men hield er van, elkander in luxe te overtroeven, steeds duurdere paleizen te
bouwen, steeds kostbaarder juwelen te kopen, steeds fantastischer feesten te
organiseren. Bij het huwelijksdiner van Marjorie Hutton en Joseph E. Davies (de
latere ambassadeur van de U.S.A. bij de Sowjet-Unie) werd een ‘wedding cake’ van
300 pond binnengedragen en geplaatst in een entourage van 5000 chrysanthemums,
die men met een heel bijzonder procédé blauwachtig paars had gekleurd.
Hoewel het aantal echtscheidingen en liefdesavonturen in werkelijkheid veel
geringer was dan de Hollywoodlegende wilde doen

P.J. Bouman, Revolutie der eenzamen

290
geloven, waren de berichten over sexuele ongebondenheid zo talrijk, dat een journalist
eens betoogde hoe zelfs een Puriteinse Gestapo de filmstad niet tot de orde zou
kunnen roepen.

[Het filmjournaal in het vroege voorjaar van 1924]
HET FILMJOURNAAL IN HET VROEGE VOORJAAR VAN 1924 WAS boeiend en gevarieerd:
voorbereidingen voor de Olympische spelen te Parijs, vreugde te Athene bij het
uitroepen van de Republiek, opruimingswerkzaamheden te Tokyo, in September
1923 door een aardbeving verwoest. De overbrenging naar Italië van het stoffelijk
overschot van de grote toneelspeelster Eleonore Duse, die tijdens een tournée door
de States in een hotel te Pittsburgh was overleden. Begrafenis van de Duitse
kolenmagnaat Stinnes. Een proces te München tegen Hitler en andere beklaagden,
gearresteerd na hun mislukte staatsgreep van de 8ste November 1923. Aankomst van
generaal Dawes te Berlijn; conferentie voor de regeling van Duitsland's schuldenlast
en de sanering van het Duitse geldwezen.
Geldinzameling in het Roergebied voor de oprichting van een standbeeld voor de
nationaal-socialist Leo Schlageter, die door de Fransen in Mei 1923 bij hun bezetting
van de Roersteden was doodgeschoten. Mussolini in verschillende houdingen, sterk
poserend voor de filmopnemers. Ibn Sa'oed als koning van Hedjaz.
De bouw van een mausoleum boven de krypt op het Rode Plein te Moskou, waarin
de mummie van Lenin was bijgezet. Demonstraties van aanhankelijkheid van het
Russische volk jegens de gestorven leider.
In Egypte de laatste phase van het onderzoek naar de inhoud van Tut-anch-amon's
graf: de opening van de vierde schrijn en het openleggen van de koninklijke lijkkist,
gedeeltelijk van goud, waarin men tenslotte de mummie van de koning hoopte aan
te treffen.
***
Er was weer een hoofdstuk van de Russische revolutie afgesloten. De 27ste Januari
1924 droegen Stalin en zijn getrouwen het gebalsemde lichaam van Lenin naar de
krypt op het Rode Plein te Moskou, de plaats waar eerlang een mausoleum zou
verrijzen. Het marxisme, voor de massa zo abstract, had nu tenminste een centrale
bedevaartsplaats, een Mekka voor de gelovigen. Hier zouden honderdduizenden
pelgrims uit alle delen van de Sovjet-Unie
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samenstromen en zich geduldig in de lange rij scharen om, voetje voor voetje
vorderend, hun buiging te maken voor het glazen hulsel dat de mummie van Lenin
omsloot. Eerbied voor de beschermheilige der revolutie, voor de verlosser die de
tsarenregering, kolos op lemen voeten, had omgestoten.
Wat men hem schuldig was, formuleerde Stalin in zijn ‘eed aan Lenin’, die hij
voorlas op het tweede Sovjetcongres:
‘Toen hij ons verliet, gaf kameraad Lenin ons bevel om de grote titel van partijlid
hoog en zuiver te houden. Wij zweren U, kameraad Lenin, dat wij Uw gebod met
ere zullen nakomen.
Toen hij ons verliet, gaf kameraad Lenin ons het bevel om de eenheid in onze
partij als onze oogappel te bewaren. Wij zweren U, kameraad Lenin, dat wij ook dit
gebod van U met ere zullen nakomen.
Toen hij ons verliet, gaf kameraad Lenin ons het bevel om de dictatuur van het
proletariaat te versterken en er over te waken. Wij zweren U, kameraad Lenin, dat
wij zonder onze krachten te sparen eveneens dit gebod van U met ere zullen nakomen.
Toen hij ons verliet, gaf kameraad Lenin ons bevel met al onze kracht het
bondgenootschap tussen boeren en arbeiders te versterken. Wij zweren U, kameraad
Lenin, dat wij Uw gebod met ere zullen nakomen.
Toen hij ons verliet, gaf kameraad Lenin ons bevel om trouw te blijven aan de
beginselen der Communistische Internationale. Wij zweren U, kameraad Lenin, dat
wij ons leven niet zullen ontzien in het streven het bondgenootschap tussen alle
arbeiders van de gehele wereld te versterken; de Communistische Internationale.’
In de statige herhaling van beloften lag de spanning van een strijdbaar geloof,
bereid tot ieder offer voor het grote ideaal. De Russische klanken met hun Slavische
intonatie bij de voorlezing van de eed van trouw aan Lenin gaven deze
geloofsbelijdenis haar nationaal karakter.
Intussen trok de devote massa langs de glazen schrijn waarin Lenin sluimerde.
Men meende op het tot een dodenmasker verstrakte gelaat nog een lichte glimlach
om de mond te zien. Ieder kende dit gezicht met zijn zware jukbeenderen en het
kleine puntbaardje, ontelbare malen afgebeeld op de portretten, die in de cultus van
de revolutie waren opgenomen. Voor de grote ongeletterde menigte gaven de
afbeeldingen van de revolutiemannen, van de leider vooral,
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het vertrouwde gevoel de heersers nabij te weten. Nabij en toch, in een summum van
Oosterse macht, boven alle gewone stervelingen verheven, één met de Macht, die
zovele volken in haar greep hield, van de tijd der Egyptische pharao's tot de moderne
dictatuur.
***
In het Dal der Koningsgraven, een vallei nabij Thebe, had sedert 1922, na de
ontdekking van een nieuw koningsgraf een grote bedrijvigheid geheerst. De
ontdekkers van het graf van Tut-anchamon, de egyptologen Howard Carter en Lord
Carnarvon, hadden, de zekerheid een vondst van bijzondere historische betekenis te
hebben gedaan. Maar toen men nog niet verder was gevorderd dan het onderzoek
van het voorportaal, was in 1923 lord Carnarvon gestorven, de sympathieke
Welshman, wiens donkere ogen en kleine zwarte snor, bij de onberispelijkheid van
zijn kleding, het gentleman-ideaal ook in de woestijn hooghielden. ‘De vloek van
de pharao’, fluisterden de Egyptische fellah's, die het gaan en komen van zovele
vreemdelingen met toenemend wantrouwen volgden.
Maar het werk ging door. Het verscheen als ‘nieuws’ in krant en filmjournaal,
temeer omdat het de spanning opwekte van verrassingen achter iedere gesloten deur
of in iedere schrijn, die weer een andere schrijn bevatte. En zo was dan, in Februari
1924, het moment gekomen om de laatste schrijn te openen, waarin de sarcofaag van
geel kwarts stond, welke de koningsmummie moest bevatten.
In overleg met andere egyptologen (Breasted, Newberry, Gardiner) had Howard
Carter een toestel geconstrueerd om in deze lage ruimte het zware deksel van de
sarcofaag, een rooskleurig granieten steen van één en een kwart ton, op te lichten.
Langzaam rees de zware stenen afsluiting van zijn bedding. Het licht viel in de
sarcofaag. Nadat men enige fijn linnen kleden had opgerold, zag men eindelijk waarop
men zo lang had gewacht: de doodkist van de koning. Veel mooier en aangrijpender
echter dan iemand had kunnen vermoeden. Een mensvormige doodkist, welke
vermoedelijk de mummie van de koning omsloot. De bovenkant van deze doodkist
bestond uit een afbeelding van Tut-anch-amon in hoog reliëf, uit goud vervaardigd.
De handen, over de borst gekruist, omklemden de koninklijke emblemen, de
kromstaf en de dorsvlegel, beide ingelegd met
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stukjes donkerblauw porcelein. In het gezicht waren de ogen van aragoniet en
obsidiaan; de wenkbrauwen en de oogleden vertoonden een inleg van lapis lazuli.
Op het voorhoofd van de achterover liggende figuur bevonden zich twee emblemen,
fijn bewerkt met vele kleine briljanten: de slang en de gier, de symbolen van Opperen
Neder-Egypte.
Ontroerender echter dan alle kostbaarheden van goud of edelstenen was de kleine
bloemenruiker op de borst van het koningsbeeld. Bloemen, die in gedroogde vorm
nog iets van hun oorspronkelijke kleuren hadden behouden. Waren zij neergelegd
als afscheidsgroet van de jonge weduwe van de jeugdige koning? Zij gaven veel te
raden, deze bloemen. Zij onthulden welk een korte spanne tijds drie en dertig honderd
jaren eigenlijk zijn in de geschiedenis van de mens, levend in zijn menselijke
aandoeningen.
Waarom sprak de oud-Egyptische mens nog op deze manier tot ons? Wat is het
geheim van zijn kunst, zo ‘modern’ vooral in veel beeldhouwwerk? Wat had zich
afgespeeld in de schaduw van de pyramiden? En welke zin moest men hechten aan
de raadselachtig starende blik van de sfinx, neerziende op het trefpunt van drie
culturen, de ontmoetingsplaats van Europese, Afrikaanse en Aziatische
cultuurvormen? Het isolement der Egyptische geschiedenis was reeds vele malen
doorbroken. De sfinx, uit de mythologie van één volk naar het wereldhistorisch vlak
verschoven, bleef echter zwijgzaam als zij steeds was geweest.

[Het ‘wereldnieuws’ concentreerde zich begin 1925 op]
HET ‘WERELDNIEUWS’ CONCENTREERDE ZICH BEGIN 1925 OP het witte doek in een
reeks politieke scènes: het nieuwe kabinet Luther in Duitsland, besprekingen tussen
Dawes en Schacht, president van de Rijksbank, Hitler en zijn vrienden na een
reorganisatie van de NSDAP, bedrijvigheid in verband niet de ziekte van president
Ebert.
Daarnaast gaven speciaal de Amerikaanse filmjournaals een indruk van de
alledaagse bedrijvigheid gedurende de jaren van de ‘Coolidge welvaart’, de ‘ballyhoo
years’, met hun emotionele belangstelling voor de gebeurtenissen van de dag. Het
huwelijk van de filmster Gloria Swanson met de markies de la Falaise de la Coudray;
een zonsverduistering, blijkbaar uitgevonden tot verhoging van de vacantiedrukte in
de Oostelijke zeebadplaatsen; de Finse hardloper
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Paavo Nurmi (horloge in zijn hand!) contra de athleet-taxichauffeur Joie Ray. Drukte
voor de tempel, die de wonderdoenster Aimee Mc Pherson in Echo Park Lake bij
Los Angelos had laten bouwen: een massief lelijk gebouw met een electrisch verlicht
draaiend kruis op de koepel. Dag en nacht verdrongen zich hier biddende mensen,
aangelokt door het dramatisch talent waarmede Aimee Mc Pherson haar religieuze
shows organiseerde.
En dan, de sensatie van Februari 1925: de tragedie-Floyd Collins, een jonge man
uit Kentucky, die in een grot in de buurt van Mammoth Cave door vallend gesteente
was ingesloten. Een stuk rots dat een van zijn voeten half verbrijzeld had, belette
hem op te staan en van buiten af kon men hem door de lange smalle spelonk, welke
toegang gaf tot zijn rotsholte bijna niet bereiken. Terwijl de reddingspogingen in
volle gang waren, kroop een journalist van de Louisville Courier-Journal door een
modderige spleet naar de ongelukkige Floyd Collins en begon hem te interviewen.
Zijn persverslagen trokken door het hele land de aandacht; de publieke belangstelling
steeg van dag tot dag. Toeristen maakten lange omwegen om de plaats van het onheil
te bereiken. Filmopnemers snelden toe, alle grote kranten stuurden reporters. Er
verrees zelfs een heel tentenkamp in de buurt van Sand Cave, tot vreugde van
ambulante exploitanten van café-tenten.
De hulp kwam te laat. Collins stierf half Februari. Men moest zijn voet amputeren
om het lijk te kunnen ophalen. Het transport van zijn stoffelijk overschot was op de
filmstrook vastgelegd: een donkere wagen tussen twee rijen tenten, met vrolijk
wapperende vlaggen. Het spel liep ten einde; geen ‘happy end’, maar de afsluiting
van een korte opbloei van het vlottend amusementsbedrijf. Men zou nu weer naar
andere vestigingsplaatsen uitzien.
***
‘Het Romeinse rijk is van ellende vervuld, maar het kent de luxe. Het sterft, doch
het lacht.’ Een 23-jarige student, Whittaker Chambers, die zijn aantekeningen uit
Savinus nog eens doorlas. Zijn specialisatie in vroeg-middeleeuwse geschiedenis
had een aantal weinig bekende auteurs binnen zijn bereik gebracht, doch hij betrapte
zich er op, dat de stof hem eerst volkomen boeide als zij uitzicht opende op de
hedendaagse wereld.
De jonge Chambers zat met een boek en een aantekenschrift op
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een der betonnen banken op de campus van Columbia University, tegenover het
standbeeld van Alexander Hamilton. De Februarizon gaf reeds enige warmte, maar
de student was niet in de stemming om zich in het zonnetje te koesteren.
Herinneringen kwelden hem: de zelfmoord van zijn broer vooral. Het was moeilijk
het leven te aanvaarden in een wereld, die zo weinig had te bieden. In 1923 had hij
met een vriend, de kunsthistoricus Schapiro, een reis naar Europa ondernomen. Het
was hun bedoeling geweest zoveel mogelijk kerken en musea te bezichtigen, maar
de ellende van het naoorlogse Europa, in Duitsland en Oostenrijk vooral, wierp haar
weerschijn op al het schone dat zij wensten te bewonderen. Een stervende wereld?
Na zijn terugkeer in de States zag Chambers, dat welvaart en overdaad wel tot
lachen prikkelen doch de dood niet stuiten. Ook zijn land onderging de invloed van
de kwalen des tijds, van het allesoverwoekerend materialisme vooral, dat ieder
zoekend idealisme hoonde. Hij was begonnen zich te verdiepen in geschriften van
Engelse socialisten, maar hij vond de dikke boeken van de Webbs, Cole en Hobson
meestal droog en soms pedant, zonder klaarheid omtrent de vraag hoe de macht zou
worden veroverd en uitgeoefend. Want zonder macht kon de droom niet in de daad
worden omgezet. Eerst Lenin's Staat en revolutie en andere communistische
verhandelingen gaven wat de student zocht: geloof èn een visie.
Op deze Februaridag, op de bank tegenover het standbeeld van Hamilton, werd
het Chambers duidelijk dat hij zijn studie niet zou voltooien. Het communisme had
hem in zijn greep. Hij kon zich slechts staande houden in een wereld die nog zin
voor hem had: een wereld, welke aan andere wetten gehoorzaamde dan de
maatschappij waarin hij was opgegroeid. Er was geen andere uitweg dan zich onder
de opstandigen te scharen. Niet onder de opstandigen, die in een jacht naar zinnelijk
genot het sterven van hun wereld lachend wensten te vergeten, maar onder hen, die
bereid bleken zich onder de vanen der wereldrevolutie te verzamelen.
***
In het filmjournaal eind 1926 arbeiders-sportwedstrijden te Moskou. Te Rome:
een mars van de Balilla, de fascistische jeugdorganisatie. Lange rijen kleine jongens,
stram in het gelid, toegejuicht door zwarthemden langs de wegen. Een toespraak van
Mussolini:
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macht. Discipline in de gelederen der jonge generaties welke een nieuwe wereld
zouden opbouwen.
Duitsland in de Volkenbond. Briand en Stresemann in vriendelijk gesprek.
Onderhandelingen over een Duits-Frans-Belgisch ijzerkartel. Europa op weg naar
internationale organisatie?
Maatregelen tegen de kerk in Mexico. Wat speelt zich af in die
Midden-Amerikaanse wereld? Groeit daar een communistische staat in de tropen?
Dan ineens terug naar Engeland. Het Cavendish-laboratorium te Cambridge, tot
wereldroem gebracht door Professor J.J. Thomson, die in December zijn 70ste
verjaardag viert. De hoogleraar met collega en jongere vriend Rutherford. Het publiek
toont weinig belangstelling. ‘Atoomgeleerden’ vallen eigenlijk buiten het nieuws.
Waarom zoveel ophef over een verjaardag van een oude man? Interessanter is de
jacht op een paar smokkelschepen van Al Capone, de ongekroonde koning van de
Amerikaanse dranksmokkelaars.
***
Professor Thomson verafschuwde officiële huldigingen, maar het verheugde hem
temidden van vrienden en oudleerlingen aan te zitten aan een feestmaaltijd ter ere
van zijn 70ste verjaardag, de 18de December 1926. Er werden met veel grappen en
kleine plagerijen herinneringen opgehaald over de samenwerking op het
Cavendish-laboratorium te Cambridge. Lachend wist ‘J.J.’ menige aanval af te slaan
met de droge humor die hem eigen was.
Met welgevallen overzag hij de vriendenkring, die zich op initiatief van Rutherford
aan tafel had verzameld. Rustig nam hij alle vertrouwde gezichten nog eens op; ook
herinneringen aan te vroeg gestorvenen kwamen boven. Was er eigenlijk wel een
tweede voorbeeld van zo loyale internationale samenwerking in dienst der
wetenschap? Had liefde voor de wetenschap hier de doorslag gegeven of waren het
andere gevoelens die in dit geval de collegialiteit in een sfeer van vriendschap hadden
gebracht? Merkwaardig hoeveel goedheid en zuivere menselijkheid in deze kring
waren aan te treffen, stelde Thomson in stilte vast: een oprechtheid en een
enthousiasme, die weldadig aandeden in deze materialistische wereld.
Rutherford's stem bracht Thomson's afdwalende gedachten weer terug naar de
vreugden van het moment. De tafelpresident had juist de aandacht gevraagd voor
een aantal binnengekomen brieven en
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telegrammen: woorden van lof, van heinde en verre binnengekomen, soms
weinig-zeggend, soms geestig en ad rem, een enkele maal profetisch. Millikan
bijvoorbeeld had uit Chicago zijn visie geseind op de betekenis van Thomson's werk,
wiens electronen: ‘hoogst waarschijnlijk een grotere invloed op het lot der mensheid
zullen uitoefenen dan enig ander idee sinds de tijd van Galileï.’

[De vlotte geldcirculatie uit de tijd der Duitse inflatie]
DE VLOTTE GELDCIRCULATIE UIT DE TIJD DER DUITSE INFLATIE bleef nog nawerken
gedurende de schijnwelvaart der Dawesperiode, De sanering van de Mark had de
corruptie en de jacht naar vermaak niet kunnen stuiten. Veel politieke daklozen
begonnen zich voor het nationaal-socialisme te interesseren. Maar ook het
communisme groeide. Tussen de politieke uitersten in stond de brede massa, die het
leven nam zoals het viel, opgejaagd door begeerten van het ogenblik, berustend als
men ‘pech’ had - maar vóór alles ontspanning zoekend. Ontspanning onder anderen
in de door de film vertolkte dagdromen, zelfs indien deze een inslag van rancune en
verbittering vertoonden. Men wist Chaplin te waarderen, maar haakte tevens naar
grote ‘show’-films als Fritz Lang's Die Nibelungen. Er waren publiekgroepen die
aan films van tyrannie en wreedheid de voorkeur gaven: Het kabinet van Dr Caligari
of Dr Mabuse, de Speler. Sommigen bewonderden de expressionistische décors in
Leni's Das Wachsfigurenkabinett of in Wegener's tweede Golem-film. Men kon ook
zijn hart ophalen aan naturalistische drama's, bijvoorbeeld de verfilming van
Strindberg's Fräulein Julie of Murnau's Der letzte Mann.
De Ufa, door de waardedaling van de Mark sterk getroffen, kondigde een financiële
organisatie aan - het begin van de invloed van duistere machten op de achtergrond,
de anti-democraat Hugenberg bovenal. Ook werden relaties aangeknoopt met
Amerikaanse concerns: Paramount en Loew's Inc. Er lag slechts een oceaan tussen
het naar anarchisme overhellend Duitsland en de ten top gedreven consumptieve
activiteit van het volk, dat de Coolidgewelvaart als ‘bloei’ waardeerde. Een smalle
afstand tussen het nihilisme van de armoede en het nihilisme van de welvaart; een
verrassende overeenkomst in de symptomen der opstandigheid waarmede vooral de
jongere generaties het recht op ‘vrijheid’ voor zich
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opeisten in een stervende maar lachende samenleving, nu en dan opgeschrikt door
feiten die de lach wegvaagden.
Slechts de totalitaire bewegingen meenden aanspraak te mogen maken op de kracht
van hun ‘oplossingen’. Maar dan moest men de sprong uit het niets naar de totale
overgave durven wagen!
***
Voor de Duitse pers was het Steglitzer scholierenproces ‘gefundenes Fressen’.
Een onderwerp dat ook zonder kennis van zaken kon worden behandeld in ellenlange
artikelen, waarin, vooruitlopend op het rechterlijk vonnis, werd geschreven over de
schuld van Paul K. of diepzinnige beschouwingen aan de orde kwamen over ‘de
moderne jeugd’.
De feiten waren langzamerhand vrij nauwkeurig bekend:
In de nacht van 26 op 27 Juni 1927 was Paul K., leerling van de hoogste klasse
van een gymnasium, op bezoek gekomen bij zijn vriend en klassegenoot Günther
Sch. Een laat avondbezoek, met de wat luidruchtige studentikoze houding, die de
oudere schooljeugd zo gaarne navolgt.
Zij hadden het rijk alleen, die avond, in het landhuisje te Mahlow. Het echtpaar
Sch. bevond zich op een ‘Badereise’ en had zowel hun zomerverblijf te Mahlow als
hun woonhuis te Steglitz aan de goede zorgen van hun kinderen Günther en Hildegard
toevertrouwd.
Vooral Hildegard, een zeventienjarige blonde schoonheid, zinnelijk, vroegrijp en
zelfstandig, wist zich bij afwezigheid van haar ouders te amuseren. Kind van haar
tijd, had zij in de zwoele Duitse atmosfeer van de jaren twintig, toegevend aan wilde
puberteitsfantasieën, de weg weten te vinden naar prikkelende romanlectuur en
sensuele films. Ze hield er ‘vrienden’ op na, Paul K. en anderen, jongens in de
overgangsjaren naar manbaarheid, bewonderaars van de bestudeerde passiviteit van
het blonde meisje.
Paul K. zat eerst beneden met Günther te praten. Daarna ging hij naar Hildegard's
kamer en bleef die nacht bij haar.
De volgende dag, na afloop van het weekeind, hadden Günther en zijn zuster hun
intrek genomen in de Steglitzer stadswoning van de familie Sch. Weer verscheen
Paul, die nu echter te horen kreeg dat Hildegard niet thuis was. Gestommel boven
verried dat Günther loog. Hildegard had bezoek. Bij navraag vertelde Günther dat
zijn zuster een vriend, een leerling in een hotelbedrijf, een zekere Hans St., bij zich
op bezoek had.
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Razend jaloers wilde Paul de trap op gaan, maar Günther stelde voor het vertrek van
Hans St. af te wachten en dan Hildegard enige openhartige vragen te stellen. De
beide vrienden trokken zich in de keuken terug, ontkurkten een fles wijn en rookten
zwijgend sigaretten in afwachting van het moment dat Hildegard beneden zou komen.
Zij verscheen echter niet. Het werd twee uur, drie uur. Hans St. moest nog boven
zijn.
Paul beweerde dit niet langer te kunnen verdragen. Günther viel hem bij; hij had
nog een oude vete met dat kereltje St., die hij liever van zijn zuster had afgehouden.
Als het nodig was zou hij hem als een hond neerschieten. De wijn maakte Paul
zwaarmoedig. Het leven zonder Hildegard had voor hem geen waarde. Hij wilde
zelfmoord plegen, maar ging het liefst met Hildegard samen de dood in.
Günther, begrijpend, haalde twee revolvers te voorschijn. ‘Eerst een kogel voor
St.’, zei hij, ‘en de volgende voor mijzelf.’ Paul K. greep de andere revolver: ‘Ik volg
je voorbeeld’, fluisterde hij. In de vroege ochtendschemering hoorden zij Hans St.
in het portaal, gereed om de woning te verlaten. Hildegard liet hem uit. Bij de voordeur
viel Günther's schot, een tel later zeeg Günther zelf neer. Paul K. stormde op Hildegard
af. Zij sloeg zijn hand opzij en slaagde er in haar aanvaller te ontwapenen.
Enige uren later stonden zij op het hoofdbureau van politie tegenover elkander en
legde Paul K. een uitvoerige verklaring af over alles wat zich had afgespeeld. Daags
daarna kwamen de perscommentaren los, in klagende, verwijtende of sensationele
toon. Het ‘Steglitzer-Schülerprozes’ scheen plotseling bijna alle facetten der
na-oorlogsanarchie te weerspiegelen. Een appèl, een waarschuwing - dit tijdsbeeld.
Dat de rechtbank te Berlijn-Moabit Paul K. tenslotte van poging tot moord vrijsprak
en hem slechts tot drie weken gevangenisstraf veroordeelde wegens het in bezit
hebben van wapens, deed uiteindelijk niet ter zake. Een slechte zaak kan eigenlijk
nooit ‘een goede afloop ‘hebben - zeker niet in haar symptomatische betekenis.

[Drie vliegtuigen stonden in Mei 1927 gereed]
DRIE VLIEGTUIGEN STONDEN IN MEI 1927 GEREED ELKANDER de door Orteig
uitgeloofde prijs van $25.000 te betwisten. Het ging om een non-stopvlucht New
York-Parijs, een afstand, welke volgens deskundigen binnen het bereik van het
moderne vliegtuig
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was gekomen. Eén van de oceaanvliegers die in de omgeving van New York de
nodige voorbereidingen trof, was de jonge, tot dusver onbekende Charles A.
Lindbergh, piloot van de ‘Spirit of St. Louis’ waarmee hij van de Westkust was
komen vliegen. Een forse, bescheiden figuur, die de journalisten door zijn kalme
zakelijkheid imponeerde en die steeds meer in het licht der publiciteit kwam te staan.
Toen Lindbergh in de ochtend van de 20ste Mei nog vrij onverwacht vertrok,
maakte zich een algemene opwinding van het Amerikaanse volk meester. Een emotie,
die dieper ging dan de reeds zo dikwijls waargenomen sensatielust. Na jaren van
opgeschroefde nieuwsjagerij, veelal gericht op de negatieve trekken van het leven,
na de uitgesponnen berichtgeving over misdaden en zedenschandalen, die op den
duur een knagend gevoel van zelfverwijt en ontevredenheid achterlieten, vond het
latent gebleven idealisme eindelijk voedsel in het ideaal van sportiviteit en stille
bescheidenheid. Van deze jonge man, vol respect voor zijn moeder, viel een daad te
verwachten waarin iets van de beste pionierstradities van het volk besloten lag: het
weloverwogen waagstuk, zonder ophef ondernomen.
Slechts zó is het intensieve medeleven van de massa te verklaren. 's Avonds de
20ste, vóór de bokswedstrijd Maloney-Sharkey, verrezen de veertigduizend
toeschouwers bij dit sportevenement om staande, blootshoofds, een ogenblik te
bidden voor de behouden aankomst van Lindbergh. In bioscopen en schouwburgen,
schoollokalen en huiskamers, overal concentreerden de goede wensen zich op de
jeugdige piloot, wiens ‘Spirit of St. Louis’ in de morgenuren boven de Ierse kust
verscheen. Van uur tot uur steeg de spanning. De Britse Westkust, Midden-Engeland,
het Kanaal, tenslotte Parijs; landing te Le Bourget. Enthousiasme van de Fransen,
op het vliegveld saamgestroomd, maar een nationale bewogenheid in de States,
waarvoor woorden tekort schoten.
En toen Lindbergh, afgehaald door een kruiser, door de Amerikaanse regering
beschikbaar gesteld, te New York aankwam, was zijn eenvoudig en innemend gedrag
onder de grootse huldiging welke hem werd gebracht, de proef op de som dat men
zich niet had vergist in de menselijke kwaliteiten van de jonge held. In zijn zegetocht
door Broadway waar een sneeuwstorm van 1800 ton snipperpapier neerdaalde, in
de ontvangst te Washington, tijdens
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het grote diner te Chicago, overal bleef Lindbergh zichzelf. Dit voorbeeld van rustige
vastberadenheid, meer nog dan zijn vliegtocht zelf, was de dienst die de piloot zijn
volk bewees.
***
Op het witte doek, voorjaar 1929, foto's van Trotzki, die nu uit Rusland was
verbannen. Koning Alexander als dictator van Zuid-Slavië, betogingen in België
voor amnestie ten gunste van Dr Borms. De ondertekening van een pact tussen
Rusland en een aantal randstaten. De aankondiging van een vijfjarenplan in Rusland,
het land dat vele bioscoopbezoekers vertrouwder begon te worden door de export
van films. Zou men nog meer films van Poedowkin en anderen tegemoet mogen
zien?
Ook de mededelingen over het vijfjarenplan waren imponerend. Kon de film
werkelijk tot verruiming van inzicht bijdragen of bleef het oog bevangen in de snelle
wisseling van indrukken?
Verkiezingen in Engeland. Een voetbalwedstrijd. Revolutie in een der
midden-Amerikaanse staten. Een nieuw snelheidsrecord voor auto's op het strand
van Dayton Beach, U.S.A.
***
Vijftig duizend toeschouwers waren er de 12de Maart 1929 getuigde van, dat
majoor Segrave op het strand van Dayton Beach, waar het zand langs de kust van
Florida zo glad en hard was, aan de start verscheen met zijn Golden Arrow. Maanden
lang had hij voorbereidingen getroffen om het wereld-snelheidsrecord voor auto's te
breken - met bijzondere zorg voor de vervaardiging van banden, die de beoogde
snelheid gedurende drie minuten zouden kunnen verduren.
De gestroomlijnde, 3 ton zware wagen, met zijn 12 cylindermotoren van 800 pk,
door ijs gekoeld, zag er door zijn lange staart en roervinnen uit als een stalen vis.
Segrave begon met een korte proefrit. Eerst had hij het eindpunt van zijn zorgvuldig
afgebakend traject willen aanduiden met een grote rode schijf, op negen meter hoogte
boven het strand opgehangen. Het was deze dag echter enigszins nevelig en men gaf
hem de raad de schijf door een electrische lamp te vervangen.
Tijdens de eerste rit brak de kraan van de koelinstallatie. Stoom en een straaltje
kokend water wondden Segrave aan zijn knieën, de
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auto begon te slingeren, kwam echter weer in evenwicht en kon met een uitloop van
5 km voorbij het eindpunt, tot staan worden gebracht. De loopvlakken van de banden
waren vrijwel versleten en op sommige plaatsen ingescheurd.
Nadat de banden waren verwisseld, werd de tweede rit ondernomen. De wagen
schoot vooruit als een granaat. Segrave voelde zijn armen stijf worden. Hij keek strak
voor zich uit en durfde geen blik op de snelheidsmeter werpen: iedere beweging kon
hem noodlottig worden. De wind etste vurige strepen op het gedeelte van zijn gezicht
dat niet door de leren hoofdkap werd bedekt. Bij het langs flitsen van de auto met
de loeiende motoren, sloot Segrave's vrouw haar ogen. Toen enige ogenblikken later
bekend werd gemaakt, dat de Gouden Pijl de afgezette afstand van een Engelse mijl
(1,6 km) met een snelheid van 372,261 km, dus met een vaart van 104 meter per
seconde had afgelegd, groeiden de toejuichingen van de menigte aan tot een ovatie.
Een jaar later droegen Segrave's vrienden de ‘snelheidsduivel’ ten grave. Hij was
bij een poging ook het snelheidsrecord voor motorboten te verbeteren, verongelukt.
***
Een Oosterse vertelling luidt:
Een schildpad, die langs een hoge trap omhoog klom, had voor iedere trede honderd
jaren nodig. Toen het dier bijna het eindpunt had bereikt, gleed het uit en tuimelde
het naar beneden. ‘God heeft mij voor mijn haast gestraft’, zei de schildpad en
herhaalde haar moeizame tocht.
Slechts weinigen genieten het voorrecht opnieuw te kunnen beginnen.

[De ‘Coolidge-welvaart’ scheen haar voortzetting te vinden]
DE ‘COOLIDGE-WELVAART’ SCHEEN HAAR VOORTZETTING TE vinden in een
Hoover-conjunctuur. Reeds in het begin van Hoover's presidentschap sloegen de
beursomzetten alle vroegere records. De koersen stegen, iedereen scheen te speculeren.
Een kleine terugslag, begin 1929, bleek niemand te verontrusten; evenmin als
waarschuwingen van de Federal Reserve Board. Als effectenkoersen van 100 tot 200
en 300 opliepen, wat kon hun dan beletten nog verder te stijgen? Inflationistische
tendenties en de overspanning van het credietsysteem behoefden het land der
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onbegrensde mogelijkheden niet te deren. Met de auto- en radio-industrieën als
gangmakers slaagden alle emissies. Filiaalbedrijven van Wall Street-makelaars
verspreidden in alle steden van de Unie hun aanlokkelijke reclame: hoe men met
enkele honderden dollars de grondslag kon leggen voor een klein vermogen. Adviseurs
stonden ter beschikking! Ook voor de kleine man waren nu dus beursspeculaties
mogelijk. Men hoorde fantastische verhalen over snel-verworven rijkdom.
In September 1929, zes maanden na de beëdiging van Hoover, bereikten de
beurskoersen hun hoogtepunt. Begin October noteerden aandelen van de General
Electric echter plotseling iets lager. Ook op radio-ondernemingen werd enig
koersverlies geleden. Volgens de belangrijke financiële bladen, beurskrantjes en
makelaars-mededelingen viel voorlopig niets te vrezen; de markt kon wel enige stoten
verdragen. Slechts enkelen, vooral de financiële redacteur van de New York Times,
maanden tot voorzichtigheid.
De 22ste October werden weer enige koersverliezen geleden, die de 23ste tot grote
verkooporders aanleiding gaven. Er werden die dag althans op de New Yorkse beurs
meer dan zes millioen aandelen omgezet. Nog zwaarder werden de koersen gedrukt
door de verkopen waarmede de beurshandel op Donderdag 24 October begon. Reeds
een uur na opening van de beurs daalde het koerspeil zó snel, dat de makelaars elkaar
verbijsterd aankeken. Vermoedelijk gaven de gedwongen verkopen van
honderdduizenden kleine speculanten die de grens van hun credietmarge hadden
overschreden, hierbij de doorslag. De gehele prijspyramide begon nu te wankelen.
De eerste symptomen van een paniekstemming werden merkbaar.
De verkooporders kwamen later op de morgen zo snel binnen, dat de ‘ticker tape’
de koersen bijna niet meer kon verwerken. Waarom daagden er bij deze lage koersen
geen kopers op? Men overzag de situatie niet meer; het aantal angstverkopen nam
toe. De ‘ticker tape’ bleef met haar registratie van het koersbeloop steeds verder
achter bij de werkelijke prijsdaling. Uit het hele land kwamen telefoonberichten en
telegrammen binnen. Men wenste inlichtingen; informaties, die niemand meer kon
geven.
Er werden die dag 12.894.650 aandelen omgezet. Nog vóór men enigermate van
de schrik was bekomen, de Dinsdag volgende op de Donderdag van de grote
koersdaling, kreeg Wall Street de tweede
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storm te doorstaan. Ook die dag begon de beurs, direct na de gongslag, die om tien
uur zoals gewoonlijk de handel opende, met angstverkopen. Wéér scheen niemand
aan kopen te denken. Deze ‘zwarte Dinsdag’, de 29ste October, haperde opnieuw de
‘ticker tape’-registratie. Er ontstond een chaotische verwarring. Na beurssluiting
werd voor die dag een omzet van 16.410.030 aandelen vastgesteld.
In de volgende dagen begon de ineenstorting van het crediet-systeem.
Depositohouders begonnen een run op de banken, die zelf wanhopig pogingen deden
om verstrekte credieten in te trekken. Het evenwicht was verbroken. De ene
bankinstelling na de andere moest haar loketten sluiten. En met het haperen van het
bankcrediet geraakten ook vele handels- en industriële ondernemingen in
moeilijkheden. De prijsdaling deed zich spoedig eveneens op de goederenmarkt
gevoelen. Onder deze omstandigheden wachtte ieder met de aanvulling van voorraden
liever af of de prijzen nog verder zouden dalen. Bankfaillissementen lokten andere
faillissementen uit. Men begon kantoorpersoneel en arbeiders te ontslaan. De
werkloosheid in het land van het economisch individualisme zonder een systeem
van sociale voorzorg, trof ook de consumptie-goederen-industrieën. De
interdependentie van het kwetsbare, topzware economische leven veroorzaakte, dat
alle schokken zich voortplantten. Men was in de neerwaartse spiraalbeweging geraakt
van een economische crisis, die het volk aan de rand van de afgrond dreigde te
brengen. Binnen enkele jaren steeg het aantal werklozen tot ruim twaalf millioen.
Zo eindigde het sprookje van ‘de eeuwigdurende welvaart’ in de bittere ervaring,
dat ieder mensenwerk en zeker de over-organisatie van het late kapitalisme,
vergankelijk is. Nòg bleef men de vrijheid prijzen en op het automatisch herstel
wachten, dat uit ‘het vrije spel der maatschappelijke krachten’ zou moeten
voortkomen. Snel was men gestegen en diep was men gevallen. Lagen er nog wegen
open tot nieuwe voorspoed?

[Voor de ouderdomszwakte de 88-jarige grijsaard geheel overmande]
VOOR DE OUDERDOMSZWAKTE DE 88-JARIGE GRIJSAARD GEHEEL overmande, had
hij dagelijks met grote inspanning enige kranten proberen te lezen. Clemenceau kon
de gebeurtenissen niet meer volledig volgen; slechts flitsen en flarden van het
wereldnieuws drongen tot zijn vermoeide geest door. In Frankrijk de snelle
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wisseling van kabinetten, in een systeem dat hij zelf had helpen vormen. In Italië de
Duce. In korte ogenblikken van helderheid kon Clemenceau nog wel eens sarcastische
opmerkingen plaatsen. Hij legde enige foto's van Mussolini naast elkaar, van 1926
en uit de volgende jaren. ‘In toenemende mate comediant’, meende le Vieux Tigre.
‘Zodra een staatsman een zekere grens van ijdelheid overschrijdt, is hij verloren.’
Voor Engeland had hij nog steeds geen goed woord over. En wat had die crisis in de
United States te betekenen?
De gedachten vervaagden. Soms hoorde men de oude heer ‘Duitsland, Duitsland’
fluisteren. Wenste hij een bang voorgevoel onder woorden te brengen? Half November
1929 voltrok zich het verval van krachten met grote snelheid. Dr Gosset oordeelde
het nu raadzaam de familieleden te waarschuwen. Zuster Théoneste verpleegde
Clemenceau zoals zij bij vroegere ziekten had gedaan. De trouwe huisdienaar Albert
loste haar af bij het nachtwaken. In de nacht van 23 op 24 November verloor de
stervende Tijger zijn bewustzijn, nadat hij nog een gebaar had gemaakt in de richting
van het kastje, waarin zijn testament lag.
Alles was voorbij.
In de doodkist legde men, op nadrukkelijk verlangen van de overledene, zijn
wandelstok met ijzeren greep neer en de beide bosjes gedroogde klaprozen van de
Mont-Haut, Westfront 1918.
***
De Führer spreekt. Ergens in Duitsland, zoals het in andere Duitse steden was
gegaan. Zo ook nu, 's avonds de 23ste November 1929, op de gebruikelijke manier
voorbereid, met opwekking-onderpressie om de gelegenheid niet te verzuimen de
grote leider te zien en horen. De zaal moest over-overvol zijn.
Een spandoek boven de ingang: ‘Deutschland erwache’. Een zaalwacht van
achttienjarige jongelui, met hoge laarzen en mosterdkleurige hemden. Achter het
podium een decoratie van enorme afmetingen; een swastika-teken in een cirkel als
centraal punt.
Hitler zou laat komen. Hij sprak graag in de na-avond; de ervaring leerde dat zijn
toehoorders tussen negen en tien het meest ontvankelijk bleken voor de suggestieve
kracht van zijn woord. Een orkest van koperinstrumenten laat vrolijke marsen horen.
Dan wordt het stil. Banierdragers stellen zich op voor het podium;
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boven ieder vaandel een bronzen adelaar. In de zaal klinkt ingestudeerd ‘Heil’-geroep,
spoedig spontaan door het publiek hernaald. De lijfwacht komt binnen, gevolgd door
een aantal partijleiders. Tenslotte Hitler zelf, eenvoudig gekleed, minzaam
glimlachend, onopvallend - een man uit het volk, een man als alle anderen wilde hij
zijn. Zwart colbertcostuum, zwarte kousen, een gouden dasspeld met het partij-insigne.
Sluik donker haar en het Chaplin-tandenborstel-snorretje.
Een storm van toejuichingen. Met moeite wordt de rust hersteld. Een partij-leider
opent de avond. Eerst maakt deze wat algemene opmerkingen, op gemoedelijke toon.
Daarna enige sarcastische toespelingen op de funeste invloed van het internationaal
grootkapitaal, om in onverwachte climax uit te schieten:
‘Wat is aansprakelijk voor onze ellende?’
Vijf honderd partijleden, in spreekkoor:
‘Het systeem’ (de democratische republiek).
‘Wie staan achter het systeem?’
‘De Joden!’
Vervolgens, als een catechismus:
‘Wat is Adolf Hitler voor ons?’
‘Een geloof.’
‘En wat nog meer?’
‘Een laatste hoop.’
‘En wat verder?’
‘Onze leider!’
Hier valt het blaasinstrumenten-orkest fortissimo in met een fanfare, gevolgd door
doodse stilte als de Führer opstaat. De rede begint:
De stem, wat hees, valt telkens ruw uit, met oplaaiende versnellingen van de
woordenvloed. Vrijwel zonder aanhef, krachtig, nagenoeg zonder analyse of
argumenten, snelt het betoog van constatering tot constatering. Apodictische
waarheden voor de toehoorders, die zich laten meedrijven met deze salvo's van Duitse
opstandigheid tegen het dictaat van Versailles, de schijn-democraten, van de
Weimar-Republiek, aan de leiband lopend van een Joden-kliek. Slechts een volk één
vanzin, één van ras, zou in staat zijn om aan de greep van het internationale
kapitalistisch Jodendom te ontkomen.
Donderend applaus, algemene ontroering.
Het moment van de keuze naderde. Nationaal-socialisme of
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communisme? Opbouw of afbraak? De overwinning stond voor de deur. En Hitler
beloofde ieder wat hij wenste: een veilig bestaan voor de middenstand (weg met de
warenhuizen!), een nieuwe landbouwpolitiek, werk voor de werklozen, betere huizen
voor de slecht-behuisden, partij-functies voor zijn trouwste volgelingen.
De rijpere jeugd, jonge meisjes vooral, devoot luisterend. Smachtende blikken.
De verering geeft de gezichten een verheven strakheid. Jonge mannen voelen kramp
in hun rug van emotie. Oude mensen, die in maanden niet hadden gelachen,
glimlachten gelukkig. Dit was de toekomst! Men had genoeg gezien van de corruptie
der republiek en de druk van het buitenlandse kapitaal. Als Dawes uit Berlijn was
verdreven, de ‘Zinsknechtschaft’ afgeschud en de vrede van Versailles geliquideerd
- de hele erfenis van Clemenceau overboord geworpen was - zou Duitsland als ‘het
Derde Rijk’ de voorspoed tegemoet gaan. De Führer had gelijk, hij had altijd gelijk.
In hem lag de toekomst!

[In de Verenigde Staten won de economische crisis steeds meer veld]
IN DE VERENIGDE STATEN WON DE ECONOMISCHE CRISIS STEEDS meer veld. Zij had
zich inmiddels ook uitgebreid naar de West-Europese landen en hun koloniën of
dominions, overal een verwarring ontketenend, die de marxistische theorie over de
interne uitholling van het kapitalistisch, stelsel scheen te bevestigen.
Niet zonder afgunst sloeg men in de Westerse wereld de expansie van het
economisch leven in Rusland gade. Het aangekondigde ‘vijfjarenplan’, bestemd om
in vier jaar te worden uitgevoerd, getuigde althans van kracht en vindingrijkheid.
Voor het eerst imponeerde de Sovjet-Unie, na jaren van propaganda die blind scheen
te zijn voor binnenlandse moeilijkheden, door stoutmoedige projecten. En wat geen
enkele vorm van propaganda ooit had kunnen bereiken, de volken die met
werkloosheid en dalende productie te kampen hadden, begonnen belangstelling te
vertonen voor het vijfjarenplan, ‘piatiletka’. Reizigers bezochten de Sovjet-unie. Er
verschenen boeken en tijdschriftartikelen waarin voorstanders van het communisme
op de bereikte resultaten wezen, terwijl tegenstanders breed uitmaten in welk opzicht
met de plannen te hoog was gegrepen en de realiteit bij het ideaal ten achter bleef.
Intussen veranderde de industriële revolutie onder staatstoezicht het aspect van
het land. In het Donetzbekken werden nieuwe
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moderne mijnschachten geboord. Bij Bakoe verrezen raffinage-installaties, echter
lang niet zo spectaculair als de Dnjeprstroj, de grote stuwdam in de Dnjepr, waaraan
50.000 arbeiders werkten. In de Oeral zou de hoogovenstad Magnitogorsk in de
naaste toekomst een millioen ton ijzer en staal per jaar moeten produceren. Te Lenin,
Moskou en Taganrog waren geweldige machinefabrieken in aanbouw, evenals te
Leningrad, waar men zich wilde specialiseren in de fabricage van dieselmotoren en
turbines. Voor de oprichting van een autofabriek te Nischninowgorod had men
medewerking van Ford weten te verkrijgen. Stalingrad en Charkow hoopten de
productie van tractoren in snel tempo op te voeren.
Er werden wegen aangelegd en spoorwegen gebouwd. Grote plannen voor de
regulatie en verbetering van de waterwegen lagen nog in het verschiet. Als het nodig
was, zou men zelfs de mond van de Wolga verplaatsen. Ook de ontsluiting van Siberië
vorderde, zodat het steeds meer grondstoffen kon leveren voor de sleutel-industrieën
van het Oude Rijk. Slechts de agrarische productie maakte zich langzaam uit de
traditie los.
En de Russische mens? Voor hem had de revolutie een geheel andere wending
genomen dan hij had verwacht: van de mystiek der grote omwenteling naar de realiteit
van beroepsplichten, die nu strict gedisciplineerd moesten worden volbracht. Slechts
in de jonge generatie kon het nieuwe ethos van de arbeid enthousiasme wekken. De
ouderen volgden schoorvoetend, onder de prikkels van de propaganda, welke de
zegeningen van het vijf-jarenplan in woord en beeld aanprees. Men moest ook goed
begrijpen, dat de uitbreiding der ‘zware’ industrieën voorrang had boven de productie
van consumptiegoederen.
Techniek boven alles! Zij zou tenslotte de welvaart van de grote massa brengen.
En méér dan welvaart: uiteindelijk de vrijheid. Slechts de boeren - en nog steeds
bleef Rusland een agrarische staat - lieten zich niet gemakkelijk overtuigen. Voor
hen was de tractor, die de samenwerking tussen mens en dier doorbrak, niet altijd
‘het hogere’. De dieselmotoren waren wel sterker dan de paarden, maar behoorden
volgens vele boeren toch meer in de industriële dan in de agrarische sfeer thuis. Doch
bestond er wel een principieel verschil tussen een fabriek en een modern
landbouwbedrijf? De ingenieurs, die de staatslandbouwbedrijven
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inrichtten, meenden dit te moeten ontkennen. Zij wezen op het voorbeeld van de
Verenigde Staten; in technisch opzicht welteverstaan, en wekten op tot navolging
van experimenten, die de weg wezen naar de volledige industrialisering van het
Russische platteland.
***
Het staatslandbouwbedrijf ‘Gigant’, dat in 1929 op de steppen ten Oosten van
Rostow was begonnen met de ontginning van 120.000 hectaren, besloeg in 1931
reeds 220.000 hectaren. Waar eens boer en paard rustig ploegend voortschreden,
daverden tractoren en joegen vrachtauto's over juist-aangelegde wegen. Alle
landbouwmachines op het modelbedrijf ‘Gigant’ zwermden uit van twee vaste centra
en van een krans van ‘vliegende stations’, vooral bestemd voor
reparatiewerkzaamheden. De arbeiders, die slechts eens per week naar het centrum
mochten reizen, werkten in een tweeploegen-stelsel - 's nachts in het licht van
schijnwerpers.
Telkens wanneer weer enige duizenden hectaren waren omgeploegd en bezaaid,
schoven de colonnes op en werden ook de reparatiewerkplaatsen in de richting van
het arbeidsfront verlegd. In de oogsttijd begon het werk van de combines, de
maai-dorsmachines, die als hekwielers op een ondiepe traagstromende tropische
rivier zich een weg door de graanvelden baanden. Auto's met aanhangwagens
transporteerden de zakken graan naar enkele centraal gelegen silo's.
Dorpen behoefden niet te worden gesticht. Men kon met verplaatsbare
barakkenkampen volstaan. Beweging was het parool voor deze ontginningsarbeid
en men hoopte ook verder in beweging te blijven. De steppen waren groot, mensen
en materiaal schaars. Na vier of vijf jaar zonder vruchtwisseling tarwe te hebben
verbouwd, kon het bedrijf ‘Gigant’ dieper de steppen intrekken voor nieuwe
ontginningen.

[Op een steenworp afstands van de marmeren brug]
OP EEN STEENWORP AFSTANDS VAN DE MARMEREN BRUG EN de hoge poort, die naar
de voorhoven van het verlaten keizerlijk paleis te Peking leiden, waren arbeiders
bezig een standbeeld voor Soen Yat-sen op te richten. Zoals het mausoleum van
Lenin was opgebouwd tegen de muren van het Kremlin, meenden Chinese
revolutionnairen de Lenin van het Oosten geen groter eer te
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kunnen bewijzen dan zijn standbeeld te plaatsen aan de rand van een der heilige
plaatsen.
De ziel van het oude China was dood. Met veel minder geweld dan in Rusland
had zich in het voormalige Hemelse Rijk de omwenteling voltrokken, die reeds door
de keizerin-weduwe Tze-sji was aangekondigd: de breuk met de tradities van het
mandarijnendom. De afschaffing van het examenstelsel, dat kennis der klassieke
boeken voor de ambtelijke loopbaan bleef eisen, de geleidelijke afbrokkeling van de
gehele hiërarchie van normen, zeden en gewoonten die, culminerend in trouw aan
de keizer, de tradities der Chinese cultuur met een afweermuur tegen alle modernisme
had willen beschermen. Interne corruptie en buitenlands winstbejag hadden de
fundament-stenen van het Oude Rijk uitgehold.
Wilde China herrijzen, dan had het een nieuw ideaal nodig. Soen Yat-sen
formuleerde het op het critieke moment: vaderlandsliefde, nationalisme als
saambindende kracht na het wegvallen van de trouw aan de keizer. Maar toen hij
zijn programma van ‘de Vijf Machten en de Drie beginselen’ bekend maakte, was
het rijk reeds uiteengevallen in min of meer zelfstandige provincies, overgeleverd
aan de willekeur van soms zeer corrupte gouverneurs en vele ‘generaals’, die soms
niet veel meer waren dan roverhoofdmannen. In deze chaos aanvaardde Soen Yat-sen
als leider van de volkspartij, de Kwo min-tang, dankbaar (hoewel niet zonder argwaan)
de hulp van de andere grote revolutionnaire macht: Rusland.
Na de dood van Soen Yat-sen ging het gezag over op Tsjang Kai-sjek, die liever
buiten het vaarwater van de Russische politiek bleef en geleidelijk de Russische
adviseurs terzijde schoof. De nieuwe leider van de Kwo min-tang was een militair
talent, die, als zoveel andere militaire talenten, wel oog had voor de waarde van een
nationalistisch réveil zonder te begrijpen dat iedere nationale revolutie in een staat
met een doodarme bevolking, haar voortzetting zal moeten vinden in een sociale
revolutie. Door zijn vrouw geraakte hij teveel betrokken in de conservatieve
machtspolitiek van stedelijk-kapitalistische groeperingen.
Het gevolg van Tsjang Kai-sjek's sociaal te passieve houding en vooral van zijn
falen in de aangekondigde hervorming van het grondbezit, was de verzwakking van
de Kwo min-tang. Vooral vele jonge radicalen in het Noorden dreven hierdoor
opnieuw naar het communisme toe. Door de slagen die Japan aan China had
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toegebracht, in de chaos van het geldwezen en door de stagnatie van het
handelsverkeer, scheen het aanvaarden van buitenlandse hulp onafwendbaar. Maar
had Rusland daarbij dan niet meer te bieden dan de Verenigde Staten en de Europese
koloniale mogendheden, die zich altijd ten koste van China hadden verrijkt?
Was Soen Yat-sen's program van de ‘Vijf machten en de Drie beginselen’ wel
radicaal genoeg? En als men hem wilde eren, waarom dan dat standbeeld bij de poort
van het oude keizerlijk paleis te Peking? Tsjang Kai-sjek, de nieuwe leider van de
Kwo min-tang, had reeds bevolen het standbeeld van zijn grote voorganger weer af
te breken. Enige tijd later kreeg Dr Soen Yat-sen, de Chinese Lenin, een praalgraf
bij Nanking, niet ver van het graf van de eerste keizer der Mingdynastie. Alle
modernisme ten spijt wilde men hem de voorouderlijke eer bewijzen. Ook revoluties
moeten hun tijd hebben, een Chinese revolutie zelfs zeer veel tijd. Voldoende tijd
bijvoorbeeld om buitenlandse voorlichting te aanvaarden en weer ongedaan te maken.
Het Hemelse Rijk had de kracht van aardse macht leren waarderen.

[Liften brachten genodigden naar de hoogste verdieping]
LIFTEN BRACHTEN GENODIGDEN NAAR DE HOOGSTE VERDIEPING van het paleis van
staal en glas. Honderden zakenlieden in jaquet, vele gewichtig-doende ambtenaren,
journalisten en fotografen waren daar reeds verzameld om op een warme
Septemberdag in 1930 de plechtige opening bij te wonen van het nieuwe hoofdkantoor
der Mitsui Bussan Kaisha, de Handelsonderneming Mitsui te Tokyo.
De gastheer, baron Hachiroëmon Mitsui, man van kleine, tengere gestalte,
onberispelijk gekleed, een ovaal gelaat met hooggeplante wenkbrauwen en een bruin
snorretje boven een hoog wit boord, begroette deze en gene met een lichte buiging
of een vriendelijk woord. In een korte openingsspeech heette hij allen welkom. Het
was hem een vreugde dat de staf van zijn bedrijf, onder goedkeuring van de keizer,
dit machtige gebouw van zestig millioen yen, bestand tegen aardbeving, brand en
luchtaanvallen, zou betrekken. Het kon echter niet in gebruik worden genomen
alvorens de hulp der goden en de bescherming der geesten te hebben afgesmeekt.
En op een wenk van baron Mitsui traden priesters naar voren, die het familie-altaar
zegenden. In een halve kring, waardig in hun kostbare antieke gewaden, stelden zij
zich op tegenover de
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betonnen muur, die als achtergrond diende voor de hoge lakwerkschrijn. Onder dof
tromgeroffel en rhythmische gongslagen brachten zij de spijsoffers van vis en olie,
welke volgens de Shintocultus de inwijding van een nieuw gebouw vereiste. Daarna
legden directeuren en commissarissen van het Mitsui-concern takken van de heilige
boom van Basaki op het altaar neer.
***
‘Waardeloos zijn de 110.000 schrijnen van de Staats-Shinto-godsdienst’, sprak
Kagawa, ‘indien zij slechts voor altaarceremonieel dienen. Waardeloos ook alle
sociale maatregelen van de beide trusts, die het economisch leven monopoliseren,
de ondernemingen van de Mitsui's en van de Mitsubishi's, zolang zij worden genomen
ter ere van een klein groepje bevoorrechten. Onverantwoord ook het drijven van de
militaire bovenlaag, die alles verwacht van een nationalistische machtspolitiek.
Gevaarlijk alle imitatie van het Russische communisme, indien zij indruist tegen de
tradities der Japanse cultuur’.
Kagawa's sociaal radicalisme werd aan alle kanten gewantrouwd, ook in de kringen
van de vakbeweging en van de Japanse Boerenbond, die hem vroeger zo welgezind
waren. Voor de linksen was hij te rechts, voor de rechtsen te links. En wat meende
hij te bereiken met de Nationale Anti-Oorlogsliga, die hij in 1928 had opgericht?
Waarom zag hij slechts de uitbreiding van het Christendom als ‘de ware revolutie’?
Kagawa bleef het antwoord niet schuldig. Het Japanse volk lag vastgeklonken in
een evenwicht van krachten, dat niet de minste ruimte liet voor een omwenteling als
in China of in Rusland. De cultus van de keizer, de machtspolitiek van de grote
concerns, de overheersende positie van een militaire kliek en de communistische
neigingen in de vakbeweging leefden uit sentimenten van onderling wantrouwen.
Waar men sociaal-economisch in een doodlopend slop was geraakt, kon slechts de
geest redding brengen. Niet de geest van de verstarde Shinto-godsdienst of van het
verbasterde volksboeddhisme, evenmin de geest van het niets-ontziende nationalisme,
maar de Boodschap, die hij de armen kon preken: de verdrukten in Tokio's
volkswijken Fukagawa en Honjo of de tienduizenden meisjes, die de textielfabrieken
niet mochten verlaten, omdat zij er alles vonden wat nodig was: werk, voedsel en
bedden in de slaapzalen.
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Het volk stond Kagawa zoveel nader dan het machtsvertoon van de staat, die het
nationalistisch fanatisme steeds hoger opzweepte en de Japanse mens vervreemdde
van zijn eeuwenoude beschaving. Nòg kende de Japanse mens de hoffelijkheid, die
de menselijke verhoudingen binnen de grenzen van fijn-genuanceerde
beleefdheidsvormen hield, het eergevoel, dat dienst en wederdienst wist af te wegen,
de schaamte, die met dit eergevoel verband hield, de kunstzinnigheid, welke ieder
gebaar en ieder voorwerp een glans kon geven, welke het boven het alledaagse
verhief.
Maar met het losslaan der oude dorpsgemeenschappen, het toenemen van de
werkloosheid en de voortgezette proletarisering van de massa dreigde alles verloren
te gaan wat de menigte nog in toom hield, behalve het wilde nationalisme, dat zo
gemakkelijk tot amorele hartstochten kon leiden: tot de wreedheid vooral, welke
menigmaal het verlies van een oude hiërarchie van waarden doet gissen.

[Tijdens het dieptepunt der economische depressie]
TIJDENS HET DIEPTEPUNT DER ECONOMISCHE DEPRESSIE IN 1932, besteeg het
natuurwetenschappelijk denken nieuwe hoogten. Door voortgezette experimenten
werd in kort tijdsverloop dieper inzicht verworven in de bouw van het atoom. In het
Cavendish-laboratorium, waarvan Rutherford na het aftreden van Thomson directeur
was geworden, slaagden Rutherford en zijn mede-werkers er in, protonen
(waterstofkernen) met een voltage van 600.000 een snelheid te geven, die deze
deeltjes als projectielen zo'n kracht verleenden, dat zij lithium-atomen stuk
bombardeerden (waaruit heliumatomen overbleven).
Voor een verhoging van de snelheid van dergelijke atoomprojectielen vonden
Lawrence en Livingston van de University of California, een machtig hulpmiddel
uit, het cyclotron, waarvan merkwaardige resultaten vielen te verwachten. Te Parijs
was de dochter van Madame Curie, Irene, in het huwelijk getreden met Prof. Joliot.
Spoedig verraste het echtpaar Joliot-Curie de wetenschappelijke wereld met een
verhandeling over het effect van alphastralen op beryllium waardoor, evenals door
de proeven van Chadwick, kwam vast te staan dat in het atoom ook nog een deeltje
zonder electrische lading voorkwam, dat men het neutron noemde: een geheimzinnig
deeltje van ongeveer dezelfde massa als het proton. Ook Bothe uit Giessen, Bohr en
anderen gingen op zoek naar de
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eigenschappen van het neutron. Er heerste een levendige internationale uitwisseling
van gedachten, met publicatie van alle gegevens die voor verder onderzoek van
betekenis waren. Het ging hier immers niet om de exploitatie van ‘uitvindingen’,
maar om de wetenschappelijke openbaarheid van ontdekkingen; niet om het verbergen
van militaire geheimen doch om de intellectuele voldoening van verdiept inzicht,
met de prikkelende gedachte dat men niet ver meer was verwijderd van het ideaal
der middeleeuwse alchemisten, de transmutatie der elementen.
Al woedden in wijde kring om de laboratoria de hartstochten van het nationalisme,
in de wetenschap voelde men zich veilig. Men wist zich gerespecteerd, gesteund
door de publieke opinie, de staat en de leiders der industriële concerns; men had
tradities van een internationale arbeidsgemeenschap gevestigd, men kende en
vertrouwde elkander.

[De beurscrisis, waartoe de ‘zwarte Dinsdag’ in Wallstreet]
DE BEURSCRISIS, WAARTOE DE ‘ZWARTE DINSDAG’ IN WALLstreet de stoot had
gegeven, breidde zich uit tot een economische wereldcrisis met steeds noodlottiger
sociale gevolgen: massale werkloosheid vooral. Een teken aan de wand, deze
catastrophe. Over het wezen en karakter van de crisis liepen de meningen ver uiteen.
Daar waren de gegoede burgers, zakenlieden meest, die slechts over ‘de conjunctuur’
spraken en in vertrouwen op ‘het vrije spel der maatschappelijke krachten’ een
automatisch herstel van het economisch evenwicht verwachtten. De liberale theorie
stelde hoge eisen aan het geduld (en de beschikbare reserves). Maar Hoover deed
een beroep op de aloude Amerikaanse pioniersgeest, die de vrijheid en de ‘American
way of life’ zou moeten redden.
In de ‘breadlines’, de lange rijen werklozen die op uitdeling van levensmiddelen
stonden te wachten, had het begrip ‘vrijheid’ reeds een andere inhoud gekregen. Hier
liepen de meningen uiteen of men zich machteloos moest buigen voor het lot, een
krachtige politiek van staatsinmenging diende te steunen of naar een geheel nieuwe
maatschappelijke orde zou streven. Het verlangen naar de meest radicale oplossing
leefde overigens niet het sterkst in de bevolkingslagen, die economisch het zwaarst
getroffen waren. Het vond zijn voedingsbodem vooral in de wanhoop van jonge
intellectuelen, die in de economische crisis een symptoom zagen van

P.J. Bouman, Revolutie der eenzamen

315
een veel dieper gaande culturele ontreddering. En velen volgden nu het voorbeeld
van de pioniers, die reeds in de jaren twintig de weg naar het communisme hadden
weten te vinden. Evenals Chambers in Februari 1925, voelden jonge idealisten zich
voor de vraag geplaatst of in deze stervende, lachende wereld nog kracht kon putten
uit een strak-gespannen ideaal dat in een brede historische visie zin gaf aan het
gebeuren.
De schijnbare onoplosbaarheid van twee verschijnselen die het leven op aarde
vergiftigden: oorlog en werkloosheid, lokte een crisis der zekerheden uit, welke het
uitgangspunt werd voor een religieuze crisis. Kerk en geloof, staat en maatschappij
zoals zij zich vertoonden, schenen geen oplossing meer te bieden. Menige jeugdige
intellectueel aanvaardde het communisme, omdat hij geen andere mogelijkheid meer
zag de wereldcrisis te overwinnen. ‘Het communisme is nooit sterker, dan het falen
van andere geloven toelaat’, schreef Chambers. En hij behoorde tot degenen, die de
groei van de Amerikaanse communistische partij van nabij konden volgen. Honderden
afgestudeerden van Amerika's beste universiteiten, begaafde jonge mannen en
vrouwen veelal, vonden in de jaren na 1930 in het communisme troost. Amerikaanse
energie, pioniersgeest, de gave om altijd weer met nieuwe moed te beginnen, een
ondogmatische belangstelling voor nieuwe mogelijkheden, kortom alle eigenschappen
die Hoover aan de ‘American way of life’ toeschreef, konden zich bij een bepaalde
graad van wanhoop en intellectuele twijfel ook tegen de maatschappij keren, welke
de ‘crisis’ slechts als een voorbijgaande conjunctuurschommeling vermocht te zien.
Intussen gaf Rusland in de uitvoering van het eerste vijfjarenplan blijk van
imponerende kracht. Alsof de economische argumenten der anti-communisten over
‘achter blijven bij het program’ iets ter zake deden. In Rusland werkte en leefde men.
En de terreur? Werd ooit iets groots volbracht zonder macht en organisatie? Het
communisme eiste hardheid, het wist tegenstanders te breken. Het ging uit van een
streng-logische materialistische theorie, die alle burgerlijke vooroordelen kon
ontmaskeren. De grote strijd gedoogde geen menselijkheid. De partij eiste de gehele
persoonlijkheid; zij dacht in termen van militaire discipline. Wee degenen die
deserteerden! De zwakken zou men weten te vernietigen. Terwille van de historische
missie, terwille van het fanatieke geloof in een
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nieuwe intellectueel-doorzichtige wereldorde, gold iedere sentimentaliteit als
doodzonde. Men had te doen wat de partij vroeg: spionnagediensten, hulp aan
Rusland, ten gunste van de Internationale.
In een biecht van achthonderd bladzijden maakt de ex-communist Whittaker
Chambers ons duidelijk hoeveel idealisme en hoe weinig winzucht in het spel was
in de spionnagediensten, waartoe een aantal van de meestbelovende Amerikaanse
intellectuelen in de jaren dertig zich leenden. Zij hadden alle op andere manier een
gemakkelijker leven kunnen leiden en veilig carrière kunnen maken. Men heeft hen
later in een grote drijfjacht ten dele weten te ontmaskeren en zich verbaasd over de
verraderlijkheid van hun toetreden tot de ‘vijfde colonne’. In de discussie over de
schuldvraag is echter zelden naar voren gekomen hoeveel het officieel optimisme
van Hoover en de vele Hoovertjes heeft bijgedragen tot de gewetenscrisis van hen,
die de crisis van 1929 niet als een conjunctuurschommeling konden interpreteren en
in de ellende en geestelijke vervlakking der eenzame massa de voosheid zagen van
een ‘stervende, maar lachende wereld’.
***
Tot de profeten van het ‘rustig afwachten’ behoorde Franklin D. Roosevelt stellig
niet. Door zijn invloed en door het woord van honderden actieve aanhangers werd
in de Democratische partij het parool uitgegeven, dat de Republikeinen in hun
crisispolitiek tekort waren geschoten. De verkiezingen van 1932 zouden gelegenheid
bieden tot een nieuw program van actie: een krachtiger crisisbeleid door de overheid,
steunend op economische en sociale experimenten; staatscredieten voor getroffen
ondernemingen, minimumlonen, steun aan arbeidersorganisaties.
Onder deze omstandigheden werd Roosevelt Hoover's grote tegenspeler. Lang
aarzelden de Democratische partijleiders of zij het zouden wagen in de
presidentsverkiezingen van 1932 een lichamelijk onvolwaardige candidaat te stellen.
Zij zwichtten tenslotte voor de geestdrift van de nog vrij jonge man, die de kracht
had gevonden zich uit een isolement als gevolg van kinderverlamming en blijvende
invaliditeit, weer in het volle leven te storten. F.D. Roosevelt had in de wilskracht
waarmede hij de naweeën van zijn ziekte overwon zelfs de rechtvaardiging gezien
voor de weg die hij
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zijn volk wilde wijzen om de kwalen des tijds terug te dringen: niet afwachten,
handelen, niet naar abstracte schema's, doch aansluitend bij de toch reeds vrij ver
doorgevoerde economische organisatie, opgebouwd door trusts, vakverenigingen en
andere combinaties.
Maar bovenal, herstel van vertrouwen. Een welvaartspolitiek in grote stijl zonder
een aaneenschakeling van ‘noodmaatregelen’; een nieuwe aanpak, een ‘New Deal’
van even brede allure als de Russische vijfjarenplannen. De tijd van het economisch
liberalisme was voorbij, het vrijheidsideaal had een andere zin en inhoud gekregen,
een nieuw evenwicht tussen vrijheid en binding moest worden gevonden. Roosevelt,
die zijn carrière was begonnen in de leerschool van Wilson, herinnerde zich met
welk een voortvarendheid Woodrow Wilson in 1913 was begonnen de uitwassen
van de vrijheid te bestrijden. Moest iedere generatie zich weer niet opnieuw haar
vrijheid veroveren? De taak van de staatsman was daarbij, van de steeds abstracter
wordende formules uit het verleden over te gaan naar richtlijnen, geheel up to date
voor de gewijzigde sociale structuur. En met een groepje ‘radicale’ vrienden (zijn
‘brain trust’) ontwierp Roosevelt het plan de campagne om het economisch leven
uit de neerwaartse spiraalbeweging weer in de opwaartse lijn te brengen.
Zijn verkiezing tot president in 1932 was de triomf van het herlevend vertrouwen
in de mogelijkheden welke de Amerikaanse cultuur nog bood. Tegenstanders, die
over ‘communistische neigingen’ spraken, vergaten dat zonder het psychologisch
effect van Roosevelt's New Deal en bij nog verder speculeren op het geduld der
twaalf millioen werklozen het communisme (en fascisme) inderdaad veel betere
kansen zou hebben gekregen dan de formule ‘it can't happen here’ (titel van een
roman van Sinclair Lewis) deed vermoeden.
Een blik op het wereldtoneel bood wat dit betreft voldoende stof tot overpeinzing.
***
Brüning regeerde met nood-verordeningen; verordeningen in steeds klemmender
vorm en steeds dringender bewoordingen - met op de achtergrond de dreiging dat
hij de Reichswehr kon bevelen de Republiek te redden door de vijanden der
democratie neer te slaan. De democratie brulde met leeuwenmoed en scheen haar
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nagels te scherpen. Zij sloeg echter niet toe en gaf zich tenslotte willig gevangen.
Wij herinneren ons een Afrikaans verhaal:
Jaren geleden werd de bevolking van het stadje Biskra telkens opgeschrikt door
leeuwengebrul, dikwijls tot dicht onder de muren van de versterkte plaats. Vrouwen,
die in de rivier kleren stonden te wassen, spelende kinderen en wandelaars snelden
dan naar huis. Sommigen wisten te vertellen dat zij de leeuw hadden gezien, een
bijzonder grote leeuw zelfs. En er werden jachtexpedities uitgerust, valkuilen
gegraven, netten gespannen - alles tevergeefs.
Totdat men op zekere avond de leeuw zag naderen, kalm en bedachtzaam op de
stadspoort aanlopend. Zó langzaam en waardig bewoog zich het dier, dat dit naar
men meende wel eens een leeuw kon zijn met de ziel van een heilige (een maraboet).
Mocht dit zo zijn dan zou er niet worden geschoten. Men liet zelfs de stadspoort
open, omdat men er zeker van kon zijn dat allen wel een veilige schuilplaats in hun
huizen hadden gevonden.
De leeuw, met gebogen kop alsof hij een voetspoor volgde, liep rechts van de
poort een binnenplaats in, een paniek ontketenend onder een aantal muildieren in
een open stal. Hij maakte echter geen aanstalten om tot de aanval over te gaan;
volmaakt onbewogen door het rumoer in zijn omgeving, legde het dier zich neer op
een hoop stro en sliep in. Men had nu duidelijk gezien dat het een blinde leeuw was.
Na enkele uren slenterde het beest terug naar het vrije veld, nadat het zich te goed
had gedaan aan brokken vlees, die men naast de poort had neergeworpen. Het tamme
en onschuldige dier kwam voortaan geregeld terug om voedsel te halen. Het leefde
in een roep van heiligheid nog tien jaren en kreeg na zijn dood een vorstelijke
begrafenis.
***
Er waren geen aanwijzingen dat Hitler van plan was de democratie een vorstelijke
begrafenis te geven. Wèl overwoog hij hoe hij het stelsel dat hij nu jaren lang had
bestreden, ten val kon brengen. De theorie dat het democratisch staatsbestel uit
innerlijke zwakte vanzelf wel ten gronde zou gaan, klonk heel aardig, maar miskende
de realiteit van de taaiheid van iedere moderne bestuursorganisatie met haar
mummie-achtige sub-bureaucratieën.
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Een staatsgreep tegen een tegenstander, die men misschien als een blinde leeuw zou
kunnen vangen, bood weinig aanlokkelijke vooruitzichten. Men aanvaardde er een
odium van onwettigheid mee, dat het ‘langs democratische wijze’ aan de macht
komen, waarop Hitler zich steeds had beroemd, tot een phrase maakte.
Was er dan geen derde weg? Een of andere plotselinge gebeurtenis, een ramp of
een dreiging, die snelle en krachtige actie kon uitlokken ter legitimatie van
maatregelen, welke bedenkelijk veel op een staatsgreep leken? Men zou zien. Wie
weet! Het toeval, of het geforceerde toeval, was reeds zo dikwijls tehulp gekomen.
Waar de geschiedenis wat traag liep, bleek wel eens een injectie mogelijk.
Indien de tegenpartij de leer van het ‘geduldig afwachten’ hardnekkig in praktijk
bleef brengen, was dit haar zaak. Voor de politieke strijd golden andere stelregels:
‘De handelende is altijd gewetenloos’, had Goethe geschreven. De wijze van Weimar,
wiens werken men liever aanhaalt (als het zo te pas komt) dan leest, had er nog aan
kunnen toevoegen, dat de handelende ook gaarne gewetenloos citeert.
***
Maandagavond, de 27ste Februari 1933, even over negenen, wandelde een
theologie-student langs de rechtervleugel van het Rijksdaggebouw. De Königsplatz
lag stil en verlaten. De voetganger hoorde zijn stap in de spaarzaam verlichte zijstraat
weerklinken. Plotseling hield hij stil en keerde hij zich aandachtig luisterend om.
Een geluid van brekend glas? Hij meende voor een der ramen op de eerste verdieping
een donkere gestalte te zien; daarna zag hij een lichtje bewegen.
Haastig liep de student naar de Noordkant van het gebouw, waar hij gelukkig een
wachtmeester van de politie aantrof. Hij vertelde hem wat hij had gezien, keek voor
alle zekerheid even op zijn horloge, 21.05, en vervolgde zijn weg. Verdere contrôle
kon wel aan de politie worden overgelaten.
Overwachtmeister Buwert, de eerste politieman die deze avond een melding van
onraad ontving, nam de situatie aandachtig op. Hij zag een gebroken ruit en een
schijnsel van vuur of licht. Toen hij hierover zijn mening wilde uiten tegen de man
die naast hem stond, bleek dit niet de student te zijn tot wie hij het woord dacht te
richten. De figuur die aan zijn zijde was opgedoken, leek een ongeveer
twee-en-twintigjarige jongeman in donkere jas, met hoge
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zwarte laarzen. Intussen kwam een derde aangelopen, de schrijver Thaler, die ook
het gerinkel van brekend glas had gehoord en te vertellen wist, dat hij twee personen
door de ingeslagen ruit naar binnen had zien kruipen.
Een paar andere voorbijgangers meldden een vuurgloed op de eerste verdieping
van het gebouw. In de portiersloge was toen reeds brandalarm gegeven, om 21.14.
Vier minuten later verscheen de eerste brandweer-auto; kort daarop een tweede. De
nachtportier van portaal V van het gebouw begon telefonisch een aantal
Rijksdagambtenaren te waarschuwen. Buwert verzocht een passerende soldaat zijn
eigen politiepost te alarmeren, maar toen de soldaat daar aankwam, bleek dat de
jongeman met de hoge zwarte laarzen hem vóór was geweest. Men vergat zijn naam
te vragen. Hij verdween en niemand heeft hem ooit teruggezien.
Een detachement politie ging door portaal V het gebouw binnen en bespeurde, dat
de centrale zittingszaal en het Rijksdagrestaurant de brandhaarden moesten vormen.
Brandweerlieden zagen nog andere plaatsen waar gordijnen brandden en houtwerk
vlam vatte. Er moest brandstichting in het spel zijn, op zeer grote schaal zelfs. In de
algemene verwarring ontmoette een der politiewachtmeesters een verdacht sujet, dat
gejaagd en verwilderd rondliep. Hij werd direct gearresteerd. ‘Protest, Protest’, hoorde
men hem in een of ander vreemd dialect uitroepen. Om half tien reeds zat hij op een
politiewachtpost en kon men uit zijn pas zien met wie men had te doen: de
Nederlandse communist Marinus van der Lubbe.
Nooit hebben deskundigen betwijfeld, dat een groep brandstichters de hand moet
hebben gehad in de Rijksdagbrand. Het aantal brandhaarden was groot, het vuur
verbreidde zich bijzonder snel. Dit alles kon niet het werk zijn van één man, en zeker
niet van een ondeskundig warhoofd: de enige gearresteerde. Van der Lubbe legde
een bekentenis af, maar zweeg wanneer men hem naar bijzonderheden vroeg.
Medeplichtigen? Schouderophalen van de jonge Hollandse zwerver.
De nationaal-socialistische regering had geen verdere bewijzen nodig. De
communist van der Lubbe had gehandeld in opdracht van communistische groepen,
die een revolutionnaire actie voorbereidden. Het was nu zaak hen vóór te zijn. Daags
na de Rijksdagbrand verschenen de ‘nood-verordeningen’, die de regering
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volmacht gaven ‘volk en staat tegen communistische aanslagen te beschermen’.
Tegelijkertijd werd de sociaal-democratische pers gemuilkorfd. Daarna begonnen
arrestaties van communisten en andere lastige tegenstanders, het voorspel van een
propagandacampagne voor de verkiezingen, die enige dagen later werden
uitgeschreven (na uitschakeling van de leiding en de pers der oppositiegroepen).
Het was het Duitse volk wel duidelijk, dat de brand in het Rijksdaggebouw een
schakel moest vormen in een nationaalsocialistische staatsgreep. Brandstichting in
het centrum van de parlementaire democratie strookte weinig met de communistische
revolutietaktiek, maar kwam de nationaal-socialisten wèl goed van pas. Men wilde
gaarne stilzwijgende conclusies trekken, maar hoe moest de bekentenis van van der
Lubbe worden beoordeeld? En welke betekenis had de arrestatie van een drietal
verdachte Bulgaarse communisten: Dimitroff, Popoff, Taneff?
De vier en twintig-jarige Marinus van der Lubbe, opgegroeid in een arm en
gedegenereerd gezin te Leiden, vertoonde reeds op jeugdige leeftijd pathologische
trekken. Na zijn schooljaren bracht hij enige tijd in een gesticht door. Hij werd los
arbeider en gaf zich op voor het lidmaatschap van de communistische partij, waarin
hij spoedig een zekere propagandistische activiteit ontwikkelde. Anarchistische
neigingen voerden hem weer in een andere koers. Op zijn twintigste jaar begonnen
zijn zwerftochten zich tot naburige landen uit te strekken. In 1932 onderging van der
Lubbe in Nederland een gevangenisstraf van enige maanden. Half Februari 1933
dook hij te Berlijn op.
Het schijnt dat pyromane neigingen hem tot brandstichting dreven. Volgens het
onderzoek dat de politie instelde, zou hij, voorzien van lucifers en ‘vuurmakers’,
geschikt voor het aanmaken van kachels, een kelderbrandje hebben gesticht en zelfs
een poging hebben ondernomen een brandende vuurmaker door een open raam van
het Schloss naar binnen te slingeren. In een nachtasyl maakte hij waarschijnlijk kennis
met een bondgenoot, die hem vermoedelijk een voorstel deed om het Rijksdaggebouw
in brand te steken. Een aanlokkelijke gedachte voor de dilettant-brandstichter, die
met zijn kinderlijke pogingen nog zo weinig had bereikt.
Nadat van der Lubbe 's avonds de 27ste Februari, gewapend met zijn lucifers en
vuurmakers het Rijksdaggebouw was binnengedrongen, deed hij een ervaring op,
die hem volkomen uit het veld
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sloeg. De kleine brandjes die hij stichtte, vonden hun voortzetting in andere branden,
welke aan alle kanten ontstonden. Het was alsof ieder van zijn vlammetjes een echo
van grote vlammen te zien gaf. Verschrikt begon hij heen en weer te rennen, van de
ene brandhaard naar de andere. En toen hij eindelijk, verbijsterd, de politie in de
armen liep, kon hij slechts een hijgend ‘Protest, Protest!’ uitstoten. Daarna zweeg
hij. Het was hem niet meer mogelijk het gebeurde geestelijk te verwerken. Zijn
bekentenis had weinig inhoud, nòch voor hemzelf, nòch voor de buitenwereld.
Het mysterie van de Rijksdagbrand, de opheldering van het vermoeden, dat de groep
die zoveel belang had bij het vinden van een motief voor een staatsgreep, tot het
besluit was gekomen juist het Rijksdaggebouw voor haar plannen op te offeren, is
na de oorlog door een voormalige Gestapo-ambtenaar uitvoerig behandeld. Ruim
honderd bladzijden in het boek van Hans Bernd Gisevius ‘Bis zum bittern Ende’,
maken ons duidelijk welk belang Goebbels - het was Goebbels die het plan ontwierp
- hechtte aan een tot de fantasie sprekende rechtvaardiging van de krasse maatregelen,
welke op het program stonden. Op meesterlijke wijze beschrijft Gisevius, een van
de weinigen, die achter de schermen heeft kunnen kijken, hoe een kleine schare
SA-mannen voor deze overrompelende actie werd uitgekozen en hoe enkelen van
hen, die niet voldoende zwijgzaamheid in acht namen, later uit de weg werden
geruimd.
Onverklaarbaar blijft echter het toeval, dat een der SA-mannen, die in het geheim
waren betrokken, juist in de week van voorbereiding tot de brandstichting de in
Berlijn rondzwervende maniak van der Lubbe ontdekte. Waarom zou men deze
pyromaan niet een rol laten vervullen in het stuk, waarin hij zijn onzichtbare
meespelers nooit zou leren kennen? Goebbels wreef zich in de handen: nu men de
communisten de schuld ging geven van de brand, die de geschiedenis een andere
loop zou geven, leek het wel bijzonder aantrekkelijk op het critieke moment ook een
echte communist te laten optreden - temeer, omdat Goebbels en zijn vrienden nu
bovendien nog het spel konden spelen de hele zaak te verwijzen naar onafhankelijke
rechterlijke instanties: een normaal proces met één werkelijk schuldige beklaagde
en wat figuranten, die men wel van de straat kon oppikken.
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De berekening bleek niet in ieder opzicht juist te zijn. Van der Lubbe verscheen in
de beklaagdenbank en met hem ook de gearresteerde Bulgaarse communisten. Maar
Dimitroff kon duidelijk bewijzen, dat hij onschuldig was en maakte gaarne gebruik
van de geboden gelegenheid een politieke demonstratie te geven. Op onnavolgbaar
handige en brutale manier richtte hij zijn pijlen vooral op de dikke Goering, die zich
dan ook als een getergde stier gedroeg. Dimitroff onthield zich ook niet van insinuaties
over het belang dat zekere groepen (maar niet de communisten!) bij de spectaculaire
brand hadden. Men moest hem en zijn vrienden vrijspreken.
Doch de bekentenis van van der Lubbe dan? Ook deze had in het proces een
negatief effect. De man maakte een zó stuntelige en versufte indruk, dat hij een levend
bewijs vormde voor de theorie der deskundigen, welke hadden beweerd de
brandstichting slechts als een georganiseerd complot te kunnen zien. Neen, dan had
Goebbels dit proces beter kunnen vermijden. Een politierapport over het onvindbaar
blijven van de daders was meer in stijl gebleven dan een bekentenis van dubieus
karakter. Van der Lubbe verdient zelfs uit criminologisch oogpunt geen plaats in de
Duitse geschiedenis. Geen proces kon hem uit de rol van trieste bij-figuur verlossen,
geen vonnis hem tot een tegenspeler van Goebbels verheffen.
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Vijfde boek
Stroomlijn en kruisweg
1933-heden
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[Vrijheid als politieke leuze of als beginsel van veel wijdere
strekking?]
‘VRIJHEID ALS POLITIEKE LEUZE OF ALS BEGINSEL VAN VEEL WIJDERE STREKKING?’
HET THEMA VAN EEN REEKS REDEVOERINGEN IN DE ENORME RONDE ZAAL VAN
ALBERT HALL TE Londen, ruim zeven maanden na de brand in het Rijksdaggebouw.
Geleerden op het podium, de 3de October 1933. In een overvolle zaal hoort men
Rutherford en Einstein spreken. Vrijheid èn verantwoordelijkheid van de medemens.
Rutherford spreekt beheerst, zonder het pathos van de politieke redenaar. Belangrijker
nog dan alle kernphysica en relativiteitstheorie is de mens. Kon men met de armen
over elkander, berustend, aanzien dat meer dan duizend verdreven dienaren der
wetenschap, door Duitsland verstoten, brodeloos zouden blijven rondzwerven?
De wetenschap kent geen nationale grenzen. Wie om hulp aanklopt moet worden
geholpen. ‘Dit probleem’, aldus Rutherford, ‘mag niet in een kleinzielige geest van
nationale of groepsvijandigheid worden aangevat. Men moet tewerk gaan met
volledige afwezigheid van een stemming van politieke tegenstellingen.’
Duistere, onbegrijpelijke taal voor degenen, die slechts in politieke termen konden
denken. De leer van de ‘levensruimte’ gold alleen voor het uitverkoren ras. Wie als
‘niet-Ariër’ in Duitsland was gebleven, ondervond spoedig wat het betekende om
van alle ambten te worden uitgesloten of als man van wetenschap niet meer te mogen
publiceren. Ook in bibliotheken hingen de bordjes, die in café's opgeld deden:
‘Verboden voor Joden’.
Wetenschap, verstoten of aangetrokken. Het spiegelbeeld van de ballingschap was
de gedwongen terugkeer; het kon zijn dat het eigen land riep, geleerden nodig had
in de mobilisatie van alle krachten, die de machtspolitiek vereiste.
Op deze manier verloor Rutherford een van zijn trouwe medewerkers, de Rus Dr
Kapitza. Tegenover de toevloed van Duitsers stond het vertrek van een man, die
Engeland als zijn tweede vaderland beschouwde. Dr Kapitza, die in 1921 Rusland
had verlaten, was een geziene gast in het Cavendish-laboratorium te Cambridge. Hij
vond er gelegenheid tot experimenten in magnetische stromingen bij lage
temperaturen, waarvoor hem kostbare instrumenten ter beschikking waren gesteld.
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Toen Dr Kapitza in 1934 een Russisch wetenschappelijk congres bijwoonde, kreeg
hij bevel te blijven waar hij was. Hij kon vrouw en kinderen uit Engeland laten
overkomen, maar werd geacht als Russisch onderdaan zijn plicht te verstaan.
Rutherford wendde zich toen in een brief tot de Russische regering met het verzoek
zijn medewerker vrij te laten. Langs diplomatieke weg bereikte hem het antwoord,
dat de Russen wel begrepen hoeveel prijs de Engelsen stelden op ‘het bezit’ van Dr
Kapitza. Zij waren bereid ook Rutherford in dienst te nemen. Wéér bleek de discussie
over het begrip ‘vrijheid’ onvruchtbaar te zijn.
Er deed zich een nieuwe complicatie voor, toen Kapitza zich tot Rutherford richtte,
namens zijn regering vragend of hij de instrumenten mocht kopen, die hij te
Cambridge had achtergelaten en zonder welke, voortzetting van zijn werk onmogelijk
was. De Britse geleerde aarzelde. Wat moest hij in dit geval adviseren? Afwijzend
beschikken op het verzoek betekende een politiek argument in het geding brengen
en de wetenschappelijke arbeid afsnijden van een man, die hij bijzonder hoogachtte
en die zich blijkbaar reeds met zijn lot had verzoend. ‘Tenslotte zijn wij slechts kleine
deeltjes beweeglijke materie’, schreef Kapitza, ‘drijvend in een stroom die wij “het
lot” noemen. Al wat wij kunnen doen is onze koers enigszins veranderen en ons
drijvende houden - de stroom beheerst ons.’
Na rijp beraad besloot Rutherford zijn regering om machtiging te vragen de
instrumenten die Kapitza nodig had, tegen redelijke schadeloosstelling naar Rusland
te sturen. Uit de opbrengst van deze transactie zou het Cavendish-laboratorium andere
apparaten aanschaffen, voor proeven evenwel, die het werk van de Russische geleerde
geen concurrentie zouden aandoen - geheel volgens de code van fatsoen, welke in
de internationale wetenschappelijke arbeidsverdeling gold.
Tien jaar later ontving Kapitza van zijn regering de opdracht zich aan de studie
der atoomkernphysica voor militaire doeleinden te wijden.

[Ziedend van drift schreeuwde Hitler Niemöller toe]
ZIEDEND VAN DRIFT SCHREEUWDE HITLER NIEMÖLLER TOE, dat hij hem slechts had
te gehoorzamen. Hij was niet gewend dat iemand hem tegensprak; hij duldde geen
oppositie, ook niet van de man, die hij als oud-duikbootcommandant en drager van
het IJzeren
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kruis respecteerde. Het groepje kerkelijke leiders, dat de 25ste Januari 1934 op de
Rijkskanselarij was ontboden, had Niemöller gevraagd het woord te voeren.
De predikant van Berlijn-Dahlem, die na de voltooiing van zijn theologische studie
de groei van het nationaal-socialisme met aandacht had gevolgd, wist dat zijn
kerkbroeders nog steeds op een compromis hoopten. Hij had zelf ook lange tijd de
illusie gekoesterd, dat de nationaal-socialistische staat de kerk voldoende vrijheid
zou laten. Maar eerst na de staatsgreep van 1933 was het hem duidelijk geworden,
dat achter de voorstellen tot ‘reorganisatie’ krachten van ongeloof en daemonie aan
het werk waren. Men wilde van de christenen ‘Duitse christenen’ maken en tenlsotte
van de ‘Duitse christenen’, Duitsers, volledig geknecht door wereldlijke machten.
‘Ge wilt dus Uw Noodbond van predikanten niet opheffen?’, vroeg Hitler dreigend.
Niemöller zag de kring eens rond. ‘Het is U bekend’, antwoordde hij, ‘dat wij na
de benoeming van Ludwig Müller tot rijksbisschop een manifest hebben doen aanslaan
op de bomen voor onze kerkgebouwen. Een manifest, dat met de woorden eindigde:
‘Wij zullen niet ophouden, in trouwe gehoorzaamheid aan onze bevestigingsbelofte,
onverstoord te arbeiden aan de opbouw der Duitse Evangelische Kerk’.
‘Meent ge, dat ìk deze opbouw niet wens?’
‘Voor ons, christenen, is geestelijke vrijheid een eerste vereiste.’
‘Voor mij gaat het heil van mijn volk boven alles.’
‘Het hangt er slechts van af wat men onder “heil” wil verstaan.’
‘Nooit zal ik dulden, dat Uw verbrokkelde kerken als een macht in de staat de
Duitse eenheid doorbreken.’
‘Ge maakt van ons werk een caricatuur, Führer. Wij zullen niet ophouden
waakzaam te blijven voor ons gehele volk en niemand, ook U niet, zal in staat zijn
ons deze verantwoordelijkheid te ontnemen.’
‘Dan kunnen wij het gesprek staken, Herr Pastor. Ik zal mij bezinnen op de
maatregelen nodig om de geestelijke orde te handhaven. Anarchie komt voor Uw
rekening!’
Niemöller, wetend wat hem te wachten stond, hoorde, in gedachten verdiept, niet
meer de beleefdheidsphrase waarmee Hitler de conferentie sloot.
***
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Ook de ‘koude oorlog’ kent zijn ‘trommelvuur’ ter inleiding van het offensief. De
vier en tachtig radio-redevoeringen, die de zender München in het eerste halfjaar
van 1934 aan ‘het Oostenrijkse vraagstuk’ wijdde, vielen zelfs in deze woordenrijke
wereld op, door hun imitatie van een Hitler-achtige welsprekendheid. Het recept was
bekend: twee delen water, een toevoeging van enig historisch extract en dan een
flinke scheut venijn; goed roeren en de wasem der verontwaardiging laten opstijgen.
Vier en tachtig maal verontwaardiging. Hoe was het mogelijk dat een onbeduidend
manneke als de Oostenrijkse kanselier Dollfuss de edele Duitsdenkende
nationaal-socialisten in zijn land zó onderdrukte? Vier en tachtig maal de verzekering
dat Duitsland niet voor de gevolgen van zoveel Oostenrijks wanbeleid kon instaan.
De zender München verontschuldigde het eigen land bij voorbaat. Niet overbodig
trouwens, deze excuses, want de plannen lagen klaar om Dollfuss uit de weg te
ruimen. Men zou hem neerschieten, zich meester maken van de ‘Ravag’, de centrale
Oostenrijkse zender en een nieuwe regering uitroepen. En dit alles zou 24 of 25 Juli
1934 moeten gebeuren.
's Avonds de 23ste Juli kwam Dr Rintelen, Oostenrijks gezant te Rome, in Wenen
aan. Hij gold als de man die door zijn Nazi-sympathieën de historische zending zou
kunnen vervullen Oostenrijk tot aansluiting bij het Duitse rijk te brengen. Wetend
wat er op het spel stond, nam hij de grootst mogelijke voorzichtigheid in acht, temeer
toen hij vernam dat de zitting van de ministerraad, die voor de 24ste was vastgesteld,
eerst de 25ste zou plaats vinden. Was er iets uitgelekt?
In de na-middag van de 24ste Juli had zich een overloper uit het
nationaal-socialistische kamp bij de hoofdcommissaris van politie aangemeld en hem
het plan voor de staatsgreep onthuld. De chef van de politie nam het bericht niet
tragisch op. Hij zou ‘zijn maatregelen treffen’. Met tragische berichten weet de Wener
niet goed raad en ‘maatregelen’ wantrouwt hij omdat ze de genoegelijke regelmaat
van het leven storen. Hoe dan ook, er werd getelefoneerd, een enkele wacht versterkt,
maar niemand waarschuwde de regering. Eerst de volgende ochtend, de 25ste, vernam
Fey, minister van het politiewezen, wat er dreigde. De ministerraad was toen reeds
in vergadering bijeen in het Bundeskanzleramt aan de Ballhausplatz.
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Fey snelde naar de Ballhausplatz en deelde Dollfuss mede wat hem ter ore was
gekomen. De kanselier oordeelde het daarop raadzaam, dat de ministers zouden
heengaan en dat generaal Zehner bevel kreeg het leger paraat te houden. Het ontbrak
Dolfuss, de kleine beweeglijke staatsman, niet aan moed. Zelfs niet aan overmoed;
hij had zich beter kunnen schuilhouden in plaats van in het Bundeskanzleramt te
blijven (samen met Fey en de staatssecretaris Karwinsky). Of speelde ook zijn Weense
aard hem parten, de gedachte dat de pap wel niet zo heet zou worden gegeten als zij
op het vuur stond?
Intussen hadden de opstandelingen zich in de Turnhalle verzameld, in afwachting
van een achttal vrachtauto's nodig voor de verdere actie. Een samenzwering op
klaarlichte dag. Een politie-agent stond met belangstelling te kijken naar de
vrachtauto's die van verschillende kanten naderden. Er waren zoveel semi-militaire
organisaties; waarom zou men direct wantrouwen koesteren?
Het hele drama speelde zich nu verder af in drie kwartier tussen 12.10 en 12.55.
Men noemde het later ‘een wedloop met de dood’, maar het verdiende eerder de
naam van een krijgertje spelen van Weense luchthartigheid en Nazi-fanatisme. De
luchthartigen liepen zich niet buiten adem. Een telefonisch bevel van Karwinsky,
die uit het Bundeskanzleramt opbelde: versterking van de wacht bij de kanselarij en
een politie-detachement naar de Turnhalle, kon niet direct worden opgevolgd omdat
enige politie-autoriteiten nog in het koffiehuis zaten. Toen om 12.40 eindelijk een
sterke afdeling politie bij de Turnhalle arriveerden, waren de vrachtauto's met de
opstandelingen juist afgereden. Contrôle van de politie in de Turnhalle bewees dat
men het ergste had te vrezen.
De auto's der opstandelingen verdeelden zich in twee colonnes: één naar het
Bundeskanzleramt en één naar het gebouw van de Ravag, de centrale zender. De
wacht bij het kanselarijgebouw had bevel gekregen de geweren te laden en de poorten
te sluiten, maar juist toen zij niet de gewone vertraging en kalme gemoedelijkheid
tot deze maatregelen zou overgaan, schoven de auto's der opstandelingen het voorplein
op. Een tijdsverschil van enkele minuten besliste over het leven van Dollfuss.
Nadat de wacht was ontwapend, renden de opstandelingen naar boven. Acht en
dertig minuten hadden zij voor de volvoering van hun plan nodig gehad; twee uren,
eigenlijk een nacht en een
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dag, waren voor de staatsmacht niet voldoende geweest zich teweer te stellen.
De bode Hadvicek deed nog een poging Dollfuss door een achteruitgang weg te
voeren, maar de opstandelingen konden hem ook daar de pas afsnijden. Zij hadden
zich met plattegronden volledig weten te oriënteren. Terwijl Fey en Karwinsky
werden opgesloten, nam een van de aanvallers, Planetta, de gelegenheid te baat de
kleine kanselier ‘om te leggen’. Zijn twee schoten waren niet terstond dodelijk. Men
legde Dollfuss op een divan neer en zag toe hoe hij langzaam doodbloedde.
De tweede colonne van de rebellen had zich inmiddels meester gemaakt van het
‘Ravag’-gebouw, het zendstation, en liet het extrabericht uitzenden: ‘De regering
Dollfuss is afgetreden. Dr Rintelen heeft de regeling der regeringszaken
overgenomen’. Deze mededeling werd het signaal voor de burgeroorlog, die reeds
in alle delen van het land aan de gang was toen Dollfuss tegen het einde van de
middag overleed.
De dappere kanselier had zijn verzet tegen het nationaal-socialisme met de dood
moeten bekopen; bondspresident Miklas handelde echter ongetwijfeld in zijn geest
door te verklaren dat de regering niet zou capituleren. De minister van justitie Dr
Schuschnigg zou Dollfuss' taak als premier overnemen. Op zijn bevel omsingelden
legerafdelingen, de politie en regeringsgetrouwe hulpcorpsen de stad Wenen. De
opstandelingen, ingesloten, probeerden Fey en Karwinsky als gijzelaars te gebruiken.
Maar Fey wist te ontsnappen en de rebellen gaven zich gevangen. Dr Rintelen deed
toen een poging tot zelfmoord.
Het bondsleger bedwong de opstanden in Stiermarken en Karinthië. Nog bleef de
mogelijkheid van Duitse interventie bestaan, maar Mussolini, destijds nog wantrouwig
jegens Hitler, sprak een taal die men te Berlijn verstond: zonder verder commentaar
liet de Duce een aantal divisies naar de Italiaans-Oostenrijkse grens oprukken. Italië
wenste geen Duitse inmenging in een neutrale buurstaat.
Hitler haastte zich iedere medeplichtigheid aan de staatsgreep te Wenen te
ontkennen. Duitsland had steeds de neutraliteit in acht genomen. Slechts één geval
had de Duitse regering ‘na zorgvuldig onderzoek’ kunnen ontdekken, dat ‘misschien
een verkeerde indruk kon wekken’: het enthousiasme van de zender München over
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de eerste berichten van de opstand en de tijding van Dollfuss' dood (de vroegere vier
en tachtig opzwepende redevoeringen vielen buiten het ‘nauwkeurig onderzoek’).
De directeur van dit zendstation zou worden ontslagen. Ook de Duitse gezant te
Wenen, wiens optreden niet altijd even tactvol was geweest, werd teruggeroepen.
Hitler verving hem door Franz von Papen, die een politiek van verzoening moest
voeren, dat wil zeggen de langzame diplomatieke voorbereiding leiden, welke de
aansluiting in tweede aanleg zou doen slagen. Het speet de Führer dat Duitsland
zonder enige schuld betrokken was geraakt in een interne Oostenrijkse crisis. De
wereld diende te begrijpen, dat zijn land in ieder opzicht vrij uitging.
En het Duitse volk? Dat vond voldoende afleiding in de dood en begrafenis van
president Hindenburg en een reeks regeringsverklaringen van Hitler. Bovendien
kwam de partijdag te Neurenberg in het zicht. Welk een schouwspel had men daar
te wachten! Weldra zouden 21.000 vlaggen in top gaan. Wie bekommerde zich dan
nog over het netelig Oostenrijks avontuur?
***
De psycholoog Reiwald vertelt dat tijdens een meeting van tienduizend personen
in Denemarken, terwijl een gevierd redenaar de aandacht geboeid hield, vijftig
kinderballons ontsnapten en over de menigte heen zweefden. Van dat ogenblik af
hadden de meeste toehoorders slechts oog voor de balonnetjes. Ze juichten en klapten
in hun handen. Tevergeefs probeerde de redenaar zijn gehoor terug te voeren naar
de lijn van zijn betoog. Ieder stond naar boven te turen: de bekoring van het kijkspel!

[In de filmjournaals begin Augustus 1941]
IN DE FILMJOURNAALS BEGIN AUGUSTUS 1941 NAM SCHUSCHNIGG als
veel-gefotografeerde de plaats in van Dollfuss. Hij maakte op het witte doek de
indruk van een vastberaden man. Stijf, correct, steeds in het zwart gekleed. Intelligente
ogen achter de brilleglazen; dik, grijzend haar. Zachte, artistieke handen, met een
zegelring en twee andere ringen. Plechtige bijzetting van Dollfuss' stoffelijk overschot.
Begrafenis van generaal Lyautey, de grote Franse kolonisator. Een
herdenkingsbijeenkomst in de Sorbonne ter ere van Madame Curie, die de 4de Juli
was overleden.
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Gaan en komen van artsen, familieleden en politici in het zomerverblijf Neudeck,
woonplaats van de zieke zes en tachtigjarige president Hindenburg. Op welke manier
zou men zich van zijn politieke erfenis meester maken?
Relletjes in verschillende Spaanse steden; groeiende oppositie tegen de
coalitieregering van het centrum en de rechtse partijen.
In September meer nieuws over troebelen in Spanje. Een paar boeiende opnamen
van Madrid. In snelle opeenvolging van scènes de plechtige intocht van Hitler te
Neurenberg, de 4de September. 200.000 mensen op de Zeppelinwiese, versierd met
21.000 vlaggen. Orkanen van jubel, afgewisseld door stram-mechanische heffing
van armen; collectieve bewegingen van de honderdduizenden.
Op dezelfde 4de September te Londen een congres van het Leger des Heils waar
Evangeline Booth tot generaal van het Leger werd gekozen. Een toegewijde menigte
in een grote hall. Gemeenschappelijk psalmen zingen, met versterkt orkest.
Voorbereidingen voor de internationale luchtrace London-Melbourne.
***
Van Blériot's Kanaaltocht in 1909 tot Lindbergh's Oceaanvlucht in 1927 had het
vliegtuig vooral sport en avontuur gediend. Het was echter op weg een verkeers- en
strijdmiddel van de eerste orde te worden: een gestroomlijnd werktuig vol kracht en
elegantie. In wedstrijden en demonstraties getuigde het van verdere technische
beloften. Voor het najaar van 1934 stond, met de hoge inzet van de Mac
Robertson-prijs, de luchtrace Londen-Melbourne op het program.
Voor deze wedstrijd had de Nederlandse Luchtvaart Maatschappij, de K.L.M.,
bijzondere belangstelling omdat zij reeds plannen had ontworpen voor een
Nederland-Australiëlijn. De ‘Vliegende Hollanders’ wilden gaarne tonen wat zij in
het moderne luchtverkeer waard waren. Evenals de Chinezen de uitvinding van het
buskruit niet voor oorlogsdoeleinden misbruikten, wensten de Nederlanders (die men
op andere gronden wel eens ‘de Chinezen van Europa’ noemde) het vliegtuig niet
als strijdmiddel te zien.
De K.L.M., die reeds in 1924 de verbinding Amsterdam-Djakarta tot stand had
gebracht, sloeg de vleugels steeds wijder uit. Zij zou nu in de luchtrace om de
Robertson-prijs meedingen met een der gewone lijntoestellen, de Uiver. Een toestel,
dat moest bewijzen
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dat het zonder ingebouwde extra-tanks, met een normale uitrusting, zelfs met drie
passagiers en een paar honderd kilogram post aan boord, een vlucht kon ondernemen
waarvoor concurrenten allerlei speciale maatregelen hadden getroffen. Het is een
Nederlandse eigenschap voorkeur te tonen voor het ‘gewone’ en ook het bijzondere
daarvoor te laten doorgaan.
Er zou eveneens een Nederlands toestel in de snelheidsrace uitkomen, een Panderjager
(met Geysendorffer, Asjes en Pronk), een wat opvallender constructie dan de Uiver,
die op het vliegveld Mildenhall aan de vooravond van het vertrek de indruk maakte
van een Hollandse boerenzwaluw in een volière vol uitheemse vogels.
Terwijl Parmentier en Moll over een kaart gebogen stonden, de mecanicien Prins
nog eens een critische blik op de motoren wierp en de marconist van Bruggen iets
veranderde aan de radiotelegrafische installatie, drentelden de passagiers rond in de
buurt van enige concurrenten: de Panderjager en de drie Havilland Comets, speciaal
voor de snelheidswedstrijd gebouwd, sierlijke toestellen met in de motorgordels
wegklappende landingsgestellen. ‘Vliegende benzinetanks’ waren het, met niet al te
veel ruimte voor hun beroemde piloten: het echtpaar Mollison, Scott en Campbell
Black, Waller en Fielden.
In het licht van de schijnwerpers zag men ook de enorme Boeing Transport onder
commando van kolonel Roscoe Turner, de Bellanca Monoplane, de Lockheed ‘Vega’,
de Airspeed A.S. 8 en zoveel andere vliegtuigen, waarvan de dagbladen afbeeldingen
hadden afgedrukt.
De eerste dagen bleef de Uiver boven bekend terrein. In minder dan vijf uren was
Rome bereikt. Tussen Aleppo en Bagdad (730 km) bedroeg de kruissnelheid 339
km, tussen Bagdad en Djask (1590 km) 306 km. Met gespannen aandacht volgde
men het verloop van de reis: boven de heilige wateren van de Ganges zweefde het
toestel, boven de pagodes van Rangoon, boven de vestingwerken van Singapore,
over de oerwouden van Sumatra, Straat Soenda, Djakarta. Steeds verder vloog de
Uiver, de gewone ‘kist’, die niet alleen haar mededingers in de handicapwedstrijd
achter zich liet, maar ook een voorsprong had gekregen op de toestellen, welke
speciaal voor de snelheidsrace waren gebouwd.
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Timor-Koepang, Port Darwin - daarna over de dorre vlakten van het Australisch
continent. Zou het toestel de handicap- èn de snelheidsrace winnen? De spanning
steeg van uur tot uur.
Na het vertrek uit Charlesville verzeilde het toestel 's nachts, bij Kobar, in zware
buien. Door telkens van koers te veranderen werd de depressie-zône echter veilig
gepasseerd. Boven Melbourne was het, volgens ontvangen mededelingen, zelfs
gunstig weer. Het gevaar leek overwonnen. Commandant Parmentier gunde zich
zelfs de luxe zich te gaan scheren om er bij aankomst fris uit te zien.
Opnieuw kwam de Uiver evenwel in zware onweersbanken terecht, vol
atmosferische storingen. Tot zijn schrik bemerkte van Bruggen plotseling, dat het
telegrafisch contact met Melbourne verloren ging. Regen gutste neer, de duisternis
kleefde aan het toestel. Een poging om de radio-communicatie te herstellen door tot
een hoogte van 5000 meter te stijgen, mislukte. In zijn logboek vermeldde Parmentier,
dat hij enige tijd koers zette naar de kust. Toen bespeurde hij dat het toestel begon
te dalen door een dikke ijskorst, die zich op de voorrand van de vleugels afzette.
Boven het bergterrein leek dit zo gevaarlijk, dat men omzwenkte naar een gebied
waar op geringere hoogte kon worden gevlogen. Men hoorde toen de ijskorst op de
vleugels met zware klappen losslaan.
Toen de maan even door de wolken kwam kijken, zag men een flauw schijnsel,
door rivierwater weerkaatst. De lichten van Albury, de plaats waar men zich volgens
berekening kon bevinden? De kaart vermeldde niet de hoogte van de bergen tussen
Albury en Melbourne. Parmentier stond nu voor de keuze of hij zou doorvliegen
naar Melbourne, het eindpunt, onder moeilijke omstandigheden, met een beperkte
hoeveelheid benzine, dan wel een noodlanding wagen bij Albury. De laatste
mogelijkheid leek hem de minst riskante. ‘Safety first’! Zijn verantwoordelijkheid
als verkeersvlieger en de tradities der K.L.M. gaven de doorslag, ook al ging daardoor
de voorsprong in de wedstrijd verloren.
Na enig rondcirkelen kon worden vastgesteld, dat een noodlanding allerminst
eenvoudig zou blijken. ‘Toen wij Albury daar onder ons zagen’, vertelde Parmentier
later, ‘bleek ons dat uit dit plaatsje zonderlinge signalen werden gegeven. De stad,
die alleen te onderscheiden was door de verlichting, verdween plotseling, en dan
kwam de gehele verlichting opeens weer te voorschijn. Opeens begrepen we het: er
werd met alle stadslichten geseind. Toen we
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boven Albury aankwamen, zagen we bovendien nog een hele reeks auto's, die langs
het raceterrein stonden opgesteld en een vloed van licht uit hun koplampen daarop
wierpen.’
‘Naar beneden kijkend zag ik opeens dat de bevolking letters van vuur aan het
schrijven was door benzine op de grond, en waarachtig daar zag ik ineens in vlammen
het woord “Albury” onder mij!’
Door het afwerpen van enige parachute-lichtfakkels werd waargenomen, dat het
terrein hier en daar blank stond door de slagregens, die de Uiver in een zo moeilijk
parket hadden gebracht. Kalm gaf Parmentier zijn bevelen. Precies tussen de bomen
door scheerde de Uiver rakelings over het hek van de renbaan heen. Nadat de wielen
de grond hadden geraakt, slipte het toestel, maar men wist het op de rand van het
terrein tot stilstand te brengen. Het enthousiasme van de te hoop gelopen bevolking
tartte iedere beschrijving. De burgemeester, een heer op krukken, had uren in de
regen staan wachten en was de eerste die de bemanning de hand schudde. Hij beloofde
alle medewerking om de Uiver de volgende ochtend vroeg te doen starten.
‘Ik probeerde na al die uren van spanning een ogenblikje slaap te vatten’, deelde
de gezagvoerder naderhand aan enige journalisten mede, ‘maar ik kon niet in slaap
komen, want boven me hoorde ik de regen steeds maar kletteren en kletteren en dat
deed de vrees bij me opkomen, dat ons toestel gedurende die uren in de modder zou
wegzakken. De volgende morgen, bij daglicht, ging ik naar mijn toestel en zag daar
mijn vrees bewaarheid. Het toestel was tot de wielassen in de modder gezakt en het
veld stond vol water. Hoewel de lucht weer was opgeklaard, leek de algemene toestand
nog weinig rooskleurig. Heel Albury was op de been en hielp mee.
Het toestel werd met lange touwen uit de modder gesleept en onder dat werk zakte
het telkens en telkens weer weg, totdat het eindelijk een plaats bereikte waar de grond
wat vaster was en van waaruit een startbaan beschikbaar was van een 300 meter. Ik
heb toen besloten het toestel zo licht mogelijk te maken en mijn passagiers en de
post, met twee leden van de bemanning, achter te laten. Onder die omstandigheden
deed ik mijn eerste startpoging. Deze mislukte. En weer ging heel Albury aan het
werk. Weer startte ik en dank zij het feit, dat ze de omheining van het raceterrein
aan de overzijde hadden gesloopt, slaagde ik er in weg te komen.’
Zo begon, na een oponthoud van 8 uren en 35 minuten, de laatste
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etappe. Na drie kwartier kwam Melbourne in het zicht. De Uiver had de handicap-race
gewonnen.
***
De lichtstraal uit de projectie-cabine toverde weer een grote verscheidenheid van
scènes op het doek. ‘Actualiteiten’. Jonge Duitse zweefvliegers op de Rhön, beeld
van bedrijvigheid. De bloem van de Hitlerjeugd, toekomstige oorlogsvliegers. Een
kamp aan de voet van de berg. En in de lucht de zwevende witte toestellen.
Aanleg van autowegen in Duitsland; bestrijding van werkloosheid. Het
‘steunsysteem’ verworpen, zoals de Duitse energie en vindingrijkheid zich ook op
andere gebieden manifesteren. Waartoe al deze energie? Geen filmjournaal dat de
vraag kan beantwoorden. Het beeld beantwoordt geen vragen; slechts de geest doet
dat. Maar als de geest geen vragen stelt? De filmscènes zijn kort, zodat men moeite
heeft ze te volgen.
Aankomst van de Normandie in de haven van Le Hâvre. Het reusachtige Franse
schip heeft de ‘Blauwe Wimpel’ van de oceaan veroverd, met een gemiddelde snelheid
van 29,98 mijl.
Begrafenis van kapitein Alfred Dreyfus, de 12de Juli te Parijs overleden. Schim
uit het verleden. Slechts enige ouderen in de zaal herinneren zich zijn naam.
Versterking van de Britse Middellandse Zee-vloot.
Italiaanse troepentransporten naar Noord-Afrika. Geruchten over oorlog. Een
geruststellende verklaring van de Franse minister Laval.
In de volgende filmjournaals uitvoerige reportages van Italië's aanval op Abessinië.
Een redevoering van Mussolini. Engelse slagschepen bij Alexandrië. Besprekingen
te Genève. Het Volkenbondspaleis. Veel heren met hoge hoeden, conferentiesfeer.
Tanks in het woestijngebied. De Italiaanse luchtmacht in actie. Bommenwerpers
boven negerdorpen. Luchtfoto's van inslaande bommen.
***
In de bergpassen hing een geur van rottend vlees. De Italiaanse luchtmacht scheen
in 1936 haar activiteit steeds hoger op te voeren. Zij deed aanvallen op Addis-Abeba,
zij experimenteerde met gifgassen op het vrije veld. In kuilen langs de wegen lagen
kadavers van beesten. De leider van de Nederlandse ambulance zag een paar
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muilezels liggen, ‘broederlijk naast elkander’. ‘Met de poten wijd uitgespreid, het
onderlijf als een ballon gespannen, de bek wijd open met de tong er uit, de lippen
sterk gezwollen met kleine ontvellingen, het zijn twee slachtoffers van mosterdgas.
Zij aten van het gras, nadat de vliegmachines hun “gele regen” hadden losgelaten
op de aarde. Zij proefden bij het eten van het gras niet, dat de dood er op zat en onder
vreselijke pijnen zijn de beesten bezweken. Myriaden vliegen kruipen over de lijken.’
De gieren bleven echter op een afstand. Zij volgden van grote hoogte de Italiaanse
opmars naar Dessié, het moeizaam oprukken langs modderwegen, de bruggenbouw
over snelstromende rivieren, de bouw van bivakken in het land van vlooien en
vlektyphus.
De inboorlingen, in hun rieten hutten bescherming zoekend tegen Italiaanse
bommen, ontvingen nu en dan nog wel berichten uit de hoofdstad, maar lieten de
gebeurtenissen gelaten over zich heengaan. Slechts Addis-Abeba was in staat van
tegenweer gebracht. Daar zetelde Haile Selassie, de kleine keizersfiguur, wiens
donkere gelaatskleur nog werd geaccentueerd door zijn gitzwarte haardos en baard.
Zijn ranke, smalle handen deelden geschenken uit aan krijgslieden, die zich bijzonder
hadden onderscheiden. Hij was nog steeds overtuigd van naderende hulp: de
Volkenbond, Frankrijk, Engeland. Het Britse rijk zou immers niet in een Italiaanse
hegemonie over het Middellandse Zee-gebied berusten?
Terwijl de staatslieden confereerden, rolden Italiaanse tanks tegen de berghelling
op, vielen er meer bommen, daalde er meer ‘gele regen’ neer.
***
Toen de Franse schrijver Maurois eens aan Churchill vroeg, waarom Engeland in
de Italiaans-Abessijnse oorlog geen hulp had geboden aan de keizer van Ethiopië,
antwoordde de Britse staatsman veelbetekenend: ‘Hebt U wel eens de
levensverrichting van een kreeft bestudeerd?’ En toen Maurois bekende dat zijn
biologische observaties zich nog niet zover hadden uitgestrekt:
‘Als U gelegenheid heeft, moet U dat eens doen. Het zijn interessante dieren. In
verschillende perioden van zijn leven verliest de kreeft zijn pantser. Als dit gebeurt,
trekt zich ook het dapperste schaaldier terug in zijn rotsspleet en wacht daar geduldig
tot het een nieuw pantser heeft. Dan verlaat het zijn schuilplaats en wordt weer de
strijder, een meester der stromen. Engeland heeft door de
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fouten van onvoorzichtige en moedeloze ministers zijn pantser verloren, wij moeten
nu in een rotsspleet wachten tot de nieuwe schaal hard en sterk is geworden.’

[In September 1935 richtten 350 psychiaters]
IN SEPTEMBER 1935 RICHTTEN 350 PSYCHIATERS, WAARONDER professoren,
zenuwartsen en directeuren van krankzinnigengestichten, het volgende adres tot de
staatslieden van de wereld, in het bijzonder de ministers van kabinetten in alle landen:
Wij psychiaters en psychologen, wier taak het is om het normale en ziekelijke
geestesleven te doorvorsen en met onze kennis het mensdom te dienen, voelen ons
gedrongen als artsen een ernstig woord tot u te richten.
Er heerst in de wereld een geestesgesteldheid die grote gevaren in zich bergt voor
het leven der volken, daar zij zou kunnen voeren tot een manifeste oorlogspsychose.
Oorlog betekent dat alle vernielende krachten door het mensdom op zichzelf
worden losgelaten.
Oorlog betekent dat de techniek het mensdom zal te gronde richten.
Zoals bij alle menselijk gebeuren, zo spelen ook in het gecompliceerde
oorlogsprobleem zielkundige factoren een zeer belangrijke rol. Zal de oorlog
vermeden worden, dan moeten de volken en hun leiders zichzelf in hun verhouding
tot de oorlog leren kennen. Door zelfkennis kan een wereldramp voorkomen worden.
Wij vestigen daarom uw aandacht op het volgende:
1. Er bestaat een schijnbare tegenstrijdigheid tussen de bewuste individuele afkeer
van de oorlog en de collectieve bereidheid om oorlog te voeren.
De verklaring hiervan ligt in het feit, dat de mens zich geheel anders gedraagt,
voelt en denkt als zelfstandig individu dan als onderdeel van een collectiviteit.
In de cultuurmens van de 20ste eeuw leven nog krachtige, wilde en destructieve
instincten, die niet of slechts ten dele zijn gesublimeerd en deze kunnen losbreken
zodra de gemeenschap waartoe hij behoort, zich in gevaar meent te bevinden. Het
onbewuste verlangen om die primitieve instincten te kunnen botvieren, ongestraft,
ja zelfs beloond, bevordert in hoge mate de bereidheid tot de krijg.

P.J. Bouman, Revolutie der eenzamen

341
De strijdinstincten, in goede banen geleid, leveren energie voor veel dat goed en
nuttig is, doch zij kunnen een chaos veroorzaken indien zij onbeteugeld in actie
komen, gebruik makend van de grootste vindingen van het menselijk intellect.
2. De volken tonen een angstwekkend gebrek aan realiteitsbesef. De populaire
ideeën over oorlogvoering, zich symbolisch uitend in parade-uniformen en militair
vertoon, passen in het geheel niet meer bij de oorlog zoals hij in werkelijkheid is.
Verwonderlijk is ook de apathie ten opzichte van de schadelijke handelingen en
intrigues der internationale wapenindustrie gezien de gevaren waarin deze hen dreigt
te voeren. Men moest beseffen dat het dwaas is om te dulden dat enkelingen
persoonlijk voordeel kunnen hebben bij de dood van millioenen mensen. Wij raden
u dringend de werkelijkheidszin en de collectieve zucht tot zelfbehoud van de volken
wakker te schudden, daar deze de machtigste bondgenoten zijn tegen de oorlog. Het
verhogen van het zedelijk en godsdienstig besef bij de volken kan in dezelfde richting
werken.
3. Uit redevoeringen van bekende staatslieden is herhaaldelijk gebleken dat velen
van hen even simplistische opvattingen hebben over de oorlog als de middelmatige
mens.
Beweringen als: ‘De oorlog is het hoogste hof van cassatie’ en ‘De oorlog is een
noodzakelijk uitvloeisel van Darwin's leer’ zijn onjuist en gevaarlijk, gezien de
huidige realiteit van de oorlog. Zij maskeren primitieve macht- en vechtinstincten
en moeten dienen om de oorlogsbereidheid bij het eigen volk te stimuleren.
De suggestie, die er van redevoeringen van leidende staatslieden uitgaat is groot
en kan zeer gevaarlijk zijn. De oorlogsgeest, zo gemakkelijk opgeroepen, is niet meer
te bezweren. Men herinnere zich het parool van 1914: ‘Het vaderland is in gevaar’
en zijn uitwerking op de volken.
Volken kunnen evenals individuen neurotisch worden: door angstvoorstellingen
en waandenkbeelden meegesleurd, kunnen zij komen tot voor henzelf en andere
volken levensgevaarlijke avonturen.
Wij psychiaters verklaren dat onze wetenschap zover gevorderd is, dat zij zeer
goed in staat is om werkelijke, voorgewende en onbewuste motieven te onderscheiden,
dus ook bij staatslieden.
De geschiedenis zal over die staatslieden oordelen, die hun volken militair drillen
en daarbij steeds over vrede praten. Zij vooral zullen
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de verantwoording dragen voor de onafzienbare ellende, die een nieuwe oorlog zou
brengen.
De organisatie der volkerengemeenschap is ver genoeg gevorderd om, bij een juist
gebruik, de staatslieden in staat te stellen gemeenschappelijk iedere oorlog te
voorkomen.
Nadrukkelijk wijzen wij er op dat zelfs oprecht gemeende betuigingen van
vredesgezindheid nog geen waarborg bieden dat de vaste wil bestaat blijvend de
vrede te handhaven, zonodig ten koste van nationale offers.
Mochten sommige staatslieden van mening zijn dat het apparaat ter verzekering
van de vrede nog niet goed genoeg georganiseerd is, dan raden wij hen aan evenveel
energie en geldmiddelen daarvoor beschikbaar te stellen als zij thans doen om de
bewapening van hun land te versterken.
Wij eindigen met onze bewondering uit te spreken voor die staatslieden, die door
hun handelingen tonen dat hun culturele en morele ontwikkeling reeds zover
gevorderd is, dat zij de volkeren naar een hechte vrede kunnen voeren; naar onze
mening zijn zij uitsluitend bevoegd op te treden als leiders der volkeren.
***
Geen enkel staatsarchief schijnt een afschrift te bevatten van een of ander
ministerieel schrijven als antwoord op de ‘open brief’ der psychiaters. Hebben de
staatslieden gezwegen of heeft misschien een enkele van hen zijn gedachten aan het
papier toevertrouwd, zodat, mogelijkerwijze in een particuliere verzameling, nog
wel een niet verzonden brief zou kunnen liggen? Bijvoorbeeld:
Mijne heren psychiaters,
Ge richt een ‘ernstig woord’ tot ons, omdat ge speciaal ons ziet als de dragers van
een ‘manifeste oorlogspsychose’. Ge dreigt met het oordeel der geschiedenis over
‘die staatslieden, die hun volken militair drillen en daarbij steeds over vrede praten’.
Het is mogelijk dat ge hierbij figuren op het oog hebt, die wij allen kennen. Uw lof
en bewondering voor de staatslieden die volgens U wèl blijk geven van beter inzicht,
overschat evenwel de kracht der goedwillenden, zoals Uw blaam de invloed der
kwaadwilligen overdrijft.
In werkelijkheid zijn wij allen verstrikt in dezelfde problematiek, die heel wat
verder reikt dan het oorlogsgevaar alleen. De oorlog is slechts één aspect van het
verschijnsel dat Hobbes ‘de strijd van
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allen tegen allen’ noemde. Met het losslaan van oude levensgemeenschappen en het
verloren gaan van de oer-belevenissen der diepste geloofstradities (waarvan nog wel
iets als een kostbare erfenis wordt beheerd) is de mens een horden-lid geworden. In
het proces der verwereldlijking, waarin de ‘zonde’ misdaad, de ‘dood’ een biologisch
eindpunt en de ‘naaste’ een van ons vervreemde buurman werd, ging een stuk
menselijke waardigheid verloren.
Slechts schijnbaar boden wetenschap en techniek daarvoor enige compensatie.
Doorgaans verwarde men doel en middel. Wat middel had moeten zijn, werd doel
op zichzelf. Men vergat voorts dat het leven slechts zin heeft door de dood. Wij
vergaten de vermaning van Tolstoj, het leven zó in te richten, dat het, vanuit de dood
gezien, niet belachelijk zou zijn.
Er zijn in de geschiedenis misschien oorlogen geweest, die voor velen een zinvol
einde brachten van een zinvol leven. Misschien. Maar het is wel zeker, dat de moderne
oorlog nog slechts een zinloos slot kan zijn voor degenen, die een zinloos bestaan
leidden.
Ge ziet in ons personen, die de hefbomen van het machtig technisch-organisatorisch
apparaat bedienen en verantwoordelijk zijn voor beslissingen, welke millioenen in
het verderf storten. Hoe ver gaat echter de ‘schuld’ van de weinigen, die ons met de
bediening der werktuigen vertrouwd maakten en de ‘schuld’ van de massa, die ons
het hanteren van het apparaat toevertrouwde? Zijn wij, evenals de rechters in Kafka's
roman ‘Het proces’ of de geheimzinnige beheerders van ‘Het Slot’ zelf ook geen
schakels in een hogere hiërarchie van krachten?
Waarom richt gij, pyschiaters, U met meer nadruk tot ons dan tot de volken, wie
ge de vraag zoudt kunnen voorleggen langs welke wegen de massa's tot oorlog
komen? Ge spreekt immers van ‘destructieve instincten’, die in de ‘cultuurmens van
de 20ste eeuw’ nog dicht onder de oppervlakte van zijn psychisch bestaan zouden
liggen. Doelt ge op de ‘doodsdrift’ waarover Freud schreef in ‘Das Unbehagen an
der Kultur’ of houdt ge er andere instinctentheorieën op na?
Of is de cultuurmens juist in zijn cultuur, waarin vele gemeenschapsbindingen
verloren gingen en de goddelijke geboden werden neergehaald tot het niveau van
‘reglementen’, een eenzame geworden, die ons zijn eenzaamheid toevertrouwde aan ons, die in
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zekere zin slechts bij volmacht regeren en zelfs misschien de eenzaamsten zijn onder
de eenzamen?
Nog steeds zijn wij dank verschuldigd aan de kerken, die het goddelijk erfgoed
der eeuwen in de kostbare schrijn der dogmatische tradities geborgen hielden. Zij
bewaarden het en zullen bun bewaarloon ontvangen. Doch ook niet meer. Althans
zolang zij geen ‘gemeenschap der heiligen’ meer kennen en steeds meer verstrikt
geraken in de organisatorische buitenkant van onze samenleving. Hun tegenspel
vrezen wij staatslieden niet meer.
Er is een tijd geweest - het hoogtepunt der middeleeuwse geschiedenis, toen keizer
Hendrik IV zich voor de paus te Canossa in het stof wierp - waarin het wereldlijk
gezag de macht der kerk wist te eerbiedigen. Nu zitten wij op de troon en slechts bij
uitzondering zien wij gelovigen die niet voor ons buigen. Waarom gaf men ons zoveel
macht?
Het eenzaam ‘ik’, bedreigd door angst en schuldgevoel in de leegte dezer wereld,
trachtte zich van de vrijheid te ontdoen, die slechts in een wezenlijk, hiërarchisch
groepsverband kan worden gedragen en verdragen. Zowel in de democratie als in
het fascisme, het fanatiekst echter in het fascisme, vond de overdracht plaats van
eigen ‘vrije’ wil op de ‘autoriteit’, die men als zondebok, beladen met de tragiek
dezer wereld, de woestijn in kon sturen.
Nieuwe relaties van ‘gehoorzaamheid’, vermomd soms als ‘trouw’, moesten
compensatie bieden voor verloren gegane bindingen tussen heersers en volken. Indien
wij ons in ons wederwoord tot U psychiaters richten, moge ons het gebruik van Uw
vaktaal worden toegestaan. Het sadisme zoekt belichaming in het object. Maar er is
nog een andere uitweg voor de individu in een psychisch benarde situatie: de
zelfvernietiging. Uit levensangst het leven vernietigen, het ontnemen aan zich en
zijn nageslacht. In collectieve vernieti-gingsdrang gelijk Simson aan de tempelzuilen
rukken om gemeenschappelijk te worden bedolven in de oorlog als een door de mens
zelf gewilde dag des oordeels.
Tenslotte het prijsgeven van het naakte, onbeschutte ‘ik’ door in het gareel te gaan
lopen van de automatische uniformiteit. De ‘gelijkschakeling’. De ‘robot’-sensatie
van wellust door collectief uitgeoefende macht. Niet macht door eendracht, maar
door absolute gelijkgerichte gelijksoortigheid: in de politiek, in het bedrijfsleven, in
het leger; in gewoonten, handelingen en leuzen. In deze
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wereld van de grote middelen der massa-communicatie is de propaganda in het
fascistisch kamp niet principieel verschillend van die aan democratische zijde.
En nu wilt gij, psychiaters, vooral òns verantwoordelijk stellen voor de
oorlogspsychose, die de expressie vormt van een revolutie van eenzamen? Wilt ge
dat wij ons mandaat neerleggen of dat wij de massa ‘opvoeden’? Maar wie zal dan
de opvoeders opvoeden? De kerk wellicht? Zeker, indien de kerken dit experiment
aandurven. Nog altijd is de levende kracht van het Woord, het ongetemperde Woord,
sterker dan iedere atoomenergie. Het is niet aan ons om te beslissen of de warme
adem Gods over de wereld zal gaan om de mensheid, vermoeid, achterdochtig en
gehavend, te elfder ure terug te voeren naar de bronnen van het leven.
En dan richten wij staatslieden, wij, die door U zo vermanend worden toegesproken,
van onze kant het woord tot U, psychiaters, met de vraag of ge verder zult gaan dan
de schematisering van Uw veelomstreden kennis? Indien ge Uw collega Jung wilt
bijvallen, dat ge slechts zelden neurosen waarneemt, waaraan geen diepverborgen
religieuze problematiek ten grondslag ligt, zijt ge dan bereid de lijn van deze
individuele conflicten door te trekken naar het wereldhistorisch vlak, waarin ge onze
activiteit meent te kunnen observeren? Begrijpt ge dan het Goethe-woord, dat de zin
der geschiedenis uiteindelijk ligt in de botsing tussen geloof en ongeloof?
***
De Duitse revolutie van 1933 zou niet denkbaar zijn geweest zonder de geestdrift
van de puber. De opgroeiende Duitse jeugd had sedert ‘Weimar’ nog slechts politieke
verwarring gezien. Men leed onder de smaad der bezettingslegers, men leerde zich
in de inflatietijd een vrijheid van handelen voorbehouden, welke in wezen niet veel
meer was dan een vermomd nihilisme. Ieder vertrouwen in een geleidelijke
hervorming van staat en maatschappij was verloren gegaan. Men kon het reformisme
zelfs haten, omdat het de aandacht afleidde van werkelijk radicale oplossingen. De
moord op Rathenau liet geen twijfel aan deze fanatieke verwerping van al het
bestaande.
De Wandervögel, die zich de pioniers der Duitse jeugdbeweging noemden, hadden
hun afkeer van de Wilhelminische burgerij overgedragen op het burgerlijk
schijn-socialisme, dat na 1919 alle
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politieke voorrechten voor zich opeiste. Zij waren bereid hun vrijheid te offeren voor
het nationaal-socialistisch ideaal, dat juist deze revolutionnaire jeugd macht en glorie
voorspiegelde en de uiterlijkheden van de Wandervögelstijl in de beweging der
Hitlerjugend overnam: het trekken en het zingen, het kamperen, de bruine hemden
en de leren broekjes, de kampvuren en de spoorzoekers-oefeningen, de mandolines
en guitaren.
Geleidelijk ging het ‘wandern’ over in het marcheren. De groepen werden groter
en kwamen onder strengere tucht. En in plaats van de vroeger zelfgekozen jeugdleiders
verschenen nu vertegenwoordigers van ‘de Partij’. In plaats van Karl Fischer, Baldur
van Schirach, die in 1932 Hitler een demonstratie van zijn organisatietalent had
gegeven. Zeven uren lang had Hitler op een tribune gestaan om een défilé van enige
honderdduizenden jeugdige bruinhemden gade te slaan.
Het was geen van boven opgelegde geestdrift, die deze marcherende jongeren
bezielde. Hun enthousiasme hield de dankbaarheid in van het weer opgenomen zijn
in een gemeenschap (al droeg deze alle kentekenen van een gevaarlijk-uniforme
collectiviteit). Men was ontsnapt aan de kille leegte en de vereenzaming, die de
jongere generatie in de jaren van de Weimar-democratie tot wanhoop badden gebracht.
In alle nihilisme had het besef gesluimerd, dat een leven zonder idealen feitelijk geen
leven was. Voor het eerst werden weer offers gevraagd, het hoogste offer van het
leven zelfs indien de Leider dit verlangde. Wie trouw aan de Führer beloofde, stond
niet meer volkomen eenzaam. Hij gevoelde zich opgenomen in het collectivisme van
de bruine scharen, geboeid door nieuwe symbolen, bezield door nieuwe hoop.
Het ideaal kon niet zo hoog-gespannen blijven. Slechts weinigen weerstonden de
geleidelijke transformatie van toewijding en trouw naar de machtswellust, die het
hordegevoel soms schonk. De kleding en de hoge laarzen, het dolkmes met de
woorden ‘bloed en eer’ demonstreerden de bevoorrechte positie van alle
geuniformeerden boven de buitenstaanders of boven de verachtelijke nietraszuiveren.
Uiterlijke kentekenen dienden als brevet voor toenemende volwassenheid. Negatieve
puberteitsdriften konden worden uitgeleefd in gevechten met communisten en
mishandeling van Joden. Het was een vreugde bureaux van pacifistische,
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internationale jeugdverenigingen te bestormen: opwinding en bevrediging gaven het
stukslaan van kantoormeubilair, het verbrijzelen van ruiten en het opjagen van gillende
typistes.
Als het vaderland het eiste, kon men op school het gezag van de leraren aan zijn
laars lappen. Ook de ouders moesten maar eens leren begrijpen, dat de
nationaal-socialistische jeugd haar eigen rechten had. Had von Schirach niet
gesproken: ‘Iedereen, die zijn hand slaat aan een bruin hemd, schendt de eer der
natie’? Iedere twijfel aan de heilige missie van de Führer gold als verraad en verraad
moest worden gerapporteerd. De wederzijdse contrôle werd van jaar tot jaar sterker.
Wantrouwen begon zelfs in intieme kring andere gevoelens te verstikken. Binnen
de ijzeren ring der collectiviteit stierf langzaam de gemeenschap af.

[In geen der filmjournaals]
IN GEEN DER FILMJOURNAALS, DIE IN 1936 AAN DE SPAANSE burgeroorlog waren
gewijd, werd de doordringende kracht bereikt waarmede langer dan een eeuw geleden
Goya de verschrikkingen van de oorlog wist te schetsen. De opnamen bleven beperkt
tot branden en geschutsalvo's, het opblazen van bruggen en het graven van versterkte
linies. Strijd in Toledo, gevechten om Madrid. De Internationale Brigade. Hulptroepen
voor de beide partijen. Duitse en Italiaanse oorlogsvliegers, die boven de Spaanse
steden gevechtservaring opdeden.
Betogingen te Parijs, een opwekking voor het Volksfront om de Spaanse
republikeinen te helpen. Een toespraak van Léon Blum, leider van het Franse
Volksfront, de coalitie der linkse partijen.
Duitse troepen in het Rijngebied. Hitler had het juk van Versailles afgeschud en
trad steeds vrijmoediger op. Een volksmenigte voor een der kerken te München, na
een preek van kardinaal Faulhaber, die zich zeer principieel tegen het Nazisme had
uitgesproken.
Kampen van de Hitlerjugend en van de Duitse Arbeidsdienst. Transport van
materiaal in Noord-Frankrijk: staal en beton voor de Maginotlinie in aanleg.
***
Het Franse Volksfront had in 1936, ondanks zijn vaag compromisprogram, dat
alle linkse partijgroeperingen moest bevredigen, een verkiezingsoverwinning behaald.
Het was de triomf der welsprekendheid, van Léon Blum vooral. Blum was een subtiel
politicus.
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Er ging weinig kracht van hem uit, maar hij kende de Franse geest, de stemming van
het volk, de leuzen die opgeld deden. Zijn figuur was schraal en weinig
indrukwekkend, zijn stem dun en hees, zijn gebaren nerveus. Desondanks had hij
zijn gelijke niet in het leiden van politieke vergaderingen en in het overtroeven van
tegenstanders.
De mannen van het Volksfront spraken veel. Zij lieten ook gaarne over zich spreken.
Geen die dit zo virtuoos wist te doen als Gaston Bergery.
Gaston Bergery heeft een voordracht aangekondigd in het Theatre des
Ambassadeurs. Het behoort tot de bon ton zijn lezingen bij te wonen. Alle lezingen
in het Theatre des Ambassadeurs werden trouwens goed bezocht: over Freud, over
de Amerikaanse valuta, over het Russische ballet; variatie genoeg. Bergery weet dat
hij op een talrijk en select publiek mag rekenen. Men zal een half uur te laat komen,
hij zal niet anders doen. Een tafeltje met een lessenaar en een glas water staat op het
podium. Enkele vroeg gekomen onervarenen hebben een plaats gezocht in de zaal.
Langzamerhand komt de beau monde binnen: grootvorst Dimitri (die betrokken
was geweest in de aanslag op Raspoetin), de bescheiden Pierre de Monaco, Serge
Lifar, eerste danser van de opera, de vrouw van de Chinese gezant, opvallend door
blauw geschminkte oogleden, enige journalisten, schrijvers, studenten, oudere dames
die nooit een lezing overslaan, een paar officieren, vrij veel gezantschapsattaché's.
Tenslotte ook nog een viertal leden van de familie Rothschild, de dames met kostbare
zilvervosmantels.
Even na zes uur gaat het grote licht uit en verschijnt Bergery op het podium. Hij
neemt zijn publiek met een enigszins verstrooide blik op; als hij het woord neemt,
ligt er een trek van geamuseerde verachting om zijn mond. Daarna verhardt zijn
bleek, intelligent gezicht, scherp als de kop van een knaagdier. Hij verklaart een
onafhankelijk man te zijn, niet bij enige partij aangesloten. Maar het politieke spel
boeit hem. En achter het politieke spel ligt een maatschappij in ontbinding. Frankrijk
is op een hellend vlak geraakt. Als een moderne Figaro begint Bergery de misstanden
van zijn tijd te hekelen, het geknoei met belastingen vooral. Applaus, het hardst van
degenen, die het meest knoeien.
Bergery richt zich tegen het monopolie van de staatsbank, tegen
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de machtspositie der bewapeningsindustrieën. Nu en dan knikt hij even tegen zijn
elegante Franse echtgenote, die reeds voor zijn binnenkomst op de eerste rij was
gaan zitten. Hij spreekt licht en vloeiend, met slechts een enkele geste van zijn
linkerhand. Men luistert geboeid. Interessant, deze niets-ontziende analyse. Men
maakt gebaren van instemming als Bergery de aanleg van de Maginot-linie hekelt.
Geen vestinggordel zal Frankrijk beschermen als het intern zwak blijft. De spreker
probeert zijn sarcasme door een beleefd lachje te temperen, maar men ziet slechts
een paar ontblote snijtanden. De ogen blijven koud.
De voordracht duurt precies anderhalf uur. Bergery eindigt met een ironische
opmerking over zijn publiek, dat al weer aan het diner denkt.
Buiten op de Champs Elysées wachten de auto's.

[De Sovjetregering had vele diplomaten]
DE SOVJETREGERING HAD VELE DIPLOMATEN UIT DE ‘KAPITAlistische’ landen zien
komen en gaan: doorgaans geroutineerde ambassadeurs, hoffelijk, in hun hart
anti-Russisch, maar bang dit te laten merken. Zij verborgen hun onzekerheid achter
het beroepsmasker van de nadrukkelijke gewichtigheid waarmede zij hun ‘zaken’
afdeden en hun ‘sociale verplichtingen’ nakwamen.
Slechts een enkele maal werd het officieel cordon doorbroken door een man van
ontwapenende openhartigheid en verfrissende oprechte belangstelling, in het
diplomatiek milieu verdwaald door de een of andere ‘onlogische’ benoeming. Zo
had graaf Brockdorff-Rantzau zich te Moskou vele vrienden gemaakt; zo arriveerde
begin 1937, argeloos-hartelijk, de Amerikaanse gezant Joseph E. Davies in de
Russische hoofdstad. Een vriend van Roosevelt. Een typische ‘kapitalist’, gehuwd
met Mrs Hutton, een van de rijkste vrouwen van de States. Iemand die door de Russen
wel bijzonder moest worden gewantrouwd.
Davies wist dit bij voorbaat, maar hij liet zich niet door mogelijk vooroordeel van
de ‘tegenpartij’, die voor hem geen tegenpartij was, imponeren. Zijn menselijke
kwaliteiten, de ‘directheid’ waarmede hij zijn medemensen tegemoet trad (met een
warsheid van alle pose, die vele Amerikanen kenmerkt en ‘menselijker’ maakt dan
talrijke Europeanen), zijn wezenlijk democratisch levensgevoel en zijn
waarnemingstalent gaven hem echter spoedig een opvallend
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prestige. De Russen accepteerden de critiek en de waardering van deze Amerikaan,
wie zij ook onomwonden hun mening konden zeggen zonder hem ooit te kwetsen.
Evenals de Duitse gezant uit de jaren 1922-'28, spande Davies zich in, het Russische
volksleven te benaderen. En hoe meer hij daarbij door de korst van diplomatieke
omgangsvormen en van ideologisch wantrouwen heenstootte, des te sterker viel hem
de overeenkomst op tussen de Russische en de Amerikaanse volksaard.
Voordat Davies naar Washington terugkeerde - wij weten niet waarom men hem
terugriep - werd hij de 5de Juni 1938 door Stalin ontvangen. Zij voerden door
tussenkomst van een tolk een lang en openhartig gesprek, dat in ieder opzicht afweek
van de korte audiënties, die Stalin buitenlandse gezanten bij uitzondering toestond.
Een gesprek dat beiden bevredigde.
Twee dagen later, bij het afscheidsdiner dat hij Mr en Mrs Davies aanbood, uitte
volkscommissaris Litvinov nog eens zijn waardering voor de waarnemingsdrang van
de gezant en zijn onbevangen belangstelling voor het Russische volksleven. Davies
dankte in bewogen bewoordingen. Hij veroorloofde zich een vergelijkende
beschouwing over de Amerikaanse en de Russische beschaving en de beide
volkskarakters. ‘Om het even of U zult slagen of falen, wat hier is gebeurd, zal grote
gevolgen voor de wereld hebben. De menselijke krachten die zijn ontketend en de
enorme natuurlijke hulpbronnen waarover ge beschikt zullen onvermijdelijk van
grote betekenis zijn voor de toekomst.’ God geve dat de beide volken in vrede zullen
leven!
Davies had ook Walt Whitman, de meest ‘Amerikaanse’ van alle Amerikaanse
dichters, kunnen citeren, die reeds 20 December 1881 aan een Russische vriend
(‘Democratie Vistas, and Other Papers’) had geschreven:
‘Jullie Russen en wij Amerikanen! Onze landen zijn zo ver van elkaar verwijderd,
zo verschillend op het eerste gezicht - zo verschillend in sociale en politieke
omstandigheden en in ons beider methoden van morele en practische ontwikkeling
in de laatste honderd jaar - en toch in bepaalde opzichten, in de belangrijkste zelfs,
zo op elkander gelijkend. De variatie van afkomst, bevolkingsbestanddelen en talen,
die resoluut worden samengesmolten in de gemeenschap van het lot - de idee, eeuwig
door de loop der tijden,
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dat zij beide hun historische en goddelijke zending hebhen - het krachtig element
van mannelijke vriendschap dat door het gehele volk gaat, door geen andere rassen
overtroffen - de geweldige expansie van gebiedsgrenzen in de nog ongevormde en
duistere staat van vele dingen, nog niet definitief geregeld, maar van alle kanten
aanvaard als de voorbereiding voor een oneindig grotere toekomst - het feit dat beide
volken hun onafhankelijke en leidinggevende positie hebben te bewaren en te
behoeden, en er, indien nodig, voor hebben te vechten tegen de rest van de wereld de onsterfelijke aspiraties in de kern van elk der beide grote gemeenschappen, zo
hevig, zo mysterieus, zo diep - zijn zeker trekken die gij Russen en wij Amerikanen
met elkander gemeen hebben.’

[Er bestaat verschil tussen de daad van het breken met het
communisme]
‘ER BESTAAT VERSCHIL TUSSEN DE DAAD VAN HET BREKEN MET het communisme,
die persoonlijk, intellectueel en religieus is en de breuk met de communistische partij,
welke een organisatorisch karakter draagt. Ik begon in 1937 met het communisme
te breken. Ik deserteerde uit de communistische partij omstreeks midden April 1938.’
Aldus Chambers, een van de Amerikanen, die in de morele crisis na 1919 en in de
economische crisis tien jaar later, hun weg naar het communisme hadden gevonden.
Een van de weinigen, die daarna echter weer de weg terug hadden gezocht.
Het was een geloofscrisis, een religieuze opstandigheid tegen deze ‘stervende
maar lachende wereld’, welke hem naar de radicale oplossing van het dialectisch en
historisch materialisme deed grijpen, een nieuw geloof in de radiciale oplossing van
een intellectueel verklaarbare wereld. Een volgende geloofscrisis wierp hem in een
machtige golfbeweging terug naar het harde strand van vroegere zekerheden. Hij
had in het communisme gezocht, ‘een reden om te leven en een reden om te sterven’,
maar ervaren dat het leven zich niet in enkele formules liet samenpersen. Het mysterie
van het leven vond hij terug in de bouw van het fijngevormde kinderoortje van zijn
dochtertje, in het zingen van de vogels, inde smartekreten van hen op wie ‘de partij’
zich wist te wreken, onzuiver in haar ‘zuiveringen’; in vriendschap, haat en liefde,
in het hele gamma van menselijke gevoelens, die ‘de organisatie’ verwees naar de
privé-sfeer van halfzachte bourgeois-sentimenten, de ware strijder onwaardig. In de
keuze tussen de muziek van het leven en ‘de harde
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plicht’ was hij teruggekeerd naar de muziek, zich daarmede verwijderend van Lenin's
voorbeeld; Lenin, die in 1920 na het luisteren naar Beethoven's ‘Appassionata’ tegen
Maxim Gorki had gezegd: ‘Ik kan niet dikwijls naar muziek luisteren, want dan zou
ik graag beminnelijke domheden zeggen en die mensen over het hoofd strijken.
Tegenwoordig is het echter geen tijd om mensen te strelen; thans vallen de handen
neer om schedels te klieven, zonder erbarming te klieven - dat is een hels zware taak.’
Chambers trachtte weer te bidden. Hij had ingezien dat de martelwerktuigen en
folterkamers van alle totalitaire apparaten in de geest worden geboren en eerst daarna
hun concrete vorm vinden. Indien er van ‘zuivering’ werd gesproken, zou deze
bijgevolg slechts in de geest kunnen beginnen. Geen innerlijke vrijheid evenwel
zonder een inslag van mystiek. ‘De mens zonder mystiek is een monster’ luidde zijn
conclusie in het begin van 1938, enige maanden voor hij in een drang naar individuele
vrijheid uit het machtsapparaat van de partij deserteerde en afscheid nam van een
geschied-philosophische logica, die hem geen zekerheid had geschonken. De
vluchteling zou spoedig ervaren wat het betekende als deserteur te leven in een wereld
welke organisatie tegenover organisatie weet te plaatsen.
***
Op de dag van het proces tegen Niemöller, de 7de Februari 1938, werd in vele
kerken openlijk voor hem gebeden. De predikant van Berlin-Dahlem was reeds zeven
maanden geleden voor een ‘kort verhoor’ door de Gestapo opgesloten. Daarna hadden
gelaarsde mannen de pastorie doorzocht onder het uiten van bedreigingen tegen
mevrouw Niemöller en de kinderen; zij waren met ‘bezwarende papieren’ verdwenen.
Voor de rechter viel het Niemöller niet moeilijk te bewijzen, dat zijn verzet steeds
een louter geestelijk karakter had gedragen. Hij had het gezag getrotseerd van Kerrl,
die reeds in September 1935 tot ‘rijksminister voor kerkelijke aangelegenheden’ was
benoemd, met een opdracht ‘tot herstel van geordende toestanden in de Duitse
Evangelische Kerk en tot het afkondigen van bindende verordeningen voor de
Evangelische landskerken.’
Maar betekenden ‘geordende toestanden’ contrôle op het financieel beheer van
de kerk, inmenging in de benoeming van predikanten en spionnage tijdens
kerkdiensten? Wat Niemöller te zeggen
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had, had hij van de kansel te Berlijn-Dahlem laten horen. Zijn ‘laatste 20 preken’
waren in het buitenland in druk verschenen. Men had hem dikwijls gewaarschuwd:
‘In godsnaam, spreek toch niet zo luid, want dan komt ge in de gevangenis terecht.
Spreek niet zo duidelijk, men kan alles toch ook voorzichtiger zeggen!’
De rechter vroeg hem welk aandeel hij had genomen in de samenstelling van het
memorandum, dat de Broederraad der Belijdende Kerk in 1936 had gepubliceerd:
de aanklacht tegen de aantasting van de vrije opvoeding van de jeugd, tegen de
Jodenvervolgingen en de concentratiekampen. Niemöller bekende dat de
formuleringen grotendeels van zijn hand waren.
‘Dus toch politiek?’
‘Slechts belijdenis van mijn geloof.’
De uitspraak van de bijzondere rechtbank luidde: zeven maanden vestingstraf en
een geldboete van 1000 Mark wegens overtreding van de ‘Kanzelparagraph’. De
straftijd werd geacht uitgezeten te zijn door de preventieve hechtenis. Dus vrijheid?
Ja, vrijheid voor één dag. Wat betekende een rechterlijk vonnis in de sfeer van
haat en wraakzucht? De volgende morgen, toen het gezin Niemöller gereed stond
voor een vacantiereis, werd de predikant opnieuw in hechtenis genomen. De Gestapo
zou wel verder voor hem zorgen en hem in het concentratiekamp Sachsenhausen
gelegenheid geven nog eens na te denken over zijn woordenwisseling met Hitler, de
25ste Januari 1934.
***
Midden September 1938 werd het filmjournaal een prentenboek van oorlog en
vrede. Nu eens zag men een bladzijde omslaan, die naderend onheil voorspelde, dan
weer bleef het oog rusten op een pagina vol betoon van vriendelijkheid en goede
bedoelingen.
De nationaal-socialistische partijdag te Neurenberg was de 6de September met de
gewone vaandelparades en een massa-meeting begonnen. Maar de hele demonstratie
bleek deze keer slechts te zijn bedoeld als een omlijsting van Hitler's rede van de
12de September: één Rijk, één bloed. De Sudeten-Duitsers moesten de vrijheid
hebben zich met hun landgenoten te verenigen; zij zuchtten nu onder de barbaarse
overheersing van de Tsjechen. Duitsland kon deze toestand niet langer dulden.
Was Tsjecho-Slovakije nog als zelfstandige staat te redden? Wat
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zouden Engeland en Frankrijk doen? 15 September: Berchtesgaden. Het filmbeeld
vertoont de Führer, die Neville Chamberlain welkom heet. Voor het publiek is deze
reis van de Britse staatsman een geruststellend teken voor de mogelijkheden, die
voor het overleg zijn overgebleven. Aan de andere kant, al die scènes van militaire
oefeningen, die vluchtende Sudeten-Duitsers op de wegen!
In de volgende weken wekken krant en film het vermoeden, dat men heel dicht bij
de oorlog staat. De spanning stijgt. Men leest de krant iets nauwkeuriger, beluistert
de radionieuwsberichten wat trouwer. Maar de film geeft weer de aanschouwelijkheid:
Bonnet en Daladier te Londen. Frans-Britse pressie op Tsjecho-Slovakije om toe te
geven. Een volksstemming? De 22ste September, Chamberlain te Godesberg.
Aankomst van de Britse minister te Londen. Komt hij met lege handen thuis?
Een beroep van president Roosevelt op Hitler. Zal de Führer zich matigen? De
filmcamera heeft vastgelegd hoe een wild-enthousiaste menigte Hitler toejuicht in
het Sportpalast. Duitsland dreigt met een mobilisatie en een inval in het
Sudeten-Duitse gebied.
Chamberlain vraagt Mussolini's bemiddeling. 29 September te München een
conferentie van Hitler, Daladier, Mussolini en Chamberlain. De paus doet een beroep
op de staatslieden om de vrede te bewaren. Op de laatste dag van September schijnt
een acoord te zijn bereikt.
De Britse minister wordt bij aankomst in Engeland stormachtig toegejuicht. Maar
het journaal eindigt met taferelen van oefeningen van tanks en vliegtuigen. De
stemming blijft nerveus. De vorige keren bleef de oorlogsdreiging veel meer
verscholen achter nota's en politieke discussies. Nu heeft men de spanning van dag
tot dag kunnen volgen en juist deze gerekte emoties hebben het gevoel gewekt dat,
eventueel na enkele concessies, de wapens moeten beslissen. De wapens? Welke
wapens? Het filmjournaal maakte wel aanschouwelijk, dat een oorlog met velerlei
technische verrassingen zou kunnen beginnen. Men praat na wat men in krant en
tijdschrift heeft gelezen: de moderne oorlog zal verschrikkelijk wezen.
***
De omroeper van de C.B.S., de Columbia Broadcasting System heeft Zondagavond,
de 30ste October 1938 een uitzending
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aangekondigd (met relay over andere radiozenders) voor The Mercury Theater of
the Air: een bewerking van H.G. Wells, The war of the Worlds, met Orson Welles
in de hoofdrol. Volgens mededeling van de omroeper zal na het weerrapport worden
overgeschakeld naar dansmuziek in een hotel te New York.
Vele luisteraars hebben intussen eerst na de inleidende mededeling over het
beroemde hoorspel hun toestellen aangezet. Rustige dansmuziek vanavond, zoals
wel meer op Zondagavond. Prettig ook om thuis te zijn met dit reeds koude
Octoberweer. De muziek is opgewekt en gevarieerd. Het is goed om de zorgen van
zich af te zetten! Op menige tafel liggen geïllustreerde weekbladen vol foto's van de
conferenties van Godesberg en München, gevolgd door afbeeldingen van enkele
nieuwe Amerikaanse geschutgieterijen en vliegtuigfabrieken.
Plotseling stopt de muziek, bijna midden in een maat. Het is even stil. De wat
aarzelende stem van de omroeper: een extra-mededeling. Het spijt hem het
muziekprogramma te moeten onderbreken, maar er zijn nu zó vreemde berichten
binnengekomen, dat het niet verantwoord lijkt deze te verzwijgen. Een professor,
het is professor Farrell van de Mount Jennings Observatory van Chicago, heeft uit
zijn observatorium een reeks explosies op Mars waargenomen. En men zou deze
waarneming zeker niet hebben gerapporteerd, indien niet enige minuten geleden was
gemeld, dat er een meteoorsteen van geweldige omvang was neergestort bij Princeton,
New Jersey. Het aantal doden wordt op 1500 geschat.
Na een korte stilte gaat de muziek voor enkele ogenblikken verder. De volgende
extra-tijding is reeds binnen: het was geen meteoorsteen, die bij Princeton bosbranden
had veroorzaakt, maar een grote metalen cylinder, waaruit nu vreemdsoortige wezens
kruipen, vermoedelijk bewoners van Mars.
De bulletins volgen elkander snel op. Er schijnen reeds reporters ter plaatse te zijn.
De stem van de omroeper wordt angstiger. Zijn emotie, zijn haastig spreken werken
enerverend. Invasie uit Mars! Honderden monsterlijke wezens hebben de cylinder
verlaten; zij beschikken over wapens met een dodende straal en schijnen ook gebruik
te maken van gifgassen.
De omroeper geeft nu het woord aan enige officiële personen: eerst aan professor
Richard Pierson (Orson Welles), die verder de voornaamste verslaggever zal zijn;
daarna aan Mr Harry Mc Donald,
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ondervoorzitter van het Rode Kruis, die advies geeft over de nodige
voorzorgsmaatregelen. Er zijn ook reeds militaire maatregelen getroffen. Generaal
Montgomery Smith, commandant van de State Militia te Trenton geeft hierover
informaties. In enkele streken is de staat van beleg afgekondigd. Een en ander wordt
bevestigd in een korte toespraak van een staatssecretaris uit Washington.
Princeton, Washington, wat klinkt dit alles ‘officieel’! Er moeten zich wel ernstige
gebeurtenissen afspelen! Sommige critische luisteraars verifiëren of het een hoorspel
kan zijn. Velen echter, verschrikt en nerveus, zoeken een bevestiging in
waarnemingen, die reeds bij voorbaat worden uitgelegd als passend in de geschokte
zekerheid. Men gaat voor het raam staan: enige buren schijnen de vlucht te nemen.
Op enkele plaatsen ziet men personen, die koffers naar hun auto's dragen.
De paniek is begonnen, vooral in de steden in de omgeving van de landingsplaats
der Marsbewoners. Te Newark N.J. rennen bijna alle gezinnen uit een blok met
zakdoeken voor hun mond naar een naburig ziekenhuis. Zij menen gas te hebben
geroken. De omroeper had toch van gas gesproken? In de meeste gevallen vlucht
men in auto's, die in razende vaart door steden en dorpen rijden en alleen reeds
daardoor de indruk van naderend gevaar wekken.
Sommigen schakelen hun toestellen in op andere zendstations. Kerkmuziek duidt
op kerkdiensten van degenen die zich voorbereiden op de dood; dansmuziek op een
geforceerde geruststelling. Men gevoelt de behoefte de straat op te lopen en met
anderen overleg te plegen. Te New York verzamelt zich op Time Square een grote
menigte; in de negerbuurt Harlem komt het tot samenscholingen voor het politiebureau
in de 123ste Straat.
Intussen laten de zenders, ook de CBS, geruststellende mededelingen horen: het
is slechts een hoorspel. Men maant tot kalmte aan. De verschrikten zijn echter reeds
in beweging, de angst werkt aanstekelijk en naar de radio luistert men niet meer. ‘Nu
maar liever niet meer luisteren, doch wat doen.’ ‘Geen tijd verloren laten gaan.’ Men
pakt koffers, wekt slapende kinderen. De auto geeft vele vluchtmogelijkheden. Of
biedt de vlucht geen uitweg meer? Is het niet beter om naar een kerk te gaan, daar
te bidden en deemoedig het naderend einde af te wachten? Zal het lichtgroen gas dat
men in de straten meent waar te nemen - als men goed kijkt,
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is het toch wel zichtbaar - ook de kerken binnendringen? De uitzending, in een climax
van nuchtere mededelingen van realistische details tot bijna ongeloofwaardige
waarnemingen, is intussen geeindigd. Het blijkt echter moelijk, de gevluchten uit
hun bange droom te halen. Eerst laat in de avond keren vele angstigen, aarzelend
nog, naar hun woonplaatsen terug. Men voelt zich wat beschaamd; dikwijls verwenst
men de radio. Sommigen eisen maatregelen tegen degenen, die voor de veroorzaakte
verwarring aansprakelijk zijn. Enkelen rechtvaardigen hun ‘kinderachtige angst’ en
hun schrikreacties: zijn onverwachte oorlogsrampen uitgesloten? Kent de
vernietigingstechniek nog wel grenzen? Waarom zou men niet volkomen onverwacht
het vernietigend effect van nog volkomen onbekende wapens kunnen ondervinden?
Een groenachtig gas dat 's avonds de straten vult of een wit-verblindende explosie
van een zonnehitte-bom in de vroege ochtend? Het onwaarschijnlijke kon wel eens
waar worden. Vele fantasieën van Jules Verne waren reeds verwezenlijkt; zouden
ook de oorlogsvisioenen van Wells niet spoedig in de sfeer der harde werkelijkheid
kunnen komen?
***
Een half jaar na de paniek door ‘de invasie uit Mars’ doken in de pers min of meer
sensationele berichten op, die Jules Verne geen oneer zouden hebben aangedaan.
Indien dit populair-wetenschappelijk nieuws geloofwaardig was, scheen men in staat
te zijn uranium-atoomkernen te splitsen en de krachten te kunnen berekenen, die
hierbij vrijkwamen. Ook behoorde beheersing van kettingreacties niet tot de
onmogelijkheden.
Ingewijden wisten dat inderdaad nieuwe vorderingen op het gebied der kernphysica
waren gemaakt. Gedeeltelijk onafhankelijk van elkander naderden de Italiaan Fermi,
de Deen Bohr en de Duitser Hahn de grens, welke de overgang van de theorie naar
practische manipulaties met ongekende energiebronnen binnen het bereik van
wetenschap en techniek brachten. Vooral de proeven van Hahn en Lise Meitner in
het Kaiser Wilhelm Institut te Berlijn beloofden merkwaardige resultaten.
Hitler, dromend van een totale oorlog, gaf bevel dit onderzoek met kracht voort
te zetten. Hij toonde zich bereid er grote offers voor te brengen, maar duldde op één
punt geen inbreuk op zijn principes: het onderzoek moest ‘arisch’ blijven. Lise
Meitner, niet

P.J. Bouman, Revolutie der eenzamen

358
geheel van Joodse smetten vrij, vluchtte naar Zweden, zoals Enrico Fermi naar de
Verenigde Staten uitweek.
De oorlog sloot een der meest brillante hoofdstukken van vrij en wetenschappelijk
onderzoek af. Voortaan was nog slechts sprake van verborgen research, geheel gericht
op militair-technische toepassing. Welke plannen had Fermi sedert zijn benoeming
aan Columbia University te New York? Wat bewoog Bohr naar de Verenigde Staten
uit te wijken? Welk aandeel nam het Kaiser Wilhelm Institut te Berlijn in de oprichting
van een fabriek voor zwaar water (H2O2) in Noorwegen, na de verovering van dat
land? Welke plannen had de Russische regering met haar benoeming van Prof.
Kapitza, oud-leerling van Thomson en Ruhterford, tot leider van een nieuwe tak van
technische research?
De wedloop was begonnen en spoedig bleek, dat de Verenigde Staten de beste
kansen hadden een ruime voorsprong te verwerven. Een National Defense Research
Comittee, onder leiding van Dr Vannevar Bush en Dr James B. Conant, kreeg de
beschikking over vrijwel onbeperkte middelen. Deze organisatie kon ook rekenen
op een keur uit de beste geleerden (ten dele waren het uitgewekenen, die nu in actie
kwamen: Einstein, Fermi, Oppenheimer e.a.) en de volle medewerking van industriële
research-instellingen, waar oud-leerlingen van geniale Amerikaanse geleerden als
Millikan en Langmuir een coördinatie van hun plannen voorbereidden.
Voor de productie van plutonium, een onmisbare tussenschakel, werd een
geheimzinnige stad gebouwd aan de Columbiarivier bij Hanford, bijna even
hermetisch van de buitenwereld afgesloten als de fabrieken in de buurt van Los
Alamos in New Mexico. De uitkomst bleef nog onzeker, maar het loonde stellig
kosten en moeite om de techniek der oorlogsvoering in geheel nieuwe banen te leiden.
Slechts bij uitzondering verschenen voortaan nog enige populaire publicaties over
de wonderen der atoomkracht: meest beschouwingen over reizen in de wereldruimte.
Zelfs op de planeet Mars behoefde men zich niet veilig te wanen voor het agressief
vernuft der aardbewoners.

[In 1914 begonnen er geen vijandelijkheden zonder]
IN 1914 BEGONNEN ER GEEN VIJANDELIJKHEDEN ZONDER HET voorafgaand openbaar
kijkspel van mobilisaties. Men had enige
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dagen tijd om te beseffen wat er ging gebeuren. Het commentaar van de pers was
duidelijk en uitvoerig. Men geloofde destijds ook nog aan oorlogsverklaringen, als
startschoten voor de strijd na opstelling der legers, die toen nog te groot en te log
waren voor enige overrompeling.
De moderne oorlog begint als een koud stortbad. Hij heeft zich bij de techniek
aangepast. Tankformaties en vliegtuigen komen in beweging zonder waarschuwing.
De overrompelingsmethode heeft niet alleen haar militair maar ook haar geestelijk
effect. Op het moment dat de volkeren van de oorlog horen, zijn er reeds
parachutetroepen gedaald, hoofdsteden gebombardeerd, bruggen opgeblazen.
Doeltreffend als de meteoor, die aan een invasie uit Mars op deze aarde zou kunnen
voorafgaan. Men hoort het uitbreken van de moderne oorlog door de radio, doorgaans
in de vroege ochtend, plotseling.
Het radiobericht, de mondelinge in plaats van de gedrukte mededeling, vertoont
soms een merkwaardig effect. Is het een vergissing indien wij van mening zijn, dat
het onverwacht gesproken woord ons meer kan doen schrikken dan een door het oog
opgenomen krantenbericht? Het geluid treft ons op de een of andere manier
rechtstreeks, vrij van de intellectuele afscherming, die visuele indrukken tempert.
De eerste September 1939 bracht de radio het vroegste nieuws over de Duitse aanval
op Polen, de derde September verklaarden Engeland en Frankrijk de oorlog. De
‘nieuwsberichten’ volgden elkander met grote snelheid op.
Langzaam kwam in het Westen de militaire machinerie in beweging, terwijl de
Duitse legers reeds diep in Polen waren doorgedrongen. En terwijl uit het
gebombardeerde Warschau hoge rookkolommen opstegen, zag de bevolking van
Londen dat militairen een veertigtal cylindervormige kabelballons oplieten. Het
stormsein werd gehesen. Men wist: dit zou een luchtoorlog worden, doch wat
daaronder moest worden verstaan, was voorlopig nog niet duidelijk.
De aanwijzingen die de radio - alweer de radio! - gaf over schuilplaatsen en emmers
zand op zolder, over brandbommen en scherfwerking, veroorzaakten een gevoel van
leegte in de maagstreek. Vooral de stedelingen begrepen dat zij het zwaar te verduren
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zouden krijgen. De woonplaatsen, die zij als ‘brandpunten van cultuur’ hadden
geprezen, zouden spoedig die naam in geheel andere zin verdienen.
***
Na de ‘Blitzkrieg’ tegen Polen keerde de rust in Europa terug. In het Westen bleef
het lange tijd stil, lang genoeg om de Engelsen in de winter 1939/1940 de illusie te
geven hun achterstand in bewapening enigermate te kunnen inhalen (hoewel de
Duitse oorlogsproductie op volle toeren draaide).
‘Hitler heeft de bus gemist’, sprak Chamberlain. Maar Hitler had de bus niet nodig.
Zijn pantserdivisies en zijn duikbommenwerpers stonden gereed om de Westelijke
landen verpletterende slagen toe te brengen, zoals Denemarken en Noorwegen,
Nederland, België en Frankrijk spoedig zouden ervaren.
***
Het kan gebeuren dat een datum als een rotsblok in de tuin der geschiedenis ligt,
een steen des aanstoots voor het nageslacht van hen die sinistere daden bedreven.
Zo'n datum is de 14de Mei 1940, het bombardement van Rotterdam door Duitse
vliegtuigen, brand- en brisantbommen uitwerpend over de weerloze stad. Als sluitstuk
van de overweldiging van Nederland, om de capitulatie enige dagen te verhaasten hoewel de doorbraak Zuidwaarts, door België naar de Franse grens volkomen slaagde
- werd de havenstad verwoest, die jaarlijks millioenen tonnen transitogoederen naar
het Duitse achterland had verzonden. Een voorpost van het Duitse economisch leven,
beheerd door een vredelievend volk.
Acht maanden na het bombardement van Warschau deze daad van vernietiging,
sombere ouverture voor de strijd in het Westen (na een winter van rustige
voorbereiding). Niet enige rijen huizen hier en daar, een paar fabrieken of loodsen,
maar 20.000 huizen, die in vlammen opgingen. Een verwoesting honderden malen
groter dan enige Duitse stad had ondergaan toen Hitler om ‘vergelding’ voor
geallieerde luchtaanvallen ging roepen en bevel gaf Coventry met de grond gelijk te
maken. 14 Mei 1940, als datum het blijvende obstakel voor alle latere beschouwingen
over vergeldingsaanvallen.
Op het moment dat de Duitse parachutisten het vliegveld Waalhaven volledig in
handen hadden en de mariniers de verdediging van de bruggen zouden staken,
naderden uit het Oosten de eerste
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Duitse bommenwerpers. Er vielen bommen op Kralingen, daarna op de binnenstad.
In de dichtbevolkte binnenstad, de driehoek tussen Coolsingel, Goudse Singel en
Hoogstraat, daverden explosies. Er laaiden hoge vlammen op. De brand was begonnen;
een brand van alle kanten, ook buiten de randen van de centrale driehoek.
Telkens kwamen de bommenwerpers terug, handelend naar de opdracht dat de
stad ‘mit Bomben belegt’ moest worden. Systematisch, plaatsen uitzoekend waar de
verwoesting nog slechts in haar begin was. Laag vliegend, ongehinderd door
afweergeschut of jachtvliegers. Waar en wanneer in de oorlog, heeft men zo rustig,
zo zorgvuldig en zo regelmatig kunnen bombarderen? Voltreffers sloegen het
middenschip van de oude eerbiedwaardige St. Laurenskerk stuk; spoedig lekten de
vlammen tegen de toren op: de zwart-grauwe stompe toren, wachter over de Maas
en de binnenhavens.
Van blussen kon geen sprake zijn. Op vele plaatsen waren de hoofdbuizen van de
waterleiding gesprongen. Water vloeide de schuilkelders binnen. De straten vulden
zich met vluchtelingen. De hitte werd bijna ondragelijk, overal lagen doden en
gewonden, soms op vrachtauto's, in het vallend puin vastgelopen. Wie helpen kon,
hielp. Er werden wonderen van dapperheid verricht, ook door automobilisten uit
naburige steden, die in allerijl het Rode Kruis op hun wagens hadden geschilderd.
Hier en daar streden enige kleine brandweerploegen tegen het overmachtig vuur.
Niet het redden, maar de vlucht overheerste het straatbeeld. Honderdduizenden waren
op weg naar de buitenwijken van de stad.
Laat in de middag werd het in sommige straten opvallend stil. Reddingsploegen
trokken zich terug, auto's verlegden hun route naar de stadsrand, vluchtelingen
verscholen zich. De eerste Duitse patrouilles rukten op, behoedzaam, met automatische
pistolen voor de borst, starend in de hel van rook en vlammen. De vlucht der massa's
ging voort. De brede rookkolom boven de stad had nu een hoogte van zes of zeven
kilometer bereikt. Eerst dagen later kon men de puinwoestijn van de verwoeste stad
betreden.

[Terwijl generaal Gamelin een stafkaart op een wandbord bevestigde]
TERWIJL GENERAAL GAMELIN EEN STAFKAART OP EEN wandbord bevestigde en de
bespreking even stokte, was Churchill in een vlaag van ongeduld naar het raam
gelopen: een der hoge
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vensters van de ministerskamer, uitzicht gevend op de tuin van het gebouw aan de
Quay d'Orsay. Er stegen rookwolken op uit drie of vier vuren; nu en dan warrelden
verkoolde papierresten op in de warme luchtstroom.
Churchill leek geheel verdiept in dit schouwspel. Grijze eerbiedwaardige
ambtenaren voerden kruiwagens vol archiefstukken aan. Sommigen droegen stapels
dossiers onder de arm. ‘Het vuurtje leert ons wat’, mompelde Churchill. ‘Dit is het
teken van het naderend einde.’
De bespreking werd voortgezet. De nerveuze spanning was echter te sterk om een
rustig gesprek aan tafel mogelijk te maken. Gamelin gaf aanwijzingen bij zijn kaart:
de geallieerde frontlijn was met zwarte inkt aangegeven, met een gaping in de buurt
van Sedan. Reynaud en Daladier namen een houding aan alsof zij met aandacht
luisterden. Lord Ismay keek verstrooid voor zich uit. Churchill wierp nu en dan een
blik naar buiten. De vuren schenen hem te boeien.
Bij het punt van doorbraak was het Franse leger onder de voet gelopen, dit moest
worden toegegeven. De Duitsers naderden met grote snelheid Amiens en Atrecht
(Arras). Was het hun bedoeling de kust te bereiken of zouden zij afbuigen naar Parijs?
Achter de pantsertroepen rukten acht à tien Duitse gemotoriseerde divisies op. De
generaal sprak ongeveer vijf minuten zonder dat iemand een woord zei. Toen hij
uitgesproken was, viel er een stilte. Churchill stelde de vraag: ‘Waar bevindt zich de
strategische reserve?’ Gamelin, met een schouderophalen: ‘Wij hebben er geen’.
Wederom heerste een langdurige stilte. Op de binnenplaats was intussen een tweede
vuur ontstoken. Het was stil rustig zomerweer, zo mooi als het half Mei slechts kan
zijn. Er stond echter een flauwe bries, die de rook van de brandende archiefstukken
naar de kamer van de minister dreef. Reynaud sloot met een verstoord gezicht de
vensters.
Churchill was met stomheid geslagen. ‘Geen strategische reserve?’ Wilde gedachten
joegen hem door het hoofd. Waarom had hij, zelfs in zijn stoutste fantasie, nooit aan
deze mogelijkheid gedacht? Een Maginotlinie verdedigen (die dan toch troepen
spaart) en geen reserve bezitten om een eventuele doorbraak af te grendelen?
Geen slag aan de Marne als in 1914? Parijs prijsgeven? (Inderdaad, het verbranden
van archiefmateriaal liet weinig twijfel). Geen
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strijd ten Zuiden van Parijs? Het einde? Churchill gaf de mening te kennen dat nog
steeds flankaanvallen mogelijk waren op de Duitse divisies, die door de bres
stroomden. Als Amiens en Arras behouden bleven, was zelfs een tangbeweging
mogelijk, die de Duitsers in moeilijkheden kon brengen. Gamelin kon zich met deze
zienswijze geheel verenigen. Daladier en Reynaud lieten zich niet overtuigen; zij
hadden blijkbaar de moed geheel verloren.
Churchill vroeg Gamelin waar en wanneer de flankaanvallen konden plaats vinden.
De generaal maakte een gebaar van wanhoop: ‘Inferioriteit in aantal, inferioriteit in
uitrusting, inferioriteit in tactiek’. Maar waar bleven de Engelsen eigenlijk? Zij
hadden nog maar een karige bijdrage geleverd, na acht maanden oorlog: tien divisies
en nog niet eens één moderne tankdivisie.
De discussie verliep in nietszeggende uitwijk-phrasen. Wat viel er nog te zeggen?
Op de binnenplaats brandden nog enige vuren meer dan een half uur geleden. Het
aantal ambtenaren dat dossiers aanvoerde werd ook groter. Er was papier genoeg,
wat vochtig soms en met zoveel rook verbrandend, dat het uitzicht er door werd
belemmerd.
***
Een puffend, hijgend en steunend koor van honderden en honderden motoren en
hulpmotoren. Uit alle havens van de Engelse Zuidkust kwamen boten en bootjes
opdagen. De 26ste Mei zou de ‘Operatie-Dynamo’ beginnen: het evacueren van het
Britse leger (met wat restanten Franse en Belgische troepen) uit de haven van
Duinkerken. Het moest met dit stille weer mogelijk zijn nog enige tienduizenden
van de ingesloten honderdduizenden te redden.
Eerst hadden de marine-autoriteiten nog geheimzinnig gedaan en gesproken van
een ‘bijzondere opdracht’, maar spoedig wist iedereen waar het om ging. Naar
Duinkerken, redden wat er te redden viel! Het zeevaardersbloed verloochende zich
niet; men vond hier trouwens alles wat men wenste: sportiviteit èn improvisatie. Met
een minimum aan orders stak men in zee. Slechts de marine handelde gedisciplineerd
en volgens plan: 39 torpedobootjagers, 35 mijnenleggers, 14 motor-torpedoboten,
12 marinemotorboten, enz. Doch daar tussendoor voeren de vaartuigjes die hun eigen
weg zochten, de vrijbuiters in dit grote avontuur. Ploffende motoren, gedempte kreten,
's nachts als men met gedoofde lichten voer. Een vrolijk ‘ahoy’ overdag.
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Vijf-, zeshonderd scheepjes van allerlei soort en formaat. Als zij uit Duinkerken
terugkwamen, boordevol soldaten. Dan weer leeg opstomend voor de volgende
lading. Een veerdienst van sleepboten en zeiljachten, uit Nederland ontsnapte
kustvaartuigen en trawlers, Franse vissersboten en kolenbootjes, sleepboten en
havenmotorboten, luxejachten en reddingssloepen, zelfs een wagenveer. Alles wat
varen kon, voer uit, dag en nacht, soms belaagd door mitrailleurvuur van Duitse
vliegtuigen of door granaten, die in de haven van Duinkerken vielen. Op het strand
joegen ontploffingen zandzuilen op; in de haven dreef vettige olie van gezonken
schepen op de golven. Gelukkig dat de havendam nog bruikbaar bleef.
De 27ste Mei werden 7660 man afgevoerd, de 28ste Mei 17.800 de 29ste 47.300,
de 30ste 53.800. Lieten de Duitsers de ingesloten legers ontsnappen? Het was niet
de bedoeling van de Duitse generaals. De tankformaties van von Bock bevonden
zich slechts 35 mijl van Duinkerken, die van von Rundstedt 15 mijl. Zij konden met
een tangbeweging gemakkelijk het gehele Britse expeditieleger insluiten en gevangen
nemen. Maar Hitler wist beter, zijn intuïtie bedroog hem niet. Hij ontbood von
Rundstedt in zijn hoofdkwartier en deelde hem mede, dat hij zijn aandacht niet wilde
laten afleiden. Parijs was zijn doel: de definitieve snelle overwinning op Frankrijk,
die geen dag uitstel gedoogde. Het politieke doel woog zwaarder dan het militaire;
Duinkerken kon wel enkele dagen wachten, terwijl ieder uitstel van Frankrijk's
capitulatie tot een opflikkering van verzet zou kunnen leiden. Dus Parijs en niet
Duinkerken! De generaals gehoorzaamden.
De 31ste Mei evacueerde de armada van kleine bootjes 68.000 man, de 1ste Juni
64.400 man. In hevige luchtgevechten bewezen de Spitfires dat zij niet voor de
Messerschmitts behoefden te wijken. De meeste Duitse eskaders bevonden zich
trouwens aan het Franse front, niet boven het Kanaal. En de ontruiming ging verder;
de kolenbootjes, de luxejachten en de mijnenvegers bleven af en aan varen. 2 Juni
26.250 man, het werd stiller op het Duinkerkse strand, 3 Juni 26.700 man, 4 Juni
26.100 man - de laatste afdelingen van het Britse expeditieleger. In het geheel werden
338.200 man uit een vrijwel hopeloze positie gered. Het materiaal was verloren
gegaan, maar de kern van het toekomstige Britse leger was behouden. ‘The Nine
Days' Wonder’, noemde John Masefield
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deze gebeurtenis. Zijn dichterwoord was kort en juist, het omvatte ‘the whole story’.
***
Op een grote open plek in het Bos van Compiègne, omlijnd door grasgazons, met
een achtergrond van hoge boomranden, stond een wagon als nationaal monument:
een grote wagon-lit van de Franse spoorwegen, goed onderhouden, met marmeren
gedenkplaat voor de ingang: ‘11 November 1918. Hier eindigde de misdadige trots
van het Duitse keizerrijk, overwonnen door de vrije volken, die het trachtte te
onderwerpen.’
Hitler maakte een verachtelijk gebaar. Het ijzeren kruis, dat hij links op zijn
breedkragige grijze uniform droeg, schommelde heen en weer. Naast hem stonden
Keitel en Goering met meewarigminachtende gezichten het Franse inschrift te lezen.
‘We kunnen de steen spoedig door een ander vervangen?’, opperde Goering
halfvragend. Intussen waren ook von Brauchitsch, admiraal Raeder, von Ribbentrop
en Hess gearriveerd.
‘Heden, de 21ste Juni 1940...’, lachte Goering en hij begon een inscriptie voor de
toekomstige gedenksteen te improviseren. In de wagon was alles in orde gebracht
om de Franse deputatie te ontvangen. Hitler nam plaats op de stoel, waarop Foch
had gezeten, de 11de November. De middenplaats aan tafel, tegenover de vier nu
nog lege stoelen, voor de Fransen bestemd, was voor Keitel die de leiding van het
ceremonieel zou hebben.
Klokslag half vier kwamen de Fransen, vier heren in een grijze auto, onder escorte
van Duitse militaire motorrijders: het waren de generaals Huntzinger en Bergeret,
vice-admiraal le Luc en M. Noël, gewezen gezant in Polen. Huntzinger, kaal en met
een zware hoornen bril, van uiterlijk meer ambtenaar dan militair, had de leiding van
de delegatie. Bij het binnentreden, aarzelend, Huntzinger voorop, salueerden de
Franse afgevaardigden. De Duitsers brachten de Nazigroet, wat haastig en nonchalent,
neerbuigend in hun nieuwsgierige belangstelling.
Toen de Fransen waren gezeten, gaf Hitler Keitel een wenk. De generaal begon
te lezen; de inleiding tot de wapenstilstandsvoorwaarden. ‘Zij zullen U dadelijk
volledig worden medegedeeld’, zei Hitler. Daarna sprak de Führer de Franse deputatie
toe. Het was niet uit wraakzucht dat hij hen hier ontving, maar hij had dit historisch
milieu gekozen om onrecht uit het verleden uit te wissen. Het
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onderscheid was de Fransen niet duidelijk; zij keken strak voor zich uit.
‘Generaal Keitel zal met U verder gaan.’ Hitler salueerde stijfjes en verliet de
wagon, gevolgd door Goering, Raeder, Brauchitsch, Hess en Ribbentrop.
Na inspectie van de wacht begaf het gezelschap zich naar het naburige kasteel,
waar men zou overnachten. Hitler was uitgelaten vrolijk. Zijn hooghartige
zelfverzekerdheid en de triomfator-pose waarmede hij de Fransen had willen
imponeren, maakten plotseling plaats voor een overmoedige stemming. In de tuin
van het kasteel gaf hij Goering een amicale klap op zijn dikke schouder. Toen, ineens,
tot verbazing van het groepje medewerkers, begon Hitler met enthousiaste grimassen
danspasjes te doen: een paar passen vooruit, enige passen achteruit, met stijve
marionettenbewegingen. Huppelpasjes en sprongetjes, schokschouderend. Hij bleef
even op één been staan, draaide rond, stampte met de andere voet en knikte met het
hoofd. Een geaffecteerde krijgsdans met houterige wendingen van het bovenlichaam,
toevallig door een der omstanders op een filmstrook vastgelegd.
Frankrijk lag aan de voeten van de Führer, wanneer zou Engeland volgen?
***
De luchtslag om Engeland was evenals de ‘battle of London’, een krachtmeting
tussen materiële overmacht en taaie verdedigingswil. De Duitsers beschikten over
de sterkste luchtvloot en overvloedige personeelreserves. Als de verliezen gelijk-op
gingen, zou Duitsland in enkele maanden het luchtruim boven Engeland beheersen
en de weg hebben geopend voor de invasielegers (de ‘operatie-Seelöwe’ was in volle
voorbereiding).
Zelfs indien de Britse verliezen geringer waren dan de Duitse, zou het slijtageproces
de Engelsen noodlottig kunnen worden. De productie van Spitfires en Hurricanes
kon sneller worden opgevoerd dan de opleiding van piloten. Ook deze keer bleek in
de wereld van techniek de menselijke factor het zwakst. De campagne in Frankrijk
had Fighter Command in de voorzomer van 1940 reeds 284 piloten gekost. Eind Juli
beschikte de Britse luchtmacht over 1434 piloten, een maand later nog maar over
1023. Door de laatste phase van de opleiding terug te brengen van een maand op
veertien dagen, mocht op een toevoer van 65 piloten per week worden

P.J. Bouman, Revolutie der eenzamen

367
gerekend. Maar het verliescijfer bleef tweemaal zo hoog! Wie zouden op den duur
de afgeleverde nieuwe Spitfires moeten bemannen?
Churchill sprak later de dank van Engeland uit: ‘Nooit hadden zo velen zoveel te
danken aan zo weinigen’. Wie waren deze weinigen?
Deze weinigen waren te vinden op de velden voor jachtvliegtuigen langs de Zuiden de Oostkust, op de oefenvelden voor instructeursdiensten... of ze waren nog in
opleiding in de trainingskampen, vrijwel gereed voor de strijd.
In het trainingskamp vond de selectie plaats: de beslissing of men het meest
geschikt was voor gevechtsvlieger, voor piloot van een bommenwerper of voor
Coastal Command. Men zag er vrijwilligers van velerlei soort, van achttienjarige
schooljongens tot jongemannen van zes en twintig. Sommigen uit afkeer van hun
dagelijks werk, of louter om de vreugde van het vliegen. Kantoorbedienden, jonge
boeren, studenten, technici - enkelen hadden reeds vóór 1939 gevlogen, bijvoorbeeld
een groep studenten uit Oxford, die hun eerste opleiding hadden gehad in het
University Air Squadron. Wonderlijke snaken, deze studenten. Vroeger dikwijls wat
lui en blasé, veel-eisend, met een houding van studentikoze nonchalance, naar eigen
mening zelfs min of meer decadent, maar thans opgewekt koelbloedig en actief,
dapper op het onverschillige af - de kern van menige opleidingscompagnie.
Men bekwaamde zich in kaartlezen, luchtfotografie, verkenningsmethoden, het
onderhouden van radiotelefonisch contact met het landingsterrein. Men kreeg les in
formatievliegen (het meest populaire en opwindende gedeelte van de opleiding), in
het herkennen van de verschillende typen geelneuzige Messerschmitts en andere
Duitse vliegtuigen, in de kunst van de aanval van grote hoogte, met de zon in de rug
neerduikend naar de tegenstander. Men werd gewezen op de kwetsbaarheid van de
Messerschmitt 109 bij een aanval van achteren; op de Duitse neiging tot gesloten
formaties en de kracht van hun discipline, tegenover hun zwakheid en individuele
situaties.
Fighter Command moest er wel in toestemmen een aantal van de beste
gevechtsvliegers voor instructeursdiensten af te staan. Ze wisten zich in de
trainingskampen te doen respecteren, deze jeugdige oudgedienden: in het burgerleven
waren zij leraren, scheepskapiteins, ingenieurs of advocaten geweest. Nu gevoelden
zij zich
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op en top militair, de Australische architect, de forse Zuid-Afrikaanse farmer, de
Schotse technicus en de anderen - zij genoten een prestige als in geen andere
legerformatie denkbaar was. Moedig waren ze, dikwijls ruw, maar soms ook stil en
bescheiden, rustig in hun commando's, die meermalen werden gegeven als een
suggestie dat het zeker wel een goed denkbeeld was dit of dat op die of die manier
te doen.
En als men eindelijk ‘afgetraind’ was en naar de velden ging waar Spitfires en
Hurricanes voor de strijd gereed stonden, voelde men zich van dag tot dag meer
oorlogsvlieger worden. Men leerde de wereld met andere ogen bezien. Vertrouwd
rakend met de dood, kwamen onbewuste krachten vrij, begrip voor fundamentele
aspecten van het leven. Hoog in de lucht kon men soms plotseling een flits van inzicht
krijgen, die de zelfkennis, in relatie tot de medemens een onverwachte rijpheid gaven.
‘Terugkomen op aarde’, met de ‘beide voeten op de grond’, kreeg dan een dubbele
betekenis. Beneden hadden de dingen weer hun eigen realiteit. De oppervlakkigheid
hernam haar rechten: in de mess werd gerookt en gedronken, geconverseerd in het
simpele R.A.F.-taaltje, platvloers en onbenullig, men las banale tijdschriften of
speelde de eenvoudigste kaartspelletjes. Of men ging naar de naburige stad om daar
in een of ander deftig restaurant luidruchtig-onverschillig te doen, speciaal om
aanwezige keurig opgepoetste officiertjes van andere wapens te tarten. Men zag op
hèn neer, maar toonde respect voor de wat oudere mannen die in de Home Guards
bij gebrek aan wapens met bezemstelen oefenden.
De Duitse druk werd zwaarder. Er moest steeds meer van ‘de weinigen’ worden
gevergd. Men kwam bijna niet meer uit de kleren. Opstijgen, dalen om te tanken en
zich van ammunitie te voorzien, weer stijgen. Tijdens iedere vlucht kende men de
zekerheid die iedere piloot meende te bezitten, de rotsvaste overtuiging (een strohalm
in feite) dat men op dat moment niet kòn worden gedood. Dan begon het bijna
loodrecht klimmen, het duiken, het snelle wenden: recht op de vijand aan dikwijls,
dwars tegen de overmacht in. Men drukte op de knop voor geschutsalvo's van twee
seconden, zwenkte, hoopte een tweede salvo te kunnen geven. Maar soms had de
tegenpartij het laatste woord. De cockpit werd doorboord, een instrumentenbord
sloeg stuk, er laaide ergens vuur op. Men hoorde explosies, maakte zich gereed voor
de parachutesprong
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- als er nog tijd voor was. Het kon zijn dat men zwaarder was gewond dan men eerst
vermoedde, verblind geraakte, zich niet meer uit de stuurstoel kon bevrijden, het
bewustzijn verloor en neerstortte in de peilloze diepte.

[Het woestijnzand bij Nibeiwa lag vol uitrustingsstukken]
HET WOESTIJNZAND BIJ NIBEIWA LAG VOL UITRUSTINGSSTUKKEN van een verslagen
Italiaanse divisie. Wavell was eind 1940 bezig met de Italianen in Noord-Afrika af
te rekenen. Hij deed dit snel en doortastend. Er werden veel gevangenen gemaakt.
De vijand trok onder achterlating van voorraden terug naar Sidi Barrani.
Nibeiwa, December 1940. Het zand woei hoog op, soms een warreling van papier
meevoerend: vellen briefpapier, enveloppen, briefkaarten - tussen stukgeschoten
vrachtauto's, benzinetanks, patroonhouders en handgranaten. Brieven van of bestemd
voor gevluchte, gesneuvelde of gevangen Italiaanse soldaten. Weggeworpen, verloren;
of verspreid uit vernielde postzakken, die uit een gekantelde vrachtauto waren
gevallen.
Brieven...
‘Nooit schreef of ontving een leger brieven naar en van huis, als dit’, aldus het
ooggetuigeverslag van de Britse journalist Moorehead die Wavell's leger op de voet
volgde. ‘Kilometers ver was de grond als bezaaid met brieven. Ik zag in de bureaux
van de sergeant-majoors schrijftafels, waarop duizenden model-briefkaarten waren
gestapeld, waarop de gebruikelijke groeten waren gesteld. De soldaat had er alleen
zijn naam en adres op te schrijven. Maar de meesten van hen gaven er de voorkeur
aan hun eigen brieven te schrijven in een spichtig schooljongenshandschrift, rijkelijk
doorweven met vertrouwde latijnse beeldspraak, vol liefkozende overtreffende trappen
als: “carissimo”, “benissimo”.
Het onderwerp was immer: kinderen en godsdienst. Geen briefkaart was er of zij
bevatte een verwijzing naar de dag waarop het gezin of de geliefden herenigd zouden
zijn.’
In deze waarneming van een buitenlandse journalist lag meer begrip voor de
Italiaanse volksaard dan in Mussolini's constatering dat de man voor het slagveld
was geboren. Het militairisme van de Duce strookte niet met de gevoelige, muzikale
aard van het Italiaanse volk. Het ging terug op een theorie over de staat, op een
abstractie waarop van de kant van het volk niet kon worden
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gereageerd - tenzij het antwoord in de familiebrieven, die de Italiaanse soldaat naar
huis schreef. De duizenden brieven, die de wind voortdreef over het woestijnzand
bij Nibeiwa en zoveel andere plaatsen.
Een straatje in Milaan of Genua, Napels of Rome. De dagelijkse gang van de postbode
vormt hier een hoogtepunt van spanning. De postbode respecteert de volgorde van
de huizen. Hij laat zich niet bewegen brieven buiten deze volgorde af te geven. Men
moet dus wachten, zijn nadering gadeslaan. ‘Zou er in dat stapeltje brieven in zijn
hand...?’
Men wacht voor het venster of gaat alvast op de stoep staan; het kan zelfs zijn dat
men de postbode tegemoet gaat en met hem meeloopt. Hij distribueert vreugde en
leed, hij laat velen in onzekerheid. Geen brief vandaag? Beter geen brief dan de
officiële mededeling die hij hier en daar overhandigt: een bericht van sneuvelen of
vermissing.
Het zijn de gissingen vooraf, die iemand zo nerveus kunnen maken. Hoop en vrees
bij zijn eerste verschijning in de straat, als men hem in de verte ziet aankomen, nog
dertig, twintig huizen van de eigen woning verwijderd. Moet men hopen en dan weer
de teleurstelling ondergaan? Is geen tijding goede tijding? De postbode vervolgt zijn
weg, met rustige tred. Zijn tas begint wat lichter te worden. Jammer dat het hart zo
zwaar kan zijn.
Er zijn vele straten en vele postbodes. Het is niet de Italiaanse soldaat alleen die
brieven schrijft. Als men al die brieven van soldaten aan hun huisgenoten, verloofden,
vrienden of kennissen eens had kunnen publiceren! Zou er een verpletterender
getuigenis tegen de oorlog denkbaar zijn?
***
Bisschop Clemens August von Galen zal ook deze Zondag preken, ditmaal in de
Maria Ueberwasserkirche te Münster. Hij weet wat hij op het spel zet in de zomer
van 1941. Openlijk verzet tegen het Nazi-régime. Na zijn felle aanklachten in Juli,
in de Lambertikirche, thans in Augustus een vervolg op zijn eerste aanklacht (die
reeds clandestien in duizenden afschriften door het Westfaalse gebied is verspreid).
De traditie van kardinaal Faulhaber te München wordt voortgezet,
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nu echter in oorlogstijd. Er zijn velen in von Galen's diocees die zijn agressieve toon
betreuren en een kerkstrijd vrezen die voor alle katholieken kwade gevolgen kan
hebben. De oorlog zelf dringt immers tot een binnenlands compromis. De
voorzichtigen blijven thuis, maar duizenden gelovigen trekken op om de bisschop
zijn principiële afwijzing van het nationaal-socialisme te horen uitspreken. Zij
trotseren de maatregelen van de S.S. Op alle toegangswegen naar de kerk wordt
gepatrouilleerd; in de kerk bevinden zich spionnen. Buiten houden jonge S.A.-mannen
de wacht. Enkelen noteren namen van degenen die binnengaan.
Op het Domplein en op de Prinzipalmarkt worden enige overvalwagens geparkeerd.
Het zou eens tot ordeverstoringen kunnen komen.
Von Galen maant tot kalme vastberadenheid aan. Men zal de burgerlijke en militaire
overheden respecteren, maar het is goed om te weten waar de grenzen voor het
geweten liggen. Laat men ook goed beseffen waar het nationaal-socialisme, zoals
het door zekere heren uit Berlijn wordt verstaan, in strijd komt met de heiligste
beginselen van het katholicisme, van het christendom in het algemeen. Het zijn
bondige, duidelijke formuleringen, die men ongewijzigd had kunnen afdrukken in
ieder illegaal blad in de bezette gebieden.
De onbuigzame Westfaalse volksaard en de kracht van het geloof in dit gebied
verloochenen zich niet. ‘Berlijn’ aarzelt. Conflicten in Westfalen, geloofsstrijd en
stakingen, zouden licht Zuidwaarts op het Roergebied, het centrale Duitse
wapenarsenaal, kunnen overslaan. Men kan beter later eens afrekenen met die
impertinente bisschop. De contrôle op de weerbarstige stad Münster wordt verscherpt.
Intussen nemen de geallieerde luchtaanvallen toe. ‘Airraids’ op Münster komen
wekelijks in het nieuws voor. Wat men er zoekt, begrijpt niemand. Een der paarlen
van West-Europese stedenbouw schijnt voor verwoesting te zijn bestemd. Een bolwerk
van religieus verzet tegen het Nazisme, een stad vol verrukkelijke historische
architectuur krijgt de ene aanval na de andere te verduren. Militaire objecten zijn er
niet; geen vestingwerken, geen oorlogsindustrieën. Ja, even buiten de stad de
geweldige Gievenbecker kazerne - maar deze werd nooit getroffen. De kerken waarin
bisschop von Galen sprak, moeten het ontgelden. De Dom, een der mooiste Romaanse
kerken van het Continent, stort gedeeltelijk in;
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daarna wordt het voorportaal door een zware bom aan stukken geslagen. De
universiteit, het Gothische stadhuis aan de Prinzipalmarkt, het Drostenhof - de
verwoesting schijnt niet te kunnen eindigen. De aanvallen nemen zelfs nog toe - tot
er eigenlijk niets meer te verwoesten was. Uitgebrande kerken tussen smeulende
steenhopen. Maar nog staat de toren van de Lambertikirche, als een baken in zee.
Niet uitsluitend voor de Britse bommenwerpers.

[Eerst in December 1941, na Japan's aanval op Pearl Harbor]
EERST IN DECEMBER 1941, NA JAPAN'S AANVAL OP PEARL Harbor, was de oorlog
werkelijk een wereldoorlog geworden, in veel letterlijker zin dan de oorlog 1914-'18.
De Duitse legers bevonden zich diep in Rusland, in Noord-Afrika nam de strijd nog
steeds in omvang toe, langs de kusten van Europa, van de Noordkaap tot de Pyrenaeën,
begon men aanstalten te maken een invasie te keren. En nu breidde de strijd zich uit
in de Grote Oceaan, spoedig ook langs de Indische Oceaan.
De strategie vereiste een wereldomspannend denken, vooral voor het oorlogsterrein
tussen de Amerikaanse Westkust en de Oostkust van Azië. Hier kregen de Amerikanen
hun eerste slagen te verduren, hier bewezen zij een jaar later dat zij als wereldmacht
tot merkwaardige militaire improvisaties in staat waren. Geremd door hun gebrek
aan begrip voor grote afstanden, bevangen in ‘Westfront’-tradities van weleer
begrepen de West-Europeanen slechts zelden de betekenis van de revolutionnaire
maritieme tactiek, door de Amerikanen toegepast: het gebruik van oorlogsschepen
ter bescherming van vliegtuigmoederschepen, de drijvende vliegvelden welke de
vooruitgeschoven posten vormden, die zeeslagen voortaan door het luchtwapen
konden doen beslissen.
Een nieuw begrip voor proporties vereiste voorts de strijd in Noord-Afrika en de
militaire operaties in Rusland. Weinigen die de titanische omvang van de gevechten
om Stalingrad konden overzien, zoals het moeite kostte zich een voorstelling te
vormen van het vernietigingsbedrijf ingericht om millioenen Joodse burgers van de
aardbodem te doen verdwijnen.
***
Een van de streken waar ‘luipaardmensen’ voorkomen, is de Westkust van Afrika.
Weliswaar weet niemand nauwkeurig wat onder
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deze vreemde mensensoort moet worden verstaan, maar indien de informaties van
Albert Schweitzer in zijn boek ‘Opnieuw naar Lambarene’ juist zijn, constateren wij
met schrik, dat er variaties van de mens bestaan, die een frappante overeenkomst
met het roofdier vertonen.
‘Luipaardmensen’ noemt men in West-Afrika mensen door de waan bevangen,
dat ze eigenlijk luipaarden zijn en als zodanig medemensen moeten doden. Bij hun
moorden trachten zij zich ook als luipaarden te gedragen. Zij gaan op handen en
voeten en binden daar klauwen van luipaarden of van ijzer aan, om sporen als van
een luipaard achter te laten; hun slachtoffers treffen ze evenals de luipaard in de
halsslagader.
Het merkwaardige en beangstigende is, dat de meeste ‘luipaardmensen’ het geheel
onvrijwillig worden. Ze zijn door 't genootschap van ‘luipaardmensen’ er toe gemaakt,
zonder dat ze 't wisten. Uit het bloed van een vermoord mens heeft men in een
menselijke schedel een toverdrank bereid. Van deze drank mengt men heimelijk iets
in het drinken van een tevoren aangewezen persoon. Heeft hij eenmaal gedronken,
dan wordt hem medegedeeld dat hij een toverdrank heeft gebruikt en tengevolge
daarvan tot hun genootschap behoort. Geen durft zich tegen deze openbaring verzetten.
Het geloof, dat een toverdrank toverkracht bezit, waaraan niemand ontkomen kan,
beheerst hen allen. Willoos gehoorzamen ze.’
***
Het concentratiekamp-‘Vernichtungslager’ Majdanek, in de buurt van Lublin in
Polen, was in vol bedrijf. De commandant van het kamp, Obersturmbannführer
Weiss, klaagde over drukke dagen. Met zijn assistenten Thumann, Zörner en vele
anderen had hij zich tot het uiterste ingespannen de bouw van gaskamers te verhaasten,
maar Oberscharführer Mussfeld, die het crematorium bestuurde, wees er met klem
op, dat dan het evenwicht tussen de capaciteit der gaskamers en het
productievermogen van het crematorium dreigde te worden verstoord. Het leek hem
beter aan de verantwoordelijke autoriteiten te verzoeken de toevoer van Joden wat
regelmatiger te doen plaats vinden.
Weliswaar had Himmler bij zijn laatste bezoek toegezegd, dat hij met de wensen
der kampleiding rekening zou houden, maar kort daarop waren er weer zulke horden
binnengedreven dat de
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normale installaties het werk niet aankonden en men nogmaals een noodoplossing
had gevonden in schietpartijen en grote brandkuilen. De kamp-S.S. hield niet van
zulke excessen. Het was tenslotte al een ietwat zure plicht - zij het ook een nuttig
werk - grote groepen Joden uit te moorden, zoals men ongedierte vernietigt, maar
men deed dit toch het liefst op hygiënische manier, met de technische hulpmiddelen,
die daarvoor dienden.
De binnenkomenden werden gesorteerd naar leeftijd en sexe, ontkleed en opgejaagd
naar een grote barak. ‘Bad u. Desinfektion’. Groep voor groep kwam in de betonnen
kelders, de gaskamers, die ieder ruim 200 personen konden opnemen. De zware
ijzeren deuren met de kijkgaten gingen dan dicht. Er werd vochtige warme lucht
binnengespoten, vervolgens de fijne blauwachtige ‘zyclon’-kristalletjes: cyaankali
die in de vochtige atmosfeer snel verdampte.
De lijken werden op lorries geladen, met teer overgoten en naar het crematorium
ongeveer een halve mijl verder vervoerd: een gebouw dat zes grote ovens bevatte,
waarin de temperatuur constant op 1700o werd gehouden. Iedere oven kon 30 à 36
lijken bevatten, die in vijftien minuten verkoolden. Op buitengewoon drukke dagen
was het mogelijk de temperaturen nog enigermate te verhogen, het verbrandingsproces
te versnellen en zodoende de dagelijkse capaciteit van 2000 tot 2400 op te voeren.
Weiss was trots op de orde en de netheid, die zijn kamp kenmerkten. De
groengeschilderde dienstgebouwen, de goed-onderhouden wegen met de brede
grasgazons daar tussenin - alles gaf een indruk van organisatorische perfectie. Zeker,
er waren wel enige details, welke men had willen voorkomen, bijvoorbeeld de
bovenmatig snelle groei van de groenten in de moestuin, die te snel in het blad of in
het zaad schoten. Overbemesting met menselijke as had de grond hier een
samenstelling gegeven, die blijkbaar voor de groententeelt niet gunstig was. Maar
overigens: op ieder punt een zindelijke doelmatigheid, het duidelijkst zichtbaar in
de loodsen, waarin kleding en schoeisel van de slachtoffers werden opgeslagen. Een
loods met mannenkleding, een loods voor ondergoed, een loods voor schoenen.
Schoenen, die meer dan kleding de suggestie van leven konden geven: duizenden en
duizenden mannenschoenen, laarzen, schoenen van speciaal model, voor mismaakte
voeten; vrouwenschoenen, eenvoudige Poolse; schamel schoeisel soms, maar ook
keurige modellen uit de duurste zaken van Parijs, Londen
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of Amsterdam. Zeer veel uit Amsterdam. Ook wel zachte vrouwenpantoffels,
lichtblauw of zwart, soms met mooi borduurwerk. En dan kinderschoentjes, ach,
vele kinderschoenen, van kleine maten; soms voor acht- of tienjarige voeten, maar
ook van drie- of vierjarigen. Schoenen en schoenen en schoentjes.
Er is veel getwist over de vraag of de Duitse bevolking vermoeden heeft gehad van
de vernietiging van mensenlevens, die in de concentratiekampen plaats vond. Het
niet-vermoeden kan een afweerreactie zijn geweest van het geweten, doch ook een
tekort schieten van de fantasie, die in dit geval allerminst specifiek Duits was. Ook
andere volken, de overwinnaars in de eerste plaats, hebben bijna geen geloof kunnen
hechten aan de systematische uitroeiing van millioenen menselijke levens. De
aantallen op zichzelf reeds sloten wezenlijk inzicht uit. Wij kunnen bij een
spoorwegongeluk de dood van honderd personen overzien, begrip tonen voor een
mijnramp met vijfhonderd slachtoffers, maar een aardbeving die tienduizenden doodt,
wordt wat de omvang van de dood betreft, reeds een bijna mystieke gebeurtenis. In
nog meerdere mate geldt dit voor de honderdduizenden, die op slagvelden sneuvelden.
Doch wat moeten wij denken van de zes millioen, die in de concentratiekampen om
het leven kwamen of liever gezegd in koelen bloede werden vermoord?
Het is niet alleen het aantal dat verbijstert, maar evenzeer de koelbloedigheid der
moordenaars; van de hoogste bevel-gevende autoriteiten tot de laagste beulsknechten.
Is het de Befehl-ist-Befehl-theorie die hier veel verklaart of moeten wij doordringen
tot de diepere motieven van deze ‘luipaardmensen’, voor wie het doden een routine
en een hartstocht werd, hun ingeblazen door demonische voorgangers? De toverdrank,
die het moorden tot routine maakte, was de formule: ‘voor het behoud van eigen ras
en volk, voor het openbaar welzijn moeten politieke tegenstanders, of uit ras-oogpunt
schadelijke elementen, worden vernietigd als ongedierte op het gewas te velde.’
En toch zijn het uiteraard speciale ‘luipaardmensen’ die deze formule als een
toverdrank verzwolgen: krampachtige, gespleten naturen, wier boze driften geen
compensatie vonden in een gemoedsleven van religieus-humanitaire tradities. Waren
het groepjes sadisten, die in iedere maatschappijvorm voorkomen, doch in
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revolutietijd als opgeklopt schuim komen bovendrijven? Of lag de storing in een
zekere disharmonie van het karakter, latent verborgen in een misvorming der cultuur,
die onder de autoritaire druk van gezin en school, kazerne en fabriek, de vereenzaming
van de hordemens ten top dreef en zijn agressieve driften na jaren van remming tegen
weerlozen deed keren?
Horen wij het oordeel van de artsen-psychiaters, die zelf het lijden in het
concentratiekamp ondergingen en daarbij de moed vonden hun bewakers in de ogen
te zien: Dr Kaas, Dr Cohen en vele anderen, die de kwelling overleefden en de
herinneringen later objectiveerden in wetenschappelijke studiën van een merkwaardige
rust en objectiviteit. De meesten van hen schrijven de misvorming der
bewakersmentaliteit toch in de eerste plaats toe aan het super-ego der
bovenpersoonlijke krachten van traditie en opvoeding die de autoritair-gevormde
mens zo gemakkelijk van remming tot agressie brachten.
Vooral in de SS werd ‘hardheid’ geprezen als een deugd; hardheid jegens allen
wier bestaan de kracht van volk en vaderland zou kunnen ondergraven. Men moest
in staat zijn onbewogen duizenden lijken gade te slaan. Men diende te begrijpen welk
ongedierte men uit de weg ruimde: het uitschot der mensheid, van wie de Jood als
de vertegenwoordiger gold. ‘Vernietiging’, onbewust het felle uitschieten van
opgekropte agressie, bewust het wegvagen van gevaarlijke en minderwaardige
elementen, was het modewoord waarin de geest van de kamp-SS zich het duidelijkst
openbaarde. Zo ontging men de spanning tussen het ik en het super-ego, vermeed
men gewetensconflicten en schuldgevoel.
Het verhoor van enkele commandanten van concentratiekampen die de geallieerden
levend in handen vielen, wierp verder licht op de duistere krachten, die sedert de
omzwervingen van Dr Caligari een aantal groepsnormen in het Duitse volk hadden
vergiftigd.
De levensloop van een der oorlogsmisdadigers, Rudolf Höss, leider van het K.Z.
Auschwitz, waarin millioenen Joden en politieke gevangenen werden uitgeroeid,
vertoont enige opvallende trekken. In een uiterst streng-katholiek gezin opgevoed,
werd de jonge Rudolf door zijn vader, een fanatiek, autoritair en onverdraagzaam
man, voor het priesterschap bestemd. Hij kreeg nooit slaag, maar moest voor straf
na ieder klein vergrijp bidden. Met zijn vader
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kwam hij nooit tot enige intimiteit, evenmin met zijn moeder. Rudolf werd een
volstrekt eenzelvige jongeman, die langzamerhand van de katholieke kerk
vervreemdde. Na geheel met het geloof te hebben gebroken, trad hij in 1922 tot de
N.S.D.A.P. toe. Hij aanvaardde de nazi-ideologie als een kerkelijk dogma, met een
fanatisme, dat hem in het geloof had ontbroken.
In 1923 werd Höss wegens deelneming in een veemmoord tot tien jaar
gevangenisstraf veroordeeld, zijn eerste moord uit politieke hartstocht, onder de
drang van het super-ego, dat hem de norm der ‘vernietiging’ van politieke
tegenstanders had doen aanvaarden. Na vijf jaar eenzame opsluiting kwam hij op
vrije voeten. Hij ging boerenwerk verrichten, huwde in 1929 (een ‘normaal huwelijk’
volgens Höss), kwam snel naar voren in de SS en onderscheidde zich al gauw als
kampcommandant: van 1934-1938 te Dachau, vervolgens twee jaren te Sachsenhausen
en tenslotte te Auschwitz.
Bij de ondervraging gaf Höss op een kalme, zakelijke, bijna apathische toon toe,
dat het hem bekend was hoeveel personen te Auschwitz om het leven waren gekomen:
alleen door vergassing tijdens zijn bestuur reeds twee en een half millioen Joden.
Hij volgde de orders van Himmler op. Of de Joden hun treurig lot hadden verdiend?
Met dergelijke scrupules had Höss zich nooit ingelaten; hij had geleerd te
gehoorzamen. Gehoorzaamheid was de kern van zijn eerbegrip. De organisatie ging
boven het individu.

[Het vliegtuig naderde de Wolga-delta]
HET VLIEGTUIG NADERDE DE WOLGA-DELTA. CHURCHILL, DE 12de Augustus 1942
op weg naar Moskou om zijn eerste bespreking met Stalin te houden, voelde zich
niet op zijn gemak. Het ongewone landschap gaf afleiding: de schittering van de
machtige rivier, haar brede donkere boorden van moerasland, de bruine tinten van
de Russische vlakten. Maar wat moest hij zeggen? Hoe zou hij het inkleden om Stalin
te vertellen dat Engeland en Amerika nog niet in staat waren in 1942 een tweede
front te openen om daardoor de Duitse druk op Rusland te doen afnemen? ‘Het was
alsof ik een groot blok ijs naar de Noordpool bracht’, schreef Chruchill later in zijn
Memoires. ‘Ik peinsde over mijn missie naar deze sombere, sinistere, bolsjewistische
staat, die ik eens met zoveel inspanning gepoogd had bij zijn geboorte om hals te
brengen.’
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Hoe zou hij tegenover Stalin motiveren dat de Westelijke geallieerden zich nog niet
sterk genoeg gevoelden om méér te doen dan de strijd tegen Rommel's Afrikacorps
voort te zetten en de bombardementen op Duitsland zwaarder te maken? Niet ten
onrechte klaagde de Rus dat het volle gewicht der Duitse wapens op zijn arm volk
was neergedaald. En er werd in geallieerde kringen zelfs wel eens gefluisterd dat
Stalin in zijn wanhoop een afzonderlijke vrede met Duitsland zou kunnen sluiten.
Een zorgelijke gedachte.
Op de vlakte, beneden in de diepte, nam het aantal dorpen en steden toe. Hier en
daar zag men rechtlijnige stukken omgeploegd land van grote staatsboerderijen. In
de verte doemde Moskou op.
***
Het was na uitvoerige nota-wisseling voor het eerst dat Churchill en Stalin elkander
ontmoetten. Hun eerste gesprek duurde vier uur. Churchill begon te verklaren welke
factoren de voorbereiding van een tweede front hadden vertraagd. Hij was gekomen
om openhartig te spreken zei hij, wetend dat Stalin een man was, gewend om met
de harde feiten te rekenen.
Stalin's gezicht betrok. Het betoog van de Britse premier scheen hem niet te
overtuigen. Lieten Engeland en Amerika Duitsland en Rusland doodbloeden om hun
eigen macht des te steviger te vestigen? Maar in 1943, vertelde Churchill, zou stellig
op een grote geallieerde operatie mogen worden gerekend. Men was in Engeland
bezig een Amerikaans expeditieleger van 27 divisies te vormen; Engeland zou daar
nog 21 divisies aan toevoegen.
Nu en dan stelde Stalin een vraag. Met een somber gebaar constateerde hij dat de
geallieerden dus niet eens in staat waren een zestal divisies aan de Europese kust te
ontschepen. Churchill antwoordde dat een onvoldoend voorbereide invasie slechts
nadeel kon veroorzaken. Stalin, ongeduldig, merkte op dat hij een andere opvatting
had van oorlogvoeren. Wie niet bereid was risico's te nemen, kon geen oorlog winnen.
Churchill leidde de aandacht af door een beschouwing over het effect van de
bombardementen op Duitsland. Daarna kwam hij terug op de invasie. Wat was
eigenlijk ‘een tweede front’? En geleidelijk voerde hij de gedachten van Stalin naar
de Noordkust van Afrika. Hij wilde Stalin doen wennen aan de gedachte van de
‘operatie-Torch’, die voorlopig in de plaats zou moeten komen van de door
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de Russen zo gewenste invasie aan Europa's Westkust. Ter illustratie van zijn
uiteenzetting tekende Churchill een krokodil. Hij legde met behulp van deze tekening
uit hoe men de weke onderbuik van de krokodil dacht aan te vallen op hetzelfde
ogenblik dat men zijn harde snuit zou raken. Stalin geraakte steeds meer
geïnteresseerd. Het gesprek werd vriendschappelijker.
***
Het officiële diner op het Kremlin werd door ongeveer veertig personen
bijgewoond. Stalin en Molotow namen op hartelijke wijze de honneurs waar. Telkens
onderbraken korte speeches de gesprekken.
Tijdens de maaltijd voerde Stalin door tussenkomst van de tolk Pawlow een
levendig gesprek met zijn Britse gast. ‘Enkele jaren geleden’, vertelde Stalin, ‘kregen
wij bezoek van George Bernard Shaw en Lady Astor’. Toen Lady Astor opperde,
Lloyd George eens voor een bezoek aan Moskou uit te nodigen, had Stalin
geantwoord: ‘Waarom zouden we hem vragen? Hij was de leider van de Interventie,
de inmenging van de geallieerden om de jonge Sovjetrepubliek ten val te brengen.’
Daarop zei Lady Astor: ‘Dat is niet waar. Het is Churchill geweest, die hem
misleidde.’
‘In elk geval’, had Stalin toen gezegd, ‘was Lloyd George het hoofd van de regering
en behoorde hij tot de linkse partijen. Hij had de verantwoording en we houden hier
meer van een uitgesproken vijand dan van een zogenaamde vriend.’
‘Nu is Churchill definitief van de kaart’, had Lady Astor gezegd. ‘Daar ben ik niet
zo zeker van’, was de mening van Stalin. ‘Als er een ernstige crisis komt, zou het
Engelse volk het oude strijdros wel weer eens van stal kunnen halen.’
Churchill vroeg zich af of zijn tafelgenoot dit onderwerp aansneed om hem eens
geducht in het nauw te drijven. Hij kende echter de kracht der openhartigheid en
antwoordde prompt:
‘Lady Astor had gelijk. Ik was heel actief betrokken bij de aanvallen op Rusland
en ik wil niet dat U een andere indruk hebt.’
Stalin glimlachte beminnelijk. ‘Hebt U me vergeven?’, vroeg Churchill.
‘Premier Stalin’, zei de tolk Pawlow, ‘zegt, dat alles ligt in het verleden, en het
verleden behoort God toe.’
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[De oorlog bleek anders te zijn dan de Duitse jeugd zich had
voorgesteld]
DE OORLOG BLEEK ANDERS TE ZIJN DAN DE DUITSE JEUGD zich had voorgesteld.
Niet in ieder opzicht harder of wreder dan men had vermoed, maar anders. De militaire
formaties die uit de gelederen der vrije jeugdbeweging (spoedig omgezet in de
Hitlerjugend) waren voortgekomen, hadden een blik kunnen werpen in de
vrijheidsstrijd van buurvolken. Men begon te twijfelen aan von Schirach's woorden
‘het geweten is een Joodse uitvinding’. Spel en ernst, plicht en moed bleken veel
grilliger met het menselijk lot te zijn verweven dan de propaganda - rechtlijnig als
altijd - wilde doen geloven: in de verwoeste Poolse dorpen waren de tranen even nat
als in Frankrijk, in de Noorse fjordendorpen de minachting der onderworpenen even
sterk als langs de Nederlandse rivieren, het kinderleed op de Balkan even schrijnend
als in Noord-Afrika. De knagende stilte van de Russische vlakten, enerverend en
eindeloos, kon slechts voor enkele ogenblikken door het gebulder van geschut worden
overstemd. Daarvoor en daarna, ja, zelfs tussen de salvo's in, behield de stille
eenzaamheid der verwoeste gebieden de overhand: de onheilspellende stilte, die zich
soms zo rechtstreeks tot het geweten kon richten.
Wie in de jeugdbeweging had meegemarcheerd, wie de bekoring der zomerkampvuren
had ondergaan, marcheerde nu weer - thans echter menigmaal in het schijnsel van
brandende boerderijen. Vragen, in stilte gesteld, bleven onbeantwoord. Was men
misleid? Was men in een milieu van geestelijke inteelt, verblind door propaganda
opgegroeid? Wat had Duitsland de wereld nog te bieden?
Het waren vragen die tijdens lange afmattende marsen opkwamen en weer werden
verdrongen. Vragen echter die zich niet lieten verjagen als men herstellend van
verwondingen, of ten dode opgeschreven, op het ambulancebed lag. En er waren
tienduizenden ambulance- en ziekenhuisbedden, wit gelakt, rank en hoog op de poten,
uniform als het oorlogsmateriaal. Vele gelijke bedden, doch geen gelijke gewonden.
Granaatwonden, infecties en bevroren weefsels; amputaties en bloedtransfusies gaven
telkens weer een indruk van de verscheidenheid van physieke en psychische reacties.
Er kwamen geen gelijke koortsdromen voor, geen volkomen identieke vormen van
herstel, geen gelijke obsessies van pijn en angst. In deze variatie van stemmingen
kon de propaganda soms afstuiten
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op niet te remmen gevoelens van inkeer. De middelen van massacommunicatie
kwetsten veelal de individualiteit van het leed. Het gebeurde dat herstellenden hun
verpleegsters verzochten de radio af te zetten als een vroeger verafgode held sprak:
Baldur von Schirach, de jong verouderde, corpulent geworden gouwleider van Wenen,
was nog steeds aan het woord: ‘Wij wensen onverschrokken, krachtige, wrede jonge
mannen; jonge lieden met de kracht en de schoonheid van roofdieren.’
***
Sergeant Adrian Probst behoorde tot de jonge intellectuelen, die na ontslag uit het
hospitaal op een langdurig verlof mochten rekenen om de onderbroken studie weer
op te vatten. Het kostte hem moeite in het universitaire leven te München tot het
uitgangspunt terug te keren. Wat kon er trouwens in deze wereld van afsluiting nog
terecht komen van zijn studie in de Engelse taal en letterkunde? Probst, gedecoreerd
met het IJzeren Kruis, voormalig jeugdleider in de Hitlerjugend, had tijdens de
Russische veldtocht en gedurende de maanden van zijn verpleging het vertrouwen
in de Nazi-ideologie verloren. Hoe volledig deze breuk was, bemerkte hij eerst in
gesprekken met gelijkgezinden, evenals hij geërgerd door de schimpscheuten van
professor Bäumler, een philoloog-anglicist, die in de collegezaal geen gelegenheid
voorbij liet gaan om op het Britse volk te schimpen. Enige studenten waagden het
wel eens hierover een polemiek te beginnen. Zo kwamen zij met elkaar in aanraking
in hun protesthouding, Probst en de een-armige Hans Scholl, eveneens uit Rusland
teruggekeerd, diens zuster Maria Scholl, Wilhelm Graf en de forsgebouwde partijman
Alexander Hohmeyer.
Gesprekken met een der weinige hoogleraren die in cosmopolitische geest bleef
doceren, professor Huber, overtuigden het vriendenclubje dat niet langer mocht
worden gezwegen. Men moest tot de een of andere manifestatie voor de vrijheid der
wetenschap zien te komen. Waarom zouden het geen studenten zijn, die het initiatief
namen tot een geestelijke strijd tegen de dictatuur? Probst en zijn vrienden besloten
toen een pamflet te verspreiden, een opwekking tot verzet. Hun in het geheim gedrukt
manifest veroorzaakte een algemene opschudding. Er gingen reeds geruchten over
een nederlaag bij Stalingrad, men leefde reeds onder de druk van zwaarder wordende
luchtaanvallen. Dreigde het verraad nu binnen
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de grenzen? De Gestapo sloeg snel en Resoluut toe. De universiteit werd gesloten,
enige hoogleraren ontslagen, vele studenten gearresteerd maar de schuldigen vond
men niet.
Het groepje samenzweerders bereidde intussen een tweede, veel scherper gesteld
pamflet voor. Voor de verspreiding daarvan meende men een ongewone vorm te
hebben gevonden. Het was bekend dat gouwleider Giesler de 16de Februari 1943 in
de aula van de universiteit zou spreken ter inleiding van een week van nationale rouw
over de nederlaag bij Stalingrad. Men zou een tijdbom in het dak van het gebouw
verbergen en tijdens de rede van de gouwleider een regen van pamfletten in de zaal
doen neerdalen. Voor de vervaardiging van deze bom kon worden gerekend op de
medewerking van de hoogleraar-chemicus Jancke.
Het plan verliep volgens het opgestelde schema: de bom explodeerde de 16de
precies op tijd, half twaalf. De gouwleider verborg zich vol schrik achter zijn
lessenaar. Een wolk van papieren daalde neer op de verschrikte menigte. Velen
vochten om de uitgang te bereiken. Geloei van sirenes in de stad, geruchten over
sabotage op de stations. Was de opstand werkelijk begonnen?
De Gestapo slaagde er in enige schilfers te verzamelen van het materiaal waaruit
de bom was vervaardigd. Enige dagen later werd Prof. Jancke gearresteerd. Men
ging zorgvuldig na wie op de avond vóór de rede van de gouwleider in het
hoofdgebouw waren geweest. Hohmeyer meende dat het nu tijd werd om te vluchten.
Eer de anderen zijn voorbeeld konden volgen werden Probst, Hans en Maria Scholl
gearresteerd. De politie wist Scholl een bekentenis af te persen. Er volgden meer
arrestaties. Ieder die zich 's avonds voor de explosie in de buurt van de aula had
opgehouden was verdacht en zou worden ‘geliquideerd’.
Het proces in het Paleis van Justitie te München verliep volgens de regels der
kunst: het was gouwleider Giesler om een openbaar requisitoir, niet om een normale
rechtszitting te doen. De beklaagden antwoordden in gelijke geest: agressief, met de
volle nadruk op hun idealistische bedoelingen. Een strijd met open vizier, aanklacht
tegenover aanklacht. Aan de aanwezige journalisten werd verzocht geen ruchtbaarheid
te geven aan de onbeschaamdheid der jeugdige beklaagden die zich niet ontzagen
hun minachting voor het Nazi-régime uit te spreken en voor het beginsel der
wetenschappelijke vrijheid op te komen.
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Tenslotte, aangrijpender nog, de bekentenis van Maria Scholl die niet aanwezig was
geweest bij het plaatsen van de bom. Zij was slechts ‘medeplichtig’. Maar openlijk
kwam zij er voor uit dat zij er prijs op stelde de volle schuld te mogen meedragen:
‘Ik hoop dat mijn naam voor eeuwig verbonden zal blijven met de eerste poging van
Duitse studenten om zich te bevrijden.’ Haar wens werd verhoord. Het vonnis week
voor Maria, wier woorden zelfs door politieke tegenstanders met bewogenheid werden
aangehoord, niet af van de overige vonnissen. Dat vier van de zeven beklaagden part
noch deel hadden aan de ‘aanslag’ (de studenten Weinbauer, Benziger, Laubenthal
en Nenner) was voor de justitie een bijkomstigheid. Er moesten slachtoffers vallen
en als men allen ter dood veroordeelde - de schuldigen zouden alle worden gehangen
- wist men tenminste zeker dat het verzetsgroepje met wortel en tak was uitgeroeid.

[In het najaar van 1943 werden de Britse luchtaanvallen op Berlijn]
IN HET NAJAAR VAN 1943 WERDEN DE BRITSE LUCHTAANVALLEN op Berlijn heviger
en intensiever. Een nieuw type staafbrandbommen, zwaardere luchtmijnen en
overvloediger gebruik van phosphorbommen maakten de raids van de R.A.F. steeds
huiveringwekkender.
Men zag de ravage toenemen, in de buurt van fabrieken en stationsemplacementen
vooral, maar toch ook in stadswijken zonder één militair doelwit. Ook de Engelsen
hadden het woord ‘vernietiging’ overgenomen. En men vernietigde met alle kracht
waarover men beschikte.
Na een nacht van brand en bominslag waarbij vooral het Berlijnse
Diergaarde-kwartier het had moeten ontgelden, schreef een Nederlands journalist:
‘Nog hult een grauwe rook de straten als in een gordijn, een fijne asregen druilt
uit de grijze hemel. Wij staan voor het zware ijzeren hek van de Berlijnse diergaarde.
Het is gesloten.
Het is eigenaardig: de mensen die hier staan, hebben twee moeilijke nachten achter
zich, zij zijn uit het stof en puin gekropen, zij hebben met de vlammen gevochten, en nu staan zij hier met hun weinige geredde eigendommen naast zich en wachten
tot er een oppasser aankomt. Zij bestormen hem met vragen, ieder heeft zijn bijzondere
lievelingen, die hij verwende en koesterde met die
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schuwe liefde, die slechts de bewoners van de grote stad eigen is. Nu laten zij
zwijgend het hoofd hangen.
Ik ben door het venster van een uitgebrande bar in de tuin gesprongen. Een oppasser
waarschuwt: nog zijn niet alle dieren gevangen. Wat is er van de olifanten geworden?
De oppasser wijst op het vernielde gebouw: zij zijn alle dood op één na. Zij liggen
nog onder de puinhopen, die vergenoegde dikhuiden, maar daartegenover, waar de
rose flamingo woonde, gebeurde niets. Die staat nu met één been in een bomtrechter.
De mantelbaviaan is uit zijn grot gekropen, maar de motregen drijft hem telkens
weer in de een of andere hoek terug.
Hoe typisch kijken al die dieren mij aan: de geweldige Kamsjatkabeer die vragend
de gepantserde klauw door de tralies steekt; de schuwe antilope; de zwarte wolf, die
met huilen ophoudt zodra wij dichterbij komen. Het is niet onder woorden te brengen
hoe zij mij aanzien met hun blauwe, bruine, zwarte dierenogen, waarin nog de stomme
angst leeft voor het ijzer en staal, dat vurig uit de hemel viel. Er liggen ergens dode
herten, waarvan het vel geschroeid is. Een ijsbeer, grijs en vuil, staart nog altijd op
de gebluste brandbom die voor zijn hok ligt. Vijandig en met toegeknepen ogen slaat
hij het glanzende metaal gade, alsof hij bang is dat het elk ogenblik weer in een hel
nooit gezien licht kan gaan uitschroeien.
De gnoe knabbelt stoïcijns aan vers hooi, de gevlekte giraffe staat als een standbeeld
naast zijn gevelde, reeds ontwelde wijfje. De struisvogels dansen als ballerina's en
de beren rukken aan het rauwe vlees, dat men hun heeft toegeworpen en dat
waarschijnlijk afkomstig is van de dieren, die gedood moesten worden. Volkomen
onberoerd zijn de zeeleeuwen. Zij springen en duiken door het water en zo nu en dan
ziet men hun druipend kolensjouwersgezicht boven de rand van het bekken uitsteken.
In het aquarium. Ik kwam hier vroeger erg graag en stond dan vol verbazing en
vreugde door de ruiten te kijken naar het bont bewegen van de vissen met hun
wuivende staarten. Naar de geringde reptielen en de traag suffende krokodillen. De
ruiten zijn gesprongen, het water is weggevloeid. Vreemd geschubde vissen liggen
in het puin, geheel en al zonder die fascinerende kleurigheid die het licht hun vroeger
schonk. Niets parelends meer, het is als vertoeven wij in de onderwereld. Er is
duisternis en stank. De krokodillen zijn uit hun kunstmatige jungle geslingerd en
liggen in de hal,
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stijf en dood omdat hun de warmte ontbreekt. Een paar ademen nog zwakjes. De
kleine alligator waar ik mijn voet op zet in de mening dat hij dood is, blaast en snuift
geïrriteerd, spert zijn bleekrode muil open en sleept zich moeizaam weg...’

[De conferentie van ‘de grote drie’ te Teheran]
DE CONFERENTIE VAN ‘DE GROTE DRIE’ TE TEHERAN VOND begin December 1943
haar voortzetting in Brits-Amerikaans overleg te Caïro. De plannen voor de invasie
aan de Franse kust, de operatie-‘Overlord’ en de vraag wie deze zou leiden, vergden
uitvoerige besprekingen. In deze dagen was de verstandhouding tussen Churchill en
Roosevelt uitstekend; zelden kwam in hun besprekingen te Caïro iets van de oude
tegenstellingen naar voren.
Na een dag van ingespannen discussies over militaire en politieke rapporten,
toegelicht door enkele van de vele deskundigen ter plaatse, stelde Churchill - het was
reeds laat in de middag - de president voor naar de grote sfinx te rijden. Een
conferentie in Caïro bijwonen aan de voet van de pyramiden en dan 7 December
vertrekken zonder de sfinx te hebben gezien, dat ging wel wat te ver meende de
premier lachend. Roosevelt gaf dit gaarne toe.
‘We reden er dadelijk heen’, schreef Churchill in zijn Memoires, ‘en bestudeerden
dit wereldwonder van alle kanten. Terwijl de avond viel en de schaduwen langer
werden, staarden Roosevelt en ik het enkele minuten zwijgend aan. De sfinx
openbaarde ons niets en bleef gehuld in haar ondoorgrondelijke glimlach’.
***
‘De sfinx openbaarde ons niets.’ De grote stenen vrouw met het leeuwenlichaam
had nog nooit iemand iets geopenbaard. Ze had slechts zwijgend voor zich uitgestaard
zoals zij nu haar stenen ogen gericht hield op de twee staatslieden: Roosevelt, leunend
tegen zijn auto, Churchill, met zijn wandelstok figuren schrijvend in het woestijnzand.
De ondergaande zon verscherpte het contrast tussen de verlichte flank van de
steenmassa en de donkere schaduw aan haar andere zijde. De zware slagschaduw op
de dorre woestijngrond vertoonde, gekanteld, de omtrekken van het trots opgerichte
lichaam. In de onzekere belichting aan de voorkant was het alsof de sfinx haar
voorpoten naar Churchill en Roosevelt uitstrekte.
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De beide mannen zwegen, in gedachten verdiept. Zij hadden de hele dag memories
en verhandelingen gelezen, opgesteld door de bekwaamste deskundigen waarover
zij beschikten. Tenslotte bevatten ze slechts gissingen. Steeds weer gissingen: vóór
Teheran, na Teheran, nu te Caïro, spoedig te Washington of Londen. Was de
bespreking te Teheran werkelijk zo vruchtbaar geweest als de notulen der
besprekingen vermeldden? Waar lag de achtergrond van het politieke spel en wat
lag nog weer dieper verscholen dan die achtergrond? Wie kon de plannen van Hitler
doorzien? Was er nog wel één staatsman, die het oorlogsapparaat vast in handen
hield?
Roosevelt herinnerde zich een gesprek dat hij jaren geleden had gevoerd met de
kapitein van het reusachtige schip, waarmede hij de Atlantische Oceaan overstak:
het schip dat juist ‘de blauwe wimpel’ voor de snelste overtocht had veroverd. Op
de vraag in welke mate dit formidabele samenstel van machines en andere technische
hulpmiddelen hanteerbaar was, had de kapitein geantwoord dat het schip door zijn
enorme massa ook na de bevelen ‘stop’ en ‘volle kracht achteruit’ nog enige duizenden
meters zou voortglijden. Het gehoorzaamde, doch slechts met een vertraging die
onder bepaalde omstandigheden noodlottig kon worden. En iedere verzwaring van
de constructie, ieder opvoeren van de kracht der machines, hadden de marge van het
onbeheersbare verder verruimd. Een situatie die des te onaangenamer was, omdat
zich een steeds groeiend aantal super-organisaties in een constant gebleven ruimte
bewoog, vooral in oorlogstijd.

[Enige dagen voor zijn dood eind December 1943]
ENIGE DAGEN VOOR ZIJN DOOD EIND DECEMBER 1943 TOEN Ciano op bevel van
Mussolini, zijn schoonvader, werd terechtgesteld, schreef de ongelukkige graaf nog
een brief aan Churchill. Deze brief die Ciano's verzet en zijn lijden in Duitse en
Italiaanse gevangenissen schetste, eindigde met de woorden, dat men in hem een
gevaarlijke getuige trachtte te liquideren:
‘Ze hebben zich echter misrekend, want reeds lange tijd geleden heb ik mijn
dagboek en diverse andere documenten naar een veilige plaats overgebracht; beter
dan ik het zelf zou kunnen zullen deze het bewijs leveren van de misdaden, begaan
door de lieden met wie de tragische figuur en laaghartige marionet Mussolini zich
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naderhand verbonden heeft uit ijdelheid en veronachtzaming van zedelijke waarden.
Ik heb maatregelen getroffen opdat deze documenten, met welker bestaan Sir
Percy Loraine ten tijde van zijn missie te Rome bekend was, ter beschikking komen
van de geallieerde pers.
Het is misschien weinig wat ik U vandaag te bieden heb, doch dit, samen met mijn
leven, is alles wat ik kan offeren voor de zaak der vrijheid en gerechtigheid, in welker
overwinning ik fanatiek geloof.
Deze mijn getuigenis moet openbaar gemaakt worden opdat de wereld wete, hate
en gedenke, en opdat degenen, die in de komende dagen zullen moeten oordelen,
niet onkundig blijven van het feit, dat het ongeluk van Italië niet te wijten is geweest
aan het Italiaanse volk, doch aan het schandelijk gedrag van één man.’
Met hoogachting,
G. Ciano.
***
Na Stalingrad was er geen macht meer die de kracht van het gerucht kon
onderdrukken. Het apparaat der propaganda had zijn doel voorbijgeschoten - men
geloofde er niet meer in en viel nu terug in de primitieve vorm van mededeling van
mond tot mond. Spontane informatie ging door alle delen van het land. Zelfs Goebbels
treurde er over in zijn Dagboek (blz. 86):
‘Er wordt geklaagd over te veel geklets onder het volk en wel bijzonder onder
militairen. Onze soldaten scheppen te veel op. Zij proberen indruk te maken op de
burgers en vooral op de vrouwen en stichten daardoor alleen maar onrust en kwaad.
Men kan er niet veel aan doen. We hebben al zo dikwijls een waarschuwing laten
horen, dat men zich bijna geneert om er weer over te beginnen. De mensen en vooral
de Duitsers kletsen nu eenmaal graag. Je kunt ze niet veranderen; je moet ze nemen
zoals ze zijn en je moet de daaruit voortvloeiende betreurenswaardige consequenties
nu eenmaal op de koop toenemen.’

[Enige kilometers van de Normandische kust woedde de slag]
ENIGE KILOMETERS VAN DE NORMANDISCHE KUST WOEDDE DE slag, de strijd die
moest bewijzen dat D-Day de inzet was geweest voor een reeks beslissende operaties.
Gevechten van het klassieke type, met tankaanvallen, versperringen, vlammenwerpers,
spervuur en voortdurende verplaatsing van veldgeschut.
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Het wonder van de oorlog op het schiereiland Normandië was het openhouden van
de toevoerlinies over zee: de scheepvaartverbindingen, de bedrijvigheid langs de
stranden - zo geheel anders dan men zich de ontscheping van oorlogsmateriaal
voorstelt.
Binnen de zandbanken de tanklandingsschepen als gestrande walvissen met open
bekken. Monsterlijk groot, met hoog water binnengedreven, zich bij eb vastwoelend
in het geelgrauwe zand, hadden zij hun boeg-deuren opengesperd en honderden
voertuigen over het strand uitgespuwd. Zo bleven ze verder de gehele dag liggen,
uitgeput, met de straling van de warme zon op hun metalen lichamen.
Eerst bij het opnieuw opkomen van de vloed zag men beweging in de zware casco's.
Ankerkettingen ratelden, commando's klonken. Eén voor één sloten zich de bekken.
Geleidelijk maakten de stalen walvissen zich van de kust los. Het werd tijd om een
nieuwe lading te gaan halen...
***
Na de landingen begin Juni, de doorbraak in Augustus 1944. Amerikaanse tanks
zwermden over de wegen van Frankrijk. De officiële Duitse theorie luidde dat
Amerika oorlog voerde als een industriële natie, slechts vertrouwend op een overwicht
van materiaal. Een miskenning van de aanvalsgeest, de moed en de vindingrijkheid
van de Amerikaanse soldaat, vaardig in de bediening van wapens en machines.
Nooit zouden de Verenigde Staten hun gemechaniseerde divisies zo snel hebben
kunnen organiseren zonder de technische blik van de overgrote meerderheid der
gemobiliseerden. Hun motorkennis, hun begrip voor technische improvisatie kwam
op alle gevechtsterreinen van pas. En nu de geconcentreerde gevechten in Normandië
plaats maakten voor een bewegingsoorlog zag men de Amerikanen in hun element.
Europese afstanden telden zij niet; hun tanks rolden verder, soms veertig, vijftig
kilometer per dag. Met onbekende ruimten voor zich, het duidelijkst in de vlakten
van Midden-Frankrijk, voelde men de pioniersgeest boven komen. Een kleine Midwest
hier, een gevaarlijk terrein vol terugtrekkende Duitse troepen. Voor de stoutmoedige
was er veel bereikbaar mits men tijdens de strooptochten nauwkeurig wist wat het
materiaal kon verdragen, welke mogelijkheden de benzinevoorziening bood, hoe
reparaties konden
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worden uitgevoerd. Techniek en stoutmoedige beweeglijkheid: wat de Duitse militaire
kracht in 1940 en 1941 had gekenmerkt, lag in andere en vrijere vormen ook in de
lijn der Amerikaanse tradities.
***
Bradley en Patton waren van plan Parijs met een wijde tangbeweging te omsingelen.
Maar toen bericht binnenkwam dat de 19de Augustus 3000 gewapende politiemannen
het hoofdbureau van politie hadden overrompeld en het Duitse bezettingsleger hadden
verontrust door het Ile de la Cité tot een bolwerk van de opstand te maken, begon de
Amerikaanse generale staf te aarzelen of de aanval op Parijs nog langer mocht worden
uitgesteld.
In de Franse hoofdstad laaide het verzet aan alle kanten op. De Duitse militaire
commandant, van Choltitz, bleek bereid over een wapenstilstand te onderhandelen
indien zijn troepen een vrije aftocht gegarandeerd kregen. In ruil hiervoor bood hij
de Résistance aan haar ongehinderd in het bezit van de binnenstad te laten en de
tovoer van levensmiddelen toe te staan. De overeenkomst, die geldig zou zijn tot de
23ste Augustus, kwam tot stand. Die dag waren de Amerikanen reeds in aantocht.
Geen omsingeling van Parijs, maar een directe aanval om in contact te komen met
de opstandelingen in de binnenstad. De 24ste Augustus streed een Amerikaanse
divisie in de buitenwijken; de volgende dag, half negen 's morgens bereikten
Amerikaanse troepen de Nôtre Dame en reden Franse geallieerde formaties door de
Champs Elysées. Nu ging het er nog slechts om, verspreide nesten van verzet op te
ruimen en rondzwervende scherpschutters onschadelijk te maken.
Op het plein voor de Nôtre Dame staan de tanks van generaal Leclerc, bestemd om
een erewacht te vormen voor generaal de Gaulle, die dadelijk zal arriveren om - het
is de 27ste Augustus 1944 - het plechtige Te Deum in de Moederkerk van Frankrijk
bij te wonen. De mensenmenigte dringt op. Velen beklimmen de tanks, welke nu
schuil gaan onder enthousiast wuivende Parijzenaren.
De kathedraal is reeds geheel gevuld, maar de stuwing naar de hoofdingang houdt
aan. Mannen en vrouwen van de verzetsbeweging krijgen voorrang. Sommigen van
hen dragen uniformen, anderen over-alls. Rood-wit-blauwe armbanden met het
Lotharingse kruis dienen als herkenningsteken, voor zover de geweren over de
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schouder en de koppelriemen over de borst nog twijfel zouden laten over de aard
van dit burgerleger.
De politie maakt ruim baan voor de Gaulle. Eindelijk, daar is hij, de generaal! Hij
wordt toegejuicht; het is een groot ogenblik. Men viert de bevrijding van de hoofdstad.
Maar op het moment dat de Gaulle de ingang van de kerk wil binnengaan, blijkt hoe
onveilig de onvoldoende gezuiverde stad nog is. Van een dak schuin tegenover de
kathedraal ratelen mitrailleursalvo's. Aan alle kanten verwarring, een wilde vlucht
hier en daar. Bij het kerkportaal wordt een reporter van de B.B.C. met microfoon en
al onder de voet gelopen. Hij valt bijna tegen generaal de Gaulle aan, doch weet weer
op de been te komen.
De generaal gaat de kerk binnen. Eerst nu blijkt dat de aanval speciaal op hem is
gericht. Enige scherpschutters binnen het gebouw openen het vuur ergens van één
der galerijen onder het gewelfde dak. Ook hier dus de gevreesde ‘snipers’. Men zoekt
dekking achter banken en pilaren. De schoten klinken doordringend helder in deze
machtige ruimte. Politie-agenten en mannen van de verzetsbeweging openen ook
van hun kant het vuur. Enige priesters trachten vrouwen en kinderen in veiligheid te
brengen.
De Gaulle loopt zonder aarzelen door. Hij volgt het middenpad, zijn blik op het
altaar gericht. Zijn moed imponeert. Groot, rechtop, de schouders achteruit, vervolgt
de generaal zijn weg. De scherpschutters schijnen nu onschadelijk te zijn gemaakt.
Het wordt stiller. Dan klinken de eerste tonen van het Te Deum, de hymnen krijgen
nieuwe zin en inhoud deze dag.

[Wie meende dat de Duitse defensie reeds in het najaar van 1944 op
instorten stond]
WIE MEENDE DAT DE DUITSE DEFENSIE REEDS IN HET NAJAAR van 1944 op instorten
stond, kwam bedrogen uit. Nog éénmaal slaagde het Derde Rijk er in zijn energie te
herwinnen. Deze keer was het vooral de wanhoop die kracht gaf. En de tegenpartij
verschafte Goebbels het propagandistisch wapen om de strijd tot het bittere eind
voort te zetten: een publicatie over het ‘Morgenthauplan’ in de Amerikaanse pers,
de 24ste September 1944.
Misschien was het een indiscretie, dat de kranten ruchtbaarheid gaven aan een
plan waarmede Churchill en Roosevelt te Quebec, midden September, accoord waren
gegaan: de strenge behandeling van het Duitse volk na zijn capitulatie. Morgenthau,
Amerikaans
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minister van financiën, meende dat Duitsland slechts onschadelijk kon worden
gemaakt door het een overwegend agrarisch karakter te geven. De Roer-industrieën
moesten worden geliquideerd. Ook de mijnen zou men voorgoed onbruikbaar maken.
Slechts op het laagste niveau mocht het Duitse volle nog enige levensmogelijkheid
worden geboden.
De ministers Henry Stimson en Cordell Hull zagen in dit ‘plan van blinde wraak’
een sterke inslag van Joods ressentiment. Vernietiging der Duitse industrie zou het
gehele Europese economisch leven ondermijnen. Het kwam in het Amerikaanse
kabinet tot heftige discussies, waarvan een en ander uitlekte. Onder deze
omstandigheden was ontijdige publicatie van enkele punten uit het Morgenthau-plan
noodlottig. Goebbels maakte er direct gebruik van. ‘Het komt er weinig op aan of
de bolsjewisten het Rijk op één manier willen vernietigen en de Angelsaksers op een
andere manier, Ze zijn het beide over hun doel eens: ze willen zich van dertig à
veertig millioen Duitsers ontdoen’ (Das Reich, 21 Oct. '44).
Het feit dat Morgenthau een Jood was, gaf steun aan Goebbels' argumenten. ‘De
Jood Morgenthau’, zei Radio Berlijn, ‘zingt dezelfde wijs als de Joden in het Kremlin’.
En ook veel Duitsers die nooit waarde hadden gehecht aan de antisemietische
propaganda, moesten toegeven dat er alle aanleiding bestond vooral de wraak van
buitenlandse Joodse staatslieden te vrezen. Men kon na alles wat er was gebeurd ook
niet veel anders verwachten. Was er nog een uitweg? Of moest de strijd werkelijk
tot de volledige ondergang worden voortgezet?
***
Naarmate het Amerikaanse atoomproject vorderde, groeide de belangstelling voor
de vraag wat met het ‘geheime wapen’ kon zijn bedoeld, dat in de Duitse propaganda
naar voren kwam. Geleide projectielen of een atoombom? De bouw van fabrieken
voor ‘zwaar water’ vormde volgens de deskundigen wel het duidelijkste bewijs voor
het bestaan van Duitse plannen tot de fabricage van een atoomwapen. Wat zouden
de gevolgen zijn van dergelijke bommen op Londen, op New York misschien, na de
geslaagde invasie der geallieerde troepen?
Niemand behoefde te twijfelen aan de energie en het technisch vernuft van de
Duitsers. De dictatuur beschikte ook over de machtsmiddelen om zelfs een ongehoord
kostbaar project te verwezenlijken.
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Zij had zich ontdaan van een aantal deskundigen, maar beschikte toch nog over
figuren als Hahn en Fleischmann. Vooral Hahn, die in 1939 beslissende
uraniumproeven had gedaan en over atoomzuilen ter beheersing van kettingreacties
had geschreven, werd in zekere zin in staat geacht te concurreren met de groep
deskundigen die in de Verenigde Staten aan het werk was.
Zó belangrijk was de beantwoording van deze vragen voor de geallieerde
oorlogsvoering, dat aan Eisenhower's legers een speciale ‘wetenschappelijke missie’
werd toegevoegd (codewoord Alsos) met de opdracht gegevens te verzamelen over
Duitse ‘geheime wapens’. Bij de bestudering van buitgemaakte archieven te Parijs
- de maquis wist door snel ingrijpen te verhinderen dat de Duitsers al hun documenten
verbrandden - vond de wetenschappelijke missie één gegeven dat haar bijzonder
interesseerde: de aanwezigheid van de atoomphysicus Prof. Fleischmann te
Straatsburg.
Na de bevrijding van Eindhoven kwam aan het licht dat de Philipsfabrieken onder
Duitse pressie en contrôle enige instrumenten naar Straatsburg hadden moeten zenden,
die betekenis konden hebben voor atoomonderzoek. Toen de geallieerde troepen de
Rijn bereikten, althans de Waal bij Nijmegen, zorgde de wetenschappelijke missie
er voor dat drie flessen Rijnwater per vliegtuig ijlings naar Washington werden
vervoerd. Indien namelijk de Rijn koelwater leverde voor een uranium-atoomzuil,
zou het water stroomafwaarts sporen van radio-activiteit moeten vertonen.
Het onderzoek bracht niets verdachts aan het licht, maar Straatsburg was wel een
extra aanval waard. De stad werd in November 1944 door overrompeling genomen
in een snelle aanval, waarin de Alsos-missie de tanks volgde. Men zag er op toe dat
Fleischmann gevangen werd genomen, terwijl een detachement troepen de
universiteitsgebouwen omsingelde. De universiteitslaboratoria bleken in het geheel
niet voor atoomonderzoek te zijn ingericht. Na enig speurwerk vond men echter de
werkplaats die men zocht in een vleugel van het stadsziekenhuis (de medewerkers
van Fleischmann als artsen gekleed).
Reeds dadelijk zag men dat men hier te doen had met experimenten op bescheiden
schaal. En hoe de zaken in Duitsland verder stonden, leerde men niet van de
zwijgzame Fleischmann, doch uit een dagboek dat men in zijn laboratorium vond.
Hij had er met Duitse nauwkeurigheid zijn gesprekken met collega's van andere
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universiteiten in samengevat. De missie-Alsos wist nu genoeg. Triomfantelijk kon
zij naar Washington telegraferen: ‘Duitsland heeft geen atoombom en zal er
vermoedelijk binnen redelijke tijd ook geen hebben.’

[De sleutels van Antwerpen lagen op Walcheren]
DE SLEUTELS VAN ANTWERPEN LAGEN OP WALCHEREN, HET zwaar verdedigde
Nederlandse eiland aan de Scheldemond. Aan de overzijde van de zee-arm waren
de Canadezen bezig de Duitse troepen uit ‘de zak van Breskens’ te verdrijven. Maar
Walcheren, hoe zou men Walcheren aanvallen, dit vierhoekige eiland met zijn
duinrand vol kazematten, zijn kustbatterijen bij de dijk van West-Kapelle en zijn
geweldige bunkers landinwaarts? ‘Een ‘egelstelling’ in de geduchte ‘Atlantische
wal’, nagenoeg onneembaar, temeer omdat de Duitsers een geallieerde aanval ook
nog door inundatiestroken konden belemmeren - zulks voor het geval dat
landingstroepen zich op deze kust zouden vastbijten.
Volgens generaal Simonds, bevelhebber van het Tweede Canadese Legercorps,
bestond er slechts één mogelijkheid de Duitse tegenstand te breken: een
R.A.F.-bombardement met het zwaarste type bommen, om bressen te slaan in de
Walcherse dijken. Het laaggelegen polderland prijsgeven aan de zee, de Duitsers uit
hun centraal gelegen bunkers wegspoelen, met amphibievoertuigen door de dijkgaten
binnendringen en vijandelijke duinversterkingen van de achterzijde aanvallen. Volgens
Montgomery een uitvoerbaar plan dat van fantasie getuigde. Van militaire fantasie
welteverstaan, want geheel anders dan in het vrijwel ontvolkte kustgebied van
Normandië zou men bij deze invasiepoging een burgerbevolking van 60.000 als
ratten in de val sluiten. Wèl gaven Montgomery en Simonds opdracht de bevolking
enige dagen voor het bombardement - zonder aanwijzing van wat er dreigde - door
radioberichten tot vrijwillige evacuatie aan te manen, doch op dat moment hadden
de Duitsers de smalle verbindingsdijk tussen Walcheren en Zuid-Beveland, de
Sloedam, reeds afgesloten. Er waren trouwens geen verkeersmiddelen voor een
massale ontruiming van het ten dode gedoemde eiland.
Toen Dinsdagmiddag de 3de October 243 Lancasters de dijk van West-Kapelle
naderden, vluchtten de inwoners van het dorp naar hun kelders zoals men gewend
was te doen bij luchtalarm. Een
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groot aantal vond een schuilplaats in een keldergewelf onder de molen. Men kon
niet waarnemen wat er gebeurde. Deze keer was de dijk, een der grootste en sterkste
dijken langs de Nederlandse kust, het doelwit van de bommenwerpers. Zes
tons-bommen sloegen er grote gaten in. Het zeewater drong binnen, mensen in hun
kelders verdrinkend. Honderden kwamen ook om het leven door voltreffers op hun
kleine dorpshuizen.
Tegen de verwachting in, leidden de vernielingen bij West-Kapelle niet tot
overstroming van het eiland. De geallieerden meenden dat een tweede bombardement
hen nader tot het doel zou brengen. Zaterdag de 7de October richtten zij hun aanval
op de dijken ten Oosten van Vlissingen. Spoedig stonden alle Zuidelijke polders
blank. Boeren en dorpelingen met wagens en paarden, vee en wat haastig gered
huisraad, probeerden over dijkwegen het hoger gelegen Middelburg te bereiken.
Binnendijken, tot het poldersysteem behorend, beletten voorlopig een verdere
uitbreiding van de overstroming. Bovendien presten de Duitsers de burgerbevolking
om een nooddijk tussen Koudekerke en Oost-Kapelle op te werpen. Overbodige
moeite, omdat de R.A.F. haar derde aanval ondernam, deze keer op de dijken bij
Vere. Nu viel de vloed niet meer te stuiten. Van alle kanten stroomde het water over
akkers en weilanden.
De bevolking zocht schuilplaatsen in hooggelegen dorpskernen of binnen de
voormalige vestingwallen van Middelburg, Ook de Duitsers werden in de algemene
vlucht meegesleurd. Het wassende water verdreef velen naar de bovenverdiepingen.
Hier en daar zag men hoe zieken en gewonden door een zolderraam in een roeiboot
werden neergelaten. Nog steeds kon men hoog-liggende wegen met boerenkarren of
huifwagens berijden: de paarden aarzelden niet om in het water te stappen. Moedig
stortten zij zich in de golven. Maar de zee drong op, lijfde het eiland bij zich in: het
nu grotendeels onzichtbare eiland met zijn regelmatige ademhaling van eb en vloed,
die dagelijks twintig millioen kubieke meters zeewater door de dijkgaten binnenzoog
en weer loosde.
De vloedstromen ondermijnden huizen en ontwortelden bomen. Soms joegen
najaarsstormen over de watervlakte, die onder laagdrijvende regenwolken de donkere
tinten van een diepe zee vertoonde. Er werden veerdiensten tussen de centrale plaats
Middelburg en enige nog droge dorpskernen ingesteld. Meeuwen, even
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wit als de kapjes der Walcherse boerinnetjes, cirkelden om de kerktorens die des
Zondags nog steeds hun klokken bleven luiden. De bevolking leed in zwijgende
berusting. Zij kende nu de prijs, die voor de bevrijding moest worden betaald: niet
alleen vernielde huizen deze keer en vernietiging van bezit door brand, zoals op alle
slagvelden van Europa, maar bovendien nog de aantasting van de bouwgrond, voor
velen de basis van hun bestaan. Het zeewater doodde alle planten en bomen, het
groef diepe geulen door de akkers, sleurde stukken van de kostbare kleilaag weg en
doortrok de grond met zout. Ook indien men er in kon slagen dit land ooit nog eens
aan de zee te ontworstelen, zou het voor zeven jaren bedorven blijven.
Boeren met veeteeltbedrijven hadden nog getracht althans hun vee te redden door
hun koeien in het begin van de overstroming naar de hoge duinrand te drijven. Met
wat schuiten voederbieten hoopte men de dieren in leven te kunnen houden tot er
voldoende scheepsruimte zou beschikbaar zijn om het vee te redden. Toen men
eindelijk de beschikking kreeg over grote platboomde schuiten, bleken vele koeien
op de duinrand reeds door de koude nachten van de vroeg-ingevallen winter te zijn
bezweken. Sommige dieren waren in stroken land vol landmijnen om het leven
gekomen. Het reddingswerk vorderde langzaam. Het gebeurde dat een schuit vol vee
door de vloedstroom werd gegrepen en op prikkeldraadversperringen liep, vroegere
Duitse verdedigingswerken, door het water aan het oog onttrokken. Wanneer het
vaartuig hieruit niet kon worden bevrijd, verdorstten de koeien. Zij dronken dan
zeewater en stierven onder hevige pijnen. Het kon ook voorkomen dat het transport
bevredigend verliep, maar niet de redding bracht waarop men had gehoopt. Men zag
koeien, die in de koude van de zeewind een dikke wollige wintervacht hadden
gekregen maar wankel op hun poten stonden, soms na hun ontscheping op de
landingskade aarzelend en langzaam lopen en dan plotseling dood neervallen. De
zwijgende dood der weerlozen.
Intussen hadden de geallieerde troepen, onder het zware kanongebulder van het
slagschip Warspite, met hun landingsboten de aanval geopend op de gehavende dijk
van West-Kapelle. Ook op het andere hoekpunt van het eiland, na 36.000 granaten
op Vlissingen te hebben afgevuurd, wisten zij een bruggehoofd te vestigen. De
Duitsers capituleerden. De Schelde lag open.
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En terwijl op de brede zee-arm van Antwerpen honderden Liberty-schepen
verschenen, dikwijls in een krans van beschermende kabelballons, patrouilleerden
Britse ‘dukws’ en andere amphibievaartuigen over de water-wegen van Walcheren,
tussen rijen dode bomen. Zich door de nauwe straatkanalen der dorpen persend,
bracht de golfslag van hun witschuimend kielzog het wrakhout in de kamers der
overstroomde huizen in deining. En als zij met veel opstuwing van water een
boomgaard passeerden, ritselden de mosselschelpen, die als vruchten in de bomen
hingen.

[De oorlog naderde zijn einde]
DE OORLOG NADERDE ZIJN EINDE. NA DE PLANNEN VOOR DE geallieerde oorlogvoering
kwam de organisatie van de vrede in het zicht. En ieder wist: men krijgt eerder
onenigheid over de vrede dan over de voortzetting van de oorlog. Daarom zouden
begin Februari 1945 ‘de grote drie’ te Yalta, op de Krim, samenkomen om het gesprek
van Teheran te vervolgen.
Churchill en Roosevelt, op weg naar Yalta, meenden goed te doen vooraf in
samenspraak in een voorbespreking op het eiland Malta, hun opvattingen te preciseren
eer de ontmoeting met Stalin plaats vond. En zo stonden zij nu dan tegenover elkaar,
twee mannen, in menselijkheid, gevoel voor humor, rustige vastberadenheid en
breedte van visie ver uitstekend boven het duo Hitler-Mussolini. Met de vrede in het
zicht trachtten zij zich een voorstelling te vormen van de toekomstige wereld. Zij
probeerden daarbij te denken in de lijn der tradities van de democratieën die zij
vertegenwoordigden. Want bij alle macht hun geschonken, hadden zij nooit uit het
oog verloren slechts bij mandaat te regeren.
Eerst op dit moment openbaarde zich met volle scherpte het verschil aan inzicht,
dat tot dusver onder vele diplomatieke nota's was schuil gegaan of door de
hartelijkheid van hun omgeving was bemanteld. Roosevelt dacht in Amerikaanse
trant: hij wantrouwde iedere vorm van koloniale overheersing. De oorsprong van de
Amerikaanse onafhankelijkheid, het afschudden van het juk van het Britse koloniale
egoïsme, had het vrijheidsideaal der Amerikaanse democratie blijvend een
anti-koloniale tint gegeven.
Verschil in visie kwam reeds in 1941, nog wat aarzelend, tot uiting in de
Brits-Amerikaanse besprekingen over het Atlantisch Charter dat voor Churchill de
betekenis had van een democratische
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beginselverklaring tegenover het fascisme. Roosevelt zag er méér in. ‘Ik kan niet
geloven’, zei hij destijds al tegen Churchill, ‘dat men een strijd tegen
fascisten-slavernij zou kunnen voeren zonder tegelijkertijd alle volken over de gehele
wereld van een achterlijke koloniale politiek te bevrijden.’
De Amerikaanse neiging het Atlantisch Charter deze ruime uitleg te geven, werd
door de Britse staatslieden ternauwernood ernstig genomen. Men zag er slechts het
pathos in van een hooggestemd, min of meer propagandistisch idealisme. De
geschiedenis herhaalde zich. Voor de Europeanen was het Atlantisch Charter, evenals
vroeger de ‘14 punten van Wilson’, meer een buiging voor een ideaal dan een richtlijn
voor practische politiek. Voor de Amerikanen een ideaal dat voor verwezenlijking
vatbaar leek. Een paradox der moderne historie: de Europeanen, die hun mond vol
hebben over het Amerikaanse ‘materialisme’, zijn zelf zó ‘realistisch’-materialistisch
dat zij niet meer kunnen geloven in het idealisme van anderen. Zij konden het
anti-kolonialisme van de Amerikanen dan ook niet anders interpreteren dan als een
listige politieke manoeuvre om de Europese koloniale landen van hun bezit te beroven
ten gunste van de belangen der Amerikaanse export.
In het gesprek te Malta zag Churchill voor het eerst met volle scherpte welk gevaar
het Amerikaanse standpunt voor de toekomst van het Britse imperium en van de
kleinere koloniale mogendheden opleverde. Zijn opmerking dat het zelfbestuur der
koloniën kon worden uitgebreid tot een dominiumpositie voor alle koloniale gebreden,
maakte op Roosevelt weinig indruk. Slechts volledige vrijheid voor alle volken leek
hem een ‘oplossing’.
‘En als deze volken er nog niet aan toe zijn, de ommekeer niet kunnen doorstaan,
in chaos en ellende te gronde gaan door geforceerd-snelle experimenten waarvoor
wij ten slotte de verantwoordelijkheid dragen?’
‘Geeft deze “bezorgdheid” ons niet een wapen in de hand de bestaande
verhoudingen van macht en heerschappij te bestendigen?’
‘Wij willen slechts het tempo regelen, de vroegere koloniale volken tot vrijheid
opvoeden.’
‘Er is nooit bijzondere haast gemaakt met deze opvoeding. Hoeveel eigenbelang
zal ook verder meespelen in de regeling van het tempo?’
‘De Amerikaanse visie is te abstract. Wat gij democratie noemt,

P.J. Bouman, Revolutie der eenzamen

398
is in de Aziatische wereld, van zo geheel andere sociale structuur (die wij zoveel
beter kennen dan de Amerikanen), voorlopig niet te verwezenlijken. Vrijheid die tot
chaos voert, zal in haar tegendeel omslaan: de dictatuur, de communistische dictatuur
wellicht.’
‘Miskent ge in Uw Europese hoogmoed niet de krachten die in de Aziatische
volken schuilen? Wij weten ook wel hoe gevaarlijk experimenten met de vrijheid
zijn. Maar ze zijn in ons oog niet zo funest als het voortzetten van koloniale
verhoudingen, die op lange termijn bezien onvermijdelijk tot revoluties leiden, welke
voor het blanke ras noodlottig kunnen worden.’
‘Wilt ge een geslaagde korte termijn-politiek opofferen aan een onzeker beleid op
lange termijn?’
‘Is er een andere weg voor een staatsmansbeleid in grote stijl?’
‘En als de Russen zich - ik ga nu van Azië op Rusland over - op korte termijn van
een groot gedeelte van Europa meester maken en een aantal satellietstaten vormen
waarin zij de vrijheid meer beknotten dan wij in onze koloniën?’
‘Waarom zouden zij dat doen?’
‘Omdat hun leer tot een imperialisme in nieuwe vormen dwingt.’
Roosevelt zweeg. Hij probeerde zich in de Russische gedachtenwereld te
verplaatsen. Stalin was hem sympathiek. Maar het Russisch buitenlands beleid leek
ondoorgrondelijk als een sfinx. Was het wel mogelijk de Russen verstandelijk te
benaderen? Als men het gevoel liet spreken, had het Russische volk iets aantrekkelijks
voor de Amerikanen, iets van het spontane en frisse dat in West-Europa verloren
was gegaan. Roosevelt herinnerde zich, dat Eisenhower hem kort geleden nog had
gezegd: ‘In de edelmoedigheid van zijn instincten, in zijn vrolijkheid, in zijn gevoel
voor kameraadschap, en in zijn gezonde, directe kijk op de zaken van het alledaagse
leven, schijnt mij de gewone Rus een merkwaardige overeenstemming te vertonen
met wat wij de “gemiddelde Amerikaan” noemen.’
‘Ge hebt de Russen altijd gewantrouwd.’
‘Niet ten onrechte’, antwoordde Churchill, ‘ik heb alle waardering voor de militaire
prestaties van het Russische volk, maar wij weten mee te praten van de Russische
politiek, die na de Revolutie steeds was gericht op het ondermijnen van onze sociale
orde. Wij moeten onze-vrijheid verdedigen.’
Het gesprek liep dood. Eerst in de voor de hand liggende vragen
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over de verdere afwikkeling van zaken gedurende het laatste bedrijf van de oorlog,
vonden de staatslieden elkander weer. Zij zouden te Yalta één lijn trekken tegenover
Stalin's al te agressieve Balkanpolitiek en tegenover zijn plan, Duitsland voorgoed
als krachtige midden-Europese mogendheid uit te schakelen.
***
De Yalta-conferentie, Zondag de 4de Februari 1945 geopend, begon met enig
officieel vertoon. Men had wat foto's nodig, een filmopname en enkele vriendelijke
verklaringen. Op het terras achter de conferentiezaal, in het milde klimaat van de
Krim, stonden groepjes afgevaardigden in druk gesprek. Het waren de experts die
nooit mochten ontbreken doch zelden werden geraadpleegd. Onder hen bevond zich
in het gevolg van Roosevelt een hooggeplaatst ambtenaar uit Washington, Alger
Hiss, een van de in het geheim werkende Amerikaanse communisten.
Achter de façade der vriendelijkheid heerste een vrij grimmige stemming. Stalin
wist dat Churchill zich ongerust maakte over de snelle opmars der Russische legers
en vooral haar penetratie in de Balkan betreurde. De Britse premier kon zijn oude
stelregel van ‘het Europees evenwicht’ niet laten varen. Duitsland moest verslagen
worden, doch mocht niet totaal worden uitgeschakeld omdat men het later weer eens
kon nodig hebben als tegenspeler tegen Rusland. Bovendien had hij de Poolse
emigrantenregering te Londen herster van de Poolse staat beloofd. De Russen
daarentegen hadden over Polen hun eigen opvatting: zij vreesden de onafhankelijkheid
van een corrupt gebied, dat telkens in de geschiedenis als invalspoort voor de Duitse
legers had gediend.
Roosevelt, tot voorzitter van de conferentie gekozen (Stalin zag hem liever als
arbiter dan als medespeler van Churchill) beoordeelde de toekomst van Europa
optimistischer dan de Engelse minister. Het moest mogelijk zijn tot een afbakening
van invloedssferen te komen; het was daarbij in strijd met alle realiteit om te
ontkennen dat Rusland's invloed door de gewonnen oorlog zou worden versterkt.
In ieder geval moest in de laatste phase van de oorlog een of ander compromis
worden gevonden. De bemiddeling van Roosevelt bood daartoe de mogelijkheid.
Stalin wist hem te waarderen, de joviale Amerikaan. Voor het overige deed Stalin
zijn toezeggingen als
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voorlopige concessies. Indien de harde werkelijkheid het eiste, zou hij zich opnieuw
alle vrijheid voorbehouden. Het was de geest van Machiavelli, die rondwaarde: de
triomf van het realisme. Machtspolitiek, gerechtvaardigd door het landsbelang. Maar
in de analyse die de Florentijnse denker van het eigenbelang gaf, van het
onvermijdelijke menselijk en nationaal egoïsme, ontbreekt een beschouwing over
de betekenis van het wantrouwen, dat even onvermijdelijk uit deze politiek voortvloeit.
Wantrouwen, deze geduchte negatieve kracht in het historisch gebeuren, is de
irrationale impuls die alle berekeningen van het politieke intellect kan doorkruisen.
Degenen, die dit Trojaanse paard de veste binnenhalen, kunnen zeker zijn van een
geringere kans van slagen dan het tonen van vertrouwen biedt. ‘Realistischer’ dan
Machiavelli was wat dit betreft Gandhi, bouwend op zijn Satyagraha-ideaal. Wij
citeerden hem reeds: ‘Satyagraha kent geen vrees, daarom vreest zij ook nooit zijn
tegenstander te vertrouwen. Al heeft die hem twintig keer bedrogen, zo vertrouwt
zij hem voor de eenentwintigste keer. Immers, een onverwoestbaar vertrouwen in
de menselijke natuur is de essentie van dit geloof.’
***
Reeds een maand na de conferentie van Yalta bleek duidelijk dat niet op
medewerking van Stalin mocht worden gerekend. Het wantrouwen had overwonnen.
Voor Roosevelt die zich zó tegemoetkomend had getoond dat de goede
verstandhouding met Churchill er onder had geleden, was de houding van Stalin een
bittere teleurstelling. De 1ste April zond hij Stalin een telegram: ‘Ik kan niet de zorg
verhelen waarmee ik het ontbreken van vooruitgang zie in het ten uitvoer brengen
van de politieke beslissingen, welke wij te Yalta bereikten, speciaal die welke de
Poolse kwestie betreffen.’
Berichten die hij de volgende dagen uit Italië en uit Duitsland ontving waren nog
zorgwekkender. Strandde hij dan in het gezicht van de haven zoals Wilson zijn
levenswerk had zien mislukken? Zou het nog mogelijk zijn de Russen op de eerste
vergadering van de United Nations die eind April te San Francisco zou worden
geopend, tot andere gedachten te brengen? De president voelde zich vermoeid en
ziek; de reis naar Yalta had hem uitgeput. Daarna oefende de verdere gang van zaken
een zware druk op hem uit.
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Op advies van zijn artsen begaf Roosevelt zich voor herstel van gezondheid haar
Warm Springs in Georgia, naar de plaats waar hij door zwemoefeningen de gevolgen
van de kinderverlamming ten dele had kunnen overwinnen. Het was zijn geliefd
ontspanningsoord gebleven, plek van herinneringen, een buitenverblijf ook waar hij
veel huiselijk geluk had gekend.
Hij had er vroeger geworsteld met een physieke inzinking; hij had er gestreden
voor zijn zelfbehoud en voor zijn terugkeer in de maatschappij. Hoeveel moeilijker
was het echter het vertrouwen in mens en maatschappij te behouden na de ervaringen
van de laatste jaren. Sedert hij met Churchill voor het beeld van de sfinx had gestaan,
was de voorstelling die hij zich van de historie trachtte te vormen vertroebeld door
een ongerustheid welke hij niet geheel kon verklaren. Was hij dan tòch tekort
geschoten in het vertrouwen een verdere catastrophe te kunnen voorkomen? Had hij
gezondigd door zich accoord te verklaren met alle projecten tot vervaardiging van
atoombommen? Was hij onbillijk geweest tegenover Churchill en had hij Stalin een
ongemotiveerd vertrouwen geschonken? Deze laatste gedachte vooral deprimeerde
hem. Ondanks de twijfel die bij hem opkwam, liet hij de 12de April twee telegrammen
verzenden, beide op matiging tegenover Rusland aandringend: een telegram naar
Churchill naar aanleiding van het komende Lagerhuisdebat over Polen; het andere
aan gezant Harriman te Moskou.
Na deze opdracht begaf hij zich in neerslachtige stemming naar de studeerkamer
van zijn buitenhuis. Hij had toegezegd te poseren voor een schilder die zijn portret
zou schilderen. Met een zucht zette Roosevelt zich in de stoel achter zijn bureau. Op
enige vragen van de schilder gaf hij ternauwernood antwoord. Nog vóór de kunstenaar
zijn eerste schets had voltooid, zag hij tot zijn schrik de president langzaam opzij
glijden. Hij snelde toe, riep om hulp. Bewusteloos werd de president weggedragen.
De beroerte die hem had getroffen, maakte enkele uren later een einde aan zijn leven.
Van het vertrouwen dat altijd zijn plannen vorm had gegeven, zelfs zijn plan voor
de toekomstige vrede, was slechts een vage schets overgebleven - onvollediger nog
dan de eerste omtrekken van zijn portret op het schildersdoek.
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[Tien dagen voor het einde van de oorlog in Europa]
TIEN DAGEN VOOR HET EINDE VAN DE OORLOG IN EUROPA, had Churchill Stalin een
brief geschreven waarin de volgende passage voorkwam: ‘Het geeft niet veel troost
om in een toekomst te kijken, waarin U en de landen die ge beheerst plus de
communistische partijen in vele andere staten, alle aan één kant staan en degenen
verbonden met de Engels-sprekende landen en hun bondgenoten of dominions, aan
de andere kant. Het is duidelijk dat hun twisten de wereld aan stukken zouden
scheuren en ons allen, mannen die leiding gaven aan elk van beide kanten, en die
daarmede iets te maken hadden, voor de geschiedenis beschaamd zouden doen staan.
Zelfs het koers zetten naar een lang tijdperk van wantrouwen, van ongeoorloofde
handelingen en tegenmaatregelen daartegen, en van tegengesteld politiek beleid, zou
een ramp zijn die de ontwikkeling van de wereldwelvaart voor de massa's zou
belemmeren, welke alleen bereikbaar zou zijn door onze samenwerking.’
Hoe verklaren wij dat bij zoveel helder inzicht in de dreigende gevaren, de
overwinnaars van 1945 spoedig in twee kampen waren verdeeld, met een wederzijds
wantrouwen dat de somberste verwachtingen uit Churchill's brief aan Stalin overtrof?
Wie zal ooit de groei van dit wantrouwen beschrijven en in zijn historisch effect
meten? Wat hadden wij nog van Roosevelt als bemiddelaar mogen verwachten, een
van de weinigen die de gave van het vertrouwen bezat?
Een vraag als deze voert direct tot het probleem van ‘de man en zijn tijd’, het
leiding geven en geleid worden. De ideologieën die de massa's in beweging brengen
kunnen niet duurzaam afwijken van het individueel richtinggevoel, dat ieder mens,
soms slechts in kiem, kent. Het is een illusie, dit richtinggevoel aan de militaire
reglementen te kunnen ontlenen; het welt uit diepere bronnen op dan uit de
gehoorzaamheid aan het gegeven bevel en de herhaling van het geleerde lesje. De
eigen beweging van het richtinggevoel trotseert iedere wetenschappelijk-historische
analyse. Het behoort, zoals Jung (zie het motto voor dit boek) zei, tot ‘het eigenlijke
historische gebeuren, diep verborgen, door allen geleefd en door niemand bespied’.
Wij kunnen er slechts hier en daar een glimp van zichtbaar maken.
Leiders en geleiden vestigen soms hun hoop op revolutionaire handelingen van
individuele of collectieve machtspolitiek, als camouflage voor een nihilisme, dat zij
toch niet meer kunnen ontgaan. De
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revolutie der eenzamen is doorzichtig, het tegenspel der krachten die haar kunnen
stuiten echter onduidelijk. Geen wonder: groei en leven dringen zich niet met
luidruchtige formules op de voorgrond. Zij missen de bespraaktheid van het slecht
geweten. Zo is historisch gezien het wantrouwen ideologisch actiever en woordenrijker
dan het zwijgzame vertrouwen, dat de basis vormt voor alle vormen van samenleving.
Indien Sartre schreef: ‘De anderen, dat is de hel’, dan is dit één van de vele formules
van het wantrouwen die óók in de internationale politiek toepassing hebben gevonden.
Slechts de vergiftiging van het ‘ik’ kan tot dit wantrouwen jegens ‘de anderen’ leiden.
Het vertrouwen daarentegen kent niet ‘de andere’ maar ‘de naaste’, zelfs in het leven
der volkeren.

[Nog steeds dreven de Russische legers de Duitsers voor zich uit]
NOG STEEDS DREVEN DE RUSSISCHE LEGERS DE DUITSERS VOOR zich uit. Uit vele
partisanenbenden waren geordende regimenten gevormd. Het Russische leger won
nog voortdurend aan kracht, terwijl de Duitsers op hun vlucht buiten het
voorgeschreven groepsverband dreigden te geraken en er in moesten berusten dat
verschillende divisies in partisanenformaties uiteenvielen.
Vele dorpen in Oost-Duitsland ondergingen het lot dat de Russische dorpen in de
centrale vlakten hadden ondergaan. 's Nachts kon men in wijde omtrek brandende
boerderijen waarnemen. Op de wegen heerste een chaotische verwarring, een
voortdurend heen en weer trekken van Duitse vluchtelingen, buitenlandse arbeiders,
bevrijden uit concentratiekampen, deserteurs en gewonde Duitse soldaten: haveloze
benden van bleke vermoeide mensen.
De kreet ‘de Russen komen’, duizendvoudig herhaald, veroorzaakte een panische
schrik. Na al wat door pers en radio over de ‘bolsjewisten’ was meegedeeld, scheen
de vlucht een laatste uitweg. Maar vluchten betekende verstrikt geraken in
verkeersopstoppingen, doorgaans in de openlucht overnachten soms zelfs bij regen
of sneeuwstorm, in greppels dekking zoeken voor vliegtuigen, bagage achterlaten.
En als men enige honderden kilometers was gevorderd, bleken de wegen reeds te
zijn versperd door Russische tank-colonnes. Dan volgde een bevel tot terugkeer naar
de verlaten woonplaats (die men meestal geplunderd aantrof) - tenzij men het durfde
riskeren de tocht voort te zetten, Westwaarts, altijd Westwaarts.
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In April 1945, aan de vooravond van de slag om Berlijn, waren de troepen van Konev
diep in Saksen doorgedrongen. Zij hadden Bautzen en Kamenz genomen en rukten
nu op naar Finsterwalde om Riesa aan de Elbe te bereiken, terwijl het leger van
Pukhov over een breed front in de richting van de autoweg Berlijn-Dessau vorderde.
Toen het verre geschutgebulder van het snel-beweeglijke front te Weimar duidelijker
hoorbaar werd en de berichten van doortrekkende vluchtelingen een steeds
alarmerender toon kregen, besloot de directeur van het Hertogelijke Mausoleum de
kisten met de stoffelijke resten van het dichterpaar Schiller en Goethe, symbool van
‘das klassische Weimar’, naar een veiliger plaats te laten brengen. Hij had er reeds
meermalen met Berlijnse ‘instanties’ over gecorrespondeerd maar de laatste maand
zelfs geen antwoord meer ontvangen. Dan moest er dus eigenmachtig worden
gehandeld; alles beter dan deze nationale reliquieën in Russische handen te zien.
De vrachtauto, die de kist vervoerde onder toezicht van de chauffeur en een
politie-agent, liep reeds enige kilometers buiten Weimar in een verkeersstagnatie
vast. Dit betekende niet alleen een vertraging maar ook een bestorming van de auto
door vluchtelingen en lichtgewonde militairen, die zich van geen enkel protest iets
aantrokken en zich niet lieten weerhouden van het opstapelen van rugzakken, koffers
en dozen op de beide kisten, welke met zeildoek waren afgedekt.
Een uur later kon met horten en stoten worden verder gereden, totdat men opnieuw
strandde. Deze keer door een aanval van een laagvliegende Hurricane, die met
mitrailleurvuur alle voertuigen op de weg trachtte te vernietigen - volgens de
instructie, dat in dit stadium van de strijd de ontreddering van het verkeerswezen van
beslissende betekenis kon zijn. Ieder zocht dekking. Inslaande kogels joegen kleine
stofwolken op. Toen de chauffeur en de begeleider van de kostbare lading
terugkeerden, vonden ze het voertuig half gekanteld in een greppel. Het was door
een vrachtwagen opzij gedrongen, de benzineleiding lekte en een der achterbanden
was door een kogel opengereten. De militairen en vluchtelingen waren met hun
bagage verdwenen.
Uit vrees voor brandgevaar besloten de twee mannen de kisten in
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een bosje aan de rand van een naburig dorp te verstoppen en vervolgens naar Weimar
terug te gaan voor nadere orders.
Enige uren later vond de arts van het nabijgelegen dorp, die het bosje doorkruiste
afgaande op het hulpgeroep van een gewonde, tot zijn onnoemelijke verbazing de
beide kisten. Hij droeg ze 's avonds met een assistent naar zijn apotheek, waar hij ze
achter manden met lege medicijnkisten verstopte.
De as van Schiller en Goethe vond niet lang rust. De geest van het klassieke Weimar
was nu verplaatst naar zijn tegenpool van een demonische verwarring, waarin de
beschaving in rook en vlammen scheen onder te gaan. De ‘vernietiging’, geliefkoosde
term van de oorlogvoerenden, vooral door de Duitse dictators met voorliefde gebruikt,
had haar meest tastbare vormen aangenomen door zelfs de ziel te infecteren en de
strijd zijn laatste absurde consequenties te geven.
De beide lijkkisten verdwenen na het inslaan van een bom onder het puin van een
vallende muur. De arts zocht met zijn gezin een goed heenkomen; waarschijnlijk
kwam hij later in de Amerikaanse zône terecht - misschien gewond of zenuwziek.
Zijn huis in het Russische gebied werd door een dakloze boer weer enigermate
bewoonbaar gemaakt. Bij het afbreken van het onherstelbare gedeelte van de woning,
begin 1947, kwamen de kisten met het stoffelijk overschot van Schiller en Goethe
te voorschijn.
In Weimar heerste vreugde over deze onverwachte vondst. De Russische
plaatselijke commandant wilde gaarne medewerking verlenen om het Mausoleum
weer in oude luister te herstellen en bood een legerauto aan voor het transport. Of
met de as ook de geest van Schiller en Goethe op zijn plaats kwam, zal voorshands
een open vraag moeten blijven.

[Het pompeuze gebouw van de Rijkskanselarij was reeds]
HET POMPEUZE GEBOUW VAN DE RIJKSKANSELARIJ WAS REEDS grotendeels
uitgebrand. Bomtreffers hadden hallen, zalen en trapportalen doen instorten, zware
deuren van hun plaats gerukt en porfieren en marmeren platen gespleten of
versplinterd. Onder de betonnen vloer van dit mausoleum van het nationaal-socialisme
bevond zich, 15 meter diep, met een uitgang naar de tuin, de bunker die Hitler en
enige getrouwe volgelingen als woonplaats diende. Geheel anders dan Napoleon die
het strijdtoneel bij voorkeur van een heuveltop overzag, leefde Hitler van de
buitenwereld
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afgesloten, zonder, uitzicht, in een sfeer van onwezenlijke berekeningen. Zijn bunker
was bomvrij maar ook ontoegankelijk voor zon en wind. De Führer was met blindheid
geslagen. Terwijl de Britse en Amerikaanse legers reeds het Roergebied beheersten
en de Russen voor Berlijn stonden, bleef Hitler zijn fictieve krijgsplannen ontwerpen.
Alle zin voor realiteit scheen verloren gegaan. Voor de man die geestelijk en
lichamelijk reeds sterk was afgetakeld, kon slechts ‘verraad’ een verklaring bieden
voor de nederlagen, welke de Duitse troepen tegen overmachtige vijanden leden.
Begin April 1945 las Goebbels de Führer een passage voor uit Carlyle's
Geschiedenis van Frederik de Grote: het verhaal over de donkerste uren van de
Zevenjarige Oorlog, toen Frederik de Grote op het punt stond zelfmoord te plegen.
Plotseling veroorzaakte toen de dood van de Russische vorstin, Frederik's gevaarlijke
tegenstandster, een ommekeer in de internationale situatie. Pruisen ging rakelings
langs de afgrond, maar werd gered. ‘Tranen stonden de Führer in de ogen’, vertelde
Goebbels later.
Een week later, in de na-avond van de 12de April, wenste Goebbels de Führer
telefonisch geluk met de dood van Roosevelt. Was dit het wonder waarop men had
gewacht, geheel in overeenstemming met een horoscoop van Hitler's leven: na een
tijd van rampen, omstreeks half April een wending van het lot?
Met verdubbelde inspanning wijdde Hitler zich aan zijn fictieve strategie. Hij
gelastte een beslissende tegenaanval van de S.S. Obergruppenführer Steiner: men
zou de Russen terugslaan. Het bevel kon niet worden uitgevoerd. Hitler had voorts
veel hoop gesteld op een leger onder generaal Wenck dat uit het Zuiden zou komen
om de hoofdstad te ontzetten. Waar bleef Wenck? Kon ook in dit geval verraad in
het spel zijn?
Eerst na de onderhandelingen die Goering en Himmler met de Engelsen en
Amerikanen hadden geopend; eerst toen de Russische tanks in de voorsteden van
Berlijn waren doorgedrongen en granaten in de tuin van de Kanselarij vielen, moest
Hitler toegeven dat het einde van de grote strijd naderde. En hij gaf bevel fabrieken,
bruggen, stuwdammen en gebouwen op te blazen. Hij wenste het Duitse volk in zijn
val mee te slepen. Dat deze bevelen niet volledig werden uitgevoerd, had men aan
Speer te danken, een van de weinigen die aan de toekomst dacht.
Alle getuigenissen welke tot ons zijn gekomen over de laatste
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dagen van de Führer in zijn Führerbunker - een drama dat voldeed aan de eis van
eenheid van tijd, plaats en handeling - schetsen het groteske contrast tussen
werkelijkheid en verhitte fantasie. Tenslotte, in een moment van ontnuchtering,
verklaarde Hitler dat hij zelfmoord zou plegen. Hij liet zich in het huwelijk verbinden
met Eva Braun, nam afscheid van zijn vrienden, trok zich terug in zijn kamer en
schoot zich een kogel door het hoofd. Zijn vrouw nam vergif in. De lijken werden
volgens een vooraf getroffen regeling naar de tuin gebracht, met benzine overgoten
en verbrand. Zo was de ‘Götterdämmerung’ de 30ste April geëindigd in een duidelijke
daad van vernietiging, die een tragedie van hoogmoed en vereenzaming afsloot.
Hitler was de dood ingegaan in de stellige overtuiging, dat al zijn
vernietigingsbevelen waren uitgevoerd en dat het Duitse volk met hem ten gronde
ging. Niet de wijze waarop Hitler zelfmoord pleegde, maar het uitstel daarvan tot de
30ste April 1945 gaf de proef op de som. ‘Groot’ kan een staatsman slechts zijn in
verbondenheid met zijn volk. In 1943 had Hitler door zijn zelfmoord zijn volk kunnen
dienen, in 1945 lag zijn zelfmoord niet meer in het historische vlak. Zijn daad was
toen, in de zekerheid dat hij het volk in zijn zelfvernietiging had meegesleurd in
grenzenloze overschatting van het ‘ik’, nog slechts een feit van psycho-pathologische
betekenis. De vernietigingstaktiek van 1943-1945 blijft een historisch zinloos
hoofdstuk uit de geschiedenis van het Duitse volk.

[Onder stromende regen begon de 24ste Juni 1945 te Moskou]
ONDER STROMENDE REGEN BEGON DE 24STE JUNI 1945 TE MOSKOU de
overwinningsparade van het Rode Leger. Een grootscheeps schouwspel, zoals menig
vroeger défilé. De dag was uitgekozen om Stalin de honderden veroverde Duitse
vaandels en banieren te tonen, buit van vele slagvelden, van Stalingrad bovenal.
Op het dak van het Lenin-mausoleum, met maarschalk Zhukov aan zijn zijde,
volgde Stalin de opmars van de garderegimenten, de cavalerie, de tanks. Boven de
stad dreunden de formaties van de luchtmacht. Maarschalk Rokossovsky, die de
leiding had van de parade, stelde er prijs op zijn beste divisies te demonstreren. Maar
het hoogtepunt van de dag vormde deze keer niet het langstrekken van enkele der
meest roemruchte legerafdelingen, doch een symbolisch betoon van hulde aan Stalin:
de veroverde vaandels en banieren werden aan zijn voeten neergeworpen.
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Steeds hoger werd de opstapeling van vlaggedoek op de stoep van het mausoleum.
Uiterlijk onbewogen zag Stalin neer op de nationale emblemen van de verslagen
tegenpartij. Hij kende de historische achtergrond van deze plechtigheid. Zó hadden
in 1812 de troepen van Kutuzov de buitgemaakte Franse vaandels voor tsaar
Alexander neergelegd. Nu lagen de swastika-tekens van Hitler op de plaats waar
ruim honderd en dertig jaar geleden de adelaars van Napoleon en de Franse driekleur
werden vertreden.
Voor de laatste maal in de geschiedenis misschien, waren aanvallers in de
onmetelijke ruimten der Russische vlakten doodgebloed. In de lucht daverden
bommenwerpers, het strijdmiddel dat voor geen afstand terugdeinst. Wat betekenden
eigenlijk nog die divisies, die daar over het Rode Plein marcheerden of als
gemechaniseerde eenheden voortrolden? Er waren ogenblikken dat zij door zware
buien aan het oog werden onttrokken. Maar de luchtvloot bleef hoorbaar. Uit de
laaghangende regenwolken sloeg het geluid neer, weerkaatst door de muren van het
Kremlin.
***
Vroeg in de morgen, de 6de Augustus 1945, kondigden sirenes te Hiroshima de
nadering van Amerikaanse vliegtuigen aan. Dit gebeurde de laatste tijd vrijwel
dagelijks. Soms gold het luchtalarm een vliegtuig van de Amerikaanse weerdienst,
een meteorologisch verkenningstoestel, dikwijls ook sterke formaties van het type
B-29, terugkerend van nachtaanvallen op de naburige steden Kure, Iwakuni en
Tokuyama. Waarom hadden de Amerikanen Hiroshima, met haar kwart millioen
inwoners in zes stadskwartieren op de delta van de Ota-rivier, tot dusver ongerept
gelaten?
Niemand kon hiervoor een redelijke verklaring geven. De stad zou nog wel aan
de beurt komen, meenden de pessimisten. In het algemeen heerste echter een stemming
van kalme berusting. Aan het geregeld luchtalarm was men nu wel gewoon. De
sirenes klonken de 6de Augustus niet anders dan de vorige dagen. En reeds tegen
acht uur gaven zij het signaal ‘alles veilig’. Even later werden echter toch weer drie
vliegtuigen gesignaleerd, kennelijk verkenningstoestellen, die op zo grote hoogte
vlogen dat hun gebrom in de ochtendrukte van het stadsverkeer bijna niet hoorbaar
was.
Kwart over acht precies, vrijwel geluidloos, een verblindende lichtflits. Een stille
explosie van onmetelijke kracht, zó plotseling

P.J. Bouman, Revolutie der eenzamen

409
dat niemand er zich rekenschap van kon geven wat er gebeurde. Voor tienduizenden
een overrompelend snelle dood, voor tienduizenden een lijden van enkele uren of
dagen en voor een even groot aantal een langzaam wegkwijnen. Slechts enige
overlevenden wisten een ordelijk verhaal van hun belevenissen te doen.
Een verhaal van instortende huizen, dood en verderf tussen brandende puinhopen,
het verbijsterend ronddolen van gewonden in geschroeide kleren. Velen sleepten
zich naar de rivier, dronken van het radio-actieve water, gaven over en stierven. De
intense hitte op het ogenblik van de explosie had sommige vrouwen de figuren van
hun kimonostoffen in de huid gebrand. Later, toen men doordrong naar het centrum
van de ontploffing boven de binnenstad, zag men menig wonderlijk effect van straling
onder hoge druk. De stenen gevel van een bankgebouw vertoonde als een soort
schaduwbasreliëf het silhouet van een man met een ladder, die daar aan het werk
was geweest.
Het meest enerverend was het gejammer der gewonden in het eerste etmaal na de
ramp. Alle ziekenhuizen waren verwoest, artsen en verpleegsters gedood. Eerst 's
avonds voer een marinevaartuig de rivier op om de komst van een hospitaalschip
aan te kondigen. Maar zelfs een vloot van hospitaalschepen had de tienduizenden
gewonden niet kunnen redden.
Er viel ook niet aan te denken zestig of zeventig duizend doden te bergen. Het was
alsof er brandende benzine over een mierenhoop was geworpen: het krioelen der
verminkten en gewonden gaf meestal slechts een verplaatsing van ellende. Wat
wilden de blinden die, soms groepsgewijze, langzaam voortschuifelden en slechts
bij uitzondering een één-ogige als gids vonden? Welk nut had het voor de roodhuidige
verbranden langs de wegen zich nu en dan weer enige meters voort te slepen? Bij
opkomende vloed verdronken de zwaargewonden, die bij laag water langs de
rivieroever het bewustzijn hadden verloren.
Velen die nog konden lopen, bereikten de tuinen langs de buitenrand van de stad.
Zij meenden er veilig te zijn, maar liepen nieuwe verwondingen op toen een windhoos,
bomen ontwortelend, over de vlakte streek: een atmosferische storing door het verschil
in luchtdruk boven de brandende stad en haar omgeving.
Men hoorde gissingen en geruchten. Wat was er eigenlijk gebeurd? Niemand
herinnerde zich een explosie te hebben gehoord;
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slechts het flitsend witte licht was waargenomen. Er werd beweerd dat de Amerikanen
een soort magnesiumpoeder hadden neergeworpen, dat ontbrandde bij de aanraking
met de electrische draden van de tram.
Eerst de 7de Augustus deed de radio een mededeling: ‘Hiroshima leed aanzienlijke
schade. Vermoedelijk werd een nieuw type bom gebruikt. Een onderzoek is ingesteld’.
Enkelen hadden over de korte golf echter reeds een Amerikaans radiobericht
opgevangen: de officiële aankondiging van de in de strijd geworpen atoombom,
tweeduizend maal sterker dan de grootste bom, die tot dusver in de oorlog dienst had
gedaan.
11.02 in de morgen van de 9de Augustus werd de uraniumbom die boven Hiroshima
ontplofte, gevolgd door een nog veel krachtiger plutoniumbom boven Nagasaki.
Voor de Japanse natuurkundigen, die met hun meetinstrumenten naar de verwoeste
steden trokken, was het gebeurde geen raadsel meer. Zij hadden de vooruitgang der
kernphysica gevolgd; één van hen was er reeds in geslaagd een cyclotron te
construeren. Slechts de laatste stap, het vinden van de technische schakels die tot de
destructieve toepassing leidden, hield nog vele geheimen in. Het was duidelijk dat
men het hoofd moest buigen voor het onbarmhartig technisch vernuft van de
tegenpartij.
De 15de Augustus maakte keizer Hirohito op doffe eentonige toon door de radio
bekend, dat hij na lang nadenken over de toestand van het Japanse rijk de nederlaag
meende te moeten aanvaarden. Te Hiroshima hoorde men zijn verklaring door een
luidspreker op een van de muurresten van het verwoeste station. Puinruimers,
verpleegsters en soldaten luisterden in devote aandacht. Er moesten goede gronden
zijn voor het keizerlijk besluit; welk een offer bracht de keizer door zich te
verwaardigen zich rechtstreeks door de radio tot het publiek te spreken! Dit offer
alleen reeds dwong tot nederige instemming. Als de keizer sprak, moest het volk
gehoorzamen: het Amerikaanse bezettingsleger kon op een goede ontvangst rekenen.
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[Zoals kleine waterloopjes zich tot beken verenigen en beken tot
rivieren]
ZOALS KLEINE WATERLOOPJES ZICH TOT BEKEN VERENIGEN EN beken tot rivieren,
vloeiden groepen vluchtelingen samen op de grote wegen naar het Westen. Een trek
Westwaarts in brede golfbewegingen: eerst de wanhopigen die in de winter 1944/45
vóór de Russen uit dreven, daarna degenen die tussen de Russische legers in op drift
sloegen, vervolgens zij die in paniekstemming vluchtten door de wraaknemingen,
welke Russische soldaten zich in de bezette gebieden veroorloofden. Tenslotte de
‘uitgewezenen’, die volgens de besluiten van Yalta de Poolse grenslanden moesten
ontruimen. Doch daar tussendoor ook gevluchten uit Sudetenland, Oostenrijk,
Hongarije en Zevenburgen.
Eerst drie millioen, later zes, zeven millioen, uiteindelijk meer dan tien millioen
- millioenen meer dan de ‘Grote Volksverhuizing’ uit het grijze verleden in beweging
bracht. De ontworteling van mensen, kenmerkend voor iedere oorlog, had in 1945/46
een omvang aangenomen die voor het menselijk getalbegrip niet meer was te
omvatten. Doch ook indien wij ons de hulpmiddelen voor het overzien van enorme
hoeveelheden konden verschaffen, zou het tellend waarnemen ons nog niet de weg
wijzen naar het vermenigvuldigend benaderen van de millioenenvoudige herhaling
van individueel leed. Soms is massaal lijden zichtbaar, soms blijft het verborgen in
een sfeer van verwarring en ruw geweld. In de duizenden Russische dorpen, onder
de stoomwals der Duitse opmars verpletterd, viel het slechts te gissen. Duidelijker
waarneembaar was het in de concentratiekampen, het meest ‘openbaar’ op de wegen,
die naar het Westen leidden: de kanalen waardoor zich de stromen ‘Ostflüchtlinge’
persten.
Mannen, vrouwen en kinderen. Vrouwen en kinderen vooral, voortsjokkend op
versleten, bemodderde schoenen, verkleumd door de ellende in tochtige
nachtkwartieren (een verlaten schuur of een ontruimd schoolgebouw meestal). Enkelen
beschikten over paard en wagen; velen vervoerden bagage in kinderwagens, de
meesten droegen rugzakken, koffertjes en dozen. Sommige vrouwen torsten op
Chinese manier een zuigeling in een draagdoek op de rug. Het verlies van vrijwel
alle bezit en het losslaan uit alle arbeidsverhoudingen oefenden op iedere groep
verschillende invloed uit: zij waren voor de huisvrouw, die woning en meubels in
de steek had gelaten, van andere betekenis dan voor de boer, die zijn akkers moest
prijsgeven. Voor ieder beduidde de plotselinge
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bezitsloosheid echter een afscheid van het verleden, een vereenzaming bij het
meedrijven in de horde, waarvoor slechts één uitwijkmogelijkheid bestond: de
hechtheid van het gezin. Maar vele gezinnen waren reeds onvoltallig. En tijdens de
vlucht werden nieuwe verliezen geleden.
Bij de overschrijding der Amerikaanse of Britse zônegrenzen, na desinfectie en
registratie, begon het afwachten in de doorgangskampen - totdat het transport naar
de ‘plaats van bestemming’ was geregeld. Velen glipten clandestien de grenzen over
om familieleden of kennissen in de West-Duitse bezette gebieden te bereiken. Wie
in het raderwerk der grote kamp-organisaties belandde, had slechts af te wachten
wat door de autoriteiten werd beslist; opneming in permanente kampen of
inkwartiering in dorpen vol évacué's uit naburige verwoeste steden.
De aangekomenen voelden het wantrouwen dat hun tegemoet sloeg, de koele
afwijzing van de gevestigden, de bevoorrechten. Ze wisten dat in deze West-Duitse
samenleving geen plaats voor hen was, voor hen, de paria's van de wegen en de
kampen. Onder de druk van het nationaal-socialistisch collectivisme was het
wantrouwen van mens tot mens gestegen. Oorlogsgeweld, onzekerheid over het lot
van vermiste bloedverwanten, voedselschaarste en woningnood hadden velen verhard
en in een afweerhouding gebracht, die medelijden met anderen uitsloot.
Talrijk waren de vluchtelingen, die uit het minderwaardigheidsgevoel, nu op
liefdadigheid te zijn aangewezen of slecht betaalde arbeid ver beneden eigen kracht
en kunnen te moeten aanvaarden, de indruk maakten van hooghartigheid. Zij wekten
ergernis door hun snoeven op alles wat zij hadden achtergelaten. Daarbij kwamen
de nerveus-neerslachtige heimwee-stemmingen, versterkt door geografische
verschillen tussen de oude en de nieuwe woonplaats. Wie vroeger in het
Sudetengebergte of in het Silezisch bergland had geleefd, kwam soms terecht in het
Holsteinse drassige weilandgebied, wie in de Pommerse laagvlakte was opgegroeid,
in de Beierse Alpen; katholieken in protestantse omgeving, protestanten in katholiek
milieu.
Er waren dorpen, welke in enkele weken hun inwonertal zagen verdubbelen. Zelfs
in de verwoeste steden waar iedere woonruimte tot de laatste vierkante meter werd
benut, drongen tienduizenden vluchtelingen binnen.
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Intussen kwamen nog voortdurend nieuwe verdrevenen in de doorgangskampen aan.
Het was wel stiller op de wegen geworden, de tussenruimten tussen de opgejaagde
groepen begonnen groter te worden. De snelle opeenvolging van vloedgolven was
overgegaan in de kabbeling van kleine golven - doch steeds: Westwaarts. In
onafgebroken herhaling: bagage-torsende grijsaards, krakende overbelaste
kinderwagens, moeders met kleine kinderen. Zuigelingen, slapend tegen de schouders
van hun moeders, kleuters, wat oudere kinderen, zorgend voor de kleintjes - kinderen,
vermoeid en niet-begrijpend.
***
Waarom laat de geschiedschrijving zo hardnekkig de kinderen buiten beschouwing?
Rembrandt's Nachtwacht toont de sterk belichte gestalte van een klein meisje, dat
zich niets schijnt aan te trekken van het wapenrumoer om haar heen. Een centrale
figuur zelfs dit kind, dat in zijn verschijning de bedrijvigheid der schuttersfiguren
tart.
De muze der geschiedenis heeft het kind minder eer bewezen dan Rembrandt. Zij
gaf het slechts zelden een plaats in het historisch verhaal en liet het doorgaans in het
duister. Waarom? Omdat het kind geen actieve rol speelt in het historisch gebeuren?
Maar staat de onschuld dan geheel buiten de schakels van oorzaak en gevolg? Blijft
het passieve lijden der onmondigen geheel buiten het historisch proces? Beperkt de
geschiedenis zich tot de oorzakelijke verklaring van het handelen of laat zij ook licht
vallen op de gevolgen van dit handelen, zelfs indien het resultaat er van voorlopig
niet veel meer is dan een verschrikt, niet-begrijpend buigen voor de slagen van het
lot?
De weerspiegeling van geweld in het open kinderoog, de vragend-verwarde
interpretatie van veel ruw gebeuren in de geest van het kind, benaderen de kern van
het zin-loze misschien beter dan menige drogreden, die de volwassene ter
rechtvaardiging voor zijn daden zoekt. Alle argumenten tot legitimatie van de oorlog,
van het fabeltje der zelfverdediging tot het aanmatigend willen bestraffen der
tegenpartij, miskennen de aanwezigheid van het schuldloze kind in deze wereld. Men
zou de oorlog kunnen definiëren als een collectieve schuld van alle volwassenen
jegens het kind. Dwars door de indeling vriend-vijand heen, loopt de scheidslijn
jong-oud, waarin de leeftijdsgroep tussen vier en tien jaar de meest kwetsbare is.
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Er bestaat geen enkele aanleiding, om in de historie der volkeren de onbevangenheid
der prille jeugd buiten beschouwing te laten. Hoe beschamend zou echter een
geschiedenis der beide wereldoorlogen uitvallen indien daarin eens werkelijk
nauwkeurig werd beschreven wat de oudere leeftijdsgroepen de jeugd aandeden. En
hoe indien het mogelijk ware de historie te beschrijven van het standpunt der kinderen;
hun oordeel over deze wereld, gezien door een floers van kindertranen?
Men stelle zich gerust. Wij volwassenen zullen ons niet op dit gladde ijs begeven.
Wij laten onze waanwijsheid niet belagen. Waar het kind even om de hoek kwam
kijken van ons historisch geweten, joegen wij het haastig terug - laat het zich
verschuilen achter de rokken van zijn moeder. Wij willen het liever niet zien.
***
Tegenover de puinrand in het frontgebied in 1918, vertoonde Europa in 1945, nog
voor het opruimingswerk ter hand was genomen, puin over grote oppervlakten in
honderden steden en dorpen, die als een getuigenis golden van een soms grote
architecturale historie. Op het eerste gezicht: woestijnen van puin in een onafzienbare
eentonigheid van vergruisde huizen en monumenten. Bij nader inzicht: een variatie
van vormen waarin het rijke verleden doorschemert. Ook de stenen en de muurbrokken
spreken. Zelfs puin is veelzeggend voor hen die zoveel van de taal der verwoesting
verstaan, dat zij de werkelijkheid daarachter kunnen zien.
Het zandsteen van het ingestorte middeleeuwse gebouw vertoont in kleur en
breukranden zo geheel iets anders dan brokken beton, dikwijls in de wind
schommelend aan lange draden van ontrafeld vlechtwerk. Vooral in het Roergebied,
te Essen, Dortmund en andere plaatsen, geven eerst de betonruïnes een volledige
indruk van de zielloosheid van veel moderne utiliteitsbouw. Soms ontwaart men dat
een betonskelet, met wat afhangende slierten vloerresten, eigenlijk meer ruïne kan
zijn dan een naar eerste indruk veel zwaarder verwoeste gotische kerk.
Betonruïnes zijn grauw, bij regenweer veel troostelozer in hun druipende natheid
dan zandsteen- of baksteenruïnes. En nergens daalt het regenwater in zo'n
verscheidenheid van straaltjes neer als langs de dakspanten van stukgeschoten stations,
de meest naakte van de weer in gebruik genomen gebouwen.
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In het voorjaar bloeit op de zandsteenhopen van Münster de vlierstruik. Zij accentueert
verrassende doorkijkjes door muurgaten en verbogen tuinhekken. De historie laat
zich hier niet terugdringen; zij getuigt in deze steenvormen en in de lijn van
doorzichtige, gekartelde torens of in de geschonden welving van een kerkportaal,
van een Europese geest welke niet door enige militaire handeling van de aardbodem
kon worden weggevaagd.
Een geheel eigen aspect vertonen verwoeste fabrieken. Zij kenmerken zich door
enorme staalconstructies boven vernielde muren uitrijzend. Geen uitgestrekter
vernielingen dan bij Krupp. Essen, door 1600 stukken geschut verdedigd, werd eerst
in 1944 zwaar getroffen. Verdere luchtaanvallen schakelden de ene na de andere
Kruppfabriek uit, totdat een tiental hectaren verwrongen ijzer- en staalresten tussen
geblakerde brokken steen de plaats aanduidden waar eens de machtigste
wapenindustrie van Europa had gestaan. Na de capitulatie betrok een geallieerde
contrôle-commissie Villa Hügel.
Slechts een locomotievenwerkplaats kon weer in gebruik worden genomen. Men
constateerde overigens spoedig, dat de chaotische vernieling der fabriekscomplexen
vele van de zwaarste machines en werktuigen niet had kunnen vernietigen. Zij
trotseerden brand en de scherfwerking van bommen.
In een der grote mechanische werkplaatsen staan nog de betonmuren. Twee
300-tons loopkranen, met afhangende kettingen en haken, rusten roerloos op de
muurrails. Door het half weggeslagen dak ziet men wolken langs drijven en een stuk
heldere lucht. Zelfs het zonnigste voorjaarsweer kan echter niet de beklemming
wegnemen van dit doodse gebouw, dat in zijn midden, als een soort verlaten altaar
der techniek, een 3000 tons-smeedpers bergt: een massieve hydraulische pers die
vroeger blokken staal van enorme omvang omklemde. Nu staat het logge gevaarte
in roestige rust, in afwachting of het hog ooit eens in werking zal komen. Het enige
leven dat wij in deze geschonden fabrieksruimte waarnemen, is het speelse fladderen
van een paar verdwaalde vlinders. Hun witte vleugeltjes bewegen druk tegen de
achtergrond van het donkere staal der smeedpers. Dan omcirkelen ze de kettingen
van de loopkranen, hoger en hoger, tot zij hun weg vinden door een der gaten van
het dakgewelf - de blauwe hemel tegemoet.
***
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Achter de zichtbaarheid van het puin staat de gedeeltelijk onzichtbare ontreddering
van mens en maatschappij. Zij is de gevaarlijkste vorm van vernieling, de moeilijkst
herstelbare. In de nood kwamen de beste en de slechtste menselijke eigenschappen
boven. De negatieve krachten vonden in de gebombardeerde steden en in de
politiek-militaire verdrukking der persoonlijkheid hun natuurlijke woonplaats: het
was alsof de ruïnes voor hen waren geschapen. Zij nestelden zich in alle hoeken en
holen van deze geschonden wereld en dienden zich luidruchtiger aan dan het goede
dat in stilte werkte: de rustige offervaardigheid van de vrouwen vooral, die in de
chaos van het laatste oorlogsjaar letterlijk voor hun kinderen door het vuur gingen.
In heel Duitsland bloeide de zwarte handel, gevoed uit vele duistere bronnen, soms
uit gestolen geallieerde legervoorraden. Het bezettingsleger van de overwinnaars,
gedemobiliseerde Duitse soldaten, vrijgekomen krijgsgevangenen, heen en weer
trekkende D.P.'s, displaced persons, de opstuwing van ‘Ostflüchtlinge’ en naar de
steden terugtrekkende geëvacueerden, hielden de bevolking voortdurend in beweging.
Men had geen vaste plaats meer in deze wereld. En wie nog meende houvast te
bezitten, werd door honger op het hellend vlak gebracht. De rantsoenen waren laag;
wie in leven wilde blijven, moest proberen ‘zwart’ te kopen. Voor alle goederen
stonden officiële prijzen genoteerd, maar in werkelijkheid golden de veel hogere
prijzen van de ‘vrije markt’. Lonen, salarissen en pensioenen waren op het officiële
prijspeil gebaseerd. Men richtte zich echter naar het andere prijsniveau.
Uit alle steden zag men een dagelijkse uittocht naar het naburige platteland, een
wekelijkse trek naar verder verwijderde streken waar de boeren zich minder
terughoudend toonden. Wie levensmiddelen kon bemachtigen, kwam in de verleiding
deze verder te verhandelen en met de ‘zwarte’ opbrengsten daarvan weer andere
‘zwarte’ goederen, vooral textiel, te kopen. Normale arbeid tegen door de overheid
vastgestelde lonen degradeerde voor velen tot een bijkomstigheid.
Er heerste honger ook naar vermaak en ontspanning; voor jonge meisjes de
verlokking van toenadering tot de bevoorrechte buitenlandse militairen. Velen
trachtten zich door spel en weddenschap te verrijken. Men geloofde aan
wonderdoeners en charlatans. Er was soms slechts een zwakke aanleiding nodig om
tot misdaad te

P.J. Bouman, Revolutie der eenzamen

417
komen. De begeerten waren geprikkeld, de psychische remmingen verzwakt; in de
politieke verwording had men, evenals in de oorlog, een leerschool voor aanwending
van brute kracht doorgemaakt.
Een index voor de sociale ontwrichting vormden de honderdduizenden zwervende
kinderen van tien tot zestien jaar. Kinderen, die hun ouders hadden verloren of die
hun familie waren ontlopen. Verdwaalden. Zij trokken in groepjes rond, overnachtend
in stationswachtlokalen (Bahnhofsbunker), van diefstal, bedelarij, zwarte handel of
prostitutie levend. Soms traden zij in dienst van zwarte handelaren, die deze jonge
vagebonden voor strooptochten op het platteland wisten te gebruiken. De politie
stond machteloos. De gevangenissen waren overvol. Tehuizen voor daklozen waren
gevuld met zieke en oude vluchtelingen. Bovendien, wie van zwarte handel leefde,
kon zich de luxe veroorloven zich nergens te laten registreren, daarmede de ontvangst
van bonkaarten prijsgevend.
Het gezinsleven lag onder de druk van de afwezigheid van vele vaders ergens in
krijgsgevangenschap, of was voorgoed gebroken door de dood van man of vrouw.
Het was gespleten door de staatsopvoeding van de jeugd, die daardoor dikwijls
definitief van de ouders was vervreemd. De overvolle huizen, het samenhokken van
velen in één kamer, bunkerruimte of ‘Lager’-loods ontnam bijna alle intimiteit aan
het kleine groepsverband waarin het kind zich van zijn mens-zijn bewust moest
worden gemaakt. Wij beschrijven in enkele woorden de ontreddering in Duitsland.
Maar het aantal verdrevenen over de gehele wereld wordt op zestig millioen geschat.
Zo goed echter als het puin der verwoeste steden nog iets van de cultuur van het
verleden liet doorschemeren, ontbrak ook in het puin der menselijke verhoudingen
zelden het patroon van betere menselijke relaties. Toen de verwoesting van geest en
materie haar hoogtepunt had bereikt, was het eerste tegenspel der constructieve
krachten reeds zichtbaar.
***
Een geldstelsel verdraagt drastische sanering. Geestelijke nood, voortvloeiend uit
de inflatie van het woord, heelt slechts door de tijd. En dan alleen nog met God's
hulp, verklaarde Martin Niemöller in een toespraak tot de vertegenwoordigers der
Belijdende Kerk, 6 Januari 1946 te Frankfort aan de Main. Men was nu weer vrij om
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te spreken. Maar kòn men spreken? ‘Men kent niet meer de waarde van het menselijk
woord. Waar luistert, vandaag de dag, een mens nog naar het woord? Eigenlijk zijn
wij er aan gewend geraakt, dat ieder woord leugen is. Wij hebben te véél geboord.
Wij geven er niet veel meer om, en of het nu Amerikanen, Engelsen of Fransen zijn,
die spreken, allemaal hebben ze er onder te lijden, dat men bij ons de waarde van
het woord niet meer kent.
Ieder lijdt onder deze ontwikkelingsgang, want woorden zijn verdacht geworden.
Ik weet niet, of ook het Christusgetuigenis van de Kerk niet maar in het luchtledige
weerklinkt. In oorlogstijd zat er aan een woord waarvan men meende dat het tegen
de stroom inging, veel vast; maar tegenwoordig, tegenwoordig is er geen moed voor
nodig, nu is het woordgetuigenis bij voorbaat met verdenking belast. Dat heeft het
misbruik van het woord gedurende de laatste tijd ons gebracht.’

[De dierentuin, zelf nog ruïne in de verwoeste stad]
DE DIERENTUIN, ZELF NOG RUÏNE IN DE VERWOESTE STAD, WAS onlangs heropend.
Hij had slechts weinig te bieden voorlopig, maar vormde voor de stadsbevolking een
niet te versmaden recreatieoord - een oase in een stadswijk van puinstraten.
Men betaalde de entreeprijs met een wat meewarige glimlach, wetend dat men
geen waar voor zijn geld mocht verwachten. Men kwam, gedreven door een
nieuwsgierige belangstelling, min of meer om te constateren wat verloren was gegaan
- vooral de vroegere vaste bezoekers. De aanleg van de tuin onderhield de
vertrouwdheid met het verleden. Schokkend daarentegen was de aanblik van de
half-verwoeste roofdierenhal, het vernielde olifantenhuis, het gehavende
aquariumgebouw en de onttakelde volières.
Slechts één categorie van bezoekers toonde zich verrukt en genoot zonder reserve:
de kinderen van vier tot zes jaar die de tuin nooit in zijn vroegere toestand hadden
gekend en in het geheel niet wisten wat van een dierentuin mocht worden verwacht.
Dezelfde kinderen die sedert de eerste schemering van hun bewustzijn eigenlijk niet
anders dan puin hadden gezien en zonder onredelijke eisen aan de voor hen ‘normale’
wereld in volle tevredenheid op straat speelden met bakstenen en wrakhout aan de
rand van het door scherfwerking verbrokkelde plaveisel.
En men zag kleuters dankbaar naar de hand van hun begeleider
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grijpen. ‘Daarheen, vader!’ ‘Kom gauw mee, moeder!’ Enthousiast renden sommigen
voor hun ouders uit. ‘Da ist etwas los!’ Een schaap in de voormalige leeuwenkooi,
drie ooievaars in de vroegere roofvogel-volière. Ieder hok, zo goed en zo kwaad
hersteld als het ging, had weer zijn eigen bewoner. Een roerdomp, een paar kippen.
In het reptielenhuis enige schildpadden en hagedissen, in het olifantenhok een pony.
Het meeste bekijks trokken de marmotjes achter het kippengaas dat de voormalige
tijgerkooi omsloot.
In het apenhok zaten twee magere apen die de stormen des tijds hadden overleefd
en nu, triest en ondervoed, neerzagen op de kinderschare. Op het gazon schommelden
een zestal eenden naar de vijver toe, telkens opgeschrikt door het geraas van voeten
over het houten brugje, een heen en weer rennen zonder einde.
Een oppasser kwam de marmotjes voeren. Hij kon bijna niet door het gedrang van
kinderen heenkomen. Gelukkig degenen voor wie de wereld onder alle
omstandigheden een nieuwe, interessante wereld is.

[Een herinnering uit de invasiedagen:]
EEN HERINNERING UIT DE INVASIEDAGEN:
Toen de Engelsen Caen hadden veroverd en de strijd in de omgeving van de stad
was geluwd, zag men een merkwaardig snel herstel van het burgerlijk leven. Zelfs
de postbode deed zijn intrede weer in het milieu van stukgeschoten huizen en van
opzij geschoven gehavende vechtwagens.
Het gebeurde dat de postbode, ijverig nummerbordjes lezend, een brief deponeerde
in een huis-brievenbus, bevestigd aan een ijzeren tuinhek. Een dame in de tuin knikte
goedkeurend. Dit was werkelijk nr... De villa was opgeblazen, maar het tuinhek was
er nog, de brievenbus van de voordeur was nu wat verder aan de straatkant
aangebracht. De dame wilde haar post ook wel zelf in ontvangst nemen als ze toevallig
toch in de tuin werkte. Nog steeds het oude adres... doch de villa bestond niet meer.
Zo was het sedert '45 ook gesteld met de machtsposities der Europeanen in Azië.
Nog wel het oude postadres, gesprekken en conferenties in de openlucht, gevechten
om het tuinhek dikwijls... evenwel geen villa's meer. Die waren verdwenen. Wie
zich verbeeldde nog onderdak te hebben in deze Oosterse wereld, vergiste zich.
Fransen, Nederlanders, en Engelsen - allen nog verzekerd van
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hun eigendomsrechten - verdedigden de huisnummer-borden van verwoeste villa's.
***
De waringinboom op de alang-alang bij de voormalige controleurswoning
overkoepelt de plek waar gewoonlijk wajangspelen worden opgevoerd. Uit de beide
naburige kampongs zijn enige honderden toeschouwers komen opdagen. Zij
bewonderen de gamelan en zoeken dan hun plaats: de mannen vóór het scherm, zodat
zij de poppen èn hun schimmen kunnen zien, de vrouwen achter het doek, tevreden
met het drukke bewegen der schaduwen.
De muziek begint: de gamelan-toonladders van hindoemelodieën, even oud als de
dessa-samenleving zelve; het gong-rhythme dat slechts kan worden verstaan tegen
de achtergrond van de holklinkende tijdseinen der tong-tongs en het ruisen van zwaar
bamboeriet of zwiepende tjemara's.
Uit de tijd der hindoerijken dateren de sagen die voor de mohammedaanse Javaan
nog niet hun bekoring hebben verloren: de heldendaden van Ardjoeno en zijn
volgelingen, de speelse gebaren van koningen en prinsessen, overslank met hun
dunne lange armen, hoekig in de aanhechtingspunten. Nog steeds lokken de snedige
opmerkingen der raadslieden die op het scherm in waardige ernst hun onmisbaarheid
suggereren een prikkelende vrolijkheid uit.
De hindoestaten van het verleden zijn reeds lang geleden ten gronde gegaan;
oorlogsvlagen teisterden Java. Het langdurig bestuur van de Nederlanders werd
gevolgd door een kortstondige Japanse heerschappij; daarna bracht de Indonesische
revolutie de vrijheid, merdeka, die voor de meeste dessabewoners een slechts vage
werkelijkheid bleef. Er waren moeiten en zorgen als voorheen, droge maanden en
natte moessons, ziekten onder het vee, gebrek aan brandstof en schaarste van katoenen
weefsels. In de wisseling der seizoenen, in de sleur der alledaagse inspanning kon
de Javaan het schimmenspel der hindoelegenden echter blijven waarderen.
Het patroon der literaire compositie: de hartstochten van vorsten, edelen en
prinsessen, belaagd door de demonen die in de Oosterse wereld zo vrijmoedig
ronddolen op de grenzen van fantasie en realiteit, bleef even constant als de structuur
der agrarische samenleving in de vochtige dalen of in het sawah-mozaïek der
berghellingen. Veranderlijk was slechts het commentaar der
wajangpoppen-raadslieden, die in woord en wederwoord de toeschouwers begrip
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bijbrachten voor de actualiteit van het jongste verleden: de aftocht der Japanners, de
val van het Nederlands bestuur, de opbouw van een nieuw rijk.
Het gamelanspel schiet uit naar de hoge tonen, het schimmenspel wordt wilder,
bewogener, de dessabevolking juicht bij het herkennen van nieuwe figuren welke
het hof der legendarische hindoevorsten in rep en roer brengen: de koloniale
overheerser als schurk van deze tijd; de belaagde prinses Indonesia, teer, schuchter
en bevreesd, op het laatste ogenblik gered door een jonge held, een Indonesische
revolutionnair; jeugdige raadslieden, de hindoekoning hun visie op de wereldsituatie
van 1950 opdringend.
Kromo, Saïdjah en hun verwanten knikken goedkeurend. Zij waarderen het
schimmenspel der vrijheid, al is de traditionele autocratie der hindoevorsten hun
vertrouwder. De gamelan speelt, de petroleumlamp die het scherm verlicht, walmt
nu en dan even in de avondwind, vleermuizen fladderen over de hoofddoeken der
gehurkten. Maanlicht kleurt het profiel der vulkaankegels, deze nooit geheel
betrouwbare wachters, neerziende op de velen die in de tropische vruchtbaarheid
van de huidplooien der aarde hun vegeterend bestaan leiden.

[Achter het scherm der Russische politiek leeft het Russische volk]
ACHTER HET SCHERM DER RUSSISCHE POLITIEK LEEFT HET Russische volk, zoals
aan de overzijde der Atlantische Oceaan een Amerikaans volk - volk in wording
overigens - woont, dat niet met enige emblemen of staatkundige beginselverklaringen
kan worden gekenschetst.
Telkens in het verleden drong zich de gedachte op, hoeveel verwantschap er kon
schuilen in de volksaard van de beide naties, groot in hun groepsmening, hun
ondernemingsdrang en in hun geografische ruimtevulling. Van vijandigheid was
vroeger eigenlijk nooit sprake. Negatieve gevoelens drongen eerst op toen de politieke
invloedssferen der beide staten elkander raakten. Hoe diep schoot dit negativisme
in het volksleven wortel?
Indien het Amerikaanse volk een ‘volk in wording’ was, gold dit dan ook niet voor
het Russische volk? Was met de Russische revolutie het laatste woord gesproken?
Zou het dogmatisch marxisme de eeuwen trotseren of zou het langzamerhand wijken
voor de in Rusland vooral na 1941 zo duidelijk waarneembare historische
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fundering van het nationalisme? Wat betekenden de religieuze herleving, de soms
zo volle kerken, de stijgende belangstelling voor Rusland's klassieke schrijvers en
zoveel andere verschijnselen van geestelijke verdieping van een jong, groot en
krachtig volk?
Geen politicus die ooit geduld toont op de ontplooiing van de diepere krachten in
het volksleven te wachten. De politiek, in de sfeer der staatsactiviteit gelegen machtspolitiek bij de grote staten, met alle bederf dat macht in kiem in zich draagt
- kent slechts de beslissing, niet de groei. De geestelijke uitdrukking hiervoor is de
formule, het schema.
Het streven naar machtspolitiek vertoon in het gewaad van schematische
formulering, overgoten met propaganda, geeft ons begrip voor het wezen van de
koude oorlog. Hoe verder de staatslieden en politici zich van het volksleven hebben
verwijderd, hoe groter hun geestelijke eenzaamheid, des te sterker hun neiging tot
het denken in de formules van de koude oorlog. Hoe eenzamer de massa's die zij
beheersen, de massa's op weg van volksgemeenschap naar collectiviteit, hoe meer
weerklank de schematisering der vijandige gevoelens vindt.
Wie zal ooit kunnen vaststellen hoe snel haat en wantrouwen voortwoekeren? Men
zal zich tot enkele steekproeven moeten beperken; voor Rusland, volgens de
(niet-communistische) journalist Michel Cordey, die het land in 1950 bezocht, vooral
tot een onderzoek naar de belangstelling voor het toneel. De liefde voor het toneel
vormt op zichzelf reeds een maatstaf voor de kunstzinnigheid en de fantasie van het
Russische volk. De hoofdstad Moskou telt niet minder dan 25 theaters, druk bezocht
door een publiek uit alle lagen van de bevolking, van de meest uiteenlopende
intellectuele ontwikkeling. Gordey zag er stukken van klassieke Russische schrijvers,
van moderne auteurs en van de West-Europese klassieken. Met bijzonder veel
interesse volgde hij de opvoering van drama's over de problematiek van de koude
oorlog.
Waar het jongste verleden werd uitgebeeld, zag men Amerikanen veelal als
gangstertypen of als dikke parvenu's (met de onvermijdelijke sigaar uit de caricaturen)
rondlopen - echter zelden zonder enig tegenspel van een sympathieker slag
Amerikanen. In een veelgeprezen drama van Boris Lavréneff, De Stem van Amerika,
was een van die schaarse sympathieke Amerikanen zelfs de held van het verhaal.
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Het publiek vult de zaal van het grote en modern ingerichte Theater van het Rode
Leger. Goed-gekleed publiek, gevarieerd naar leeftijd en ontwikkeling, gezond en
belangstellend - in geen enkel opzicht de mindere van de publiekgroepen, welke in
West-Europese of Amerikaanse schouwburgen samenstromen. Men had zich heel
wat moeite moeten getroosten om een kaartje te bemachtigen voor deze opvoering
van Lavréneff's Stem van Amerika.
De hoofdpersoon van het stuk is een Amerikaanse officier die in 1945, toen de
geallieerde legers van Oost en West elkander aan de Elbe ontmoetten, een heldendaad
verrichtte, waarvoor hij decoraties van Amerikaanse en Russische zijde ontving. De
dubbel-gedecoreerde behield ook na de oorlog zijn sympathie voor Rusland. Hij
kwam er openlijk voor uit, dat hij niet geloofde in de onvermijdelijkheid van een
oorlog tussen Rusland en Amerika. Een gevaarlijke uitlating in de U.S.A.!
Een senator weet gedaan te krijgen dat de officier moet verschijnen voor een
commissie tot onderzoek naar on-Amerikaanse activiteiten. De officier verweert
zich. Men vraagt hem van zijn goede gezindheid blijk te geven door een radiorede
te houden met anti-communistische strekking. Hij weigert echter, maakt zich nog
meer verdacht en wordt tenslotte gedegradeerd en ontslagen. Als antwoord op zijn
ontslag zendt hij zijn Amerikaanse decoratie terug aan de regering, maar behoudt de
Russische.
De ex-officier beschikt over gegevens omtrent een politiek schandaal waarin de
senator is betrokken die hem al dit leed heeft aangedaan. Hij besluit een tegenaanval
te openen. De senator, wetend hoe zwak hij staat, probeert de ex-officier uit de weg
te laten ruimen door een gangster. De hoofdpersoon wordt bijna het slachtoffer van
een moordaanslag. Uit zelfverdediging schiet hij de gangster neer, maar nu wordt
hij wegens moord gearresteerd. Dit opent hem de ogen voor de corruptie in de
Amerikaanse samenleving. Een vroegere strijdmakker, vakverenigingsleider en
communist, weet hem over te halen toe te treden tot een geheime communistische
organisatie om voortaan voor ‘de krachten van de vrede’ te gaan werken.
Het publiek leeft sterk mee; het is bewogen, het applaudiseert enige malen bij
open doek. Het kijkt met vijandige minachting naar de valse senator en naar enige
figuren op het tweede plan: de zakenman - ‘knecht van Wallstreet’ en een paar
immorele jonge
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dames. Men accepteert echter niet zonder voldoening het optreden van een gunstiger
type Amerikaan, een der bijfiguren wiens woorden nog wat meer reliëf geven aan
de woorden van de hoofdpersoon, de nobele ex-officier.
Is men gekomen om eigen opvattingen bevestigd te zien in de spiegel van het
toneel, volgt men de handeling van het drama zonder veel gedachten over de politieke
strekking, wordt nieuwe haat ontketend, nieuw misverstand gewekt? En hoe is het
in ‘het Westen’, waar men iedere Russische levensuiting identificeert met het
communisme, waar men meent dat alle Russen onder een juk van tyrannie zuchten?
De koude oorlog, in de geest geboren, maar van boven-af aangeblazen, smeult rustig
verder, met een maximum aan rook. Men kan zich aan rook niet branden, doch er
wel in verdwalen.
***
Achter het Oost-Aziatische ‘ijzeren gordijn’ - het ijzeren gordijn is het symbool
van het moderne wantrouwen - was de inval der Noord-koreanen in Zuid-Korea
zorgvuldig voorbereid. Chinese ‘vrijwilligers’ verleenden hun medewerking en achter
de volgelingen van Mao stonden Russische adviseurs.
Zoals de Spaanse burgeroorlog een krachtmeting was geweest tussen fascisme en
democratie - uitgevochten boven brandende Spaanse steden en dorpen - vertoonde
ook Korea het dubbele aspect van een gevechtsterrein op de voorgrond en een politiek
duel op de achtergrond. Het Koreaanse gebied, toneel van verwoesting, en de
Koreaanse bevolking, beeld van ellende, vormden slechts zichtbaar geworden
brandpunten van een grotere strijd: macht tegenover macht, ideologie tegenover
ideologie.
De gestroomlijnde M.I.G-raketvliegtuigen en de niet minder snelle Amerikaanse
Sabre-‘jets’ stegen en doken niet alleen boven de Koreaanse verschroeide aarde. Zij
bewogen zich in snelle wendingen ook boven de Kruisweg der mensheid, de weg
naar een nieuwe wereldoorlog, vernietigender dan alle vorige.
Toen te Yalta geen wezenlijke overeenstemming tussen de bondgenoten kon
worden bereikt, toen Roosevelt zijn laatste bijna smekende beroep op Stalin deed,
stond de atoombom nog buiten de internationale politiek. Na Hiroshima steeg het
wantrouwen van de Russen nog verder. De ‘tegenpartij’ beschikte dus over een wapen
dat Rusland voorlopig niet zou bezitten.
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Het atoomgeheim bleek noodlottiger dan de atoombom zelf. Het joeg de argwaan
tot waanzinnige hoogte op: de ‘tegenpartij’ werd er de ‘vijand’ door, de vijand in
een bondgenootschap met de Duivel. Er kwamen psychische krachten van wantrouwen
vrij, verwoestender dan de uit atoomkernen losgeslagen energie. Krachten, sterk
genoeg om de democratie te vernietigen, omdat zij beslissingen legden in handen
van weinigen die geen ruggespraak meer zouden kunnen houden met het volk.
Kelderbeslissingen, het eindpunt van de lange ontwikkelingsgang van de oorlog: van
de gewapende schare en de oorlog in stamverband, naar de meer massale dynastische
krijg, van de huurlegers naar de nationale volkslegers, steeds sterker bewapend. Van
de oorlog als technisch grootbedrijf onder leiding van duizenden experts, ten dele
buiten de wil van het volk om maar nog steeds min of meer openbaar, naar de
technisch-wetenschappelijke super-organisatie onder contrôle van enkele leiders,
handelend op mandaat van de vertegenwoordigers van het volk, doch tenslotte
volmaakt geïsoleerd in hun beslissing. Het atoomwapen kent nog slechts de
beraadslaging tussen enige deskundigen, het verdraagt in zijn toepassing zelfs niet
meer de discussie in een parlement. Er wordt over leven en dood beslist langs de
volksvertegenwoordiging heen. De beslissing kan voor beide tegenstanders een
kwestie van minuten of seconden zijn. Zelfs de president van een republiek is ‘leek’
geworden en moet voor het oorlogsbesluit afgaan op de chefs der generale staven.
Deze zullen zich beroepen op het belang van het volk waarvan zij de wensen menen
te kennen: de wensen en de angstpsychose en het wantrouwen!
Het zijn de negatieve krachten van het volksleven welke dan als richtlijn dienen
voor een handelen, dat reeds in sterke mate wordt bepaald door de technische eisen
die het militair vernietigings-apparaat stelt. Aan het ontbreken van een verbinding
tussen de diepere, positieve krachten der nog resterende gemeenschappen (zelf
verschralend in een intern sociaal-cultureel afbraakproces) en het schakelbord van
het vernietigingsmechanisme, dreigt onze cultuur ten gronde te gaan. In het samenspel
tussen het Russische volk, het Kremlin en het militaire hoofdkwartier of tussen het
Amerikaanse volk, het Capitool en het ministerie van defensie, het Pentagon, slaat
de balans steeds verder door naar het militair apparaat. Dit is de capitulatie van de
geest voor de techniek, van het leven voor de materie.
***
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Het Vrijheidsbeeld aan de ingang van de haven van New York is een eenzaam beeld.
Men heeft het nog geen wederhelft kunnen geven. De moderne mens bouwt geen
vrijheidsbeelden meer; hij vertoont voorkeur voor gebouwen, grote efficiënte
gebouwen, die in hun symbolische betekenis voor geen enkel standbeeld behoeven
onderdoen.
Eén van de monumentale tempels van het hedendaagse organisatorisch vernuft er zijn er vele, in alle landen - is gedurende de tweede wereldoorlog te Washington
verrezen: het Pentagon. Het Pentagon is het gigantische vijfhoekige bouwwerk, dat
als ministerie van oorlog dienst doet en waarin alle draden van de Amerikaanse
militaire organisatie bijeenkomen.
Ten onrechte haalt men in Europa de schouders op over de Amerikaanse neiging
de werkelijkheid in cijfers uit te drukken. De taal der cijfers is soms de enige die
voldoende overzicht geeft, mits men haar weet terug te vertalen in het woord dat
uiteindelijk het begrip beheerst.
Welnu dan, het Pentagon waarin meer steen is verwerkt dan in alle Egyptische
pyramiden tezamen, deze vijfhoek, of liever gezegd dit samenstel van vijf in elkander
passende vijfhoekige gebouwen, ieder van vijf verdiepingen, waaraan in de
oorlogsjaren onder hoge druk $83.000.000 werd besteed, bevat drie maal zoveel
bureauruimte als het hoogste kantoorgebouw van de wereld, het Empire State Building
te New York. Het is vijf maal zo groot als het Capitool te Washington. Gangen van
een totale lengte van 17½ mijl verbinden duizenden kamers en zalen, genummerd
in de concentrische cirkels A tot en met E.
Het binnenwerk der vijf verdiepingen waaraan 300 architecten hun zorg besteedden,
is in vijf verschillende kleuren geschilderd. De 7370 vensters van het gebouw blijven
doorgaans gesloten: 's winters vanwege de centrale verwarming, 's zomers in verband
met een systeem van air-conditioning, dat door ‘electrische ogen’ op het dak
automatisch wordt geregeld naar de zonnewarmte.
Men vindt in het gebouw 15 mijl pneumatische buizen voor het vervoer van
poststukken en een telefooncentrale voor de 40.000 telefoontoestellen in de
bureauruimten. Dagelijks voeren 750 bussen en duizenden auto's er 31.300 militairen
en ambtenaren aan, die wel enige tijd nodig hebben om van de 28 busstations en van
het parkeerterrein voor 8200 auto's hun bureaustoelen te bereiken. Hun tijd indelend
naar de 4000 electrische gelijkgeschakelde
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klokken, kunnen zij gedurende de middagpauze hun vertier vinden in de zes cafetaria's
of de tien ‘snack bars’, die in de centrale ring zijn opgenomen, in het paviljoen op
de binnenplaats of in de officierenclub; desgewenst ook in het gymnastieklokaal met
zijn vijf handbalbanen, het zwembad of de vier kegelbanen. Tenzij men er de voorkeur
aan geeft in de ingebouwde winkelgalerijen te wandelen, waar men alles kan kopen,
van een trouwring tot een kinderwagen toe.
Het werk is efficiënt geregeld, minutieus gereglementeerd, met een verfijnd
mechanisme om in- en uitgaande stukken op hun plaats van bestemming te krijgen.
Een merkwaardig nauwkeurig archiefsysteem verzorgt de registratie van alle dossiers.
Het kent zelfs een dossier voor de niet aanwezige dossiers. Gelukkig dat enig
overtollig papier mag worden vernietigd: dagelijks ongeveer tien ton, met een
jaaropbrengst van $80.000.
De resterende stukken, die wèl moeten worden geborgen en geregistreerd,
veroorzaken vele zorgen. Er werken dan ook niet minder dan 232 commissies aan
de vereenvoudiging der organisatie.
De buiten-E-ring bergt de belangrijkste bureaux, onder anderen de kamer van de
staatssecretaris en een verdieping lager (3E880) de kamer der verenigde generale
staven, onder permanent toezicht van de 170 veiligheidsofficieren die in de gangen
ronddwalen. Diep in de keldergewelven liggen in een overkoepeling van staal en
beton de ‘oorlogskamers’, waar de luchtmacht haar hoofdkwartier heeft. Tenslotte
worden hier de laatste, definitieve beslissingen genomen. Hier, ongereglementeerd,
los van alle organisatorische effenciency, kan met een enkel woord de aanwending
van het atoomwapen worden bevolen. In het hulsel van de strict rationele
bureauroutine, die 31.300 militaire en burgerlijke ambtenaren in het gareel doet
lopen, orders ontvangen en orders geven door de 40.000 telefoons op hun
schrijfbureaux, leiden enige wegwijzers naar een paar keldergewelven. Daar dringt
geen lichtstraal binnen van een der 7370 vensters der bovenverdiepingen.
In de keldergewelven waarover wij schrijven, brandt dag en nacht kunstlicht. Zij
zien niet op de wereld uit. Een speciaal telegraaf- en telefoonsysteem verbindt deze
brandpunten van strategisch overleg met de belangrijkste vliegvelden en
atoombom-depôts. Het hart van de moderne bureaucratie is een punt waar irrationele
beslissingen worden genomen, althans beslissingen waarvan niemand de
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gevolgen kan berekenen. Hier staat de roulette van het grote kansspel.
***
Het Pentagon is groot; niet zo groot echter als het gebouw Mundus verborgen in
de nevelen der moderne geschiedenis. Wij weten niet zeker of het door ons bedoelde
Gebouw, dat herinneringen wekt aan het Labyrinth op Kreta of aan Kafka's ‘Slot’,
tien- of twintig-duizend kamers heeft en hoe deze over de veertig, vijftig, of zestig
verdiepingen zijn verdeeld. De statistiek, voor het Pentagon zo volledig en voor het
Kremlin zo onvolledig, schiet voor het Gebouw zelfs geheel tekort.
Het is ons slechts bekend dat het trotse bouwwerk Mundus thans, na een juist
voltooide revolutie, wordt beheerst door eenzame leiders, die zich beroepen op de
wil van even eenzame geleiden. Sedert hun greep naar de macht is ieder overzicht
verloren gegaan. Niet door de veelheid van dikwijls tegenstrijdige reglementen, maar
vooral door de herinrichting van het Gebouw. Vrijwel alle zalen werden door zware
tussenschotten in compartimenten verdeeld en alle compartimenten weer door dunne
houten wanden in kleinere vertrekken. In de laatste tijd begint men bovendien nog
een aantal deuren dicht te metselen, speciaal van de woonkamers der hoogste
autoriteiten, die men nog slechts door het sleutelgat kan aanschouwen.
Er wordt geklaagd over rumoer in gangen en trapportalen. Geen wonder. Boven
vele kamerdeuren, aan de buitenkant, werden op hoog bevel luidsprekers aangebracht,
verbonden met wire-recorders. Met nimmer falende zekerheid geven deze
instrumenten weer wat zij in vergaderingen hebben vastgelegd. Op Zon- en feestdagen
weerklinkt echter commentaar op de burgerlijke en militaire reglementen, die in het
Grote Gebouw een reputatie van onfeilbaarheid genieten.
Alle kamers zijn onderling telefonisch verbonden. Het telefoonnet dat als het
zenuwstelsel van de organisatie geldt, maakt contact mogelijk zonder storende factoren
van menselijke toenadering. Er zijn toestellen in opgenomen die alle gesprekken
registreren in de tien gespecialiseerde vaktalen waarin deze worden gevoerd. De
telefoon is voorts onmisbaar voor het bestellen van synthetisch bereid voedsel, dat
in liften uit de centrale keukens naar de verschillende verdiepingen wordt vervoerd.
Ook is het geen gering
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voordeel dat de geregistreerde telefoongesprekken als bijlagen kunnen dienen voor
de dienstbrieven, die op ‘lopende banden’ worden gedistribueerd.
Er bestaat een officieel verbod om in de wandelgangen gesprekken aan te knopen,
hoewel alle bureau-afdelingen - op iedere verdieping liggen tien maal tien afdelingen
- zijn aangesloten bij de U.N.O.: de Unie van Natuurlijke Openhartigheid.
Voor iedere afdeling bestaan een C.S.B., een Centraal Specialistisch Bureau, dat
een der vaktaal-woordenboeken uitgeeft en lijsten van gebruikelijke afkortingen. De
vele C.S.B.'s zijn weer verenigd in twee organisaties van Centraal Beheer (C.B.'s):
de rode en de blauwe organisatie, gescheiden door een plastic gordijn dat men van
de bovenste verdieping door de onmetelijke spleet van de smalle rechthoekig-lange
centrale hal tot op de vloer, beneden, heeft laten zakken.
Beide organisaties bezitten hun kern-ruimten (K.R.), welke slechts door ingewijden
mogen worden betreden. In het middelpunt daarvan staan de rode en de blauwe
atoomkamers, ieder voldoende explosieve stoffen bergend om het gehele gebouw
op te blazen. De experts der atoomkracht wonen in volmaakte afzondering in de
voorportalen der atoomkamers. Men hoopt hen door rekenmachines - ‘automatische
hersenen’ - te vervangen. Niemand heeft tot dusver de atoomexperts aanschouwd al
loopt het gerucht dat één van hen (in schitterende uniform, met het embleem van
hamer en aambeeld op zijn képi) laatst in een gang heeft gewandeld. Een ontsnapping?
Men beweert dat in de beide Bureaux van Centraal Beheer een besmettelijke vorm
van vervolgingswaanzin is uitgebroken. Talrijke ongeruste bewoners hebben alvast
besloten het gebouw te verlaten. IJdele pogingen! Men kan wel van de ene verdieping
naar de andere komen, maar dat biedt geen uitweg. Het is vermoeiend in een doolhof
te blijven dwalen. Iemand de weg vragen geldt trouwens als hoogverraad. Spreken
in de wandelgangen wordt nog wel eens oogluikend toegestaan, mits men nooit naar
de weg vraagt.
De oudste bewoners van het gebouw (kinderen ziet men er in het geheel niet; ze
zijn er wel, maar leven verborgen en tellen niet mee) menen zich te herinneren dat
er nog nood-uitgangen moeten bestaan waarheen dunne groene draden (gemerkt
A.D.: Ariadne-Draden) leiden. Het opsporen van deze fijngesponnen onder het
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stof verborgen draden zal echter nog wel enige tijd vergen. Een verhaal dat een der
hoofdambtenaren, links of rechts van het plastic-gordijn, nog een volledige doch
sterk verouderde plattegrond van het gebouw in zijn archief bewaart, klinkt te
ongeloofwaardig om er op in te gaan.
De keldergewelven van het gebouw zijn eveneens door een gordijn in tweeën
gedeeld: een gordijn van dun doorschijnend gaas, vol ruime gaten. Men kan hier
zonder enige moeite of risico de grenslijn overschrijden. De ene helft van het
keldergewelf draagt de naam van de Catacomben. In het midden daarvan staat de
Kerk van het Kruis, waarin het Boek der Boeken wordt bewaard. De andere helft
heet het Panthéon der Mensheid. Men vindt er, als in het Panthéon te Parijs (doch
zonder nationale tussenschotten) de graven van grote figuren uit het verleden. Het
gerucht dat hier de geesten der gestorvenen nog rondwaren, vindt bevestiging in een
duidelijk hoorbaar zuchten, vooral in de nachtelijke stilte, telkenmale als hoger in
het gebouw weer nieuwe maatregelen worden geproclameerd.
Wie zich aan de machtsgreep der eenzamen die het Gebouw beheersen, de leiders
en de geleiden, wenst te onttrekken, kan trachten af te dalen naar de regionen der
vrijheid in hun diepe verborgenheid. En uit beide helften van het Gebouw ziet men
dan ook telkens het afdalen van zoekers, wat schichtig in hun bewegingen, doch
blijkbaar vastberaden in hun drang de ring der eenzaamheid te doorbreken op weg
naar de wezenlijke vrijheid van de natuurlijke orde der dingen. Bij ingeving schijnen
zij te weten dat boven in het Gebouw een eenzaamheid heerst, welke niet veel anders
is dan de ideologie van een nihilistische verzaking van het leven. De vluchtelingen,
voorgelicht door enkele leiders, blijken te begrijpen dat er nog een andere soort van
gehoorzaamheid bestaat dan respect voor de reglementen: een eerbied van hogere
orde, een gemeenschap van degenen die zich toegankelijk tonen voor de
levenwekkende krachten welke de mensheid nooit geheel hebben verlaten.
De uittocht houdt aan, vooral van oude en jonge huisgenoten; doorgaans zijn de
vrouwen in de meerderheid. De mannen van middelbare leeftijd blijken het sterkst
aan hun specialistenkamers gebonden. Slechts bij uitzondering ziet men een van hen
een poging tot ontsnapping wagen. De meesten van hen werken trouwens harder dan
ooit omdat er talloze vergaderingen nodig zijn, met de
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daarbij behorende correspondentie over de vraag of de rode en de blauwe eenzame
machthebbers gemeenschappelijk dan wel afzonderlijk zullen beraadslagen over een
algemene herziening der reglementen. Beide partijen dreigen dat zij bij tegenwerking
van de andere voor geen enkele vernietigingsmethode zullen terugdeinzen. Over de
reglementen schijnt men slechts te willen praten zolang zij de uiteindelijke vrije
beschikkingsmacht over de centrale vernietigingsmiddelen niet aan banden leggen.
Wie enige tijd in de keldergewelven, zowel in de Catacomben als in het Panthéon
der Mensheid heeft vertoefd, ziet hier en daar het licht der vrijheid schemeren.
Uitgangen, die boven in het gebouw onvindbaar waren, schijnen langs de omwegen
der diepte bereikbaar te zijn. Aarzeling heerst slechts over de vraag waarop men de
blik zal richten: op het licht op de achtergrond of op de monumentale ruimten, die
men na de vlucht uit het domein der eenzame machthebbers het eerst beschreed.
Leidt de weg naar het licht, de toegang tot de vrijheid, niet door plaatsen die tot
inkeer nopen?
Maar wat betekenden dan de woorden, die boven de kerkdeur stonden gebeiteld:
‘Want de poort is eng en de weg is nauw, en weinigen zijn er die hem vinden’? In
hoeverre had zich het begrip voor de goddelijke orde geopenbaard in de geest van
degenen, die in het Panthéon hun rustplaats hadden gevonden?
Wie deze vragen stelt, kan weten dat de diepste grond der dingen steeds voor de
mens verborgen zal blijven. Met het reiken naar de laatste waarheid rijpt echter het
inzicht dat de geschiedenis niet zonder zin en inhoud is en dat zij uiteindelijk zou
kunnen zijn wat ons gebed van haar maakt. Indien daarbij leiding wordt gegeven,
kan hiervan slechts sprake zijn voor zover de daartoe geroepenen uit de doodse
eenzaamheid der macht tot de levenwekkende krachten der wezenlijke
verantwoordelijkheid zijn doorgedrongen volgens de woorden waarmede Hugo
Grotius zijn boek ‘Het recht van oorlog en vrede’ besloot:
‘Moge God - Hij alleen die het kan - deze lessen in het hart schrijven van allen,
die de Christenheid leiding geven. Moge hij hun een geest geven, rijp voor het kennen
van de goddelijke en menselijke rechten. En er hen toe brengen zich altijd te
herinneren, dat het beheer, hun toevertrouwd, ten dienste van de mens staat, het
schepsel dat God het meest dierbaar is.’
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Hari, Paris, 1930, blz. 87 e.v. - De Duitse keizer te Tanger: F. Rosen, Aus einem
diplomatischen Wanderleben I, Berlin, z.j. De Duitse ambassade te Tanger: Rosen
I, t.a.p., blz. 250; Wingfield-Stratford, Victorian Aftermath, t.a.p., blz. 111. Maurois,
Edouard VII, t.a.p., blz. 138 e.v. - Clemenceau en Radolin: Paléologue, Un grand
tournant, t.a.p., Lundi, 26 juin 1905. Zie ook Ch. XV. - Dagboekfragment over
langstrekkende troepen, 28 Juni 1905: Paléologue, Un grand tournant, t.a.p., blz.
375. - Arthur Nicolson te Algeciras: H. Nicolson, Sir Arthur Nicolson, London, z.j.,
blz. 170 e.v. - Clemenceau in het kabinet Sarrien: G. Suarez, La vie orgueilleuse de
Clemenceau, Paris, 1930, blz. 345. Clemenceau en de pauwen en zwanen, Place
Beauvau: G. Lecomte, Clemenceau, Paris, 1919, blz. 142. - Dood van Pierre Curie:
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Eve Curie, Madame Curie, t.a.p. - Rathenau in Griekenland: H. Graf Kessler, Walther
Rathenau, Berlin, 1928, blz. 81 e.v. Over de denkbeelden van Rathenau: P.J. Bouman,
Jaurès-Wilson-Rathenau, t.a.p. - Duitse jeugdbeweging: H. Becker, German Youth:
bond or free?, London, 1946. - Over Rodin en Rilke: R.M. Rilke, Briefe I, Wiesbaden,
1950, blz. 53 e.v., blz. 112 e.v. Vgl. R.M. Rilke, Rodin, Leipzig, 1930. Daarin op
blz. 7 het citaat over de roem. - Rilke te Parijs 1906/07: R.M. Rilke, Briefe I, t.a.p.,
blz. 136 e.v. Citaat, blz. 171. Over Rilke verder L. Andreas-Salomé, Rainer Maria
Rilke, Leipzig, 1928; P. Zech, Rainer Maria Rilke, Dresden, z.j.; R. Faesi, Rainer
Maria Rilke, Zürich, z.j. - Nicolson als gezant te Petersburg: H. Nicolson, Sir Arthur
Nicolson, t.a.p., blz. 204 e.v. - Over Raspoetin: R. Fülop-Miller, Raspoetin,
Amsterdam, 1936; Paléologue, La Russie des tsars I, t.a.p., blz, 139 e.v. Vgl. ook N.
Brian-Chaninov, Histoire de Russie, t.a.p. - Over de Marokkaanse vloot: Rosen,
Wanderleben I, t.a.p., blz. 294. - De begrafenis van Dr Mauchamp: Rosen,
Wanderleben I, t.a.p., blz. 377. - De ‘heilige karavaan’ te Constantinopel: E. Jäckh,
Kiderlen-Wächter I, Berlin-Leipzig, 1925, blz. 246. - Haagse vredesconferentie: A.
Tardieu, La conférence de la Haye, Revue des Deux Mondes, Paris 1907, dl. 39. Clemenceau te Karlsbad, 1907: G. Suarez, Clemenceau II, t.a.p., blz. 108. Clemenceau en Wickham Steed, 1908: G. Suarez, Clemenceau II, t.a.p., blz. 116-117.
- Het regeringsjubileum van Frans Jozef: Tschuppik, Franz Jozeph I, t.a.p., blz. 518;
Hitler te Wenen: K. Heiden, Adolf Hitler, Zürich, 1936, blz. 30 e.v.; de sfeer te
Wenen: R. Sieghart, Die letzten Jahrzehnte einer Grossmacht, Berlin, 1932; A.
Schnitzler, Der Weg ins Freie. - Dood van graaf Hülsen: E. Ludwig, Wilhelm II,
Berlin, 1926, beroept zich op G. von Zedlitz-Trützschler, Zwölf Jahre am deutschen
Kaiserhof, Stuttgart, 1923. Over Eulenburg: M. Harden, Köpfe, t.a.p., blz. 255 e.v.;
een verdediging van Eulenburg, niet overtuigend, schreef Joh. Haller, Aus dem Leben
des Fürsten Philipp zu Eulenburg-Hertefeld, Berlin, 1924. Vgl. ook Bülow,
Denkwürdigkeiten, t.a.p. II, blz. 309 e.v., IV, blz. 486 e.v. - Over het laatste gesprek
tussen Bülow en Holstein: Bülow, Denkwürdigkeiten II, t.a.p., blz. 466/67. - Blériot:
art. van G. Bosch van Drakesteyn, ‘Blériot vloog over het Kanaal’ in Nieuwe Rotterd.
Courant, 16 Juli 1949. Platen in Illustrated London News, 1909 II; J. Marchant,
History through ‘The Times’, London, z.j., blz. 365. - Aanslagen op Stolypin:
Nicolson, Sir Arthur Nicolson, t.a.p., blz. 226. Over de tweede aanslag van 1910: G.
Buchanan, My mission to Russia I, London, 1933, blz. 155. Statistiek moordaanslagen
1905-1909, in Nicolson, Sir Arthur Nicolson, t.a.p., blz. 221. - Over Tolstoj: R.
Rolland, Vie de Tolstoï, Paris, z.j. en M. Kues, Tolstoï vivant, Genève, z.j. - Gandhi
in Zuid-Afrika: Gandhi, An Autobiography, London, 1949. H. Roland Holst, Gandhi,
Amsterdam, 1948, blz. 22-51. De
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duidelijkste omschrijving der Satyagraha echter in de gebundelde artikelen: Gandhi,
La Jeune Inde, vert. R. Rolland, Paris, 1924, blz. 6 e.v. - Opkomst atoomphysica;
betekenis van het Cavendish-laboratorium: J.J. Thomson, Recollections and
Reflections, London, 1936; populair-wetenschappelijk: B. Jaffe vert. R. Leopold,
Smeltkroezen, Den Haag, 1931. Rutherford: A.S. Eve, Rutherford, Cambridge, 1939.
- Uitbreiding van de Duitse vloot; Krupp: A. von Tirpitz, Erinnerungen, Leipzig,
1919; Gedenkboek Krupp, t.a.p., blz. 414 e.v.: Zum 100-jährigen Bestehen der Firma
Krupp, Essen, 1912; daarin, blz. 381 e.v. over de Gèrmania-werf bij Kiel. Sandwich-men in Duitse uniformen: Wingfield-Stratford, The Victorian Aftermath,
t.a.p., blz. 231. - Het Chinese verhaal over de pen: Cheng Tien-Hsi, China moulded
by Confucius, London, 1946, blz. 215. - Zending van Haldane naar Berlijn: F.
Maurice, Haldane I, London, 1932, blz. 302 e.v. Citaat uit de brief aan zijn moeder
Maurice I, t.a.p., blz. 294/95. Haldane's dagboek over Berlijn in Appendix I van het
boek van Maurice; over Bethmann-Hollweg: G.P. Gooch, Before the War II, t.a.p.
- Over Scott: St. Gwynn, Captain Scott, London, 1929. - Ramp van de ‘Titanic’:
Larousse Mensuel 1911-1913, blz. 472 e.v.; De Prins, 1912 I; Illustrated London
News, 1912 I (nr van 20 April 1912). - Suffragettes in Engeland: Wingfield-Stratford,
The Victorian Aftermath, t.a.p., blz. 320 e.v. - Begrafenis van keizer Mutsuhito:
Illustrated London News, 1912 II. - Wilson als politicus: Mark Sullivan, Our Times
IV, 1909-1914, The war begins, New York-London, 1932. Vgl. The Intimate Papers
of Colonel House I, London, 1926. - Diesel: E. Diesel, De roman van een motor,
Amsterdam, z.j. (blz. 277 e.v. over de dood van Diesel). - Schweitzer's eerste jaren
in Lambarene: A. Schweitzer, Aus meinem Leben und Denken, Leipzig, 1931, blz.
119 e.v. - Discussie over Engelse vlootwet, Churchill en Lord Beresford: Ph.
Snowden, An Autobiography I, London, 1934, blz. 248 (blz. 249 cijfers winstcijfers
wapenfabrikanten). - Serajewo: Th. von Sosnovsky, Franz Ferdinand,
München-Berlin, 1929, blz. 170 e.v. Uitlating van Princip in Sosnovsky, t.a.p., blz.
177. A. Mousset, L'Attentat de Serajevo, Paris, 1930, met stenografisch verslag van
het proces. Foto van de rechtszaal te Serajevo: Mousset, t.a.p., blz. 81. Vgl. Illustrated
London News, 1914 II. - Begrafenis van Frans Ferdinand: Bülow, Denkwürdigkeiten
III, t.a.p., blz. 138; Tschuppik, Franz Jozeph I, t.a.p., blz. 599. - Avondfeest op de
‘Auguste Viktoria’: Th. Wolff, Der Marsch durch zwei Jahrzehnte, Amsterdam,
1936, blz. 298/99; citaat inscriptie Timgad: F. Ossendowski, Unter dem Gluthauch
der Wüste, Dresden, 1927; Ballin: B. Huldermann, Albert Ballin, Oldenburg-Berlin,
1922; H. Fürstenberg, Carl Fürstenberg, 1870-1914, Berlin, 1931, blz. 436 en de
verspreide mededelingen in Bülow's Denkwürdigkeiten, t.a.p.; over
Brockdorff-Rantzau: E. Stern-Rubarth, Graf Brockdorff-
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Rantzau, Berlin 1929. - Pianospel van Bethmann-Hollweg: G.P. Gooch, Before the
War II, t.a.p., blz. 203. - Laatste dagen van Jaurès: vgl. P.J. Bouman,
Jaurès-Wilson-Rathenau, t.a.p. en de daarin genoemde literatuur.

Derde boek
Het citaat van von Moltke over Nederland: Helmuth von Moltke, Erinnerungen,
Briefe, Dokumente, 1877-1916, Stuttgart, 1922, blz. 430. - over von Moltke en
Steiner, W.G.F. Snijders, De wereldoorlog op het Duitse Westfront, Amsterdam
1922, bijlage V, blz. 383 e.v.; zie ook E. Ludendorff, Mein militärischer Werdegang,
München, 1933, blz. 161, noot. - Stijn Streuvels over Bach's Weihnachtsoratorium,
dagboek In Oorlogstijd, Amsterdam, z.j., blz. 72. - Parijs tijdens de slag aan de Marne:
P.B. Gheusi, Cinquante ans de Paris (1889-1938), Paris z.j. De proclamatie van
Gallieni: Gheusi, cinquante ans, t.a.p., blz. 241. Zie ook Mémoires du Général
Gallieni. Bordeau, Sept. 1914: Ch. Benoit, Souvenirs III, Paris z.j., blz. 223. - Slag
aan de Marne; het initiatief van Gallieni: G. Suarez, Briand III, t.a.p., blz. 41 e.v.
Een afbeelding van de taxi's, die troepen naar het Marnefront vervoerden in H.
Brugmans, Geschiedenis van den Wereldoorlog, 1914-1918, Amsterdam, z.j., bij
blz. 80. Brieven van von Moltke aan zijn vrouw: von Moltke, Erinnerungen, enz.,
t.a.p., blz. 384-386; over het plan Schlieffen: O. von Moser, Die obersten Gewalten
im Weltkrieg, Stuttgart, 1931. - Oudejaarsavond aan het Vlaamse front, brief van de
student Aldag: Ph. Witkop, Kriegsbriefe gefallener Studenten, München, z.j., blz.
31. - De luchtoorlog: W.A.F. de Meester e.a., Gedenkboek der Europeeschen Oorlog
II, Leiden, 1935; Anthony H.G. Fokker and B. Gould, Flying Dutchman, Penguin
ed., Harmondsworth z.j,; Zeppelin-aanval 14 Octob. 1915: Ch. Addison, Four and a
half years I, London, 1934, blz. 137. - Reims: Lord Northcliffe, At the war, New
York-London, 1916, blz. 158. Over de Duitse propaganda in de U.S.A.: Mark
Sullivan, Our Times, t.a.p., blz. 184 e.v. - Studentenbrief uit Vlaanderen: Witkop,
Kriegsbriefe, t.a.p., blz. 134/35; Zie ook Ph. Gibbs, Realities of war, London, 1920.
- De dood van Moseley en de brief van Millikan: B. Jaffe, Smeltkroezen, t.a.p. blz.
221 e.v.; Citaat van Rutherford naar A.S. Eve, Rutherford, t.a.p., blz. 248. Negersoldaten in Frankrijk: J. et J. Tharaud, La randonnée de Samba-Diouf, Paris,
1922. - Het ‘Vredesschip’ van Ford: Mark Sullivan, Our Times V, t.a.p., blz. 164
e.v. - Rosa Luxemburg en de 1 Mei-dag te Berlijn: H. Roland Holst-van der Schalk,
Rosa Luxemburg, Rotterdam, 1935. - Kathedraal van Amiens: Ph. Gibbs, Realities
of War, London, 1920, blz. 260 e.v. - Kerstmis 1916: M. Niemöller, Vom U-boot
bis zur Kanzel, Berlin, 1934, blz. 48. - Lenin in Zwitserland: St. Zweig,
Lotswendingen (vert. R.P. Sterkenburg), Amsterdam, 1939, blz.
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189 e.v. - Aankomst van Lenin te St. Petersburg: L. Trotzki, Geschiedenis der
Russische revolutie (vert. J. Valkhoff) II, Amsterdam, 1936, blz. 60 e.v. - Over de
Novemberrevolutie o.a.: Trotzki, Geschiedenis der Russische Revolutie V, t.a.p. en
John Reed, Ten days that shook the world. Het citaat over het draaitoneel in Trotzki,
t.a.p. V, blz. 132. - Artillerievuur aan het Westfront: J.A. Spender, Life, Journalism
and Politics II, blz. 26/27. - Hospitaal in Vlaanderen: J.A. Spender, Life, Journalism
etc. II, t.a.p., blz. 56 en 57. - De soldaat van 1917: Das Buch vom Kriege, 1914-1918,
z.j., blz. 314-316; zie ook E. Blunden, Undertones of War, Penguin ed.,
Harmondsworth, z.j., Lord Northcliffe, At the war, New York-London, 1916 en Ph.
Gibbs, Realities of War, London, 1920. - Over Creel als leider der Amerikaanse
propaganda: Mark Sullivan, Our Times V, t.a.p., blz. 425 e.v. en G.G. Bruntz, Allied
Propaganda and the Collapse of the German Empire in 1918, Stanford, 1938, blz.
55 e.v.; D'Abernon, An Ambassador of Peace III, London, 1930. - Mata Hari: Ch.
S. Heymans, La vraie Matahari, t.a.p., blz. 150 e.v. Het boek van Heymans is
betrouwbaarder dan E. Gomez Carrillo, Le mystère de la vie et de la mort de Mata
Hari, Paris, 1925. - De brief van Rosa Luxemburg, 1917: in vertaling van mevrouw
H. Roland Holst-van der Schalk, Rosa Luxemburg, Rotterdam, 1935, blz. 212. Politiek van Wilson: P.J. Bouman, Jaurès, Wilson, Rathenau, t.a.p. - Het Duitse
voorjaarsoffensief en de benoeming van Foch tot opperbevelhebber, Doullens 26
Maart 1918: B.H. Liddell Hart, Foch, Man of Orleans II, Penguin, Harmondsworth,
z.j. blz. 283 e.v. Idem: G. Clemenceau, Grandeurs et misères d'une victoire, Paris,
z.j., appendice, blz. 351 e.v., G. Suarez, Clemenceau II, t.a.p., blz. 505 e.v. - Generaal
Haldane en de kinderen, April 1918: Ph. Gibbs, Realities of War, t.a.p., blz. 38. Clemenceau aan het front, Juli 1918: G. Suarez, Clemenceau II, Paris, 1932, blz.
246/47. - Foch en Erzberger, 8 Nov. 1918 te Compiègne: Liddell Hart, Foch II, t.a.p.,
blz. 421 e.v. - Clemenceau 11 Nov. 1918: G. Suarez. Clemenceau II, t.a.p., blz. 255
e.v. - Wilhelm II te Doorn: krantenverslagen, tijdschriftartikelen, foto's. - Dood van
Ballin: von Bülow, Denkwürdigkeiten III, t.a.p., blz. 284. - Spartacus te Berlijn,
moord op Rosa Luxemburg en Liebknecht: H. Roland Holst-van der Schalk, Rosa
Luxemburg, t.a.p. - Vredesconferentie te Parijs: Mark Sullivan, Our Times V, t.a.p.;
J. Daniels, The life of Woodrow Wilson, London, 1924; G. Lecomte, Clemenceau,
Paris, 1919; Earl Buxton, General Botha, London, 1924 - citaat Buxton, blz. 162. Over de woordenwisseling tussen Clemenceau en Lloyd George vóór de conferentie:
G. Clemenceau, Grandeur et misères d'une victoire, Paris, z.j., blz. 98/99; het
isolement van Wilson: R. Stannard Baker, What Wilson did at Paris, New York,
1919; The Intimate Papers of Colonel House IV, London, 1928; J.M. Keynes, Essays
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in biography, London, 1933, Ch. I, The Council of Four. - Foch-Keynes-Melchior:
J.M. Keynes, Two Memoirs, New York-London, 1949; de zitting van de Opperste
Oorlogsraad, 8 Maart 1919: J.M. Keynes, Two Memoirs, t.a.p., blz. 52-62. - Versailles
7 Mei 1919: grotendeels bewerkt naar een ooggetuige-verslag van de journalist Leo
Faust, gepubliceerd in De Nieuwe Courant; zie M.G. de Boer en L.J. de Wilde,
Historische Lectuur, IV, Groningen, 1926, blz. 270. Te corrigeren met E.
Stern-Rubarth, Graf Brockdorff-Rantzau, Berlin, 1919, hfdst. I.

Vierde boek
Het feest der overwinning, Juli 1919: G. Suarez, Clemenceau II, t.a.p, blz. 291-293.
- Polycletes' ‘Speerdrager’: K. Heiden, Adolf Hitler, Zürich, 1936, blz. 98. - Citaten
uit Rilke-brieven: R.M. Rilke, Briefe II, 1914-1926, Wiesbaden, 1950, nrs 221, 236,
274, 287. Rilke in de oorlogsjaren: H. Carossa, Führung und Geleit, Leipzig, 1936,
blz. 90 e.v., München, 1919. - Opkomst nationaal-socialisme: K. Heiden, Adolf
Hitler, t.a.p. - Wilson en het verdrag van Versailles: P.J. Bouman,
Jaurès-Wilson-Rathenau, t.a.p. - Reis van Madame Curie naar de U.S.A., 1921: Eve
Curie, Madame Curie, Paris, z.j., blz. 260 e.v.; vgl. voorts B. Jaffe, Smeltkroezen,
t.a.p., blz. 183/84. - Anecdote van Shaw: A. Henderson, Bernard Shaw, New
York-London, 1932. - Russische revolutie, de anecdote over de kamelen: J. Maynard,
The Russian Peasant, London, 1943, blz. 18. - Nansen na 1918: E.E. Reynolds,
Nansen, Harmondsworth, z.j., blz. 215 e.v. - Prins van Wales in India: H. Bolitho,
The Tragedy of Renunciation, The Illustrated London News, 19 December 1936;
Citaat diersymbolen: J. Nehru, Autobiography, London, z.j., blz. 359. - Discussie
Gandhi-Tagore; R. Rolland, Mahatma Gandhi, Amsterdam, z.j., blz. 118 e.v. Vgl.
Gandhi, La Jeune Inde, 1919-1922, ingeleid door R. Rolland, Paris, 1924, blz. 231
e.v. - Niemöller: M. Niemöller, Vom U-Boot zur Kanzel, Berlin, 1934. - Rathenau:
P.J. Bouman, Jaurès-Wilson-Rathenau, t.a.p. Citaat: W. Rathenau, Briefe I, blz. 169.
Over de motieven van de moordenaars: E. von Salomon, Die Geächteten, Berlin,
1933. De moordenaars als toehoorders bij een rede van Rathenau: von Salomon, Die
Geächteten, t.a.p., blz. 267 e.v. - Krantenverslag over de aanslag op Rathenau volledig
in H. Graf Kessler, Walther Rathenau, Berlin, 1928, blz. 365-367. - De Caligari-film:
S. Kracauer, From Caligari to Hitler, Princeton, 1947. - Citaat over de eenzaamheid:
E. Toller, Briefe aus dem Gefängnis, Amsterdam, 1935, blz. 85. Sfeer te Berlijn: G.
Grosz, A little Yes and a big No, New York, 1946, blz. 165 e.v. - Brockdorff-Rantzau
als gezant te Moskou: Graf Brockdorff-Rantzau, Berlin, 1929. - Parabel van de bijen:
J. Haydu, Russland 1932, Leipzig, 1932. - U.S.A. na 1918: F.L. Allen, Only
Yesterday, 2 dln, Pelican Books,

P.J. Bouman, Revolutie der eenzamen

451
Harmondsworth, 1931. - Marathondans: Mark Sullivan, Our Times VI, New York,
1935, blz. 597. - De moord op Bobby Franks: Mark Sullivan, Our Times VI, t.a.p.,
blz. 623 e.v. - Hollywood: L.C. Rosten, Hollywood, New York, 1941. - Eed aan
Lenin op het Tweede Sovjet-congres: I. Deutscher, Stalin, London-New York, 1949,
blz. 270 e.v. - Graf van Tut-anch-amon: H. Carter en A.C. Mace, Het graf van
Tut-anch-amon, Ned. vert., Amsterdam, 1924, vooral blz. 70-84. - Chambers'
overgang naar het communisme: W. Chambers, Witness, New York, z.j. - Huldiging
van Prof. Thomson: B. Jaffe, Smeltkroezen, t.a.p., blz. 218. - Film en maatschappij:
S. Kracauer, From Caligari to Hitler, Princeton, 1947. Zie ook Journal of Psychology,
1946, blz. 151 e.v. - Steglitzer Schülerprozes: W. Carlé, Weltanschauung und Presse,
Frankfurt a.M., 1931. - Oceaan-vlucht van Lindbergh, F.L. Allen, Only Yesterday
II, t.a.p. - Auto-snelheidsrecord: J.F. Horst, Auto, schip en vliegtuig, Ned. vert. A.
de Beyer, Amsterdam, z.j., blz. 130 e.v. - Marokkaanse vertelling in Rosen, Ein
Wanderleben II, t.a.p., blz. 187. - Beurscrisis U.S.A., 1929: F.L. Allen, Only Yesterday
II, t.a.p., blz. 402 e.v. - Dood van Clemenceau, La vie orageuse de Clemenceau,
Paris, z.j., blz. 314 e.v.; Vgl. G. Suarez, Clemenceau II, Paris, 1932, blz. 340 e.v. Hitler-redevoering: E.A. Mowrer, Germany puts the clock back, Penguin,
Harmondsworth, z.j., blz. 198 e.v. - Het eerste Russische vijf-jarenplan: J. Haydu,
Russland 1932, t.a.p.; Landbouwbedrijf ‘Gigant’, The Economist, Nov. 1930. Standbeeld voor Soen Yat-sen: J.J.L. Duyvendak, China tegen de Westerkim,
Haarlem, 1933, blz. 221. - Opening van het Mitsuikantoor te Tokio: A.E. Zischka,
Japan Wereldveroveraar, Ned. Vert. J.E. Marre, Tilburg, z.j., blz. 38. Atoom-onderzoek 1932: A.I. Eve, Rutherford, t.a.p., blz. 359 e.v. - Groei van het
communisme in de U.S.A.: W. Chambers, Witness, New York, z.j., blz. 191 e.v. Rijksdagbrand: H.B. Gisevius, Bis zum bittern Ende I, Zürich, 1946, blz. 13-126.

Vijfde boek
Rutherford's rede in Albert Hall, 1933: A.S. Eve, Rutherford, t.a.p., blz. 374/75; ‘Het
geval-Kapitza’: A.S. Eve, Rutherford, t.a.p., blz. 398 e.v. - Hitler en Niemöller: M.
Niemöller, Wat hij is en wat hij belijdt, vert. K.H. Kroon, Nijkerk, z.j.; M. Niemöller,
De laatste 28 preken, 's-Gravenhage, 1939. - Dood van Dollfuss: K. Heiden, Adolf
Hitler II (Ein Mann gegen Europa), Zürich, 1937, blz. 38 e.v. - De balonnetjes en de
meeting: P. Reiwald, Vom Geist der Massen, Zürich, 1946, blz. 108. - De ‘Uiver’
in de luchtrace Londen-Melbourne: krantenverslagen. - Vergaste dieren in Abessinië:
A. van Schelven, Tusschen bommen en roovers. Met de Nederlandsche ambulance
naar Abessinië, Amsterdam, z.j., blz. 250. - Churchill over de kreeft: A. Maurois,
Het treurspel in Frankrijk,
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Ned. vert., z.j. - Manifest der 350 psychiaters: krantenverslagen; Antwoord: o.a. E.
Fromm, The Fear of Freedom, London, 1932. - Redevoering van Gaston Bergery:
F. Sieburg, Blick durchs Fenster, Frankfurt, 1939, blz. 186 e.v. - Over Blum: G.
Suarez, Briand I, t.a.p., blz. 319. - Davies te Moskou: J.E. Davies, Mission to Moscow,
Pocket Books, 1943. Zijn gesprek met Stalin, blz. 312 e.v.; het afscheidsdiner, blz.
318 e.v. Citaat Walt Whitman: Russian Review, nr 2, Maart 1946, Penguin Books,
London-New York. - Chambers' desertie uit de communistische partij: W. Chambers,
Witness, New York, z.j. Lenin over muziek: citaat uit R. Fülop-Miller, Führer,
Schwärmer und Rebellen, München, z.j., blz. 332. - Invasie uit Mars: H. Cantril, The
Invasion from Mars, in Readings in Social Psychology, New York, 1947. Zie ook I.
Leighton e.a., The Aspirin Age, 1919-1941, New York, 1949, blz. 431 e.v. - Een
ooggetuige-verslag van de verwoesting van Rotterdam, 14 Mei 1940: Nederland in
Oorlogstijd, 5de Jg, nr 3, Amsterdam, Rijksinst. v. Oorlogsdoc. - Churchill te Parijs,
Mei 1940: W. Churchill, Memoires III, t.a.p., blz. 46 e.v. - Duinkerken: W. Churchill,
Memoires III, t.a.p., blz. 89 e.v., H.S. Commager, The Pocket History of the Second
World War, Pocket Books, New York, 1945, blz. 58 e.v., Ch. Wilmot, The Struggle
for Europe, London, 1952, blz. 19 e.v. - Hitler te Compiègne: H.S. Commager,
Second World War, t.a.p., blz. 72 e.v. Filmstrook van het Hitler-dansje: W. Churchill,
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