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Aan de ‘A.’ uit dit boek die er veel te weinig in voorkomt.

Marinus van der Goes van Naters, Met en tegen de tijd

9

[Inleiding]
‘Wat een geluk om in je leven
te kunnen meewerken aan
het ontstaan van iets!’
P. Teilhard de Chardin
(brief van 8 dec. 1933 ) *9
In Nederland zijn autobiografieën schaarser dan in Engeland en als ze er zijn, zit er
een luchtje aan van zelfverdediging voor één bepaalde levensperiode. Ook voor
biografieën waar een tijdperk wordt bekeken aan de hand van een
persoonsbeschrijving moet je niet bij óns zijn; kijk eerder naar Frankrijk.
Dit boek wil autobiografie en biografie tegelijk zijn. Dat vereist wel een stevig
stuk objectivering.
Ik heb ‘het levenslicht aanschouwd’ precies na de eeuwwisseling... maar dat is ook
het geval met twintig miljoen andere mensen die nog in leven zijn - waaronder een
vijftigduizend Nederlanders van nú. Dat ik mijn geval het beschrijven waard vind,
heeft niet te maken met de zeldzaam gelukkige omstandigheden waarin ik geleefd
heb, maar wel met het feit dat ik het herontwaken van een stad - Nijmegen -, van een
land - Nederland -, en van een werelddeel - Europa - nogal bewust heb kunnen
meemaken als politicus met een wetenschappelijke achtergrond, terwijl ik als
volksvertegenwoordiger rechtstreeks in dat proces heb kunnen meespelen: in
Nederland bijna dertig jaar; in Europa achttien jaar. Ons werelddeel, maar ook
Amerika, Azië en vooral Afrika, heb ik kunnen bereizen als weinig anderen. Ik heb
- samen met A. - geleerd, vooral Afrika lief te hebben.
Bij de dingen die ik gezien, gehoord, gelezen en overdacht heb, zijn er een aantal
die toch echt de moeite waard zijn om door te vertellen. En dat doe ik dan maar.

Eindnoten:
9 (Motto). Teilhard de Chardin heeft het zó gezegd: ‘C'est une telle chance dans le vie de pouvier
coopérer à la naissance de quelque chose!’

*

Achter in dit boek vindt men - bladzijgewijs - aantekeningen.
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I Nijmegen
In mijn jeugd borg Nijmegen juist één procent van de Nederlandse bevolking - en
het heeft dit aardig volgehouden tot nu toe. Die bevolking was toen vijf miljoen. In
die stad van vijftigduizend inwoners kon je nog de oude vestingstad herkennen. Maar
de poorten waren al afgebroken, ‘door liberale vandalen’, zei mijn vader, die zelf
liberaal was. Er waren nu de singels. De Oranjesingel (waar ik ben geboren in het
huis ‘met de leeuwen’) had acht rijen bomen; het leek of je in een bos keek.
Van die vijftigduizend mensen telden er vijfhonderd zo'n beetje mee: hun
gezinshoofden waren advocaten als mijn vader, doctoren en andere intellectuelen of
ze waren zo maar rijk. Bovendien waren ze liberaal en protestant (maar niet te erg).
De roomsen stalen de bloemen in de tuin, ‘zeker voor hun Maria-beelden’; wanneer
een schooier een érge schooier was, dan zei je het zwaarste scheldwoord: roomse
schooier. Later, hoek Oranjesingel/Staringstraat, hadden we een grote tuin met een
schommel. Als je hoog schommelde kon je juist over de struiken heen op straat zien.
Kwam er dan een pater langs (‘een pastoor’), dan riep je ‘dag juffrouw’; wanneer
hij opkeek, was je al weer aan de andere kant.
Mijn kindermeid - van wie ik meer hield dan van mijn moeder - was protestant.
Zij heette Barneveld en woonde in de Bagijnenstraat. Soms zei ik, om haar te pesten:
Bagijnengas. Dan stoof ze op: ‘Wat denk je wel, wij wonen niet in een gas; we zijn
een fatsoenlijke, protestantse familie en we wonen in een straat.’
Het was natuurlijk vóór het algemeen kiesrecht. Met het uitbreiden van het
kiezersaantal door het districtenstelsel kwam er lelijk de klad in: Nijmegen
‘verroomste’. Mijn vader en andere heren stemden toen op de socialist Corduwener;
hij was de enige ‘protest-candidaat’...
Achter ons huis, waar nu het Mariënburgplein is met het mooi
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gerestaureerde complex kerk-museum, was toen een soort niemandsland tussen oud
en nieuw, de piottenkuil. Veel modder, veel katten. Daarachter moest je erg oppassen:
de Platz van Rechters. Die holde ik door, met ingehouden adem: je kon er t.b.c.
krijgen (In Ot en Sien was een steeg-bewonende familie, die zoiets had). Dan kwam
je op de Oude Stadsgracht; een oase van rust en netheid. Mijn vader had er zijn eerste
kantoor gehad. Wél vreemd, een ‘gracht’ in het kurkdroge Nijmegen. Ging je dan
nog verder, door de Ridderstraat, dan rolde je al gauw de stad af naar beneden: Stikke
Hezelstraat, Lindenberg enzovoort. Als er sneeuw lag, sleedden de ‘kolonialen’ met
gillende meiden op ladders de Lindenberg af. We moesten dan erg oppassen, maar
ik wist niet waarvoor.
En dan had je de Waal, de enige echte rivier van ons land. ′s Winters lag de Waal
soms dicht (Les hivers d'antan). Daarna kwam de dooi en dan hoorde je in je bed
stemmen, die riepen: ‘D'r uit, d'r uit, de Waal die kruit.’ Je holde naar de rivier. Doffe
knallen, grote schotsen die zich losscheurden. En het open water met zijn enorme
vaart. Zo bleef het verder het hele jaar.
Iedere dag, als het even ging, moest je de Waal gaan zien, zoals de mensen van
Leopoldstad Kinshasa, de Congo-rivier.
Op een keer was ik er geweest, vóór mijn huiswerk. ′s Avonds, thuis, kwam de
vraag ‘Waar is je fiets?’ Ik wist het: hij stond nog aan de Waal. Ik erheen; er lag
nevel, om de gaslantaarns lagen cirkels van licht. Tegen een lantaarn, vlak tegen de
kade, stond nog mijn fiets. Je hoorde de Waal meer dan dat je hem zag. En je róók
hem.
Nijmegen had één ‘verkeersmiddel’: de stoomtram. Mijn vader was er
president(-commissaris) van; hij kon hem laten stoppen waar hij wou, maar jammer
genoeg deed hij dat maar hoogst zelden. ′s Zondags was de tram gekleed in mooiere
wagens dan door de week. Dan waren er twee auto's: een De Dion-Bouton en een
Spijker. Als die langskwamen, renden we naar de ramen van de kinderkamer.
Even later kwamen de ‘stoomfietsen’. De eigenaars moesten ernaast rennen tot
de motor aansloeg en dan in de vaart erop springen.
Ik ben eigenlijk niet van plan voorvallen te beschrijven (‘het
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eerste tandje’), die alleen voor mezelf van belang zijn. Als ik die kon dóórlichten als
Marcel Proust, dan deed ik het natuurlijk wél. Er zijn wél enkele
familieaangelegenheden, die me typerend voorkomen uit locaal, historisch, of
klasseoogpunt en alleen díé ga ik vertellen.
Met mijn familieafkomst is nogal gezwendeld, bij voorbeeld in de beroemde Cronycke
van Zeelandt van Smalleganghe (1551), die in mijn archief ligt. De volijverige auteur
laat ons geslacht onwaarschijnlijk ver opklimmen.
Een feit is, dat in dat zelfde archief een acte van uitgifte van de Heerlijkheid Naters
aanwezig is, getekend en gezegeld door Johan van Beyeren, anno 1412. Hoe komen
we eraan als er geen continuïteit zou zijn? Maar ja, het kan gegapt zijn uit het archief
van de Heerlijkheid Naters. Vast staat, dat een Pieter van der Goes in 1477 in de
leenregisters van Holland voorkomt. Met hem te beginnen hebben we een vrijwel
doorlopende reeks familieportretten (56 stuks) van het eind van de vijftiende eeuw
af. Er zijn prachtige portretten van Aert en Adriaan van der Goes - advocaten van
Holland (raadpensionarissen) - en hun vrouwen. Een aantal wordt permanent in het
Prinsenhof te Delft tentoongesteld. Er schijnen treffende gelijkenissen met de levende
Van der Goesen bij te zijn.
Van Zeeland zijn we in Delft en later in Den Haag gekomen. Dáár speelt zich,
voor de helft, de briefwisseling af tussen de gebroeders Van der Goes (1659-1673)
waaruit nog wel eens wordt geciteerd (Amsterdam, 1899). Van Delft en Den Haag
is ónze tak naar Gelderland verhuisd; mijn overgrootmoeder was een Merkes van
Gendt en men woonde op het nu tot ruïne vervallen Huys te Gendt (bij Elst). Mijn
grootvader was notaris in Beek bij Nijmegen; hij bezat het huis Elsbeek, met een
heuse beek en moerasvijver. Hij is een heel onverstandige notaris geweest, ondanks
familiale taboes is me dat wel duidelijk geworden.
In alle generaties Van der Goes is er één spilziek (ik ben het niet). ‘Oom Kees’,
mijn oudoom, was het wel. Hij bezat een landgoed in Berg en Dal, ‘de Meerwijk’,
maar hij deed de gekste dingen. Hij liet, een eeuw geleden, Zwitserse schapen met
gekromde horens per trein aanvoeren; driekwart gingen er dood. En zo door. Hij is
álles kwijtgeraakt.
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Mijn grootvader moet de tijd van 1870 intens hebben meegemaakt. Ik bezit nog zijn
Erkmann-Chatrian Histoire d'un Plébiscite racontée par un des 7.500.000 ‘oui’ (het
referendum na de staatsgreep van Napoleon III, dat tot de oorlog van 1870 en de
afscheiding van de Elzas heeft geleid) en andere aangrijpende verhalen. Hij vertelde
ons, hoe in die tijd het fortuin van de Nijmeegse familie Jurgens zou zijn ontstaan.
Met Gelderse mestkarren (twee grote houten wielen) ging het ranzige vet naar het
uitgehongerde Parijs voor consumptie. Die periode heeft op de generatie van vóór
mijn vader grote indruk gemaakt. Toen ik, omstreeks 1910, dus negen jaar oud, eens
in mijn rode trui bij grootpa kwam, zei hij: ‘Dag, Garibaldi.’ Ik heb eerst tien jaar
later (H. Roland Holst, De Held en de Schare) begrepen, wat hij bedoelde: de
Garibaldianen van toen droegen rode blouses.
Mijn grootvader woonde op het laatst van zijn leven in een romantisch klein huis
in Berg en Dal, even voorbij het Groot Hotel; over de Duitse grens maar gewoon uit
de hoteltuin te bereiken. (Wij smokkelden wel eens een fles wijn naar hem toe.) Deze
typische grensstreek met de onhollandse uitzichten heeft altijd sterk op mijn
verbeelding gewerkt - en zij doet dat nog.
Op die zelfde Nijmeegse heuvelrug, maar dichter naar de stad, aan de Oude Holle
weg, ligt de bezitting ′t Huys te Schengen, die door een van mijn ooms is nagelaten
aan de Stichting Gelders Landschap, met vrije wandeling voor leden van bepaalde
natuurbeschermingsorganisaties. ‘Schengen’ is de naam van de, nogal apocriefe,
eerste bezitting van de Van der Goesen in Zeeland. Nog dichter bij de stad, achter
de Boterberg, ook Gelders Landschap, ook weer het unieke uitzicht op de Veluwse
heuvelrij, de polder de Ooy en het kerkje van Persingen, heb ik zelf een kleine oase,
zónder vergezicht overigens, die mijn vader in het begin van de eeuw in zijn bezit
heeft gekregen.
Mijn vader en moeder - nee, dit wordt tóch niet een echte autobiografie. Maar er
zijn dingen, die zó typerend zijn voor een volledig verleden tijdvak en een toch ook
wel echt verdwenen categorie van mensen, dat juist die radicale verpulvering het
verschijnsel opmerkenswaard maakt. Mijn vader was dus een anticlericale liberaal
met op sociaal gebied een sterk conservatieve instelling. Dat zou tot paradoxen
hebben geleid in
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zijn politieke gedrag - als hij zulk een gedrag had gehad. Hij hield zich bij zijn enorm
drukke advocatenpraktijk en bij zijn liefhebberijen die sterk cultureel gericht waren:
geschiedenis en sterrenkunde, met de daarbij behorende, relativerende, filosofie.
Toch koos hij wel eens partij: hij was Dreyfusard. Wat moeten de processenreeks
van de Franse conservatieve clericalen tegen de joodse kapitein en de door de Franse
rechtspleging te kwader trouw volgehouden fictie van schuld een indruk hebben
gemaakt op die generatie! Het had hem niet anti-Frans gemaakt; hij vertelde mij van
een gesprek met een Duitser, aan wie men de commentaar had gegeven: ‘Vreselijk,
dat zoiets in Frankrijk gebeuren kan’, waarop de Duitser reageerde: ‘Vreselijk? ik
benijd de Fransen; bij ons onder Wilhelm II gebeurt zoiets misschien iedere dag en
het komt nooit uit. In Frankrijk komt het uit en een lawine van protesten breekt los,
die het hele maatschappelijke en staatsleven overspoelen.’ Mijn vader was het
kennelijk met déze Duitser eens.
Zo breed van opvatting als mijn vader was, zo smal was mijn moeder, al had zij
een grote belezenheid in de Franse, Engelse en Duitse litteratuur die toen gelezen
werd en waartoe zowel Zola als Marie Corelli (‘Cora Mirelli’ in de verrukkelijke
parodie van Cornelis Veth) behoorden.
Mijn moeder, opgevoed in een Zeeuws landhuis en daarna op een paar kostscholen
(waar men de leerlingen liet verhongeren) was veel provincialer Nijmeegs dan mijn
vader. ‘Mensen zoals wij’, dat was de norm. De rest was ‘burgerlijk’. Arbeiders dat
was helemaal niets en toen de meid eindelijk stemrecht kreeg en vroeg hoe ze moest
stemmen (!) was het antwoord: ‘Als je mensen als óns weg wilt hebben, moet je
socialistisch stemmen en anders liberaal.’ Mijn moeder sprak niet - als mijn Haagse
tantes - over ‘de boojen’, maar de minachting voor het ‘personeel’ was dezelfde.
Onze opvoeding was daarmee in overeenstemming. Je ging om met mensen zoals
wij: Van Aerssen, Tulleken, Van Pabst, Crommelin, enfin een selectie uit die paar
honderd goede protestantse families in Nijmegen en dat is toch nog veel, als je ze
moet ontmoeten. Maar, dat er daarnáást vijftigduizend katholieken (en ook bijzonder
‘nette’ mensen) waren, heb ik pas véél later ontdekt. Verder draafde mijn moeder
met haar sleutel-
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mandje door het huis achter de drie meiden aan en was ‘doodmoe’ van het eten...
bedenken!
Ik had twee broers. Wijlen mijn oudste broer was een kasplant, die het niet deed.
Hij is vrij jong gestorven. Hij moet, veel eerder dan ik geweten heb, t.b.c. hebben
gekregen. Dat is mij en later mijn vrouw stelselmatig verzwegen, dat wil zeggen het
werd weggedacht: ‘Bij ons soort mensen bestaat dat niet.’ De infectie, die dus volledig
vrij spel had, heeft een afschuwelijk drama verwekt in ons jonge gezin - alles door
hun bekrompenheid.
De ervaringen met mijn moeder - die bepaald niet graag zag dat haar drie zoons
van een andere vrouw zouden houden en dan zelfs méér dan van haar - lijken veel
op die van Vestdijk, met name op die welke hij in het magistrale Else Böhler heeft
beschreven. Ik heb het hierover met Vestdijk (die zelf medicus was) wel gehad, toen
we samen gegijzeld waren en onze verblijfshokjes aan elkaar grensden.
Die houding van mijn moeder heeft op mijn tweede broer weer anders uitgewerkt
dan op mij en meer psychische reacties tot gevolg gehad, die in de laatste oorlog tot
een dramatisch einde hebben geleid... aan de verkeerde kant! Mijn eigen ‘afweer’
was blijkbaar voortreffelijk georganiseerd, maar dat was onbewust en dus geen
verdienste.
Vanaf mijn dertiende jaar sloot ik mij lekker af. Toen mijn vader zijn kantoor
buitenshuis kreeg kwam er heel ver weg in ons enorme huis een wachtkamertje vrij,
met waterleiding en een soort aanrecht en daar richtte ik mij in met reageerbuizen,
al of niet gevaarlijke stoffen en elektrische toestellen.
Een paar jaar later beleefde ik de vreugde van toen in een meer beheerste vorm
tijdens de scheikundelessen van dr. Klobbie aan het gymnasium. Als alpha-leerling
volgde ik die natuurlijk facultatief. Mijns inziens past scheikunde net zo goed bij
alpha als bij bèta.
Dr. Klobbie had twee liefdes die mij aanspraken. In zijn zuurkast lag Het Lied van
Schijn en Wezen van Frederik van Eeden, een chemisch leerdicht, waaruit hij tijdens
de les voordroeg. En dan ging hij iedere zondag naar de Waalse Kerk: je moest toch
één keer per week Frans horen spreken!
Uit die eerste tijd van het ontdekken van de stof bezit ik nog een paar
populair-wetenschappelijke knutselboekjes (met een
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stempel: ‘Wetensch. bibliotheek M. van der Goes’); ik maakte het ene
Leclanché-element na het andere, tot ik ‘aan het hoofd stond’ van 30 volt (zelf hadden
we natuurlijk gaslicht). Als mijn Geislerse buizen erg mooi licht gaven liet ik de
familie kijken voor de show, dat wil zeggen om ze gunstig te stemmen. In 1916
maakte ik een draadloze zend- en ontvanginstallatie (met coherer), die het wel twee
kamers ver uithield. Ik was ervan overtuigd dat stof omzetten in energie en energie
weer in stof steeds gemakkelijker zou gaan en ik schreef een verhandeling over ‘De
Eenheid van de Schepping’. De meiden spraken van het laboratorium van de jonker’...
en ik had mijn eigen ‘derde milieu’ geschapen.
Mijn moeder liet dat toen nog over haar kant gaan - en dat was ook het geval met
mijn eerste grote vriendschap die me van háár milieu vervreemdde, die met Piet
Koch uit Beek; - later Pyke Koch de schilder. Zijn allereerste tekeningen bezit ik
nog! Ik herinner me een zondagochtend tegen Pasen; het was enorm nat geweest, de
weiden van ‘het Laag’, de streek onder Ubbergen-Beek waar hij woonde, stonden
helemaal onder water. De zon brak door de nevel en wij voeren er op een omgekeerde
tafel overheen. Wij zágen Gods geest over de wateren zweven...
Wij speelden samen viool, hij goed en ik slecht. We kregen een dubbele ruzie:
Piet dweepte met Charley Toorop, toen ultramodern, ik kon daar echt niet bij. Maar
een stevig geschil kregen we, zo omstreeks 1916, toen er wel wat in de wereld
gebeurde, over aristocratie/democratie. Pyke had (toen al) alleen maar minachting
voor het lagere volk; ik voelde voor de vooruitgang en voor de verheffing. Dit verschil
was niet te overbruggen. Het bleek hem - mij trouwens ook - griezelige ernst te zijn.
Hij kwam later steeds meer in fascistisch vaarwater. In 1947 werd ik voorzitter van
de Zuiveringsraad (Ereraad) voor de Beeldende Kunsten. Bij de klachten was er een
tegen Han van Meegeren: we hadden het veroordelende vonnis al klaar (hij had een
opdracht in een te Berlijn gevonden exemplaar van zijn platenboek geschreven: ‘An
meinen geliebten Führer’), toen hij kwam te overlijden.
Voor mij schokkender was het geval van Pyke Koch, die tijdens de Duitse bezetting
‘Nederlandse’ postzegels had gemaakt vol met Germaanse runetekens. Het zó
proberen je volk te laten
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wennen aan de diabolische ideologie die daaraan onmiddellijk ten grondslag ligt,
vonden we afschuwelijk en hij is daarvoor dan ook gestraft. We hadden toen gelukkig voor hem - nog geen kennis genomen van zijn veel later door dr. H. Mulder
opgediepte ‘Waag’-artikelen uit 1941: één en al verheerlijking van het
nationaal-socialisme! Ik heb er natuurlijk over gedacht of ik mij niet als rechter zou
verontschuldigen, maar ik vond eigenlijk dat mijn teleurstelling dat hij deze weg was
opgegaan wel gecompenseerd werd door mijn ‘pro’-gevoelens uit een gelukkiger
tijd, dertig jaar tevoren, zodat ik niet geloof dat persoonlijke motieven een grotere
rol hebben gespeeld dan in de andere gevallen. Maar achteraf... Ik heb een aantal
brieven van Piet (Pietro, Pedro, later dus Pyke) teruggevonden die me toch weer
bijzonder getroffen hebben. Wegens stoutigheid (meer niet) werd hij van het
Nijmeegse gymnasium ‘weggetrapt’ en kwam toen eerst in Zetten, daarna op het
lyceum van Zeist (twee christelijke scholen, waar het nogal liefdeloos toeging). De
brieven die hij mij schreef waren roerend van aanhankelijkheid en van nostalgie naar
zijn omgeving, zijn familie en naar ónze contacten.
Jarenlang - hij woonde toen dus vrij ver van ons gym - was hij bij ons kind aan
huis geweest. Sommige brieven verdiepen zich in zelf te maken radiootjes - óók een
vorm van heimwee! -andere gingen over de klassieken; ‘wat ís Horatius prachtig...’;
veel over de liefde in alle soorten. En de kunst? Zeker, maar vooral de muziek. Hij
componeerde walsen (bestaan die nog?) en ging, voor zover mogelijk, door met
viool. En dán kwam het tekenen erbij. Wat opvalt, was zijn neiging, toen, naar
dynamische motieven.
Hij beschreef me hoe hij een boog getekend had met middenop een Pallas Athene
en links en rechts Griekjes ‘met goud en zilver van Griekse helden’ die naar haar
oprukten. Of Indianen die aanstormden. ‘Beweging’ zei hem erg veel. Bij voorbeeld
deze passage: ‘Zeg, is dat zo dat onze zon met duizelingwekkende vaart op de ons
eveneens naderende Sirius aanstuift, en over twee miljoen jaren de zoveelste van de
zoveelste op 21 uur 3 min. en 2 sec. de botsing daar zal zijn. 8 sec. later zal de warmte
over de aarde strijken en alles zal gas zijn... Een wanhopig idee dat dan alles weer
verloren is, hoewel in die tijd te leven en dat waar te kunnen nemen me wel heerlijk
lijkt. Wat een ont-
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zettende reuzengedachte, als hij (Sirius) gezien zal worden, over duizenden jaren,
als een ál groter wordende schijf.’
De schilder Pyke Koch lijkt me meer tot het beschouwende teruggekomen, maar
misschien vergis ik me daarin. Maar géén vergissing is mogelijk over de gevoelens
van eenzaamheid, geïsoleerdheid zelfs, die hem kenmerkten. Hadden we daarmee
méér rekening moeten houden bij ons oordeel over de ‘giftige’ runetekens? Het is
stom, dat Piet het ondanks drie oproepen vertikte voor ons te verschijnen. We moesten
dus wel alléén op de stukken oordelen, en volgens een raadslid - groot schilder en
groot verzetsman - uit ons midden, was een schilder nooit zó ‘Weltfremd’, dat hij
niet gehoord had van de enorme culturele vernieling die de nazi's, zelfs vóór de
bezetting van Nederland, hadden aangericht; en ook nooit zou een schilder - zei hij
- de draagkracht van ‘het symbool’ (welk ook) kunnen onderschatten. En daarom
ging het nu juist.
En mijn rol? Ik zei al dat ik het flauw vond nu het een moeilijk geval betrof de
zaak maar aan de anderen over te laten. Had ik het tóch moeten doen? (Dit vraagteken
blijft...)
Toen ik een jaar of zeventien was ging het ‘derde milieu’ een steeds grotere rol
spelen. Ik zat in de vijfde klas van het gymnasium - en ik geef me er nú rekenschap
van, dat voor mij tweede milieu (school-gemeenschap) en derde milieu (outdoorlife
in de letterlijke zin) samenvielen. Beide waren een persoonlijke emancipatie... en ik
geloof, dat dit een enorm compliment is voor het Nijmeegse gym; misschien geldt
dit zelfs een beetje voor het gymnasium als zodanig! Ik zonder alleen de ellende met
mijn wiskunde - altijd een hopeloos fiasco - uit. Men kon beter dit vak in de meest
volwaardige schoolopleiding die we hebben - gymnasium alpha - facultatief stellen.
Grieks - Homerus en Plato kregen we zó, dat we met de taal konden werken zoals
het moet: als instrument voor de gedachte. Latijn natuurlijk ook. Is dat tegenwoordig
niet meer het geval? Waaróm niet?
In de gijzelaarstijd heb ik Homerus weer wat bijgebeend; mijn Latijnse dichters,
Ovidius, Vergilius en Horatius had ik altijd wel bijgehouden. Later zal blijken, hoe
zeer zij allen mij in de moeilijkste periode van mijn leven hebben opgewekt. Ook
Frans kregen we op een enthousiaste manier. In geen enkel an-
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der volk léven de klassieken nog zo, zelfs aan het einde van de twintigste eeuw; wij
kregen Molière en Racine alsof de leraar wist, dat ze na twee wereldoorlogen en de
nodige revoluties in Parijs én in Moskou nog door moderne mensen zouden worden
genoten.
Toen ik in 1913 op het gym kwam werden nederlands en aardrijkskunde gedoceerd
door N.P. van Regteren Altena. Een ongemakkelijk heer, maar God, wat een leraar!
Al in 1915/16 verhuisde hij naar Tiel; ik heb hem dus maar tussen mijn twaalfde en
veertiende jaar gehad. Nooit is die vroege invloed uitgewist! Ik weet nú wat zijn
geheim was, en dertig jaar nadat hij bij ons wegging heeft een aantal van ons hem
dat gelukkig nog kunnen zeggen: hij behandelde voor zijn leerlingen zaken, waar ze
veel en veel te jong voor waren. Niets is beter dan dat! In de aardrijkskundeles van
1913 legde hij ons - vrijwel historisch-materialistisch - uit, waaróm het volgend jaar
een wereldoorlog zou uitbreken. En het gebeurde. Zijn taal- en letterkundelessen
waren voor een deel wijsgerige colleges, die hij soms plotseling kon afbreken met
de uitroep: Maar ik ben gek, om dat hier voor júllie allemaal te vertellen! ‘De Alt’
kwam van het gymnasium in Doetinchem. Daar heeft hij de invloed ondergaan van
een van de grootste dichters van ons taalgebied: Johannes Andreas dèr Mouw
(Adwaita). Ze hadden duidelijk veel gemeen. Als Dèr Mouw betrok Altena álles in
zijn denken en in zijn uitingen; alles wat er is tussen ‘de melkweg en een kindertraan’.
Toen ‘de Alt’ ons een van die gedichten voorlas, waren ze blijkbaar (zie de inleiding
van de uitgave van Van Oorschot, 1947) nog niet gepubliceerd. Ik weet na een halve
eeuw nog om wélk van de gedichten het ging: ‘k'Ben Brahman. Maar we zitten
zonder meid...’
Het derde deel van de Verzamelde Werken van deze merkwaardig concrete
mysticus bevat een Brahman-analyse van Menno ter Braak, opgedragen aan N.P.
van Regteren Altena, zijn oom en leraar. De titel is Dat ben jij en de conclusie
Brahman geeft de mens, zoals hij overwint: triomf roepend in een verlaten vlakte
tegen de genadige hemel.
Aan die triomf heeft ook Van Regteren Altena deel gehad: de eerste ‘goeroe’ van
mijn leven.
De onzichtbare overgang van tweede naar derde milieu lag in
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de Nijmeegse Gymnasiastenclub die een groot deel van ons verstandelijke en
emotionele leven vulde met bijzonder opgeschroefde avonden. Heerlijk! Ik ben er
een paar jaar voorzitter van geweest. We lieten - in de isolatie van de oorlogsjaren
1918/1919 - lezingen in de stad houden door Couperus, door Herman Robbers en
anderen. Met Herman Robbers - de schrijver van onder andere De Roman van Bernard
Bandt en Sint-Elmsvuur heb ik een hele correspondentie gehad. Die brieven zijn nu
in het Letterkundig Museum in Den Haag. Dat deze redacteur van Elseviers
Maandblad de tijd nam om mijn kletsbrieven over litteratuur serieus te beantwoorden
- en dan nog met een grote persoonlijke warmte - is eigenlijk wel fantastisch.
We deden natuurlijk meer. We gaven in 1918 een revolutionair blaadje uit, De
nieuwe Gedachte. Een aantal van ons trad toe tot dat typische naoorlogsverschijnsel,
de Practisch Idealisten Associatie, waarover ik nog kom te schrijven.
Wat de jonge generatie betreft, gaf november 1918 een breuk in gevoels- en
gedachtenleven. De oorlogsjaren in het neutrale Nederland waren - het klinkt
paradoxaal - jaren van romantiek geweest. Men vluchtte in de valse romantiek van
Felix Timmermans met zijn weeë Pallieterfiguur: moppen, winden laten, leutig zijn,
goed vreten (in het Breughel-boek wegens succes geprolongeerd) en vooral niets
sexueels bij deze oerfiguren. Het latere bloed- en bodemfascisme van Timmermans
zat er al dik in!
Verder vluchtten we in de ‘zwerver’-boeken van Arthur van Schendel en Aart van
der Leeuw: heel wat zuiverder - maar toch ook romantiek. En, nooit te vergeten,
Gösta Berling van Selma Lagerlöf met haar pijpenrokende ‘Majoorske’ - het hinderde
niet, dat niemand wist wat die functie inhield - op de vervallen kasteel-fabriek Ekeby.
Er zijn in Nederland nóg villaatjes met de naam Ekeby. Ze zijn zo gedoopt door groot
geworden jongens en meisjes van '14-'18. Ik dweepte ook met Lamartines Jocelyn:
de kuise dorpspastoor, die een jongen bij zich herbergt, die, gelukkig nog net op tijd,
een meisje blijkt te zijn, hoewel ook dát natuurlijk weer mis is: ‘La foudre a déchiré
le voile de mon âme!’
‘Cet enfant, cet ami, Laurence, est une femme...
Cette aveugle amitié n'était qu'un fol amour.
Ombres de ces rochers, cachez ma honte au jour!’
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Alweer net op tijd sterft het mooie blonde kind. Maar de taal is verrukkelijk en alle
rotsen, watervallen en vooral de eenzaamheid - heerlijk, het hele ouderlijk huis
verdween - deden me echt goed. Mijn uitgave van 1881 - ik bezit ook een eerste
uitgave van 1837 - heeft maar één woord als motto: Ψυχη21
Later kwam hier Nico van Suchtelen bij, Nederlands eerste kampeerder (ook dat
vond ik sympathiek van hem) en auteur van het goed gecomponeerde De stille Lach
en van het veel minder evenwichtig opgezette, maar veel indrukwekkender Quia
Absurdum met de een beetje getikte Odo, die zich van kant maakte. En juist met deze
Odo voelde je je echt verwant!
Thuis hadden we in de ‘portefeuille’ De Gids, de Revue des deux Mondes, ook het
kleine Duitse tijdschrift van Maximilian Harden - de enige vent, die de keizer
aandurfde - en De Beweging van Albert Verwey. Toen ik een jaar of veertien was,
sprak dat alles me sterk aan. In De Gids heeft Just Havelaar in die tijd een essay
gepubliceerd met een mokerslag aan het begin: ‘Het Christendom heeft kosmischen
zin gemist’. Dit kwam goed aan; het bracht me ertoe, me na de doopsgezinde
catechisatie toch maar niet te laten dopen (aannemen), zodat ik het in de kerk nooit
verder heb gebracht dan Waals dooplid... ‘Stom,’ zeiden de andere catechisanten,
‘het zou je kunnen helpen met solliciteren.’ Ik denk nóg zo over dit manco van het
christendom, met één uitzondering; het evangelie van Johannes, dat men, vermoedelijk
per ongeluk, op de concilies heeft gehandhaafd.
We dweepten eerst met Frederik van Eeden. Ik heb in Nijmegen een lezing van
hem gehoord over de significa, waarin hij onder andere verklaarde als arts de
parthenogenesis van Maria niet uitgesloten te achten. (Verder viel hij toch niet mee.)
Maar we dweepten ook met Willem Kloos, die naast: ‘Ik ben een God in ′t diepst
van mijn gedachten’, heeft gedicht: ‘O, vreemd geslacht, dat zich in schijn Van
Eedent’. Van Deyssel (‘Ik hou van het proza, dat als een man op mij afkomt’),
Verlaine, mij sterk aanbevolen door de katholieke leraar Gerard Brom... het was voor
ons alles nieuw en revolutionair.
Hier is de timing allereigenaardigst. In 1916 kwamen wij, op school en op de
Gym-club, opdraven met kost van vijfendertig jaar geleden en die had een regelrecht
appèl op ons esthetisch
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gevoel en op onze emotie. Er is geen sprake van dat dit voor de jonge generatie van
nú geldt met betrekking tot de litteratuur van de jaren '30 tot '50. Was die zoveel
minder? Ik vrees van wel...
Ik zei dus dat er in november 1918 sprake was van een cesuur. Natuurlijk niet
absoluut; de romantiek ebde nog na. De romantiek houdt nooit op: verrukkelijke
boeken als Le grand Meaulnes van Alain-Fournier en Le Rivage des Syrtes van Julien
Gracq verschenen zelfs nog, of kregen herdrukken, ná de tweede wereldoorlog! Maar
de geest werd anders in 1918 toen - gemeenplaats van die dagen - de kronen over de
straten rolden. Die geest, ónze geest, is beschamend weinig beïnvloed door het
ontzettende bloedbad van 1914-1918, althans in het neutrale en zelfgenoegzame
Nederland.
Als dertienjarige jongen - en daarna - heb ik over de wereldoorlog niets verzameld
behalve een bulletin uit het begin (de kranten gaven zoiets wel uit), dat de Duitsers
voor Luik aan de Belgen een wapenstilstand hadden gevraagd om hun doden weg te
halen. Dat was alles... terwijl we in Nijmegen soms ‘het kanon’ aan de Somme konden
horen! En dan mijn ma maar zaniken dat ze dit en dat niet krijgen kon en dat ze cake
van aardappelmeel moest maken!
Maar toen de gebeurtenissen van 1918 naderden - ook in Nederland onrust en een
hongeroproer dat doden kostte - werd het anders. Ik heb hier een als kostbare
herinnering bewaard knipsel uit de NRC van 10 november 1918: ‘De Revolutie in
Duitsland’; ‘Uit Berlijn; Zaterdag vijf uur: Zo even werd het telegraafkantoor bezet...
Liebknecht en Ledebour reden in huurrijtuigen (!) vóór de betogers uit’. Rede van
Scheidemann: ‘Keizer en kroonprins zijn afgetreden; de dynastie is ten val gebracht’;
‘Ebert Rijkskanselier; een proclamatie van Ebert’; ‘De arbeiders- en soldatenraad
van Berlijn heeft tot de algemene staking besloten. Een groot deel van het garnizoen
heeft zich in gesloten afdelingen, met machinegeweren en kanonnen, aan de arbeidersen soldatenraad ter beschikking gesteld’. Enzovoort.
Wiardi Beckman en ik waren er helemaal weg van. Ja, als ik het nú na zestig jaar
nóg lees...
Maar over de vier jaar afgrijselijke hecatombe in Oost en West vind ik helemaal
niets.
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Wat ‘de nieuwe tijd’ betreft: het begon in 1917 in Rusland. Eerst dweepten wij met
Kerensky. Toen kwam de greep naar de macht van de bolsjewiki, van Lenin, prachtig
beschreven in John Reeds Ten days that shook the world. We hadden toen ook bepaald
wel het gevoel, dat de wereld op zijn grondvesten schudde. Ik lag met de beruchte
wintergriep van 1918-19, die veel doden heeft geëist, in bed. De scholen hadden
trouwens kolenvakantie. Toen kwam dan - natuurlijk niet door de radio - het nieuws:
er is wapenstilstand, Duitsland capituleert en de keizer is bij Eysden over de
Nederlandse grens gekomen. In die reeks van gebeurtenissen passen dan de
kranteartikelen die ik al heb geciteerd.
Dit alles was de afsluiting van een enorme climax: op 2 november 1918 was aan
Wilhelm in Duitsland de belofte van een democratische grondwet afgedwongen; op
3 november kwamen de matrozen van de oorlogsvloot in Kiel in opstand. Er kwamen
overal arbeiders- en soldatenraden. De 9de deed Wilhelm afstand, voorafgegaan en
gevolgd door de regerende vorsten van de deelstaten. Friedrich Ebert werd
rijkskanselier en de Republiek werd uitgeroepen. Maar hoe?
In tal van boeken is deze dramatische episode beschreven. Het mooiste vond ik
Der neunte November van Bernhard Kellermann. Maar al met de 9de november zélf
breekt er een anticlimax aan, dat hebben we pas later begrepen.
Op de 11de komt de wapenstilstand tot stand. Maar hoe? De door en door nuchtere
Philipp Scheidemann heeft het in zijn Memoiren eines Sozialdemokraten realistisch
beschreven. De kanselier ‘van de overgang’ in de eerste novemberdagen was prins
Max von Baden, die de gebeurtenissen later te boek heeft gesteld; Scheidemann
citeert hem. Er was niets positiefs in de houding van de socialistische leiders. Ebert
(en von Baden vindt het nog mooi) ‘griff nach der revolutionären Geste, um die
Revolution zu verhüten’. De socialist Ebert werd rijkskanselier, nadat Von Baden
het voorstel daartoe aan... de keizer had gedaan. Aan Ebert werd toen de vraag gesteld,
of hij die taak op grond van de rijksgrondwet aanvaardde. ‘In het kader van de
rijksgrondwet’, antwoordde Ebert. Maar die rijksgrondwet was nog geheel
monarchaal...
Als dan Scheidemann - ook alweer gedwongen, want anders zouden de arbeiders
naar de Onafhankelijke Socialisten over-
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gaan, of, nog erger, zou de Raden-republiek worden afgekondigd - vanuit een raam
van de Rijksdag de republiek heeft uitgeroepen, blijkt Ebert ontsteld te zijn. Woedend,
‘von Zorn dunkelrot’, roept hij even later Scheidemann toe: ‘Du hast kein Recht, die
Republik aus zu rufen! Was aus Deutschland wird, ob Republik oder was sonst, das
entscheidet eine Konstituante!’25
Wie dit leest, begrijpt alles, wat er daarná is gebeurd; hij begrijpt vooral hoe het
mogelijk is geweest, dat Hitler ‘volkomen legaal’ aan de macht heeft kunnen komen.
De hele historie is ons een jaar of acht later nog eens verteld door een der vijf
‘volkscommissarissen’ (ministers) die het eerste kabinet der Republiek hebben
gevormd, Wilhelm Dittmann. Wij waren toen op het idyllische eiland Rügen, en daar
had hij een allerliefst buitenhuisje. Hij had tot de linkse socialisten behoord, tot de
USP. Een aardige burgerman.
In Nederland zag men het eerst heel anders, zowel vriend als vijand. Daarvan geeft
het vierde deel van Troelstra′s Gedenkschriften, bewerkt en voltooid door zijn
secretaris, de historicus Wiardi Beckman, een volledig en authentiek beeld. De
tragicomedie van het ‘Grote Misverstand’ dat zich in Troelstra′s hoofd afspeelde,
had drie componenten: de verre van heldhaftige burgemeester van Rotterdam,
Zimmerman (later, ter compensatie, semi-fascist geworden); de ‘verstandige’
socialisten Vliegen en Schaper; de ‘emotionele’ Troelstra, die meende dat de ‘revolutie
niet bij Zevenaar halt zou houden’. De revolutie? Welke? Die van Max von Baden
en Ebert?
Hoe dan ook, Troelstra, in befaamde extraparlementaire en parlementaire
redevoeringen, had gedurende vijf historische dagen in het tot dan toe zo suffe
Nederland de show gestolen! De katholieke Tijd schreef: ‘De revolutie heeft zich al
voltrokken in de hoofden der staatslieden en leiders aller partijen’, en de liberale
leider Dresselhuys verklaarde - mét de tóén al deftige NRC - dat wat er om ons heen
gebeurde ons democratisch misschien vijfentwintig of dertig jaar vooruit had gebracht.
Bepaalde socialisaties: geen bezwaar; de achturenwerkdag (de grote eis sinds het
begin van de eeuw): geen bezwaar...
Reeds dadelijk, en later weer in zijn Gedenkschriften, erkent Troelstra, dat hij zich
in de internationale situatie van West-Europa, en dus in zijn prognose voor Nederland,
vergist had. Juist die houding bezorgde hem een geweldige ovatie op het
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partijcongres van 17 november 1918; waar hij - slachtoffer van een ernstige fysieke
inzinking - eerst niet eens had willen komen. Troelstra werd toen al, twaalf jaar voor
zijn dood, een legendarische figuur; een uniek verschijnsel in Nederland.
Ik ben altijd een groot bewonderaar geweest van Troelstra en ik ben het nóg. In
mei 1950 - twintig jaar na zijn dood - heb ik een artikel in Vrij Nederland geschreven,
‘Als Troelstra nog leefde’, met als motto de woorden, die Dante aan zijn leidsman
Vergilius meegaf: Tu se' lo mio maestro e il mio autore. 26 In het vervolg van dit boek
zal dat ook wel blijken.
November '18, ik was opgekrabbeld van mijn griep en er waren weer kolen, was ik
weer op school. Net nog zeventien jaar oud, de volgende maand werd ik achttien. In
het vrije kwartier was er herrie in de schooltuin (de ‘cour’ zei de zuidelijke rector
Sormani). Een jongen uit de derde klas hield, staande in een venster, een redevoering.
Dat was nog nooit vertoond.
Hij sprak over Schaper-socialisten, die bezadigd en wijs waren, maar die de
toekomst niet hadden, en Troelstra-socialisten, die de geest van de tijd begrepen.
Een fantastisch verhaal voor een jongen van vijftien. Er werd gelachen, gehoond en
men wilde hem daar weg halen, toen ik mezelf hoorde zeggen: ‘Laat hem, die jongen
heeft gelijk.’ Ik was toen voorzitter van de Gym-club, dus ik had een zeker gezag in
die groep. Men liet hem zijn gang gaan, en even later klonk de bel.
Die jongen was Stuuf Wiardi Beckman; hij was me voordien nooit opgevallen. Ik
vroeg hem, eens thuis te komen praten, wat hij graag deed: hij zat boordevol! Uit dit
contact kwam een hechte vriendschap voort, die twintig jaar heeft geduurd.
Wij werkten ons steeds meer de kant van het socialisme uit, waarvoor in zijn gezin
- natuurlijk ook liberaal - toch een betere bodem bestond dan in het mijne.
De familie van Beckman was sterk idealistisch. Doctor Beckman steunde de
beweging Gemeenschappelijk Grondbezit, die teruggreep op de bodem-socialist
Henry George. Maar het bijzondere stempel dat de familie had, kwam van
moederszijde. Zij was een Kuenen; dochter van de bekende vrijzinnige theologische
professor; zuster van de Plato-deskundige Wilhelmina Kuenen en van een paar Leidse
professoren. Zelfs nú is er haast niet een Kuenen denkbaar, die niet professor is of
wordt! De
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Kuenens zijn allemaal lange mensen; de drie dochters van de theoloog werden de
wandelstokken des Heren genoemd.
Het heerlijke huis van de Beckmannen, de ‘Hoge Hof’, buiten Nijmegen met hoge
dennen eromheen, ademde helemaal de sfeer van Ruskin, van Dante Gabriel Rossetti
en van andere Engelse min of meer filosofische estheten. Mét William Morris en
Walter Crane - de schepper van de grote plaat De Triomf van de Arbeid, die in geen
socialistisch gezin ontbrak - neigden zij naar een wat elitair socialisme.
Kritiek daarop? Tóén beslist niet: het was het alternatief van nog altijd
overheersende negentiende-eeuwse dufheid.
Dit huis werd nu echt mijn derde milieu, en, om de woede thuis te volmaken,
zeurde ik ook nog een tent af en gingen we samen kamperen. Kort en goed: ik werd
als definitief verloren beschouwd.
De invloed, die Stuuf en ik van ‘vijandige’ machten als Gorter en Henriëtte Roland
Holst ondergingen, maakte dit nog erger. Maar het echte conflict kwam, toen in mei
1919 Troelstra in een grote vergadering in ‘de Vereniging’ in Nijmegen zou spreken.
Was het maar niet in mei geweest; nú bloeiden de rode tulpen in onze tuin. We gingen
dus naar de Troelstra-bijeenkomst met een rode tulp in ons knoopsgat... en dat werd
aan mijn vader gerapporteerd en toen was de boot helemaal aan!
Bij ‘de Vereniging’ werd gecolporteerd met een brochure, De ‘vergissing’ van
Mr. Troelstra. Vergissing dus tussen aanhalingstekens. Ze gaf de gebeurtenissen van
november '18 getrouw weer, maar óók, welk een reële en positieve kracht er van een
vergissing kan uitgaan.
Veel jongeren uit intellectuele kringen zijn, met mij, door november '18 socialist
geworden; L.A. Donker, de latere minister van justitie, was bepaald niet de enige.
Op school kreeg ik nog een enorme herrie om dat nogal linkse blaadje dat we uitgaven,
De nieuwe Gedachte. Dit kon wel invloed hebben op het eindexamen, zei de rector,
maar ik gaf niet toe. Het werd langzamerhand zaak om van het gym weg te komen
- al vond ik, juist in de zesde klas, vooral zijn Plato- en het Tacitus-uur geweldig. In
juni '19 deed ik eindexamen en daarmee eindigde mijn eerste Nijmeegse periode.
Het werd ook tijd: ik was achttien jaar.

Eindnoten:
21 Psychè (de ziel).
25 Dit alles is voortreffelijk beschreven door Dr. H.J. Scheffer in: November 1918; journaal van
een Revolutie die niet doorging, Arbeiderspers, 1968.
26 Dante, Inferno I-85: ‘Gij zijt mijn meester en mijn auteur’.
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II Leiden
In 1919 was Leiden een miserabele stad. Deze indruk gaat ook nú, een halve eeuw
later, aan alle andere vooraf. H.P.G. Quack beschrijft in De Socialisten de figuur van
een Engelse medicus, Charles Hall, die in Leiden heeft gestudeerd. Dat was tegen
het eind van de achttiende eeuw. Quack zelf deed een eeuw later, dikwijls in
gezelschap van Buys lange wandelingen rondom dat Leiden. ‘Ik kende zo
langzamerhand alle krommingen der vele vaarten, kanalen en sloten, die Leiden
omringen. De armelijke wijken der stad waar de fabrieksbevolking in huisjes en
krotten woonde, stonden mij duidelijk voor ogen,’ zegt Quack in zijn Herinneringen
en hij vervolgt: ‘Toen ik nu het boek van Charles Hall had gelezen, stelde ik mij
voor, hoe deze Engelse aankomende arts, in de aanvang van zijn leven, éénzelfde
wandeling langs de vaarten en stromen rondom Leiden had moeten doen, misschien
dezelfde beurtschepen en trekschuiten op de wateren had zien drijven, maar dat hij
zeker dieper dan wijzelven over maatschappelijke vraagstukken en minder over
maatregelen van staatsbestuur zou hebben gepeinsd.’ Merkwaardige bekentenis van
een christelijk én liberaal progressivist.
Leiden was - evenals bij voorbeeld Lyon - te vroeg geïndustrialiseerd. De sociale
ontwikkeling bleef catastrofaal achter. In de vorige eeuw degenereerde de bevolking
angstwekkend. Zelfs uiterlijk: er kwam een ras van paupers op, dat ook lichamelijk
niet was volgroeid.
Toen ik zelf als student in Leiden aankwam, was dat nog merkbaar. De
afschuwelijke textielfabrieken, zonder één raam, waren er nog. Al in het begin van
mijn studie werd ik gestrikt voor werk in het wijkgebouw ‘Hoop, Geloof, Liefde’
aan de Herengracht. Mijn God, wat een woonwijken. En wat een wonder, dat het
nog zulke aardige jongens waren, die daar uit kwamen. Eens moest er op een snoepje
worden getracteerd en ik gaf ze, vóór het onooglijke winkeltje, mijn beurs. Te laat
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bedacht ik, dat mijn hele maandgeld van tweehonderd gulden er nog in zat. Maar
even later miste er slechts de vijfendertig cent voor het snoepje uit.
Het is net, of dit alles meer ‘Leiden’ voor mij was, dan mijn dagelijkse milieu:
Kroeg (sociëteit Minerva) en Corps. Of heb ik dit later uit mijn gedachten gebannen?
De groentijd vond ik gek en vreselijk vermoeiend, maar niet zo schokkend. Ik herinner
me nog een ouderejaars-matroos - veel mensen waren in 1919 al vijf jaar onder de
wapenen - die me toebulderde of ik familie was van de beruchte socialist Franc van
der Goes. Ik zei: Ja, meneer, dat is mijn neef. Toen werd het allemaal nogal
gemoedelijk; de bulderaar was Jef Last, sinoloog en toen al socialist, en hij had me
maar eens op de proef willen stellen.29
Ik had een (te) grote club van twintig man: eerste club van dat jaar, ‘deftig’ maar
niet rijk of patserig - maar ik had geen echte contacten. Het lag aan mij. In een
moeilijke periode, vier jaar later (de herrie over de ‘bewustwording’, waarop ik nog
terugkom) zijn ze me niet afgevallen: dat was méér dan ik verdiend had.
Mijn grote geestelijke beïnvloeding - eigenlijk al een jaar voor mijn studie begonnen
- lag elders. Die beïnvloeding was zó typisch ‘na-1918’, was zo uniek, dat het moeilijk
zal zijn haar enorme effect aan de generatie van 1980 duidelijk te maken.
In 1919, dus na de afsluiting van de oorlogsperiode, lanceerde een Leids student,
J.J. van der Leeuw, een oproep in allerlei jongerenbladen, waarvan het begin luidde:
‘In plaats van ons te laten meeslepen door verkeerde sleur en te laten verlammen
door gewoonte, willen wij ons zelf zijn en steeds blijven streven, naar de volgende
idealen te leven.’ Daarop volgde dan een beginselverklaring met een aantal algemeen
omschreven idealen (‘de mensheid dienen’), die bij een groep jongeren een
voortreffelijke bodem vonden in de perspectiefloze sfeer, die al heel gauw na het
vastlopen van de revolutie van 1918 was ontstaan. In ieder geval: ik was enthousiast
en schreef dit aan Van der Leeuw, met wie ik dus al in het halve jaar voor mijn
eindexamen in contact was; contact dat tot een echte vriendschap uitgroeide, waaraan
door de tragische vroege dood
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van ‘Koos’ omstreeks 1930 een eind kwam.
De door Van der Leeuw gestichte organisatie heette de Practisch Idealisten
Associatie (PIA). Er werd veel om gelachen. Ze had een dubbele geestelijke basis:
enerzijds, het filosofisch idealisme; anderzijds, de theosofie - en dat is nooit goed.
Nu, dat na de eerste wereldoorlog een Umwertung aller Werte plaatsvond, en dit
keer niet eens alleen in Duitsland, is wel bekend. Ik heb me altijd verbaasd over de
stelligheid van de theosofen en van andere heilsleren. Ze leven wat dat ‘heil’ betreft,
op termijn, en je zou zeggen als die termijn verre overschreden wordt en er gebeurt
niets, dan is het wel uit. Geen sprake van!
Deze groep Nederlandse theosofen waren ‘vanzelf’ lid van de Orde van de Ster
in het Oosten, met hun verrukkelijk gelegen Sterkamp bij Ommen. Ik heb hier een
brief van een PIAgeestverwant, die geen theosoof en geen Sterlid was. In 1925 schrijft
hij mij: ‘De Theosofen onder ons - voor zover ze Sterlid zijn - verwachten in de
allernaaste toekomst een Wereldleraar. In het Sterkamp hebben ze de opdracht
gekregen, alle krachten in te spannen om de wereld gereed te maken.’
Die wereldleraar werd toen al door Annie Besant aan de wereld voorgesteld:
Krishnamurti, een aanbiddelijke en vooral door vrouwen en meisjes (achteraf gedacht:
misschien ook wel door mannen) aanbeden jonge man. Ik heb diepe bewondering
voor hem - want ineens midden in dit adoratieproces zei hij zelf: nee, ik ben het niet.
Wie, die tot Leider is gebombardeerd, heeft dáártoe het lef?
Maar naast deze metafysieke krachtbronnen - door ons zo veel mogelijk
gecompenseerd door sociale studiegroepen en ‘pionierskampen’ waar
sociaal-democraten, communisten en anarchisten prettig ruzieden - was er de
filosofische wortel. Slap aftreksel van Hegel? Toch wel iets meer! Voor mij gaat het
hier om de eerste van de drie geestelijke impulsen die ik in mijn leven heb verwerkt:
historisch idealisme, marxisme én de doctrine van Teilhard de Chardin.
Koos van der Leeuw, schrijver van het suggestieve proefschrift
Historisch-Idealistische Politiek, dat zijn promotor prof. Krabbe liever had zien
aangekondigd als ‘Wetenschappelijke Politiek’, noemde zich leerling van Plato en
van Hegel en dat klopt wel. Hij had nog niet Hegel ‘op zijn kop gezet’,
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om met Marx te spreken. En ja, volgens de marxistische these dat het ‘maatschappelijk
zijn, het ‘bewustzijn’ bepaalt, klopte alles.
Koos van der Leeuw stamde namelijk af van de ‘Weduwe van Nelle’, van de
toenmalige bezitters van deze theezaak. Wat tegenwoordig polarisatie heet, zou hem
te ver zijn gegaan - maar voor de familie was hij de dwarsliggende zonderling. ‘Tussen
twee werelden...’ zoals wij allemaal in die tijd.
De idealistische sfeer van Ruskin en de laat-negentiende-eeuwers was na de eerste
wereldoorlog blijven hangen. Daarnaast waren er dan Henriëtte Roland Holst en
Albert Verwey (met deze laatste had Van der Leeuw wel contact) en ook de door
ons als verwant gevoelde beeldende kunstenaars als Berlage en De Bazel; verder
hadden we niet zo veel om op terug te vallen!
Deze ideologie onder de jongeren van toen is voortreffelijk geanalyseerd door
prof. Ger Harmsen (Groningen) in zijn proefschrift Blauwe en Rode Jeugd. Van de
oorspronkelijk niet-roden zijn er heel wat - naast mij zelf noem ik alleen Wiardi
Beckman - overgestapt naar het andere kamp: er was op den duur geen keuze. Koos
van der Leeuw, die ook Wiardi Beckman goed kende, wist dat natuurlijk. Hij
moedigde het zelfs aan, maar kon het zelf niet meemaken.
Uiterlijk en innerlijk was hij een romantisch figuur, en toch sterk op de toekomst
gericht. In januari 1919 schreef hij mij: ‘Wij zullen nog grote dingen beleven: de
opbouw van een geheel nieuwe wereldorde.’ Heeft hij daarmee eigenlijk geen gelijk
gehad?
Zelf heeft hij niet beleefd, hoe bij voorbeeld ook Afrika een volkomen nieuwe
geschiedenis ging maken. Alleen, in zijn particuliere vliegtuigje, is hij in 1934 na
een bezoek aan de ruïnes van Zimbabwe dicht bij het Victoriameer neergestort. Die
vlucht was hoogst roekeloos en het is niet te begrijpen, dat Viruly - ook PIA-man die hem eerst een stuk heeft vergezeld, hem daarvan niet heeft kunnen weerhouden.
Als een moderne Icarus heeft hij zijn vleugels verbrand.
Een andere PIA-vriend, de psychiater prof. Meerloo, meent dat een zekere
onverschilligheid over het verloop van zijn verdere leven (potentiële zelfmoord?)
hier een rol kan hebben gespeeld. Theosoof, opvoedkundige in Australië, leerling
van

Marinus van der Goes van Naters, Met en tegen de tijd

32
Jung in Wenen... het is niet duidelijk, hoe het verder had moeten gaan. Koos had te
intens geleefd, en het was zo wel genoeg.
De filosofie van Van der Leeuw kwam op het volgende neer: De geschiedenis der
mensheid was en is gekenmerkt door drie episoden: het natuurlijke tijdperk der
samenleving, het cultuurlijke en het creatuurlijke.
Het natuurlijke tijdperk (nú nog met enige moeite te vinden in
Midden-Zuid-Amerika en in nog maar enkele gebieden van Centraal-Afrika en van
het verre Oosten), is dan dat van de ‘onbewuste eenheid’ van de mensen onderling
en van de mensen met hun omgeving; het cultuurlijke is dat van bewust doorleefde
individualisatie en het creatuurlijke vormt (hypothetisch) een synthese tussen de twee
voorafgaande: een bewust gezochte en gevonden maatschappelijke eenheid van de
mensen, ook met hun milieu.
Elk van die drie perioden is dan weer onderverdeeld in drie fasen, die dezelfde
dialectische kenmerken hebben, maar dan op dit lagere niveau: in periode I is de
eerste fase het meest kenmerkend: in periode II (de individualistische) fase twee.
Nu, dat heel sterke verscheurdheidskenmerk van die individualistische periode
hadden we dan in 1918 achter ons gelaten - dachten we; we zouden dan nog wel niet
de bewust aanvaarde grote ordening van periode III intreden, maar wél een al méér
op een eenheid gericht systeem in de laatste periode van een nog sterk op de
persoonlijkheidscultus gebaseerde ontwikkelingsfase.
Alle classificatie - in de biologie én in de menswetenschappen - is buiten de materie
zelf om door haar auteurs aangebracht, ‘voor het gemak’. Maar kunnen we erbuiten?
Is niet bij voorbeeld het nú zo gemakkelijk aanvaarde polarisatiemodel eveneens de
schematisering van toch meer gemengde, toch meer diffuse trends? Eén ding is echter
zeker: we kunnen van mening verschillen of het al lente is of nog winter: de wisseling
van de seizoenen bestaat.
En zo ook de wisseling van geschiedkundige perioden.
In de Staatkunde werden de drie perioden door dr. Van der Leeuw gekenschetst
als:
1. Godsgezag;
2. Staatsgezag;
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3. Rechtsbewustzijn.
Hiermee raakte Van der Leeuw de opvattingen van zijn latere promotor, de ‘goeroe’
van mijn eigen Leidse tijd: Hugo Krabbe.
Het is haast onbegrijpelijk, dat de zo krachtig uitgesproken uitgangsthese van prof.
Krabbe in zijn Moderne Staatsidee, ‘De heerschappij van het recht vloeit voort uit
in de mensen levende Rechtsbewustzijn’, werd gedrukt in een van de ellendigste
jaren van de westerse beschaving, 1915. Een boek tóén te laten uitmonden bij een
‘internationale rechtsgemeenschap’ met een eigen gezag, supranationaal, (naar ik
meen het eerste gebruik van deze term), dat was wél groot lef.
Er bestond toen nog niet veel op dat gebied, nog afgezien van de eerste
wereldoorlog, die alles op losse schroeven zette. Krabbe noemt ‘supranationale
rechtbanken en hoven, met name de Rijnvaartcommissie, het Arbitragehof, in wier
organisatie een begin van supranationaal constitutioneel recht te vinden is’.
Voor een aankomend jurist, toen nog doodgegooid met enkele duizenden
wetsartikelen, was het sterkend, van een van zijn professoren te lezen: ‘De rechter
is herhaaldelijk aangezegd, dat zijn raadkamer niet ligt binnen de vier muren van het
gerechtsgebouw, maar daar buiten, zodat het Paleis van Justitie verlegd moet worden
naar de markt van het leven.’
Krabbe is altijd van mening geweest, dat wetsteksten die niet meer in het
(collectieve) rechtsbewustzijn leven, niet meer van toepassing zijn; zij zijn al ‘de
jure’ ongeldig. Voorbeelden: de Zondagswet, het processieverbod. (Nú zijn die
voorbeelden nog veel talrijker!) Door zijn tegenstander Struycken werd Krabbe als
een gevaarlijke revolutionair beschouwd; een meesterlijke polemiek volgde.
Krabbe heeft alleen maar willen zegen, dat het recht gaat boven de staat - en dat
de staat onderworpen is aan het recht dat voor iedereen geldt. In ónze tijd, nu de
korte gedingen van burgers tegen de staat en zijn organen niet van de lucht zijn,
spreekt dit vanzelf. Het is nú een eeuw geleden, dat de Hoge Raad dit voor het eerst,
en nog een beetje aarzelend, uitsprak. Krabbe maakte deze gedachte tot gemeengoed,
en het is met een zekere triomf dat hij in 1917 in het slot van Het Rechts-
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gezag uitsprak: ‘Het waagstuk is bestaan, de staat vanuit het recht op te bouwen,
waarmee aan zijn heerschappij een fundament werd gegeven, reëler en duurzamer
dan machtsvolkomenheid haar ooit heeft geschonken en zal kunnen schenken.’
Tegen het eind van Krabbes leven kwam de internationale regressie: de staat eerst in Italië, toen in Duitsland - vond, als in de middeleeuwen, zijn doel in zichzelf.
Ook in Nederland kwam er het een en ander bovendrijven.
Maar in het beginselprogram van de SDAP van 1937 - én in dat van de PVDA van
1947 - kwam een passus over de staat voor, die altijd nog actueel blijft: ‘De staat
moet zijn een rechtsstaat, die zijn taak vindt in het verwezenlijken en krachtig
handhaven van het recht, waaraan hij ook zelf is onderworpen.’
In beide programcommissies heb ik zitting gehad; in beide heb ik deze volstrekte
en principiële afwijzing van de totalitaire staat die zijn doel vindt in zichzelf, de
hoofdgedachte van Krabbes levenswerk, ingang kunnen doen vinden.
Natuurlijk kwamen er in mijn Leidse tijd ook andere figuren naar voren, zoals G.J.P.J.
Bolland. Deze - niet gepromoveerde - leraar Engels, de grootste Hegel-kenner van
zijn tijd, werd een van de meest briljante hoogleraren van de universiteit. Maar zijn
‘schittering’ - gek, ik héb die herinnering, terwijl hij altijd in een zwarte ‘geklede
jas’ in het auditorium verscheen - was van een gemengd allooi. Als weggelopen
katholiek vervolgde hij de katholieke kerk op de meest hinderlijke wijze. Maar vooral
wat de historie tot en met 1870 (′s pausen onfeilbaarheid) aangaat was zijn
argumentatie niet goed te weerleggen! Na een reeks historische ‘onthullingen’ heeft
de eveneens briljante maar wat bombastische dr. Schaepman dat gepoogd in een
geschrift, Bolland en Petrus, waarop Bolland weer antwoordde in een Open Brief
aan Schaepman. Schaepman, priester, nam geen blad voor de mond: ‘Gij zijt
eenvoudig een simpele, domme, ijdele letterdief.’ Hij eindigt zijn aftuiging met de
woorden: ‘Nu ga.’
De ‘Brief’ van Bolland aan Schaepman mocht er ook wezen: ‘gegalm’, ‘weerzin’,
‘uw kerkelijke advocatenwoede’... Hij eindigt met de tirade: ‘Voor u wijk ik hier
niet. Ik wacht thans af, of gij het durft bestaan, mij nogmaals aan te tasten.’
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Het komt mij voor, dat Bolland niet alléén in onbeschaamdheid Schaepman achter
zich liet.
Dit alles had al plaatsgevonden in 1899, een nogal suf jaar. Maar twintig jaar later,
toen ik in Leiden aankwam, werd er nog over gesproken. Nu, weer een halve eeuw
later, is er toch iets van heimwee naar een tijdperk waarin - over zo iets als
kerkgeschiedenis - twee intellectuelen zo fel tekeer konden gaan.
Wij (het wordt zo langzamerhand tijd, dat ik vertel, wie ‘wij’ zijn) hebben zijn
latere academische lessen gevolgd over ‘De Achtergrond van de Vlammende Ster’,
met een ‘Toegift voor Vrijmetselaren’ (1921). Zij zijn later uitgegeven, evenals zijn
andere colleges, waarvan enkele zijn uitgewerkt aan de hand van stenogrammen van
W. Drees, de latere minister-president.
‘De Achtergrond van de Vlammende Ster’ openbaarde mystieke symbolen en
duidingen: iets, waarmee de vrijmetselaren zelf wel niet zo gelukkig zullen zijn
geweest. Bolland zelf had - na de katholieke Kerk - ook de vrijmetselarij verlaten,
maar in dit geval zonder complexen. Het waren mooie en rustige colleges over de
‘prima materia’; over het eens-begonnen-zijn te-functioneren van de schepping: het
‘primum mobile’; dat niet te denken is zonder een ‘primum movens’...35 Dit later
uitgegeven college is mooi geïllustreerd met symbolen - die wij studenten moesten
halen uit een verplicht boekje: Akademien, Logen und Kammern des 17. und 18.
Jahrhunderts.
Verder moest iedere student Bollands tamelijk dure Boeken der Spreuken uit de
Leerzaal der zuivere Rede vóór zich hebben. Bovendien wilde hij niet, dat een jongen
en een meisje op één collegebank zaten. Wij zaten met z'n tweeën op de voorste bank
en dan nog met maar één spreukenboek. Hij heeft er nooit iets van gezegd en was
altijd even aardig tegen ons.
In de inleiding tot het college - we hebben het ijverig genoteerd - heeft Bolland
eens gezegd: Wie van iets het begin zoekt, vindt iets anders. Nog iedere keer dat ik
met retrospectief onderzoek, op welk gebied ook, bezig ben, ervaar ik de waarheid
van die these!
Ik weet niet, wat uit mijn studententijd, zes jaar daarna, nog verder van belang kan
zijn. Niet de geforceerde kroegfuiven -
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waar ik me dodelijk verveelde en, stom genoeg, dat nog liet merken ook. Niet de
rechtenstudie zelf, waar ik, ten onrechte, het privaatrecht als een casuïstische
routinezaak ervoer, maar aan staatsrecht en sociologie veel plezier beleefde. Ik ben
de eerste Nederlandse student geweest, die bij zijn doctoraalexamen een ‘aantekening’
meekreeg voor sociologie, de bij ons nieuwe wetenschap, in de universiteit
geïntroduceerd door het nieuwe academische statuut.
Eén conflict moet nog worden vermeld. De strijd in het Leidse Studenten Corps
tussen ‘bewustelingen’ en ‘antibewustelingen’.
Het was 1923 en nog steeds weigerde het Corps te erkennen, dat er in de
maatschappij wat veranderd was! In het Corps-blaadje van 23 februari ben ik daar
op ingegaan: de Leidse jaren zijn een middel en geen doel. ‘Goed, we hebben onze
spontaniteit verloren, maar mét spontaniteit en zónder inzicht in onze gebondenheid
- aan economische en sociale wetten, aan onze urgente taak in ons later leven, en
bovenal aan ons in de oorlogsjaren door elkaar geschudde en nooit tot rust gekomen
geweten - zou ons Corps geen twintig jaar meer blijven leven.’
In een volgend nummer werd ik enorm uitgebekt door ene S.M.S. de Ranitz - later
fascist geworden. Ik had de aloude ‘mos’ ter discussie gesteld, hoe wás het mogelijk!
Het Corps - en vooral ‘de Kroeg’ - moesten blijven zoals ze altijd geweest waren,
enzovoort. Het viel bepaald mee, dat enkele club- en jaargenoten mij tóch bijvielen.
Deze discussie is - voor zover ik weet - nooit meer gestopt.
Behalve met mijn werk hield ik me in die laatste jaren intens bezig met de redactie
van het tijdschrift van de PIA, Regeneratie, typografisch bijzonder fraai uitgevoerd,
met een zeer gemengde inhoud. En och: dichters als Anthonie Donker (Donkersloot),
Jan Campert, Henrik Scholte en W.A.P. Smit debuteerden erin...
In het begin van de jaren twintig verwachtte mijn generatie veel van de nieuwe
Republiek van Weimar, al hadden we toen al beter kunnen weten. Ik heb al beschreven
hoe op 9 november 1918 - na de vlucht van de keizer - Scheidemann de Republiek
heeft uitgeroepen. Waarom? Omdat anders Liebknecht ‘de Sovjetrepubliek’ zou
hebben geproclameerd en om géén
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andere reden.
Zoiets zou in de huidige SPD net zo kunnen gebeuren, vrees ik. Lassalle had wél
gelijk, toen hij uitriep: ‘Dieses Volk ist hoffnungslos unpolitisch!’
Goed, in die jaren 1920-23 bestudeerde ik de veranderingen in het maatschappelijk
patroon die zich in de ‘nieuwe’ staten aankondigden en voltrokken - of niet.
Ik ben dikwijls lassalliaan genoemd, maar ik was ook marxist en ben dat nog. Ik
las Das Kapital in de niet zo erg goede vertaling van neef Franc van der Goes. Toen
alleen maar het eerste deel. Maar goed. Ik las ook alle soms zo emotionele noten. En
een halve eeuw later nog ben ik onder de indruk van de climax in het laatste stuk
van het vierentwintigste hoofdstuk: ‘Historische strekking van de kapitalistische
accumulatie’.
‘De centralisatie der productiemiddelen en de vermaatschappelijking van de arbeid
bereiken een punt waar zij onverenigbaar worden met hun kapitalistisch omhulsel.
Dit omhulsel barst uit elkaar. Het laatste uur van het kapitalistisch privaat eigendom
is geslagen. De onteigenaars worden onteigend.’ Het zou tamelijk snel gaan, dacht
Marx (vandaar ‘het laatste uur’); veel sneller dan het eerste, pijnlijke proces van de
concentratie van de primitieve eigendom in kapitalistische handen: ‘Ginds was het
te doen om de onteigening van de volksmassa door weinige berovers; hier, om de
onteigening van weinige berovers door de volksmassa.’
Dit is allemaal erg juist en ik geloof er vast in. Maar in de schatting van het tempo
van deze omzetting heeft Marx zich lelijk vergist! Dit geloof, en de relativering van
het tempo, deelde ik met geprononceerde marxisten als Sam de Wolff. Met hem zijn
A. en ik altijd wel in contact gebleven; een correspondentie uit 1955 - ter gelegenheid
van het uitkomen van zijn autobiografie - getuigt daarvan (bijlage).
De informaties over Sovjet-Rusland waren toen schaars en, voor zover zij er waren,
volledig ‘anti’. Zo in de trant van ‘sir’ Henry Deterding, die het over de door de
Russen ‘gestolen olie’ had, te weten die van hun eigen land! Wij waren erdoor
gefascineerd! Onze tweede dochter, in 1930 geboren, noemden wij Maja: ze had op
Perwoie Maja (I mei) moeten komen, maar liet even verstek gaan. Er was dus wel
zoiets als een Russische
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bevlieging, maar we wisten heel weinig over de situatie daar.
Des te beter waren we geïnformeerd over de jonge Republiek van Weimar. Ondanks
de politieke lafheid van de leiders waren er voortreffelijke denkers, ook, of juist, in
het socialistische kamp. Maar, zoals nu nog, meer op het economische dan op het
politieke vlak.
Het eerste socialisatierapport voor de Duitse kolenmijnen is een prachtig werkstuk.
Het is van 15 februari 1919. Weinig te eten, geen papier, enorm veel herrie. Maar
geleerden als Ballin, Cunow, Hilferding, Schumpeter, Wilbrandt, Kautsky, hebben
het in drie maanden voor elkaar gekregen. De mijnen zouden gesocialiseerd worden,
niet in de handen van een staatsbureaucratie, maar van een - publiekrechtelijk Kolenschap.
Deze gedachte van publiekrechtelijke decentralisatie heeft mij van toen af altijd
geïnteresseerd. Zij leek mij de weg aan te geven tot een socialisme dat niet totalitair
zou behoeven te worden door ‘te veel macht aan de top’. Zij kwam ook overeen met
het denkbeeld van ‘decentralisatie in de rechtvorming’ van prof. Krabbe. Ik nam dit
probleem dus als ‘bijzonder deel’ van mijn examen staatsrecht bij Krabbe. Op zijn
aanraden ging ik uit van de inderdaad voortreffelijk-moderne grondwet van de
Republiek van Weimar, grotendeels geredigeerd door de echte democraat prof. Hugo
Preusz.
In die grondwet werd namelijk het denkbeeld van ‘functionele democratie’ - met
aan de top een Reichswirtschaftsrat - verankerd. Dat was toen al uitgewerkt door de
socialistische minister van economische zaken Wissell en zijn staatssecretaris Von
Moellendorff in twee memoranda: ‘Wirtschaftliche Selbstverwaltung’ en ‘Der Aufbau
der Gemeinwirtschaft’, beide van 1919. Dat was dus de economie. Maar hoe ging
het met de politiek?
In 1920 maakte ik een voettocht door het sterk verarmde Noord-Duitsland. Maar
het zelfbeklag was niet van de lucht. Een Republiek zonder republikeinen. In de
badplaatsen zag je alleen bij ‘joodse families’ - zo werd gezegd - de republikeinse
vlag; de grote meerderheid moest nodig de oude Duitse Kriegsflagge laten wapperen
(Duitsland is altijd een land geweest met hysterisch veel vlaggen, vaandels en
insignes).
In Hollstein kwam ik langs een ‘Reiterschule’; bij het hek stond een soort stand
met foto's. Toen bleek, dat het een privé-
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militaire school was, waar onder andere met machinegeweren (echte of namaak)
werd geoefend; het geheime Duitse leger, ‘de zwarte rijksweer’. En zo was het overál:
de volgende oorlog - die Duitsland dan écht moest winnen - werd voorbereid en geen
sterveling in dit land, die er iets tegen deed! De enige echte geestverwanten vond ik
in het kamp van de Freideutsche Jugend op het eiland Sylt, geleid door de arts van
dit toen nog zo rustieke gebied, de onvergetelijke dr. Knut Ahlborn.
Op 13 maart 1920 deed ik mijn kandidaatsexamen rechten. Na de gebruikelijke
examenfuif kwam ik wat dazig op mijn kamer en vond daar een krant met een enorme
kop: Staatsgreep in Duitsland. Het ging om de zogenaamde ‘Kapp-Putsch’. Men
had hem beter de Ludendorff-Putsch kunnen noemen. Ik vergeet nooit de dreun die
ik toen op het al arme hoofd kreeg. Het democratisch socialisme in Engeland en
Frankrijk had toen ook wel zijn ups en downs, maar wij waren meer direct betrokken
bij de jonge Republiek, late erfgenaam van die van 1848, in een Duitsland, waar
even tevoren de kronen over de straten rolden en dat nu dus nieuwe mogelijkheden
zou verwezenlijken, zo vlak aan onze grenzen.
Socialisten en vakbeweging waren toen nog niet in zelfgenoegzaamheid
ondergegaan; er kwam een algemene staking, er werd ook stevig gevochten, en de
rechtse rebellen legden het af.
Twee jaar later reisden we voor vakantie naar het eiland Rügen. In het station van
Hamburg heerste een grote opwinding. Een krant die we daar meekregen, had als
kop Rathenau auf der Fahrt zum Reichstag erschossen.
Niet alleen de socialisten in West-Europa waren onder de indruk gekomen van
Rathenaus optreden als minister van buitenlandse zaken in het verslagen Duitsland.
Rathenau, zoon van de stichter van de Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft (AEG)
was... te links om SPD-er te worden. Hij voelde meer - heeft hij eens verklaard - voor
de onafhankelijke socialisten. Maar als minister van buitenlandse zaken van de
Republiek gold hij zonder meer als democraat. Er is een hele Rathenau-litteratuur
(het beste boek is wel dat van Harry Graaf Kessler). Als idealistisch econoom heeft
Rathenau volkomen originele en visionaire denkbeelden ontwikkeld over een nieuwe
maatschappelijke orde. Mijn praktisch-idealistische vrienden en ik waren door zijn
dood verslagen. En nog: als Rathenau was blijven leven,
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was het met Duitsland misschien niet zo ver gekomen!
Alleen in Berlijn kwamen een miljoen mensen op de been om te protesteren; er
werd een ‘Wet tot bescherming van de Republiek’ uitgevaardigd - en daar bleef het
bij.
De wet is, voor zover ik weet, nooit toegepast. De eisen van de demonstranten
werden niet ingewilligd... omdat zij niet werden volgehouden. De moorden door
rechtsradicalen (‘Veemgerichte’) gingen door; alleen al in de eerste vijf jaar van de
Republiek zijn er driehonderd linkse politici vermoord. Als er al moordenaars gepakt
werden, kwamen ze weer gauw op de een of andere manier vrij. De rechterlijke macht
was helemaal niet gezuiverd; kortom dezelfde onverschilligheid voor politieke zaken,
die we na het Hitler-regime hebben gezien en nog zien.
Ik was toen vast overtuigd, dat er een fascistische revancheoorlog zou komen en
met die Cassandra-uitspraak heb ik mijn omgeving achttien jaar lang verveeld.
In het jaar daarna, 1923, deed ik mijn doctoraalexamen en daarmee was mijn
Leidse tijd afgelopen.
Ik sta nu voor de keuze hoe deze autobiografie verder moet lopen. Victor Hugo heeft
zijn bundel Contemplations doen voorafgaan door de mededeling ‘Quand je vous
parle de moi, je vous parle de vous.’ Dat kun je op twee manieren opvatten, óf ‘alles
wat ik over mezelf te zeggen heb, is zo universeel dat het op jullie allemaal slaat’ óf
‘ik heb mezelf zekere beperkingen opgelegd, zodat wat nú op papier komt, een
werkelijk algemeen karakter zal krijgen.’
Marcel Proust heeft zich consequent drieduizend bladzijden lang op het eerste
geworpen; Victor Hugo, die ook als dichter steeds historicus was (La Légende des
Siècles), heeft althans in beginsel een meer objectieve overdracht gewild. De
onthullingen over hem kwamen later, en wel van zijn dochter.
Ik voel meer voor het laatste; mijn psyche is niet interessanter dan die van ‘de
anderen’.
Natuurlijk is mijn jeugd niet zonder schokken geweest. Dat althans mijn moeder
bijzonder frustrerend op mij gewerkt heeft, hangt samen met het bekrompen
Nijmeegse milieu dat ik beschreven heb. Slecht voorgelicht over het sexuele leven,
heb ik de toen gebruikelijke zelfmoordperiode - vijftien jaar oud -

Marinus van der Goes van Naters, Met en tegen de tijd

41
doorgemaakt. (Een vriendje van ons, ook vijftien jaar, heeft zich écht onder een trein
gegooid.) Het boek Quia Absurdum van Nico van Suchtelen, in die tijd verschenen,
heeft een enorme indruk op mijn generatie gemaakt. Ik heb al verteld, hoe het jonge
leven van ‘Odo’ in zelfmoord eindigde. Was het een beetje een draak? In ieder geval
werkte het - helaas met die enkele uitzonderingen - homeopathisch.
Mijn gymnasiale jeugdliefde - mijn eerste ‘vlam’ - werd niet beantwoord. Dus:
minneleed, melancholieke gedichten, enzovoort. Maar ik ben die ‘premier amour’
erg dankbaar; het was een tonicum tegen het steriele gedoe van mijn moeder, die per
se wilde, dat haar zoons géén meisjes/vrouwen kregen, zodat ze in háár armen zouden
sterven. (Met mijn oudste broer die, zoals ik al schreef, tamelijk jong is doodgegaan
aan t.b.c., is haar dat inderdaad gelukt.)
Maar niet alleen voor journalisten, ook voor de ‘gemiddelde lezer’ zijn perioden
waarin alles goed gaat, hoegenaamd niet interessant. Die goede periode heeft voor
mij veel meer dan vijftig jaar geduurd. Dus dan maar erover zwijgen? Ik kom hier
weer op de nú te volgen politiek.
Welnu, wat deze autobiografie aangaat, zou het geschiedenisvervalsing zijn, nu
maar net te doen, of Anneke niet bestaan heeft! U zult er dus toch aan moeten wennen,
verder te lezen over een paar intens gelukkige mensen.
In de vroege zomer van 1920 was er een excursie van PIA-studenten naar een van de
eilandjes in het Kagermeer. Daar arriveerde ook Anneke in een giek. Nu, dat was
het dan.
Ik ga nu toch maar aan de ‘gewone’ romantiek voorbij. Als er in Nederland nog
van rasverschil mag worden gesproken, nu dan was dat er volop. Zij: Fries, heel
blond, beheerst - met die intense emotionaliteit, die juist uit het Noorden komt; ik:
meer Zuid-Nederlands, donker en nogal sanguinisch. Anneke zegt, dat ik alleen
dáárom nooit een hartinfarct heb gehad, omdat ik alle ergernissen met veel woede
en g.v.d.′s van mij afgooi - en dan bén ik er ook af.
‘Faire l'amour’ hebben wij steeds beter geleerd.
Wij zouden iedereen willen aanraden - of is dat nú niet meer nodig? - Malinowski′s
Sexual Life of Savages (zijn ervaringen bij de Trobrianders) te lezen én in praktijk
te brengen. Waar
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sociologie al niet goed voor is! Och, in onze eerste tijd viel er niet zoveel over te
lezen. Er was het boek van een loodzware sexuoloog, Van der Velde: ‘Gut zijn jullie
pas op bladzij x, wíj zijn al op bladzij y.’ Spock was nog niet geboren en Freud stom
genoeg op dit gebied nog weinig gekend. Anders hadden we samen, bij de
woedeaanvallen van mijn moeder, zeker gezegd: o, dat staat op bladzij z..., en dat
zou ons, althans in onze eigen ogen, minder tot ‘ontaarde kinderen’ hebben gemaakt.
Ook buiten dit gebied hebben we alles, wat we ontdekt hebben, samen ontdekt:
de leemten van het christendom (althans zoals het werd opgevat); het attractieve van
het socialisme; een kosmische (hylozoïstische) 42 wereldbeschouwing en de oneindige
waarde van de niet antropogene natuur; de verrukkelijke wereld van het
Frans-Romaanse denken; de charme van Zwart-Afrika en zijn bewoners. Een zeer
intens - en toch weer heel dikwijls ontspannen leven. ‘Tussen de regels door’ zal
hiervan wel iets blijken. Maar verder wordt Anneke in dit boek weer ‘A.’.

Eindnoten:
29 Over neef Franc van der Goes staat een prachtige biografie in het Eerste jaarboek voor het
democratisch Socialisme, Arbeiderspers, 1979.
35 ‘Prima materia’: de oerstof ‘Primum mobile’: dat, wat in de Kosmos het eerst in beweging is
geraakt; ‘Primum movens’: het subject dat de zaak in beweging heeft gebrácht.
42 Hylozoïsme: de leer, waarin het verschil tussen ‘levend’ en ‘levenloos’ is opgeheven... Niet
anthropogene Natuur: niet door menselijke invloeden vervormd.
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III Nijmegen 2
Wij deden allebei doctoraalexamen in het najaar van 1923; A. eenentwintig jaar oud,
ik tweeëntwintig jaar. Er was toen net een recessie. Het lag voor de hand, dat ik als
advocaat op het kantoor van mijn vader zou gaan werken.
Was ik toen van plan om mijn leven lang advocaat te blijven? Ik weet het niet.
Wél wilde ik me uit echte belangstelling én ook gewetensusserij aan de Nijmeegse
arbeidersbeweging ‘wijden’. De hoofdzaak was, dat ik erg van Nijmegen hield, en
A. ging dat gevoel al heel gauw delen.
Maar er leek niets van te komen; ik zou het deelnemen aan de socialistische
beweging uit mijn hoofd moeten zetten, vond mijn vader. Dus: niet. Ik solliciteerde
onder andere naar een rechterlijke baan op... Curaçao; mijn vader kwam dit te weten
en zwichtte. ‘Ik moest maar eens met zijn oudste associé mr. Santman gaan praten’.
Nu was het een eigenaardig kantoor. Groter dan welk van de katholieke
advocatenkantoren ook en met een uitgebreide katholieke clientèle. Het was net, of
die hun eigen advocaten niet helemaal vertrouwden. We hadden kloosters, die weer
ruzieden met andere kloosters (om grond en zo); ik ben zelf - in een nogal delicate
zaak - advocaat geweest van een vicaris. Zo ging dat.
Mr. Santman was een liberaal, zoals zij tóén waren. Hij bleek enthousiast, ‘dat
komt goed uit; ik ben zelf raadsman van het [socialistische] Bureau voor Arbeidsrecht
maar het neemt me te veel tijd; dat zou jij dan kunnen overnemen’. Enfin, als ik maar
niet op de markt ‘op een ton’ toespraken ging houden (de markt van het
Mariënburgplein was vlak onder onze kantoorramen), dan was alles goed, en ik kon
publiceren wat ik wilde. Zo is het dan ook gegaan.
De socialistische arbeidersbeweging in het katholieke Nijmegen is omstandig en
objectief beschreven door de Nijmeegse academicus dr. P.F. Maas in
Sociaal-democratische Gemeentepoli-
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tiek in Katholiek Nijmegen (1974). Het boek behandelt de ontwikkeling tot de intrede
van een socialistische wethouder in het college van B. en W. in 1927. Toen wij in
Nijmegen kwamen leefden in de partij de beroemde namen uit de beginperiode
(1894), Hegeraat, W. van der Hoeven, nog voort.
Naar buiten toe hebben wij tweeën nooit last gehad van ons behoren tot een
militante minderheid. Integendeel, in het nogal elitaire discussiegezelschap ‘Saturnus’
nam men ons graag op; wij waren weer eens wat anders!
Maar wij hadden het moeilijk naar binnen toe; niet met de jonge arbeiders en hun
kinderen in Instituut voor Arbeidersontwikkeling en AJC, maar wél in onze verhouding
tot ‘de leiding’ en de leiding bestond uit G.A. Corduwener, aanvankelijk
fractievoorzitter, later wethouder.
Corduwener was geen echte arbeider (meer); hij was een kleine stucadoorsbaas,
al behield hij zijn bouwjongensallure. Het ‘critisch tegenover elkaar staan’ kwam
van beide zijden. Corduwener noemde mij in de vergaderingen altijd ‘meneer Van
der Goes’ in plaats van ‘partijgenoot Van der Goes’. Een verfijnde pesterij.
Er waren in de afdeling beslist meer ruzies, dan Maas in zijn boek vermeldt. A.
en ik hebben daar eens met klapperende oren zitten luisteren naar een massahysterie,
die niets met de partij te maken had maar wel met de zangvereniging De Stem des
Volks, waar blijkbaar verliefdheden waren voorgekomen tussen de - artistiekerige dirigent en enkele vrouwen. Nu, op die vergadering - waar we voor het eerst zoiets
waarnamen - waren de mannen even hysterisch als de vrouwen!
Een socialistische nicht van ons - indertijd ‘bekeerd’ door Franc van der Goes zei ons: ‘het is daar een zootje’ en ze had gelijk. Maar: hoe vervelend die menselijke
afwijkingen ook zijn, het had niets te maken met onze socialistische overtuiging.
(Later, in Heerlen, waren de menselijke relaties in deze groep nog veel gekker.) Wij
zagen dit alles als een uiting van het door Marx geanalyseerde ‘vervreemdingsproces’
en we hebben er nooit over gepeinsd om dáárom uit de partij te lopen! In beide
afdelingen hebben wij echte vriendschappen gehad onder de meerderheid die niet
aan complexen leed.
In Nijmegen begonnen we net mooi tussen de leeftijdsgroepen
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van AJC en Instituut voor Arbeidersontwikkeling in. A. ‘deed’ met anderen samen
de AJC en de invloed die daarvan op ons en ons leven uitging, is onmetelijk. We
woonden - zeiden we zelf - in een arbeidershuis, maar was dat wel helemaal eerlijk?
Het was fonkelnieuw, had een drietal grote kamers (en een verrukkelijk klein
studiekamertje boven voor mij) en de aannemer had ons zelf de kleuren enzovoort
laten uitzoeken, die wij leuk vonden. Vóór keek het uit op een heel grote maar wel
wat slonzige grasvlakte - achter op golvende korenvelden en een bosrand. Dat er
naast ons een soort oplichter woonde en een ruziemakende sergeant-majoor, dat er
ook achter ons soms heftige ruzies waren, deerde ons niet. Gelukkig was het nog
niet de tijd, toen, van de ‘open door’-radio's... maar die kwam wél. ′s Winters hoorde
je, in de sneeuw, alleen de belletjes van de Gelderse karrepaarden; karren met twee
enorme wielen. De klank ‘tru bonk’, bij ons nog gebruikelijk, dateert uit die tijd.
A. was een volmaakte AJC-leidster en dat vonden de jongens en meisjes ook, die
een halve eeuw later nog met haar dwepen. Mijn werk voor het Instituut bestond
voor een deel uit het leiding geven aan de ‘cursus-Kuyper’: de neomarxist Ru Kuyper
- later privaatdocent aan de Amsterdamse universiteit - had een duizend bladzijden
tellende cursus geschreven: ‘De Ontwikkeling in Natuur en Maatschappij’. Uniek
was de persoonlijke toon van zijn marxisme. ‘Een roos’ (natuurlijk een
gecommercialiseerde overkweekte roos) ‘heeft iets ploertigs.’ Enzovoort. Ru Kuyper
was een romantische marxist - en niet alléén, omdat hij, in een mooie eigen boot,
met zijn toenmalige en zijn vroegere vrouw (mariage à trois) uit varen ging. Door
hem méér dan door neef Franc, die ook wel iets romantisch had, ben ik marxist
geworden en gebléven... althans opnieuw geworden.
Door het privaatrecht van het kantoor was ik niet helemaal bevredigd en ik begon
ter compensatie over een proefschrift te denken dat publiekrechtelijk zou moeten
zijn, ja, zich zelfs op het gebied van de ‘algemene staatsleer’ zou moeten bewegen.
Op dat terrein werden kenteringen geregistreerd, die zich al dadelijk in de naoorlogse
verhouding waren gaan afspelen. Op die verschijnselen - Reichswirtschaftsrat, Conseil
Economique et Social, National Coal Board - heb ik al gezinspeeld. Het zou natuurlijk
mijn ‘goeroe’ prof. Krabbe in Leiden zijn, die hierin
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leiding zou moeten geven.
Het onderwerp kwam als vanzelf.
Op kantoor en in het Bureau voor Arbeidsrecht was het mij natuurlijk opgevallen,
hoe onmetelijk het belang van het arbeidsrecht (toen nog vooral in het Burgerlijk
Wetboek geregeld) en ook de verdere sociale wetgeving was voor de arbeidersklasse
van na de eerste wereldoorlog. Later leerde ik de uitspraak van Jean Jaurès kennen,
dat de kapitalistische staat minder kapitalistisch is dan de kapitalistenklasse zélf.
Tóch zongen wij braaf in de Internationale mee: ‘De staat verdrukt, de wet is logen.’
Het dagblad Het Volk - op dat rare roze papier gedrukt - bracht iedere zaterdag
een ‘Populair Wetenschappelijk Bijvoegsel’ waarnaar we reikhalzend uitkeken. Ik
kan niet verklaren waarom die uitgave tóén voor de zielig weinig geschoolde arbeiders
mogelijk was, terwijl het nú, met een de facto ‘middenschool’, niet lukt! Maar goed:
dat Bijvoegsel was een kostelijk hulpmiddel voor lezingen en cursussen. Ik bracht
het lef op, in een artikeltje op de anomalie (en het onoprechte) van ‘De staat verdrukt,
de wet is logen’ te schrijven en dat had voor mijn leven volkomen onverwachte
gevolgen.
De moeilijkheid van een autobiografie als déze is, dat soms motieven van
verschillende kant tegelijk komen aanflitsen en dat ook wel, als in een symfonie, een
zelfde tendentie meermalen, zij het in een andere toonsoort, terugkomt. Soms moet
ik dat wel simplificeren - maar niet al te veel.
Van 1918 af stond een deel van mijn generatie, de achttienjarigen van toen, open
voor structuurvernieuwing. Ik heb al gezegd, dat we dus niet negatief konden staan
tegenover de Sovjetunie en de toch in hoge mate constructieve figuur van Lenin. A.
en ik verslonden het mooie tijdschrift van ‘Nederland - Nieuw Rusland’ en we hadden
daarover helemaal geen gedonder. Wie dat wél had was de ‘jonge liberaal’ Ben
Telders: het heeft, meen ik, zijn benoeming tot hoogleraar nog even in de weg gestaan.
Wiardi Beckman was dik bevriend met Ben; zij waren leeftijd- en studiegenoten.
Hij hoorde tot de constructieve, ‘dynamische’ liberalen - als Vonhoff bij ons en zoals
ze in verschillende buitenlanden voorkomen. Ik zag Ben het laatste in het con-
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centratiekamp Buchenwald. Hij had het ontzettend veel beroerder dan wij en hij
kreeg op zijn donder omdat hij, buiten de Blocks, even met mij stond te praten. Ik
voelde me beschaamd, maar het gesprek had hem zichtbaar goed gedaan.
Als Ben Telders was blijven leven, was misschien het Nederlandse liberalisme
een andere - meer thorbeckiaanse - kant uitgegaan, die van het ‘historisch compromis’
mét de socialisten.
In 1925 voelden wij nog veel voor de Russische revolutie - zelfs de technologische
kant sprak A. en mij aan: ‘electriciteit in alle huizen waar ook, om de arbeiders ook
op het land te verlichten’. Misschien kwam het door deze voorontwikkeling, dat de
vormgeving van de staat mij zo is gaan - en blijven - fascineren. Daardoor heb ik
mij al vroeg verdiept in de staatkundige ideeën van P.J. Troelstra, mijn voorganger
(via Albarda) als fractieleider... en, als je de zaak zó stelt, vind ik het helemaal niet
erg, als ik een ‘epigoon’ van Troelstra zou worden genoemd. Het ís nu eenmaal zo.
Al in 1907 had Troelstra in de International Socialist Review een artikel
gepubliceerd: ‘The political System of Social Democracy’. Dit stuk kwam overeen
met het memorandum, dat Troelstra dat jaar voor het Congres van de Socialistische
Internationale in Stuttgart had verdedigd. Met weinig succes; voor staatkundige
vraagstukken bestond toen (en nu?) bij de democratische socialisten weinig
belangstelling!
Men moet nooit het lanceren van een term onderschatten. Het begrip politiek
systeem (der sociaal-democratie) is er bij mij in gegaan... en erin gebleven. Ook in
het recente gestuntel met beginselprogramma′s wordt nog altijd nagelaten, de hier
en daar opduikende staatkundige desiderata tot één conceptie, tot een systeem, samen
te bouwen. De bolsjewisten, van hún kant, weten het beter! Uiteindelijk zijn het niet
de door economische doctorandussen ingebrachte eisen maar de grote politieke
denkbeelden, waarvoor de mensen echt wárm lopen. Gelukkig maar!
Het laatste deel van Troelstra′s Gedenkschriften, Storm, dat - juist wat het politieke
systeem betreft - is voltooid door Wiardi Beckman die toen zijn secretaris was, geeft
van de ontwikkeling ná 1907 een voortreffelijk beeld. Beckman haalt daarin mij aan
- en nu haal ik mezelf aan: ‘Een groot deel van Troelstra′s kracht ligt in zijn
onverbiddelijk juiste diagnose van
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de feilen der burgerlijke democratie.’ Hij was zijn tijd ver vooruit en dat was ook in
1915 het geval met De Wereldoorlog en de Sociaal-democratie en zelfs helaas nog
in 1919: De Revolutie en de SDAP, alsmede in zijn voorstel voor de Internationale
Conferentie van Luzern van dat jaar: ‘De politieke Taak der Socialistische
Internationale’. Dit voorstel was gedaan in een sfeer van bitterheid: ‘De weigering
van het Internationale Socialistencongres van 1907 om een door mij voorgestelde
studiecommissie in te stellen tot het uitwerken van een sociaal-democratisch politiek
systeem, wreekt zich thans geweldig.’ Aldus Troelstra.
Nog meerdere malen is Troelstra op de noodzakelijkheid van een eigen
socialistische kijk op de staatsconstructie teruggekomen. In 1920, in de befaamde
Anregungen voor het - weer volledige - Congres van de Socialistische Internationale
te Genève - en ook in een geschrift (meer voor binnenlands gebruik) van 1921: De
Sociaal-demokratie na de Oorlog. Het leek erop, of Troelstra toen eindelijk enig
succes kon boeken; in oktober 1920 was er een partijcommissie geïnstalleerd voor
‘het politiek systeem’. Maar dit werd een grote teleurstelling. Binnen het jaar eindigde
zij in ruzie haar taak.
De oppositie - het zou later nóg eens gebeuren in de opvolgster van de
politieke-systeem-commissie - werd vooral gevoerd door Bonger en Wibaut. Voor
een deel had Troelstra die oppositie onnodig geprovoceerd. Hij sprak van een
economisch parlement - en dat was soms nummer één voor hem; soms echter heel
beslist gesubordineerd aan het politiek parlement. Aanleiding genoeg voor echt
Nederlandse herries! Maar ik blijf bij mijn conclusie in een Vrij Nederland-artikel
bij de 100ste geboortedag van Troelstra (20 april 1960): ‘Goed, deze man wist het
nog niet precies. Maar deze man worstelde met de problemen, worstelde met de
tegenstelling tussen de revolutionaire gewelddadigheid en de gezapigheid der
bestaande democratie - hij worstelde in ieder geval met andere problemen dan de
toto en de commerciële televisie.’
Troelstra had nog op het laatst van zijn loopbaan een eigen grondwetsinitiatief
kunnen realiseren en zijn medewerking kunnen verlenen aan een regeringsvoorstel
om tot Nieuwe Organen in het Nederlandse staatsbestel te kunnen komen; nieuwe
raadgevende én nieuwe verordenende organen: bescheiden,
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maar het wás toch wat.
Troelstra zelf zag er toch wel de mogelijkheid in om de staatsrechtelijke zijde van
de socialisatie uit te werken. Hij heeft ons nieuwe rapport niet meer meegemaakt,
maar ik heb met hem over dit alles kunnen praten tijdens mijn verblijf op het
Troelstraoord op de Veluwe in de zomer van 1928.
Wij waren met ons drieën: Troelstra, Wiardi Beckman en ik. Hij was toen al echt
ziek, en veel van het werk voor Storm, het vierde deel van zijn Gedenkschriften,
moest hij toen aan Beckman overlaten. Deze gesprekken met de al serene Troelstra
zijn voor mij onvergetelijk. Maar als ik eraan terugdenk, vijftig jaar later, bekruipt
mij altijd een gevoel van schuld. Heb ik gedaan wat Troelstra van mij verwachtte:
‘vanaf heden de structuur van de toekomstige proletarische staat voorbereiden’, om
met de Franse socialist Maxime Leroy te spreken? De vraag dringt me in het defensief;
hierin zal dus deze biografie - later - dat ‘verdedigende’ karakter krijgen, dat ik in
de levensbeschrijvingen van de meeste andere politici zo verafschuw...
Ik ben vooruit gehold: ik begon bij de gevolgen van mijn (achteraf nogal kinderachtig)
artikel, dat van ‘De staat verdrukt, de wet is logen’ af wilde. Even later kreeg ik een
briefje van Albarda, de fractieleider van toen, waarin hij mij meedeelde, dat zo juist
de partijcommissie ‘Nieuwe Organen’ was opgericht en of ik één van de twee
secretarissen wilde worden!
Dat kwam áán bij het ‘jonge paar’ in het Broerdijk-huisje in Nijmegen. Ik begreep
dat er iets in mijn leven ging veranderen - en de formulering daarvan zal door
sommigen als een anticlimax worden gevoeld: afscheid van het privaatrecht! Ik vond
het echt wel boeiend als advocaat soms te worden gesleept in de meest bizarre situaties
van mensen en mee te maken wat mensen elkaar kunnen aandoen. Ik zal daarvan
twee voorbeelden noemen - beide uit mijn Nijmeegse tijd - omdat zij ‘aan de
vergetelheid moeten worden ontrukt’. Maar mijn voorliefde ging, al in mijn
studententijd, uit naar de publiekrechtelijke sector en de advocatuur treedt daar maar
zelden binnen!
Ik zei dus ‘ja’ tegen Albarda - en nooit vergeet ik de eerste vergadering in het
Kamergebouw: de deftig-ouderwetse Eer-
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ste Commissie-kamer, de vriendelijke bodes die thee binnen brachten en vooral ook
de natuurlijke wellevendheid en intelligentie van Albarda zelf.
Albarda is later - ik werd in 1937 als Kamerlid al dadelijk op zijn verzoek tweede
secretaris van de fractie - in ieder opzicht mijn leermeester geworden en hoewel je,
op je zesendertigste, natuurlijk een critische leerling bent, heb ik veel van hem geleerd
in de aanpak van het parlementaire werk. Als ingenieur hoorde hij, mét Theo van
der Waerden, tot de groep staatkundig gevormde Delftenaren uit de school van prof.
Pekelharing. Altijd heeft Albarda de staatkunde - de praktische politiek - als
wetenschap beoefend. En dát heeft hij mij geleerd. Ik kom daarop nog terug.
Mijn medesecretaris bleek Leendert Donker te zijn, later nog minister van justitie
geworden. Mr. Donker heeft zijn leven lang gekampt met een slechte gezondheid.
Zijn politieke zwakheid soms (perszuivering enzovoort) was eigenlijk lichamelijke
zwakte. Hij was een scherp denker - maar het kwam er niet altijd uit. Over ‘Nieuwe
Organen’ had hij bijzonder spitse opmerkingen, maar het grootste deel van de
verdediging en het tegenoffensief moest ik toch wel op mij nemen.
Nu, en dan zat er in die commissie de ‘partijelite’, en die viel mij echt niet tegen:
George van den Bergh (de latere staatsrecht-hoogleraar in Amsterdam); de briljante
Bonger, die in die stad strafrecht doceerde en op meesterlijke wijze de redactie van
de Socialistische Gids voerde; Schaper, toen al een bijna legendarische figuur, die
met veel respect werd bejegend; Jan van den Tempel, ook selfmade man, later
gepromoveerd en nog later minister in de Londense periode; Feike van der Wal,
vakbondsman, typograaf, de enige van ons, die praktische ervaring had in een
bedrijfsorganisatie die al duidelijk naar de ‘nieuwe organen’ toe groeide. Ook uit de
vakbeweging afkomstig was Frans van Meurs (Overheidspersoneel), later wethouder
van Amsterdam - waarmee ik na de oorlog niet meer van doen heb gehad, omdat hij
te lang als wethouder was blijven zitten (‘Als ik ophoepel, komt er een NSB-er’).
Frans was in een weeshuis opgevoed en bewoonde in 1926 het huis van zijn dromen,
een hyperouderwets Amsterdams huis, met onmogelijke hoge plafonds overal,
compensatie voor de drukkende weeshuissfeer. Die breuk - die meer ‘de facto’ was
dan uitdrukkelijk
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aangekondigd - was verdrietig: zo omstreeks 1928 was Frans een echte vriend van
ons.
Ik heb Wibaut, ‘de machtige’, de overschatte, hier niet genoemd. We hadden hem
eens in een PIA-kamp als spreker laten komen (als ‘kanon’ tegen de communisten en
anarchisten); aardig, charmant, maar hij kon niet van zijn beperkte gemeente-ideeën
af komen. Tegenover de schitterende Gedenkschriften van Troelstra, stak zijn
Levensbouw (1936) pover af.
Ik noemde even - maar natuurlijk blijven er verdienstelijke leden van de commissie
onvermeld - de naam dr. ir. Th. van der Waerden. Het is zo tragisch, dat Theo niet
wat later is geboren: hij zou de ideale minister van verkeer en waterstaat zijn geweest!
Nú ging zijn constructief vermogen naar de electriciteitsvoorziening van
Noord-Holland (én het pioniersgebied van de Wieringermeer). Theo heeft een van
de belangrijkste werkjes van Walther Rathenau vertaald; bij ons was hij de man van
het Taylor-system (de wetenschappelijke uitschakeling van overbodige handgrepen
en andere verspilling van arbeid in de productie), en hij werd daarvoor door de tóén
al reactionaire communisten uitgevunsd: ‘hij wilde de arbeiders op straat zetten’,
enzovoort. Nú wordt juist in de Sovjetunie een telkens weer grotere efficiency
(arbeidsbesparing) steeds meer tot dagelijks propagandamateriaal!
Theo en zijn vrouw Do zijn, ook in onze Heerlense tijd, vele malen bij ons geweest.
Hij was veel aan het woord, en het was altijd boeiend.
Van der Waerden was de gangmaker van de gedachte, dat ook bij socialisatie van
bij voorbeeld de mijnindustrie, de zaken niet van ‘Den Haag’ uit zouden moeten
worden beheerd, maar door een autonoom Kolenschap, met ruime bevoegdheden en
vrijheid van beweging. (Toen men hem vroeg, of er ook zoiets moest komen voor
de scheepvaart, zei hij: ‘ja zeker, een Schipschap.’)
Tegen de voorstellen van onze commissie ‘Nieuwe Organen’ (honderd bladzijden)
kwam een tegennota van Bonger en Wibaut (vier bladzijden). Vooral díé werd in de
pers vermeld! Onze voorstellen zouden volgens het minderheidsrapport ‘op den duur
tot desorganisatie van de staat moeten voeren’; de producenten zouden te veel macht
krijgen over de consumenten; ook als men bij voorbeeld een derde van de
bestuurszetels

Marinus van der Goes van Naters, Met en tegen de tijd

52
van een schap aan de gemeenschap - als vertegenwoordiger van de consumenten zou toekennen, dan zou deze dikwijls de tweederde productenvertegenwoordigers
(werkgevers én werknemers) door een afspraak: hoge lonen én hoge prijzen, tegenover
zich vinden.
Hiermee kwam er een gedachtenwisseling op gang, die nog steeds niet is afgesloten
en die door het mislukken van de huidige publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie - de
vooral katholieke PBO, die niets ‘publiekrechtelijks’ heeft, en waarbij enkele
ambitieuze doctorandussen als secretarissen de bedrijfsschappen in voortdurende
activiteit menen te moeten houden - voor ons, voorstanders van een echte
decentralisatie in de rechtsvorming, niets van haar actualiteit heeft verloren. Wil dat
zeggen, dat ik naar het kamp van Bonger en Wibaut (‘geen staatsvernieuwing’) ben
overgelopen, en dat Donker en vooral de grote kampioen voor deze zaak, ir. Hein
Vos, als zij nog leefden, hetzelfde zouden hebben gedaan?
Deze discussie is als het (latere) eindeloze gesprek over ‘Europa’: men kan alle
fouten en gemiste kansen van de Europese Gemeenschap toegeven; men moet ze
toegeven... en dat doet dan nóg niets af aan de historische noodzaak van een nieuwe
aanpak van deze mensenordening, zó, dat zij aan de nieuwe maatschappelijke
constellatie gestalte geeft.
Ik zie nog altijd de juistheid in van het citaat van Karl Marx, dat ik als motto boven
ons rapport liet plaatsen - al zou de terminologie nu iets moderner kunnen luiden:
‘Maar de arbeidende klasse kan zich niet bepalen tot het enkele in bezit nemen van
het staatsmechanisme, zoals het thans is, en dit zó gebruiken voor haar doeleinden.’
(De Burgeroorlog in Frankrijk.)
Voor ik nu iets vertel over mijn proefschrift Het Staatsbeeld der Democratie - het
zou natuurlijk logisch zijn, dat nu maar dadelijk te doen - wil ik toch eerst stilstaan
bij mijn advocatenarbeid.
Ik vond straf-pleiten een heerlijk werk. Een civiele procedure duurt minstens een
jaar; een strafzaak één dag. Schilderachtig waren de strafzaken uit Groesbeek (‘Ik
heb hem niet gestoken, hij groop in mijn mes’). Maar dit zette voor het kantoor, waar
ik toch maar junior was, geen zoden aan de dijk.
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Uit die tijd heb ik maar twee dossiers bewaard: een civiele en een strafzaak. Beide
waren van prodeanen, dat wil zeggen dat je er hoegenaamd niets mee verdiende.
(Dat is nú wel anders geworden, maar noem het dan niet meer ‘pro Deo’.)
Het eerste bevat het drama van mevrouw Vroomans-Leclercq, een eertijds rijke
en erg devote Nijmeegse dame. Mevrouw Vroomans had omstreeks 1907 de Opdracht
gekregen gehoor te geven aan Psalm 87 en God te eren ‘op de heilige bergen’, waar
hij ‘de poorten van Sion’ boven alles liefhad. Dat moest dan in Nederland gebeuren,
niet zo'n gemakkelijke opdracht. Zij maakte toen een plan dat inderdaad fantastisch
was: het gebied van de Meerwijk, tussen Nijmegen en Groesbeek, dát was het! Een
heuvel dáár werd de Sionsberg; de poorten werden ook al gauw door een architect
ingetekend. Zelfs de Dode Zee was niet vergeten: dat was het Wijlermeer, langs de
straatweg Beek-Kleef.
Mevrouw Vroomans begreep dat een leek zoiets alleen maar kan uitvoeren met
goedkeuring van de hoge geestelijkheid. Welnu, ze had vier audiënties bij paus
Benedictus xv. In een daarvan zegende hij haar onderneming. De authentieke acte
daarvan, ondertekend door de ‘Maestro di Camara’, heb ik nog in mijn bezit.
Mevrouw Vroomans, die daarvoor ook al in Palestina geweest was, begon grond
te kopen en liet het Sionskerkje bouwen. Het staat er nog.
Maar inmiddels kwam er een enorm conflict met de geestelijkheid: kapelaan later vicaris - dr. Suys richtte een tegenstichting op, de Heilige Land Stichting; zij
nam de ideeën van mevrouw Vroomans over en nam ook haar geld over (als een heer
Bommel tekende zij gráág schuldbekentenissen) en ten slotte werd mevrouw
Vroomans er berooid uit gezet.
Tijdens die conflicten - maar voor ik haar advocaat was -vroeg zij aan de bisschop
van Den Bosch, mgr. Van de Ven die haar eerst zélf naar Rome had gestuurd, of hij
nog achter haar stond. Hij antwoordde met een juweel van een document: een
visitekaartje, waarop gedrukt stond ‘De bisschop van 's-Hertogenbosch’, en daar had
hij met de pen achter geschreven: ‘keurt noch goed, noch af, dat mevrouw Vroomans,’
enzovoort. Mevrouw Vroomans dolgelukkig, ‘zie je wel, hij keurt het niet af.’
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Later kwam er een proces van voor de Arnhemse rechtbank; een deel van haar bezit
was haar ook juridisch ten onrechte afgenomen. Wij waren dat aan het winnen... en
plotseling kwam mevrouw Vroomans binnenstappen met de mededeling, dat we het
proces helemaal moesten schrappen, want dat pater Suys accoord was gegaan met
arbitrage! Die zou dan worden behandeld door de dominicanen te Huissen (Betuwe).
Mevrouw Vroomans was daar niet van af te brengen, het proces werd geroyeerd en
even later wezen de paters dominicanen haar vordering af en mevrouw Vroomans
bleef geruïneerd. Zo ging dat in die tijd.
De strafzaak waarvan ik de stukken heb bewaard was nóg schokkender; zelfs na
vijftig jaar bekruipt me een woede over de erbarmelijke misgrepen van de justitie,
toen. Ik had - zesentwintig jaar oud - echt nog geen gave voor publiciteit: als er ooit
een zaak rijp was voor een interpellatie in de Kamer, dan was het déze!
Het betrof ‘de Culemborgse moordzaak’; ik werd pas in tweede instantie als
verdediger toegevoegd, voor het hof te Arnhem.
Deze schandelijke zaak heeft maar weinig repercussie gehad, ook in het parlement.
Ik zie hiervoor drie oorzaken:
a. Zij werd overschaduwd door de even geruchtmakende afloop van de
moordzaak-Giessen-Nieuwkerk, even later;
b. ik had - zoals gezegd - nog niet de wegen gevonden naar de publiciteit - en met
name mijn contacten naar mijn eigen geestverwanten die justitie behandelden,
waren spaarzaam. (Met de alleen voor zichzelf werkende Duys wilde ik niet te
maken hebben. Ik vertrouwde hem niet. Later is de man volledig fascist
geworden);
c. ten slotte was ik heel deze periode van mijn leven geremd door het afhankelijk
zijn van twee senior-advocaten. Mijn vader was al uit het kantoor; zijn twee
associés waren fantastisch voor me... maar strafzaken als deze brachten alleen
maar kosten mee, die niet vergoed werden!
De twee moordzaken liepen griezelig parallel. In beide gevallen waren er gewetenloze
justitiële ambtenaren, die alleen maar de zaak ‘rond’ wilden hebben, met welke
middelen deed er niet
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toe. In beide gevallen toch iets van klassejustitie: als Klunder (Giessen-Nieuwkerk)
nu ‘Kluwer’ had geheten - een gezeten uitgeversfamilie - en Sweeris (mijn cliënt uit
Culemborg) Sweerts - een hofdignitaris - dán was men makkelijker van hun onschuld
overtuigd geweest. In beide gevallen was er echter een gerechtshof - Amsterdam en
Arnhem - welks niemand ontziende onpartijdigheid indrukwekkend was.
In de Culemborgse moordzaak, die mij na vijftig jaar nog aangrijpt, als ik de
stukken doorneem, ging het zo:
Ik was door het gerechtshof te Arnhem ‘pro Deo’ toegevoegd als raadsman aan
de verdachte Claas Sweeris. Dat was toeval. Er is een lijst van advocaten die aan de
beurt zijn. Maar er was nóg een verdachte: Vroege. De aan hem toegevoegde advocaat
was mr. Roobol in Arnhem. Dat ging buiten het lijstje om, de ‘beëdigde klerk’ van
het hof deed dat wel meer voor hem, als er een heel geruchtmakende zaak aan de
orde was, en Roobol gaf hem dan een fooi. Ook Roobol verdiende natuurlijk geen
cent; maar aan publiciteit - hij had goede relaties met De Telegraaf - was hem veel
gelegen. Beide verdachten waren door de Rechtbank in Tiel wegens roofmoord tot
vijftien jaar veroordeeld; ze kwamen dus daarvan in beroep.
Het is gek, dat gevoel van malaise, nú nog. Het komt, neem ik aan, door een enorme
frustratie, die ik toen ervaren heb. Ik was ‘bezoldigd medewerker’ op kantoor; ik
bracht, naar mijn mening, in 1927 tóch al niet op, wat er in mij werd gestoken. En
dán een gratis strafzaak, waarbij misdadige handelingen van justitie en politie duidelijk
werden en waaraan ik - in die positie - niet veel kon doen. Stompzinnig: maar nóg
stompzinniger was - en dat had ik wél kunnen doen - dat ik de weg tot de pers
nauwelijks, en de weg naar ‘de politiek’ in Den Haag nog maar steeds niet gevonden
had. Een halve eeuw zelfverwijt!
Er waren nog allemaal vervelende kwesties daaromheen. Roobol - een stuk ouder
- beschikte dus wél over publicity. Hij beschikte bovendien over een auto, heel
belangrijk voor de vele bezoeken aan Tiel en omgeving. Toen nu eindelijk mijn cliënt
Sweeris in vrijheid werd gesteld, laadde Roobol hem in zijn auto, belde de pers op
en liet zich fotograferen met cliënt Sweeris op de stoep van zijn huis! (Zijn eigen
cliënt, Vroege, kwam wat later vrij.)
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Maar nu de hoofdzaak. De afschuwelijke roofmoord op twee oude mensen met
spaarcenten was al gepleegd in 1923. Een ontslagen politierechercheur uit Tiel,
Haveman, had eraan meegedaan. Hij heeft zich in zijn cel opgehangen. Hij was voor
en na zijn ontslag, voor en na de moord, een intieme vriend van de commissaris van
politie Blok. (Grote aantallen getuigen!) Deze commissaris, die duidelijk loog, was
nota bene zelf als liegende getuige in april 1926 in gijzeling gesteld. Maar de Hoge
Raad heeft dat op formele gronden vernietigd.
In november 1926 zijn dan Vroege en Sweeris voor de moord gearresteerd. In
april 1927 kwamen zij in Tiel voor; het werd vijftien jaar. De weduwe Haveman was
de voornaamste getuige; naast haar een luguber persoon, Melis de Smale, vroeger
bij Sweeris in dienst maar wegens verduistering ontslagen, en nu vervuld van een
dodelijke haat tegen Sweeris!
Voor het hof in beroep heb ik vijf leugens van De Smale kunnen aanwijzen; ik
vroeg dus zijn vervolging wegens meineed. Afgewezen!
Maar de hoofdgetuige was de weduwe Haveman. Wat die allemaal niet gehoord
en gezien heeft over de contacten tussen moordenaar Haveman en ‘medemoordenaars’
Vroege en Sweeris was, volgens de processen-verbaal en verhoren uit Tiel,
vernietigend. Maar voor het hof in Arnhem zei ze telkens: ‘Het zit in mijn hoofd,
maar ik weet het niet‘
In alle instanties was er steeds een familie Collé genoemd (vader en twee zoons),
waarvoor iedereen bang was, maar zij zijn nooit als verdachten gehoord. Volgens
weduwe Haveman hadden ze - op verzoek van haar man - misleidende anonieme
brieven aan de justitie geschreven. Onder ede ontkenden ze dat.
Heel bezwarende getuigenissen kwamen er ook uit Tiel los tegen commissaris
Blok, ook een luguber type. Toen hij als getuige (meinedige getuige) weer voorkwam,
zei de president van het hof: ‘Zo, bent u nog altijd commissaris?‘
Het Hof te Arnhem heeft toen iets heel uitzonderlijks gedaan, namelijk deskundig
onderzoek gelast naar de betrouwbaarheid van hoofdgetuige mevrouw Haveman!
Vóór het vervolg van de zitting (2 februari 1928) was Sweeris echter al
vrijgekomen. In een brief uit de inrichting Veenhuizen - waar hij ‘verpleegd’ werd
- had De Smale erkend, dàt
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alles, wat hij ooit tegen Sweeris verklaard had, gelogen was. (Dat was al lang voor
zelfs een kind duidelijk geweest, maar niet voor de rechters in Tiel, en aanvankelijk
niet voor het Hof in Arnhem, dat immers mijn verzoek om hem daarvoor te vervolgen,
had afgewezen!)
Tweede novum: de Collés erkennen nu, wel degelijk anonieme brieven ten laste
van de onschuldig veroordeelden te hebben geschreven. Dus ook ‘meineed’. Maar
waarom? Hier was geen sprake van persoonlijke wrok, de heren kenden elkaar over
en weer niet. Welk belang hadden de Collés hier ánders dan eigen belang om hun
huid te redden?
Bij die tweede openbare behandeling ging het vooral om de geestesgesteldheid
van de weduwe Haveman. Hoe was zij ertoe gekomen louter leugens te vertellen?
Liefst twee psychiaters verklaarden dat zij onder pressie had gehandeld; zij is dan
ook later, in het meineedproces, vrijgesproken: ze kon het echt niet helpen.
Waarom niet? De deskundigen gaven dit - met een zekere ‘Zivil-courage’ - duidelijk
aan: ‘door de eenzijdige en bevooroordeelde ondervraging’ door de
rechter-commissaris mr. Hofdijk die ‘dreigementen’ had geuit. Ze was door hem
gegijzeld (hoewel ze kleine kinderen thuis had, in Assen), had een regime van water
en brood gehad en had op een plank moeten slapen. Hofdijk zelf heeft in een
proces-verbaal erkend, dat hij haar had gezegd: je gaat niet naar Assen terug voor je
de volle waarheid zegt; de gijzeling geldt voor twaalf dagen, maar kan telkens worden
verlengd ‘tot levenslang toe’. De ‘volle waarheid’ was dan datgene wat de fantast
De Smale allemaal had gelogen: dát moest het arme mens bevestigen en dat heeft ze
gedaan. Toen nu De Smale erkende, dat hij op geraffineerde wijze had gefantaseerd,
kon er maar één conclusie worden getrokken:
a. mevrouw Haveman en De Smale hadden elkaar helemaal niet meer ontmoet;
b. De Smale had achter gesloten deuren zijn leugens aan mr. Hofdijk voorgedragen;
c. de ‘bevestiging’ ván die leugens kon alleen maar door gemene pressie van de
kant van Hofdijk tot stand zijn gekomen.
Zo kwam de borrelpraterige rechtbank van Tiel aan het be-
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nodigde aantal van ‘twee rechtstreekse getuigen’.
Ik, stommerd, die zo'n Hofdijk - die niet van zijn plaats is weggetrapt; slechts zijn
bevordering kwam wat in de knoei - niet heb aangepakt óf civielrechtelijk, wegens
onrechtmatige daad, óf door een verzoek tot ontslag bij de Hoge Raad! Ik voelde
me, kantoor-gebonden, niet helemaal vrij om alle ruzies te maken, waar ik zin in had
en zoals ik ze later wél gemaakt heb. Dit was dus één van de redenen, waarom ik in
1930 ben weggegaan.
Na de definitieve vrijspraak van Vroege en Sweeris in februari 1928 werden de
weduwe Haveman en De Smale wegens meineed vervolgd; tot mijn stomme verbazing
beiden verdedigd door... Roobol, die alles had gedaan om hun meineden vervolgd
te krijgen!
Ook werd vervolgd de familie Collé, die hun meineden nu wel toegaven. Ik ben
toen nog zelf als getuige gehoord. Ze kregen belachelijk lage straffen en niemand
vroeg hun, dikke vrienden van de hoofdmisdadiger Haveman, waaróm ze eigenlijk
die meineden pleegden.
Nóg griezeliger is, dat commissaris Blok buiten schot bleef. Alle getuigen waren
het over één ding eens, namelijk dat hij had méégedaan, dat wil zeggen vermoedelijk
in die nacht op wacht had gestaan voor het huisje van de slachtoffers. ′s Ochtends
op het bureau terug, heeft hij daar gezegd, toen er alarm werd geslagen: ‘Ga er maar
niet heen, jullie vinden daar twee lijkjes.’ Dit ontkende hij onder ede. Maar vijf
agenten van het bureau kwamen dit, ook onder ede, bevestigen. Een bewezen meineed
dus! Hoe zat dat nu allemaal?
Naderhand is gebleken, dat uit de dossiers belangrijke processtukken waren
verdwenen. Och ja, Het Volk schreef op 28 oktober 1929 (er kwam maar geen rust
in de zaak): ‘De justitie wil de Culemborgse moordzaak niet tot een oplossing gebracht
zien, om bepaalde redenen.’ De verdediger van de meinedige getuigen (dus Roobol)
heeft in zijn pleidooi gezegd: ‘Er zijn dingen bij die ik hier niet durf te vertellen; als
ze waar zijn is het verschrikkelijk.’ Na afloop van het hoofdproces zijn Roobol en
ik bij de advocaat-generaal Cnopius geweest om een vervolging van Blok te krijgen.
De advocaat-generaal zei kalmweg (wel geïrriteerd, dat moet ik toegeven): ‘Natuurlijk
heeft hij meineed gepleegd - maar jullie cliënten zijn vrij, dus wat
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héb je aan een vervolging? Enfin, ik doet het niet.’
Een jaar of vijftien eerder was er in Den Haag een zedenschandaal, een soort ‘ballet
rose’ met kinderen ‘van beiderlei kunne’. Er is een inval gedaan. Twee aanwezigen,
prins Hendrik en Louis Couperus, zijn toen onder anderen door - toen nog rechercheur Blok in veilige haven gebracht. Louis Couperus heeft zich daarna in
vrijwillige ballingschap begeven naar het zuiden, en schreef nostalgische brieven
over Nederland. Prins Hendrik...
Het kleine politiemannetje dat zo bijdehand was geweest en nu zo griezelig veel
wist, maakte een bliksemcarrière. Hij werd spoedig commissaris in Tiel. En hij wist
nog altijd veel te veel... Behoort dit nu bij de justitiële geheimen, die een aftredende
minister telkens aan zijn opvolger moet overdragen?
In mijn verhaal neemt ‘de Culemborgse moordzaak’ een onevenredige plaats in.
Zij neemt ook duidelijk een onevenredige plaats in, in mijn geheugen. Misschien heb
ik dan nú, eindelijk, het er wel uit geschreven.
Natuurlijk liet ik mij in die tijd toch wel een beetje in met politiek. Over partij en
AJC schreef ik al. De studies die verband hielden met ‘Nieuwe Organen’ en met mijn
proefschrift zal ik gezamenlijk behandelen; ze besloegen een groot deel van onze
Nijmeegse jaren tussen 1923 tot 1930.
Ook verder heb ik het nodige geschreven en gepubliceerd over socialisme en
democratie. Het valt me nu op, dat ik me toen al van de zo teleurstellende Duitse
publicaties op dit gebied (dus die van ná 1922) heb afgewend. Deze teleurstelling is
overigens zo gebleven.
Het was eerst nog niet de Franse litteratuur, maar het Engelse socialisme, dat ons
heeft beïnvloed. (‘Ons’: A. even goed als mij.) Het ‘lieve’ van Ramsay Macdonald
was wat voorbij gewaaid, de Engelse auteurs waren toen vrij bars. Niet alleen in de
kolenindustrie - al wordt die altijd genoemd - was er een enorme deuk gekomen in
het heersende stelsel. We zouden nu zeggen: na het ‘harmoniemodel’ van tijdens en
vlak na de Grote Oorlog was er een enorme polarisatie doorgebroken. Het echtpaar
Webb, Hyndman, vooral ook H.N. Brailsford (titel van een van zijn werken: The
Dreadnought and the Slums) en R.H. Tawney (The acquisitive Society, 1922) waren
er de vertolkers van.
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In dit laatste boek vind ik een toen onderstreepte passage: ‘To deplore “ill-feeling”,
or “to advocate harmony” between labour and capital is as rational as to lament the
bitterness between carpenters and hammers or to promote a mission for restoring
amity between mankind and its boots.’ Met andere woorden, ‘capital’ heeft zich
eenvoudig te voegen naar ‘labour’ en naar de staatsgemeenschap die daarvan de
uitdrukking is! Deze Engelse auteurs hadden toen voor ons de charme van de
simplificatie.
Op meer beschouwend terrein vind ik van me zelf een ‘stelling’ terug uit 1926:
‘De biologische evolutiegedachte van de vorige eeuw kon eerst bij de kentering van
het materialisme uitgroeien tot het denkbeeld van de maatschappelijke (sociale)
evolutie. Deze gedachte is de belangrijkste idee van de laatste vijftig jaren.’ O zo,
dat wist ik toch maar! Toch maakt dit besef van de tot het maatschappelijke
‘uitgegroeide’ biologische evolutiegedachte het verklaarbaar, dat, toen in de jaren
vijftig de denkbeelden van Teilhard de Chardin opkwamen, ik me daar wat later - ik
was altijd met die dingen wat later - toe aangetrokken voelde.
Op het terrein van de democratie was onze opstelling veel polemischer. Hoe kon
het anders? Na de gebeurtenissen van 1918 - toen burgemeester Zimmerman van
Rotterdam het voorbeeld gaf, eerst likkerig tegen de socialisten, wat later
Mussolini-aanbidder - ging de ene na de andere ‘vooraanstaande’ Nederlander op
de fascistische toer. Toen moesten we toch wel stelling nemen! Politiek gebeurden
er dingen, die nú nauwelijks zijn te geloven. Colijn, de grote man van rechts, maar
ook van de liberalen (verkiezingsleus: ‘Zet meer liberalen naast Colijn!’), flirtte met
mensen als de petroleummagnaat ‘sir’ Henry Deterding. Zijn biograaf en ‘slaaf’
Hirschfeld schrijft in een aan Colijn gewijd boek, dat, als het besturen hem heel
moeilijk werd, Colijn Deterding opbelde in Londen. Deterding vereerde Mussolini
en steunde de fascisten - onder andere via het edel-fascistische tijdschrift De Waag
- met geld.
In Utrecht werd, tegenover de zogenoemde ethisch-koloniale richting van de Leidse
Universiteit, met ondernemersgeld een nieuwe Indologische faculteit opgericht (‘de
petroleumfaculteit’). Coryfeeën waren prof. Gerretson, de historieschrijver van de
‘Koninklijke’ (waaraan hij heel behoorlijk verdiende);
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prof. Oppenheim (Koninklijke Olie). Dan was er nog Treub, de stichter van een
fascistoïde groep in Indië (‘De politiek-economische Bond’, verbonden met de
Suikerbond, de Deliplanters enzovoort). Geld genoeg!
Is dit nu achteraf allemaal overdreven? Het Nederlandse Juristenblad heeft er bij
zijn vijftigjarige jubileum in 1975/76 aan herinnerd, dat prof. Treub, die in rechtse
kringen in hoog aanzien stond, in 1926 in Vragen des Tijds schreef: ‘Dus in de uiterste
nood: een staatsgreep? Als het niet anders kan, zal dit van twee kwaden het minste
zijn. Zoals het nu gaat in de meeste parlementen van Europa, en speciaal in onze
Kamer, gaat het niet langer.’ (Deze klanken zijn wel meer vernomen... maar: een
staatsgreep?)
Daarop is in eerste instantie geantwoord door prof. Kranenburg. Die werd weer
van repliek gediend door ene mr. Frima, die zijn antiparlementair requisitoir, onder
andere tegen de schandelijke Arbeidswet en de even schandelijke Kieswet (algemeen
kiesrecht!) uitsprak, naar hij zei, ‘namens het overgrote deel van het Nederlandse
volk’. Ook weer in Het Nederlands Juristenblad ben ik daar nogal fel tegen ingegaan:
‘Ongemotiveerde politieke propaganda in het Juristenblad’. De redactie - prof. van
Oven en prof. Langemeyer - was het met mij eens: hun verklaring loog er niet om.
Ik zou het allemaal niet meer zo weten, als niet die hele polemiek nu weer was
opgehaald in dat jubileumnummer van 29 november 1975. Twee reacties komen er
dan bij je op: ‘Dat was toen mogelijk’, en: ‘Dat zou nú toch niet meer mogelijk zijn.’
(Natuurlijk kun je dat laatste niet voor altijd garanderen...)
Het was toen vooral het Italiaanse fascisme dat ons schokte; in 1929 heb ik van
dat stelsel een analyse gegeven in De Socialistische Gids, met als conclusie:
‘Ongestraft blijft een anachronisme nóóit.’ Die straf zijn de fascistische landen dan
ook niet ontlopen; zij kwam voor het ene wat later dan voor het andere.
Het was ook in mijn Nijmeegse tijd, dat ik in aanraking kwam met de
Natuurbescherming.
Het was een primitief stadium; wij spraken van ‘wandelbossen’, ‘mooie plekjes’
en dergelijke. Niets duidde nog op ecologisch besef. Het begrip ecologie in de zin
van biosociologie
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kwam nog nauwelijks van de grond; dat in de zin van: behoud van natuurlijk
evenwicht, bewaring van de niet-vernieuwbare natuurlijke hulpbronnen, bescherming
van de biosfeer, nog helemaal niet.
In 1924, toen wij in Nijmegen terugkeerden, was ineens de Kwakkenberg op
ontstellende wijze be-villaparkt; ook met het Mariënbos begon men al. Mijn eerste
positieve daad - iedere omgehakte boom bracht me uit mijn humeur - was het redden
van een bijzonder pittoreske tamme kastanje tegen het hoogteplateau, waar Holwerda
zijn Romeinse opgravingen deed (Ubbergse Veldweg). Een boer vond die boom
maar lastig en was al begonnen om de geweldige stam om te hakken. Deze kastanjes,
zeiden wij altijd, stamden nog uit de tijd van de langstrekkende Romeinen... en het
was nog wáár ook. Ik trof daar - handenwringend - de schilder Eugène Lücker aan.
Hij had die boom vele malen als motief gebruikt; hij staat nog altijd bekend als ‘de
boom van Lücker’. Het op dát moment ontstane contact met de familie Lücker was
voor ons belangrijk; zij waren weer verwant aan de familie Ivens. Hans Ivens was
op óns gym (rooms-katholiek en dán op het openbare gymnasium; dat zei wel wat
over zijn ouders!). Ik leerde toen ook Georges (‘Joris’, de cineast) kennen. Zelden
heb ik sympathieker families ontmoet dan deze twee.
Bij onze eerste ontmoeting sloegen Lücker en ik de handen ineen en kochten de
boom aan voor een enorm bedrag, ik meen honderd gulden. Door het verloten van
een houtsnede van Lücker van dezelfde boom kregen wij dat geld wel terug - maar
eerst hadden wij, het was in 1925, de ‘Nijmeegse Vereniging voor Natuurschoon’
opgericht, een van de eerste plaatselijke verenigingen van die categorie. Maar wat
een naam! Ik vroeg prof. Van der Heyden, van de Katholieke Universiteit, om
voorzitter te worden. Een voortreffelijk man! Voor mij was dat contact met
intellectuele katholieken - ik noemde al de families Ivens en Lücker - een openbaring.
Ik kwam toen van het belachelijke liberale superioriteitsgevoel af, waarmee ik van
mijn geboorte af ben grootgebracht.
Intussen was ‘onze’ voorman, Corduwener, wethouder geworden. (Zie hierover
het al genoemde boek van dr. P.F. Maas: Sociaal-democratische Gemeentepolitiek
in Katholiek Nijmegen, 1894-1927.) Hoewel Corduwener mij absoluut niet mocht,
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was hij gevoelig voor mijn verwijt, dat de gemeente Nijmegen in volkomen
lijdelijkheid al haar mooie omstreken (‘het rijk van Nijmegen’) liet vernielen. Alleen
door een bijna-chantage hebben wij toen bereikt dat een plan, dat wij tevoren hadden
uitgewerkt, doorgang vond: de aankoop van wat nog restte van het Mariënbos en
van de aansluitende ‘Vier Perken’, die zelf weer de overgang vormden naar de
Meerwijken. Een prachtig, nog gaaf gebied!
Bij mijn vertrek uit Nijmegen werd ik erelid van de Nijmeegse Vereniging voor
Natuurschoon; in 1975 vierde ik haar halve-eeuwfeest mee. Veel verder zal zij wel
niet komen, want zij is er niet in geslaagd, haar ledenbestand te verjongen, zoals dat
heet. Gelukkig nemen actiegroepen van de universiteit en van elders haar werk over.
Al vóór ik mij in het werk voor ‘Nieuwe Organen’ stortte, zocht ik thuis een
compensatie voor het te veel aan burgerlijk recht op kantoor. Ik heb al wat over mijn
stukken in het ‘Wetenschappelijk Bijvoegsel’ gezegd. Met Troelstra had ik een
bewondering voor Ferdinand Lassalle gemeen, die begreep, dat de maatschappij het
nooit zonder staten kon stellen - én dat de staat, in de feodale en voorindustriële
periode en in een groot deel van het grootkapitalistische tijdvak, ook instrument,
middel, van de arbeidersklasse zou kunnen zijn, om haar doel, politieke én
economische gelijkberechtiging, te verwezenlijken. In het begin van het laatste staatkundige - deel van zijn Gedenkschriften zegt Troelstra, sprekende over de tactiek
van Bismarck om alles maar politiek zo (feodaal) te laten als het was, maar wel
telkens de Duitse arbeiders een sociaal kluifje toe te werpen waarmee zij dan best
tevreden waren: ‘De geest van Lassalle was dood; als die levend was gebleven, was
dat niet geschied.’ A. en ik wierpen ons dan ook eerst op de (toen al!) in Nederland
vergeten Lassalle en publiceerden het, door de Arbeiderspers uitgegeven, boekje
Ferdinand Lassalle en zijn Program, een vertaling, door A., van het befaamde
Arbeiterprogramm met een historische inleiding van mij.
Maar ook verder hield Lassalle, bij uitstek romantische figuur, ons bezig: zijn liefde
voor het mooie meisje Hélène von Dönniges; het clandestien afscheidsbezoek van
Hélène, toen Lassalle
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in het hotel van Rigi-Kaltbad, even onder de top van de berg, verbleef. A. en ik zijn
er na honderd jaar nog wezen kijken op een soort pelgrimstocht. De houten muren
van het enorme hotel klapperden in de wind; even later is het afgebroken. Verder
het duel met de officiële verloofde van Hélène, Janko von Rakowitz, dat Lassalle
verloor, hoewel hij veel beter kon schieten dan de Bojaarse edelman. De dood van
Lassalle en hoe zijn vriendin, de gravin von Hatzfeld, met zijn lijk opgebaard op het
dek van een boot, de Rijn afvoer, met overal huilende arbeidersmassa′s aan de oevers.
Hélène is later nog ‘van hand tot hand’ gegaan en is een tijdje model en minnares
geweest van de Franse beeldhouwer Carpeaux, die de ‘muzen’ voor de Parijse Opera
heeft uitgebeeld. Voor de nu weer helder witte façade staat ze aan de rechterkant van
de ingang: getuige van de meest paradoxale situaties - die toen net zo goed konden
voorkomen als nú.
Lassalle was, evenals Marx trouwens, sterk beïnvloed door de Franse socialisten.
Via Proudhon (‘Qu'est ce que la Propriété? La Propriété c'est le vol’) en Louis Blanc,
de directe voorganger van Lassalle, heb ik in die denkwereld mijn entree gemaakt.
De uitgave hier voor mij van Louis Blancs boek L'Organisation du Travail dateert
van 1850. In de inleiding staat de beroemde uitspraak: ‘Si nous avions â définir l'Etat
dans notre conception, nous répondrions: l'Etat est le banquier des pauvres.’64
Merkwaardig is, dat Louis Blanc hoopt op een staatloze maatschappij... als er maar
eerst een klasseloze maatschappij zal zijn. Maar tot dán is er een sterke staat nodig!
Grote invloed heb ik ondergaan van het prachtige boek van Paul Louis Histoire
du Socialisme en France (1925); ik kreeg het van Wiardi Beckman, die als historicus
- hij had de volledige Michelet gelezen - sterk Frans georiënteerd was. Via hem heb
ik ook de geschriften van Jean Jaurès leren kennen; zijn complete œuvre, mét zijn
levenswerk Histoire socialiste, is een dierbaar bezit... ook nú nog.
Wat ik nú het wezenlijke van Jaurès vind, is het psychische wonder, dat bij hem
een sterke ‘esprit de synthèse’ samengaat met een felle strijdbaarheid; ik ken niemand
anders zó... Ik geef hier nu maar één voorbeeld - een beroemd voorbeeld - van de
toch wel dialectische redeneertrant van Jaurès: ‘Un peu d'internationalisme éloigne
de la patrie, beaucoup d'internationalisme
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y ramène; un peu de patriotisme éloigne de l'internationale, beaucoup de patriotisme
y ramène.’ Als de Duitse socialisten niet van alles te weinig hadden gehad (en nú
nog hebben?), zowel internationalisme als patriottisme - dan zou de geschiedenis
van het Westen zich ánders hebben ontwikkeld.
Het jaurèsisme in de Nederlandse sociaal-democratie mag niet worden onderschat:
van 1937 af is het in de partijprogramma′s aanwijsbaar. Drie jaurèsisten - Wiardi
Beckman, Brugmans en ik zelf - zaten in de Program-commissie van 1937.
Jaurès heeft twee proefschriften geschreven, een is zuiver theoretisch-filosofisch;
het andere - in het Latijn - ging over de oorsprongen van het Duitse socialisme. Hierin
komt natuurlijk ook Lassalle aan de orde: ‘Lassalle s'appliquait plus que Marx à
décrire l'édifice de la société future.’ Marx heb ik nooit verloochend - maar voor de
taken, die ik mij in mijn leven heb gesteld, lagen Lassalle en Jaurès mij nader. Zoals
Jaurès concludeert: dat Lassalle de harten van de arbeiders in vuur en vlam heeft
kunnen zetten, ze heeft kunnen vervullen met een innige hoop, komt, doordat hij, in
de dialectiek van de geschiedenis en haar uitkomsten, de opbloei heeft aangetoond
van de eeuwige Gerechtigheid.
Later, in Limburg, ging ik met Kees van Lienden - trouwe vriend, eerst
vakbondsman, later Kamerlid en nog later lid van Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant - in Roermond (toen nog heel achterlijk!) op huisbezoek om tenminste
het benodigde aantal handtekeningen te krijgen, vereist om daar een SDAP-lijst voor
de Kamerverkiezingen van 1933 te kunnen indienen. Wij kwamen bij een oud,
blijkbaar uit Duitsland afkomstig, echtpaar. Op de schoorsteenmantel stond een
devotielichtje, met daarachter - naast een crucifix - een portret van Lassalle; ik vroeg
hun of zij wisten wie dat was. Nee, dat niet, maar Vader had het altijd zo gehad - en
zij gingen ermee door. Lassalle gebeatificeerd!
Bij het werken met deze auteurs wil ik toch H.P.G. Quacks De Socialisten, personen
en stelsels apart vermelden. Als extraatje; goed. Maar weinig Nederlandse boekwerken
waren zó inspirerend voor ieder die de bestaande maatschappij niet zo best vond, die
meende dat de mensen wel iets beters verdienden. De zeven delen, aangevuld met
een aantal monografieën
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en vooral ook met de briljante Herinneringen, hebben onze generatie sterk beïnvloed.
Deze studiën dan - begonnen in Leiden en over de advocatenpraktijk heen
voortgezet in Nijmegen, in dat piepkleine kamertje in het Broerdijk-huis kristalliseerden zich tot de voorstudies voor een proefschrift. Hoewel prof. Krabbe
mij al, kort na mijn doctoraal, geholpen had aan litteratuur over de nieuwe
bestuursconstructies in de Republiek van Weimar, liet hij me weten, dat hij in verband
met zijn pensionering niet mijn promotor kon zijn. Hij had prof. Kranenburg bereid
gevonden dit op zich te nemen. Deze uiterst sympathieke, maar wat zachte man heeft
me wel telkens bemoedigd, maar nooit weerwerk gegeven; de dissertatie draagt
daarvan de sporen. Als ik nu ál de elementen weer van elkaar los kon maken, ze kon
zuiveren en dan opnieuw kon opbouwen... wat zóú het een mooi boek zijn! De titel
was: Het Staatsbeeld der Sociaal-democratie. Ik zou ook nú de term ‘staatsbeeld’
kunnen gebruiken. Het gaat om een door speuren opgeroepen aanschouwing (primair)
en de latere reflectie daarvan (secondair).
De eerste zin van het eerste hoofdstuk luidt dan ook: ‘Iedere gedachte, en ook een
gedachtencomplex, vindt in het voorstellingsvermogen hare projectie tot een
gedachtenbeeld.’ Het motto, dat aan alles voorafgaat, zou misschien nú afschrikken
- maar we schreven toen 1930: ‘De staat is een van de weinige dingen, waarvoor het
de moeite loont, op deze wereld te leven.’ Het is ontleend aan een heel religieus
jurist: Martinus des Amorie van der Hoeven. (H.P.G. Quack heeft in 1869 een
ontroerend boek aan hem gewijd.
Ik heb het werk van deze theoloog en jurist - de eerste kwaliteit zei mij veel minder
dan de tweede - ook weer leren kennen via mijn ‘meester’ Koos van der Leeuw: zijn
al eerder besproken proefschrift - tien jaar ouder dan het mijne - heeft tot motto een
andere uitspraak van Des Amorie van der Hoeven: ‘Het menselijk geslacht is zijn
eigen staatsvormen en zijn eigen historie nog niet meester.’ Ook een fascinerende
stelling! Van der Leeuw komt er weer op terug in de laatste zinsneden van zijn
dissertatie: Wetenschappelijke politiek als vrucht ener levende wetenschap van het
Recht is thans nodig - en mogelijk. Dat dan eenmaal het woord van Des Amorie van
der Hoeven luiden mag: het menselijk geslacht is zijn eigen staatsvormen en
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zijn eigen historie meester.
Ik heb mijn leven lang - vooral ook als fractievoorzitter, later - getracht, de politiek
wetenschappelijk te bedrijven. Natuurlijk leidt dat, bij haar realisatie, tot een zeker
afstand nemen, tot een mate van objectivering.
Mijn proefschrift was een - althans ten dele geslaagde - proeve van wetenschappelijke
politiek. Prof. Bonger, aanwezig bij de promotie, was verbaasd dat ik er geen cum
laude voor kreeg. Ik was helemaal niet verbaasd. Het is er doorgeloodst met de
hartelijke - hoewel wat passieve - medewerking van mijn latere geestverwant prof.
Kranenburg. Maar de faculteit vond het eigenlijk te politiek. Waar ik mij niet voor
schaam, is de hoofdgedachte - die van het rapport Nieuwe Organen, maar dan meer
wetenschappelijk uitgewerkt - dat de nieuwe democratie, de sociale democratie,
nieuwe vormen nodig zal hebben. De organisatie van de burgers is nú voornamelijk
territoriaal; het is een ‘organisation by postal address’, zoals de Gilde-socialisten het
uitdrukten. Zij moest meer geschieden volgens maatschappelijke functie. (De Troelstra
gedachte!)
Bonger en Wibaut - het bleek al in het minderheidsrapport bij Nieuwe Organen hadden hier reserves. De grote hartelijkheid en sympathie van de ‘harde’ Bonger zoals die onder andere bleek uit een brief van 1934 naar aanleiding van een recensie
van zijn gelukkig nu weer herdrukte boek Problemen der Demokratie - is daarom
des te treffender.
Daarbij stak af een brief van Wibaut uit de tijd van het verschijnen van mijn
dissertatie, waarop ik later terugkom.
Wie zich nú nog interesseert voor mijn dissertatie, kan in bibliotheken en leeszalen
terecht. De kern werd gevormd door zes hoofdstukken, die achtereenvolgens de
socialistische staatsgedachten in Frankrijk, België, Duitsland, Oostenrijk, Engeland
en Amerika, én Nederland behandelden. In de samenvatting sprak ik van het pogen
van de socialistische schrijvers, ‘aan de toekomst-staat inhoud, wij zouden willen
zeggen, warmte te geven’.
Daarmee wilde ik de stelling van prof. Emile Giraud ondersteunen, die in zijn La
Crise de la Démocratie het fascistische gevaar al in 1925 had onderkend: wetenschap
en politiek duchten - zei hij - iedere verandering - en juist door die onbeweeg-
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lijkheid en die onverschilligheid, loopt de democratie het grootste gevaar. Zij kunnen
haar ten val brengen. Nu, dat is dan ook gebeurd en het kan weer gebeuren, wanneer
de progressieve vleugels op allerlei andere terreinen wél verandering bepleiten, maar
op het gebied van recht en staat lak hebben aan wat er gebeurt... of niet gebeurt.
Mijn promotie was nog echt een traditionele promotie: mijn paranymfen waren F.J.
de Jong (later president van de Hoge Raad) en Wiardi Beckman. Ik beschikte - het
klinkt wat rauw, maar het verband ís er - door de dood van mijn vader over nogal
wat contant geld, dus gaf ik een daverende promotiefuif in het Casino in Noordwijk.
In een crisisjaar! De hele subcommissie van Nieuwe Organen (de subcommissie voor
de Verordenende Bevoegdheid) was aanwezig - en in een rede keerde Albarda zich
tegen de studentenuitdrukking ‘kille maatschappij’. ‘Die maatschappij, waarin jij nu
vandaag komt, is niet kil, maar vol brandend leven.’ (Hij vergat wel dat ik al zes jaar
in de niet-kille maatschappij à f 300,- per maand, aan het werk was.)
Dit was op 11 juli 1930. Kort daarna verliet ik het toch wel veilige kantoor in
Nijmegen en stortte mij in een onzeker Limburgs avontuur. Waaróm eigenlijk?
Och, ik voelde mij zelf toch altijd nog als ‘het jongetje bij z'n pa op kantoor’ al
was mijn vader al lang weg. Ik wilde bovendien graag een baan die meer rechtstreeks
met de socialistische strijd verband hield. En, ten slotte, door een ellendig gezinsdrama
wilden A. en ik er weg. Een vlucht; een heel bewuste en lang overlegde vlucht, die
inderdaad die verandering heeft opgeleverd, waaraan wij toen zo'n behoefte hadden.
Toen ik dan als rode advocaat, afgezant van het NVV, in Heerlen aankwam, gaf
het Limburgs Dagblad - het minst gemene van de Zuidlimburgse bladen - een grote
tekening, waarop je mij zag (in toga!), kijkende naar de Limburgse mijnkokers en
naar de modelwoningen eromheen. En ik zei daarbij volgens het onderschrift: Wat
kom ik hier eigenlijk doen?
Wel, het zal nu blijken, wat ik daar eigenlijk kwam doen!

Eindnoten:
64 Louis Blanc: ‘als we de Staat volgens onze opvattingen zouden definiëren, zouden we dít zeggen:
de Staat is de bankier van de armen.’
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IV Heerlen
Heerlen in 1930... nee, Heerlen in 1918. Want tóén begon het.
In het begin van de eeuw was Midden-Zuid-Limburg nog een arcadisch landschap.
Felix Rutten, Limburgse schrijver-dichter, heeft het bezongen: het Italië van
Nederland.
Hij had gelijk.
Ik heb nooit een verklaring gezien van het feit, dat ieder land zijn ‘noorden’ en
zijn ‘zuiden’ heeft. Het noorden van het meer zuidelijk gelegen land is altijd
noordelijker dan het zuiden van het land dat erboven ligt. Zo is bij voorbeeld
Noord-Frankrijk (België is een hybride, die hier niet meetelt) veel ‘Groningser’ dan
Zuid-Limburg. Ik heb mijn vriend Guy Mollet - burgemeester van Arras/Atrecht hier wel mee geplaagd!
Het Italië van Nederland...
Maar na 1918 werd dat anders... Er waren toen al mijnen: ‘Oranje Nassau’ en
‘Laura et Vereeniging; Belgisch bezit. Zij waren vriendelijk, milieu-vriendelijk, bij
wat er daarná kwam. In Kerkrade-Rolduc was er overigens in onze tijd nog een
mijntje, dat helemaal met klimop was begroeid.
Na 1918 kwamen de Staatsmijnen in bedrijf, zij waren de modernste van Europa.
Toen moesten de Oranje-Nassaumijnen ook wel moderniseren. Heel gauw werd
Limburg toen, zoals Heinrich Hauser het voor het aangrenzende Duitse kolenbekken
liet zien in het nachtmerrieachtige plaatjesboek Schwarzes Revier: tramrails die niet
aansloten, overal loerende overwegen... en een drukkende soms pestilente atmosfeer.
Mijnwerkershuizen als krotten met een heel klein stukje land voor de
‘mijnwerkersgeit’.
Onze hulp thuis kwam uit de kolonie (klemtoon op ie) Beersdal: verzakte huizen
met grote scheuren, waaraan niets werd gedaan. Voor een aantal huizen telkens één
pomp. (Er was natuurlijk allang waterleiding elders.) Bij die pomp stond een bord:
‘Verboden zich hier na het water putten op te houden’.
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Er waren meer verboden in het territoir van de mijnkolonies. Bij voorbeeld propaganda
voor de moderne mijnwerkersbond. Voor de toen nog ‘brave’ katholieke bond bestond
dat verbod niet.
Als een ‘moderne’ mijnwerker iets stouts deed - bij voorbeeld een verkiezingsbiljet
aan zijn raam plakken - dan vond hij, als zijn ‘schicht’ was afgelopen, zijn nummertje
omgelegd; hij moest dan bij de mijnpolitie komen, een particulier SS-achtig corps
met bevoegdheid tot verbalizeren.
Ik heb mij eens bij de, niet rooms-katholieke, officier van justitie hierover beklaagd,
onder overlegging van concrete gegevens. Kort daarna moest ik voor iets anders bij
de officier komen. Hij werd toen plotseling weggeroepen of deed alsof. Het duurde
lang en ik ging me vervelen. Vlak voor me lag een brief die hij blijkbaar juist had
getekend. Ik keek die maar eens in. Het was een heel scherpe waarschuwing aan het
adres van de mijnpolitie, dat, als het zo doorging, hij hun de opsporingsbevoegdheid
zou ontnemen! Mr. Fabius kwam terug... en we praatten over koetjes en kalfjes.
Politiestaat? Wás het maar de Staat! Maar het waren de mijndirecties en de haar
beschermende - tevens dóór haar beschermde - kerkelijke machthebbers.
Midden-Zuid-Limburg had - behalve Geul en Geleen - nog prachtige kleine beken.
Eén liep er precies langs onze tuin. Heerlijk voor de kinderen. Vergeet het maar: ze
waren allemaal pikzwart van het kolenslik en niemand, niemand durfde er iets van
te zeggen!
Dán de sociale status van de mijnwerkers. Er was een arbeidsinspectie speciaal
voor de mijnen en de in 1930 al tamelijk uitgebreide sociale wetgeving was van
toepassing. Goed, nu was er een geschil over bij voorbeeld invaliditeit na een ongeval.
(Die kwam helaas dikwijls voor.) De mijnartsen ‘schreven het slachtoffer gezond’,
en hij kon in beroep gaan, natuurlijk met een solide doktersrapport. Maar dat kon hij
in de hele streek niet krijgen (behalve bij één moedige maar wat querulanterige
dokter, die eigenlijk psychiater was).
Ik probeerde het toch, altijd weer, en had soms succes via een dokter van elders.
Zo was er één geval van een man, die zo'n opstopper tegen zijn been had gekregen
dat het meer op een vraagteken leek. Hij werd gezond geschreven, ‘want hij
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simuleerde’. Dat had de controlerende geneesheer zelf gezien, rapporteerde hij.
De man moest voor herhalingsoefeningen opkomen. Daar werd hij natuurlijk
afgekeurd, maar (op zijn verzoek) ging men - het was in Den Haag - aan hem werken,
op een soort blauwdruk als bij architectenwerk. Hier snijden, daar hakken, hier een
zilveren plaat aanbrengen. Het succes was volledig en de ‘simulant’ dolgelukkig.
Maar de beroepsinstantie - tot wie ik mij wendde met het ‘nieuwe feit’ dat nu, door
de zo ingrijpende operatie zelf, de simulatie tot leugen kon worden verklaard - wees
hem af: er was wél een nieuwe oordeelsvorming, maar niet een nieuw feit!
Zo ging dat maar door. Toch liep het storm bij ónze arbeidsbureaus; het grootste
deel van de rechtzoekenden hadden eigenlijk bij het katholieke bureau moeten zijn
- maar zij kwamen (als heuse of fictieve ‘ongeorganiseerden’) bij ons, à raison van
f 0,25 per geval.
Die zelfde onvrijheid van keuze bleek bij de verkiezingen voor het
mijnwerkersfonds, een op zichzelf niet zo belangrijk verzekeringslichaam, maar het
enige in de mijnstreek bestaande forum voor een échte krachtmeting. Die verkiezingen
waren geheim en dus echt vrij. Men kon kiezen tussen de kandidaten van de twee
vakbonden, de Katholieke Mijnwerkersbond en de Moderne. De eerste had een
20.000 leden; de laatste 3000. Maar bij deze verkiezingen brachten soms maar 18.000
(!) mijnwerkers hun stem uit op de eerste en 20.000 op de andere. Maar lid worden
van de andere bond, dát durfden zij niet.
Toen wij daar kwamen, in 1930, was de grote wereldcrisis nog maar net aan de
gang. Wij hebben niet beseft, hoe ver die in de mijnstreek zou doorwerken. Er werden
‘Feierschichten’ ingesteld: tegenwoordig noemen we dat werktijdverkorting. En er
begonnen ontslagen te vallen: eerst onder de Polen en Joegoslaven die men met de
fraaiste beloften hier naar toe had gehaald. Vervolgens bij de Nederlanders - en dan
de ‘Hollanders’ eerst en de Limburgers pas daarna. Bij de Hollanders zaten de meesten
van ónze mensen.
Wanneer de Directies van een lastige (rooie) vent af wilden, dan ontsloegen ze
hem - niet om zijn gezindheid, maar wegens ‘Mangel’ aan arbeid. (Wat worden
Duitse termen toch gemakkelijk overgenomen!) Iedere dag was dus een angstige
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dag voor wie ook maar een beetje oppositioneel dacht.
In de Zuidlimburgse maatschappij zelf hadden modern-georganiseerden en
socialisten niet de minste invloed. Dat was ook wel hun eigen schuld. Tussen 1920
en 1930 kwam er de plotselinge grote vraag naar arbeidskrachten; de Limburgers
wilden nog niet zo erg of mochten niet (daarover straks); er kwamen dus ‘emigranten’
uit Duitsland, Polen, Joegoslavië en... Friesland en Groningen. De buitenlanders
integreerden wel; dat vonden ze alleen maar mooi. De Friezen en Groningers
integreerden niet in ‘het donkere Limburg’: ze waren beter dan de rest!
Zij vormden nu de kern van de jonge socialistische beweging in de mijnstreek.
Een kern, waarop wel eens wat te zeggen viel: in partij en vakbeweging was de roddel
over de redenen van hun immigratie niet van de lucht.
Het socialisme in Limburg was dus een exoot, behalve in Maastricht. Maar daar
zat dan ook niet de mijnindustrie! Over de Regouts als werkgevers is al veel
gepubliceerd. In onze tijd waren de woonkazernes - één groep heette met echt
Maastrichtse ironie de Champs Elysées - in ieder geval nog een nachtmerrie.
In Maastricht werd ik, voor het bureau voor arbeidsrecht, bijgestaan door een echte
Maastrichtse gewezen fabrieksarbeider. Een fijne en beschaafde kerel met een
natuurtalent voor rechtskundige kwesties. Ik kon, bij verhindering, de zaken best aan
hem overlaten: hij wist precies de grenzen van zijn kennis. Het liep in dat bureau
iedere maandag storm. Eens, het was in kermistijd, kwam er een madame, die
weigerde te gaan zitten: ze had té veel eerbied voor ons enzovoort enzovoort. Toen
ze weer verdween zei ik tegen mijn assistent: ‘Wat zielig hè, zo'n geval van
zelfvernedering.’ Welnee, was het antwoord, heb je dan niet gezien dat madame
stomdronken was?
Ik ben wat vooruit gelopen op onze installatie in Heerlen. We kochten een heerlijk
gelegen huis, juist buiten het mijnen-‘revier’. Langs onze achtertuin stroomde dan
dat beekje dat helaas helemaal zwart was door het onwettig geloosde mijnslib. Het
hek en ander houtwerk lieten we vrolijk rood schilderen. (Dat was geen ‘politiek’ al dachten de Limburgers van wél.) De grote rode vlag, die we met I mei hesen, was
wél politiek: een
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boodschappenjongen die er te lang naar bleef kijken, tuimelde van zijn fiets. Een
rode vlag midden in de villabuurt!
Het is verbazingwekkend, dat we eigenlijk helemaal niet gepest werden: niet bij
de aankoop van dat huis, niet in de omgang met de mensen, niet in mijn praktijk.
Wij werden wel dikwijls nageroepen met de kreet: ‘Rooien zijn mooien maar ze
deugen niet.’ Meer niet! Ja, in het begin gooiden de ‘studenten’ van de katholieke
HBS onze dochtertjes met stenen. Ik ging dadelijk naar de rector toe. We hadden een
gezellig gesprek, waarbij hij beloofde, dat het dadelijk uit zou zijn, en het wás uit!
De leerlingen gingen ons toen zelfs groeten. Bijna griezelig!
Maar echt ‘omgaan’ met ons durfde men niet. Er was één uitzondering: de
(niet-katholieke) familie waarvan een dochter verloofd was met een van de
belangrijkste mijndeskundigen, dr. W. Schmidt (later hoogleraar in Delft en
geestverwant van ons).
De protestanten waren overigens haast nog laffer dan de katholieken. Wij hadden
ons veel voorgesteld van de omgang met de familie Paulen in Geleen. Zij kwam uit
een socialistisch intellectueel gezin. Maar haar man, de grote Olympiade-‘held’ Adje
Paulen, verbood haar de omgang met ons; zelf wilde hij ons helemaal niet zien: ‘denk
om de Staatsmijnen’. Na de oorlog, toen er geen gevaar meer te duchten was, werd
hij naarstig lid van de PVDA, en al heel spoedig onze man in de top van de
Staatsmijnen. ‘Onze’ man...
Waar we al gauw als gelijken werden behandeld, was in het ‘Limburgs Landschap’,
toen nog erg elitair - maar dat was niet de schuld van de leden, de Limburgse adel.
Nu ik dit opschrijf moet ik denken aan de kreet van Beatrix op een of andere selecte
bootreis: ‘my own people’. A. en ik hadden een zelfde gevoel, grinnikten erom, maar
waren blij met de verlossing uit ons isolement. En we maakten verrukkelijke excursies
naar de Limburgse kastelen.
Hartelijk waren ook de contacten met de confrères. Altijd behulpzaam, als ik door
lezingen, cursussen of vakantie niet op de rechtbank kon zijn. We hadden meesterlijke
diners van de orde van advocaten in Maastricht of in de Ardennen, en eindeloze
gesprekken in de advocatenkamer. Het is merkwaardig, hoe gemakkelijk een
‘andersdenkende’ dan tot biechtvader
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wordt gekozen. Of ik de Katholieke Staatspartij ook zo'n rotte partij vond? Antwoord:
‘Als je dat vindt, doe dan alles om haar te verbeteren. Jullie reactie lijkt veel op een
antihouding tegenover alle partijen - en dan zit je zó bij de NSB.’ Eens heeft een jonge
advocaat, een leeftijdgenoot, me het volgende probleem voorgelegd. Hij vond dat
hij wel genoeg kinderen had en was tegenover een ‘moralist’ (r.-k. geestelijke)
begonnen over voorbehoedsmiddelen. Reactie: ‘dat is een doodzonde; de enige
oplossing is sexuele onthouding en als dat niet gaat kun je beter naar een hoer gaan
dan “tegennatuurlijke ontucht” met je eigen vrouw bedrijven.’
En wat ik daar nu van vond?
De rechtbank van Maastricht - en vooral haar president mr. Bonhomme (wat een
wél gekozen naam!) was van een verkwikkende menselijkheid en verdraagzaamheid.
‘Liberaal’ zei men toen.
Deze rechtbank hielp me als Poolse, Joegoslavische en andere mijnwerkers uit
landen waar geen echtscheiding mogelijk was, toch wilden scheiden. Dikwijls - en
daaraan zal de immigratiedienst wel mede schuldig zijn geweest - waren de vrouwen
en kinderen niet meegekomen. Tien, vijftien jaar hadden ze niets van elkaar gehoord
en die mannen waren nieuwe bestendige relaties aangegaan. Als je in de dagvaarding
tot scheiding zette: ‘van Poolse nationaliteit’, moest de rechtbank de scheiding
afwijzen, want hier gold het ‘statutum personale’: als je in je vaderland niet mag
scheiden, kun je dat nérgens. Met medeweten van de rechtbank zette ik dan: ‘van
onbekende nationaliteit’, of ‘statenloos’ en dan ging het wel en kon er voor die
mensen een nieuw leven aanbreken.
De rechtbank was er erg voor, dat ik in de voogdijraad zou worden opgenomen,
maar op het laatste moment kwam er een kink in de kabel: het incident met het
oorlogsschip De Zeven Provinciën, waarop een Indisch-Nederlandse rebellie was
uitgebroken, die door een deel van de SDAP niet werd afgekeurd. (Door mij overigens
ook niet.)
Helaas kon mijn benoeming tóén niet doorgaan (waarom eigenlijk niet?); mr.
Bonhomme vond het beroerder dan ik zelf. Zo menselijk en ‘liberaal’ waren lang
niet alle rechterlijke colleges in het zuiden. Ik had bij voorbeeld voor hoger beroep
te maken met Den Bosch. Het hof daar was, wat verdraag-
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zaamheid betreft, niet veel beter dan de Bossche rechtbank. En wat deze laatste
betreft...
Mijn collega-oud-parlementslid en fractielid Johan Scheps geeft in zijn memoires
een stukje ‘verhoor’ weer van een dame, die (ongelukkig) getrouwd was geweest
met een katholieke man, daarna gescheiden en (wettig) hertrouwd met een protestant.
Haar kinderen waren haar afgenomen - terecht of niet. Toen zij weer helemaal
‘gerehabiliteerd’ was, vroeg zij ze terug - alweer terecht of niet. Daarover gáát het
niet. Maar hoe werd ze behandeld?
Het begin van het verhoor was als volgt:
President: ‘U leeft immers in concubinaat?’
Advocaat: ‘Pardon, mijnheer de president, mejuffrouw B. is hertrouwd met Van
D.’
President: ‘Kan wel zijn, maar uw man leeft nog en u staat gelijk met een hoer,
met de eerste de beste meid van de straat, die met een man leeft...’
Dit was kort voor ik in het zuiden kwam. Scheps - en dat is een klein wonder heeft de onderste steen boven gehaald en door een prachtige (buitenparlementaire!)
actie ten slotte de zaak van mevrouw Van D. voor elkaar gekregen!
Mijn functies in Limburg waren bepaald veelzijdig en dat heb ik altijd erg prettig
gevonden. Zij waren viervuldig:
a. mijn advocatenpraktijk (werd geacht f 2.000,- per jaar op te brengen);
b. adviseurschap van het NVV - vooral dus het leiden van de zeven bureaus voor
arbeidsrecht: Venlo, Roermond, Sittard, Kerkrade, Vaals, Maastricht en Heerlen
(honorarium: f 3.000,-);
c. cultureel werk in Instituut voor Arbeidsontwikkeling, AJC enzovoort;
d. voorzitterschap van het dagelijks bestuur van de stichting ‘De Neutrale
Volksschool’ (Heerlen en Hoensbroek).
In totaal zou ik moeten komen tot vijfduizend gulden per jaar (alleen a. en b. werden
betaald). Ingenieurs bij de mijnen hadden dat inkomen en principieel meenden het
NVV en ik, dat we daar niet onder moesten blijven.
Mijn particuliere praktijk waarvan ik niet veel had verwacht, nam een vrij hoge
vlucht - ook wel dank zij de Vara, wier ad-
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vocaat ik was geworden. Verder kreeg ik tot mijn verbazing de Algemene
Handelmaatschappij (later ABN) tot cliënt. In zekere zin was het een herhaling van
Nijmegen: wie geen ‘roomse’ advocaat wilde, kwam bij mij.
Over de bureaus voor arbeidsrecht heb ik al gesproken. Venlo en Roermond
kwamen wat te kort: met de auto′s van toen ging het allemaal niet zo gemakkelijk,
en ′s winters kon het in Limburg in de avond - de zittingen waren altijd om zeven
uur - gemeen glad worden. Ik had overal goede - in Maastricht en Vaals heel goede
- ‘correspondenten’ die, als ik niet kon komen, mij de zaken keurig netjes uiteenzetten.
Over het culturele werk behoef ik niet te praten. Wij konden alle sprekers uit het
hele land krijgen; zij vonden Zuid-Limburg ‘romantisch’ - en ze hadden gelijk. De
AJC-ers waren A. en mij heel toegewijd.
De ‘Neutrale Volksscholen’ waren opgericht - alweer met grote financiële steun
van het NVV - omdat echt ‘openbaar onderwijs’ ook op de openbare scholen niet
bestond.
Die openbare scholen werden gewoon als katholieke scholen geleid. Was dat nu
zo erg? Ik kreeg eens een schoolboekje in handen met een les over de opkomende
mijnindustrie. Een jonge man wilde graag in de mijnen behoorlijk verdienen; zijn
vader was ervoor, de pastoor tegen. Een discussie tussen beiden. Pastoor: ‘Wat wilt
ge, moet uw zoon een dronkaard worden, een socialist?’
Ik heb me beklaagd bij de inspecteur voor het lager onderwijs en die schrok er
zelf van. Hij zou er wat aan doen, en, als ik mij goed herinner, hééft hij er wat aan
gedaan.
De twee scholen die wij bouwden, waren modelscholen. Maar het was net, of men
conflicten zocht. Een van de meest geliefde onderwijzers - ook door ons - kreeg
gedonder, omdat, toen hij merkte, dat geen van de kinderen het Wilhelmus kende,
hij dat de leerlingen heeft voorgezongen. Dat dééd een socialist niet! Die onderwijzer
- die we wat later ‘hoofd der school’ in Hoensbroek maakten - was W. Thomassen,
nog veel later burgemeester van Rotterdam!
Een andere steunpilaar - ook schoolhoofd - was H. van Hulst, bekend publicist,
medeauteur van het boek Het rode vaandel volgen wij, een realistische beschrijving
van het socialisme 1910-1940, evenknie van Wij mannen-broeders van de
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antirevolutionairen. A. en ik hebben het hem - juist hem - kwalijk genomen dat hij
later de socialistische beweging verlaten heeft - evenals de Dreesfamilie - voor een
knullig half-rechts partijtje. Ik geloof niet, dat Van Hulst er lid van was - maar hij
stond geheel aan Drees' kant. Ik ervaar nog steeds niet mijn standpunt als
‘onverdraagzaam’; mensen van ‘rechts’ (een zekere mr. De Braauw bij voorbeeld)
die tot zo'n partijtje overgaan, zou ik aan mijn hart kunnen drukken... maar niet hen,
die het echte socialisme hebben gekend en het in de steek hebben gelaten.
Goed, met Van Hulst en Thomassen en nog een paar, hadden wij toen een innig
contact over... ja, over wat de Nederlands/internationale cultuur toen te bieden had.
En dat was in de eerste plaats alles in en om het tijdschrift Forum. Mijn vriend Henk
van Galen Last heeft voor de huidige generatie meermalen de onmetelijke invloed
van Forum op de jongeren van tóén geschetst. Ik ben toen ook een - nogal eenzijdige
- correspondentie begonnen met Menno ter Braak die ik zijn politieke
ongeëngageerdheid verweet (Politicus zonder Partij). Al of niet in verband daarmee,
kwam hij uiteindelijk over de streep wat betreft deelneming aan een enkele
antifascistische organisatie. Hij trok zich in ieder geval het verwijt van een Trahison
des Clercs - titel van een toen geruchtmakend boek van Julien Benda - nogal aan.
De relatie met Ter Braak zette zich voort toen ik in de Kamer kwam en we Haagse
contacten kregen als die in de ‘Sociëteit voor Culturele Samenwerking’, bijgenaamd
de Culclub. Artiesten als Christiaan de Moor en de toen al wat oudere Cornelis Veth,
caricaturist ‘met pen en penseel’, een paar psychiaters, journalisten en publicisten,
waren er lid van; Menno ter Braak was een van de steunpilaren. Cerebraal en aarzelend
of hij altijd wel het goede besluit nam. Door en door ‘honnête homme’, die op een
irritante wijze nooit helemaal stelling nam. Menno ter Braak was een misantroop
zoals le Misanthrope van Molière er een was: hij hield van het mensdom maar was
bang, dat hij erdoor zou worden teleurgesteld en dus probeerde hij het te haten.
Deze man, die dus - o, niet uit egoïsme, maar uit zelfbehoud - probeerde zich niet
te committeren, koos op verpletterende wijze partij, op het laatst, toen de Duitsers
het land binnenvie-
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len. Door zelfmoord.
Nu ik toch over onze culturele beïnvloeding spreek in de Limburgse tijd, komt
allereerst de Akense periode aan de beurt. Die sloot mooi aan bij onze Duitse oriëntatie
uit het begin van ons huwelijk! Aken wás in 1930 nog een cultuurstad. Bij ons beiden
heeft ‘cultuur’ altijd een achtergrond van ‘natuur’. Dus vóór de comedies in Aken
waren er heerlijke tochten in de Eifel en het Akense Stadtwald, nu verpest door brede
autowegen.
We kochten veel Duitse boeken die echt nog de geest van Weimar - in ónze tijd:
de geest van Frankfurt - ademden. Ik herinner mij dat ik in het Stadtwald was op 30
januari 1933, de dag dat Hitler de macht greep. Volgens onze Akense partijgenoten
zou dit nooit gebeuren. Ik vroeg hun eens: hebben jullie dan wapens? (De
Reichsbanner beweerde iets van een miljoen leden te hebben.) Ja, zei hun voorman,
als het moet, hebben we altijd nog dit, en hij haalde een houten knuppel (niet eens
een goede ploertendoder) uit zijn bureau. Toen wisten we het wel - en op die 30ste
januari stak niemand een vinger uit. Toen ik naar huis reed, drong het tot mij door,
dat dit land nu misschien voorgoed moest worden afgeschreven voor de westerse
cultuur - en wat dan?
We hadden erg veel, vaak op de fiets, in Duitsland gereisd: mooi, maar een
onprettige bevolking die lak had aan het vele goede van haar eigen instellingen.
Holstein, Lünenburger Heide, de twee Mecklenburgen, Pommeren en vooral het
indrukwekkende Oost-Pruisen. (Eén keer zijn we doorgegaan naar Polen. Van Wilno
in het uiterste noorden tot de Woud-Karpathen in het verste zuiden. Dat was na 1933
voor ons afgesloten, vliegen was er nog niet bij. Een paar keer waren we - het was
alles in Limburg zoveel dichterbij - naar Parijs en naar Savoie/Dauphiné geweest.
Na januari 1933 begrepen we, dat cultureel alleen Frankrijk ons nu kon voeden. En
ik werd romanlezer (A. was dat allang). De meer dan twintig delen van de cyclus
Les hommes de bonne volonté van Jules Romains: ‘unanimistisch’, zei men, omdat
álles bezield was, ook bij voorbeeld ‘la Route’: de tragische, voortdurend
gebombardeerde weg, die naar het in 1915 zo geteisterde Verdun liep en die de
‘hoofdpersoon’ is in een van de delen...
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Ook Céline (Voyage au Bout de la Nuit) en andere boeken, die later ‘school’ maakten,
lazen we. En het kostelijke weekblad Marianne van Emmanuel Berl, ook veertig
jaar later door Van Galen Last aan de vergetelheid ontrukt.
In onze tijd ging, althans cultureel, voor Limburg nog op, wat tevoren voor heel
Nederland gold:
‘Maar Gemeenschap riep
naar een land dat nog sliep...’

De komst van Marianne van Parijs naar Heerlen iedere vrijdag, was altijd weer een
sensatie.
Voor ons werd het na 1933 ná Aken - zowel geografisch als symbolisch - Luik.
Ook weer met het weergaloze achterland de Ardennen. We zijn nog altijd lid van de
groep ‘Ardennes/Eifel’ met Belgische, Duitse, Luxemburgse, Franse en (dus) twee
Nederlandse leden. De Ardennen mogen dan ‘grensland’ zijn, hun culturele
beïnvloeding kwam uit het zuiden; eerst de Romeinen, langs de Maas naar boven,
daarna, tot de huidige dag en tot vlak bij de Nederlandse grens (bij Maastricht een
beetje eroverheen?) de Franse invloed.
De Belgen, stomweg beklaagd om hun tweedeligheid, mogen worden benijd: wát
een rijkdom, een volk van twee culturen te zijn. Het Nederlands-Belgische culturele
verdrag wordt altijd gezien als een zaak tussen ons en de Vlamingen; net of Wallonië
en Nederland elkaar niets te zeggen en te vertonen hebben!
In Luik voelden wij ons altijd heel welkom - en we kochten er de prachtigste
Franstalige boeken toen Duitsland in de diepste duisternis was weggezonken.
Nog drie maal zijn we in Hitler-Duitsland terug geweest - afgezien dan van mijn
latere gijzelingsperiode in Buchenwald. Het ging toen - en hier kom ik, nogal
onlogisch, weer terug bij mijn ‘job’ - om de zaak Spansier.
Spansier was secretaris van de Nijmeegse Bestuurdersbond (‘afdeling’ van het NVV);
ik kende hem van vroeger. Op een goede dag vroeg een Duitse socialist hem (het
was gefingeerd) om een onderhoud in Kleef. Maar toen hij in Beek op de Kleefse
tram wilde stappen werd hij door de Duitse politie gearresteerd, geslagen en
opgesloten. Toen het tot Nederland doordrong welke gevaren men toen in Duitsland
liep, werd ik door
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de Arbeiderspers met zijn verdediging belast, terwijl er een all-parties-comité werd
opgericht om de aandacht op zijn geval te vestigen. Dit comité - met onder anderen
de voortreffelijke prof. mevrouw Hazewinkel-Suringar (van gereformeerden huize)
- was een van de symptomen, in die tijd vol bedreiging, van een gezamenlijke
‘doorbraak’ ter verdediging van de democratie. Na afloop heeft de Arbeiderspers
een prachtig uitgevoerd geschrift uitgegeven: Een Strafzaak in het Derde Rijk; ik
had dat voor het comité geschreven.
Spansier werd van Kleef naar de gevangenis in Essen vervoerd. Daar heb ik hem
voor de eerste maal opgezocht. Ik vond die zogenaamde ‘moderne’ gevangenis een
verschrikking... en wist natuurlijk niet, dat ik er zes jaar later zelf in terecht zou
komen.
Wat had Spansier gedaan? Hij had aan een kennis gevraagd, af en toe in
vrachtauto's, die in Beek de grens over gingen, wat exemplaren te gooien van het in
Nederland uitgegeven emigrantenblad Die freie Presse; exemplaren die Spansier
hem dan ter hand stelde. Dat was dan ‘landverraad’ - een delict dat door Duitsers of
vreemdelingen alleen in Duitsland kon worden gepleegd. Landverraad kwam voor
het Reichsgericht in Leipzig, en daar heb ik Spansier dan weer opgezocht en met de
rechters gepraat: voor een deel nog de oude fatsoenlijke rechters. Eén zei mij: ‘Ik
word goddank de volgende maand gepensioneerd’ en een ander: het is allemaal niet
zo mooi, maar ‘jetzt gibt es endlich Ruhe in Deutschland’. Nu, die Ruhe hebben zij
en wij leren kennen.
We reden terug over de Harz en vroegen af en toe, waar de Heinrich Heine-weg
was. Nee, daarvan had men nooit gehoord!
Plotseling werd de zaak uit Leipzig weggehaald: zij zou voor een uitsluitend
politiek gerecht komen in Berlijn; het ‘Volksgericht’. (Het Reichsgericht had eens
enige andere politieke verdachten vrijgesproken.) De zaak in Berlijn zou pas in
september voorkomen... maar zonder dat iemand gewaarschuwd werd, gebeurde het,
met gesloten deuren, op I augustus 1935. Wij zaten toen in Chamonix, maar kwamen
toch de volgende dag in Berlijn aan; een treurdag: de dood van Hindenburg. Er waren
tóén nog veel republikeinse vlaggen halfstok.
Terwijl onze gezant dacht, dat Spansier al ter dood was ge-
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bracht, vonden wij hem, na een afschuwelijke tocht langs zowat alle gevangenissen
van Berlijn, in Moabit. (Met erg veel aplomb drong ik mij overal in: dat hielp altijd
in Duitsland.) Wij werden dadelijk tot Spansier toegelaten. Hij was tot twee jaar
veroordeeld, mét aftrek.
Het vonnis haalde het al aangeduide artikel aan, dat alleen strafbaar stelt de
buitenlander, die binnen het Duitse Rijk iets dergelijks deed. Spansier had daar toen
nog geen voet gezet! Hindert niet, zei de rechter: hij was een schakel in een keten
die tot over de grens van Duitsland reikte - en dat was genoeg. Het landverraad zou
overigens vooral uit een foto bestaan, waarop men Duitse Hitlerjungen met een
(namaak-houten) tank zag spelen (‘oefenen’). Maar die foto had de Freie Presse
overgenomen uit een blaadje van de HJ in Duitsland zelf...
Met deze gegevens heb ik toen (men betwijfelde, of Spansier écht na twee jaar
vrij zou komen), gratie gevraagd bij de ‘Führer und Kanzler des deutschen Reiches’.
(Het kostte wel moeite om die betiteling neer te schrijven.)
Tot mijn stomme verbazing werd de gratie in het volgende voorjaar verleend en
Spansier over de grens gezet. Wij hadden een voorproefje genoten van wat later ook
bij ons volgen zou, en dan in oneindig verscherpte vorm.
Ik kom nu terug op ons leven in Limburg zelf. Mijn hele ‘missie’-advocatuur, bureaus
voor arbeidsrecht, cultureel werk, de neutrale volksscholen - was op één doel gericht:
de positie van de moderne arbeiders te versterken; hun welzijn (maar dat woord werd
toen nog niet gebruikt) te bevorderen. De grootste belemmeringen hierbij kwamen
uit de moderne arbeidersbeweging zelf.
Het socialistische (minderheids-)leven werd in de mijnstreek gedomineerd door
de Algemene Nederlandse Mijnwerkersbond: 3000 leden en een eigen blaadje. Terecht
beklaagden zij zich, dat ze door de mijnen werden gediscrimineerd. Maar hun reactie
daarop was stompzinnig.
Het denkbeeld bij voorbeeld om naast de katholiek georiënteerde scholen zelf
scholen te gaan stichten die model zouden staan voor het moderne onderwijs van
toen, kwam niet van hen, het kwam uit ‘Amsterdam’. Zij accepteerden dat maar half.
‘Amsterdam’ was de SDAP/NVV-intelligentsia, en daarop
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scholden zij bijna even hard als op de paus in Rome. Hun voorzitter, Chr. van de
Bilt, een typische onderofficier-figuur, was honds tegen ieder die hem niet
gehoorzaamde; nu, dat deden wij niet. ‘Wij’ waren A. en ik, de onderwijzers van de
scholen, de mensen van het ‘Instituut voor Arbeidersontwikkeling’ en een deel van
het SDAP-kader. Ook de jongeren gingen langzamerhand een eigen weg. Het was
allemaal erg vervelend. De ruzies tussen Mijnwerkersbond en SDAP waren een traditie;
zelfs de oude Vliegen had eronder geleden (misschien ze een beetje gecontinueerd?).
Ik was erop gehuurd om ze te beslechten en dat ging niet door.
Maar de hoofdfactor, die dit allemaal zo ontmoedigend maakte, was de volkomen
negatieve instelling van de bestuurders van de Mijnwerkersbond tegenover de
katholieken als zodanig; een houding waar wij nu juist een beetje van af kwamen.
De zaak lag namelijk gecompliceerder dan wij eerst dachten.
Pas ná de industrialisatie van Zuid-Limburg deed de katholieke arbeidersbeweging
daar haar intrede; tevoren waren de verhoudingen nog helemaal paternalistisch. Die
katholieke arbeidersbeweging had al het een en ander gedaan, bij voorbeeld op
woningbouwgebied. Ze werd gesteund door een deel van de kerkelijke autoriteiten
(de ‘clergé’), en dat waren niet de slechtsten. Zo bij voorbeeld de
woningbouwvereniging ‘Tijdig’. Wat betekende Tijdig? Antwoord: dat men niet de
‘rode vloedgolf’ had behoeven af te wachten om een werkelijk menswaardige
woonsituatie te scheppen. In die nieuwe wijken waren de rooms-katholieke arbeiders
namelijk ‘onder elkaar’. En er was een ‘aalmoezenier van de arbeid’, mgr. Poels.
De scheldpartijen van Van de Bilt en zijn mensen richtten zich vooral tegen dr.
Poels. Het had niet stommer gekund.
Na onze komst in Limburg kwam al spoedig het fascisme tot macht: de NSDAP in
Duitsland (zo vlakbij); de NSB bij ons. Het bleek ons al gauw, dat dr. Poels daar niets
van moest hebben. Op een goede keer - ja, het wás een goede keer - heb ik Poels
opgebeld, of ik eens met hem mocht komen praten; ‘ja graag’.
In zijn kille kamer vroeg hij ons - om half elf in de ochtend - of wij een glas rode
wijn wilden. Nee, dat nog maar niet. Toen kwam de vraag, die bij ons in huis nog
altijd een gevleugeld woord is: ‘Och, zijt ge zo verstorven’.
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We vonden de man aardig - en hij vond ons blijkbaar aardig. (Dat A. meeging, was
al een waagstuk dat erg goed afliep.) Hij had een paar secondanten: pater Jacobs en
pater Colsen, die ook veel aardiger waren (menselijker, socialer, minder fanatiek)
dan de clergé als geheel. Pater Colsen heeft later een treffend boek over Poels
geschreven, waarin hij onze verhouding heeft onthuld; ik had er zelf nooit over
gesproken.
Poels, een echte intellectueel, was indertijd vanwege zijn moderne ideeën naar
Amerika verbannen. Hij was daar hoogleraar geweest, ten slotte weer teruggekomen
en nu naar Limburg verbannen...
Nu, veel later, trek ik een parallel tussen hem en Teilhard de Chardin: een tintelende
figuur, filosoof, verbannen geweest en op een zijspoor gezet.
We hebben ontzettend leuk gepraat. Hij was gegrepen door een boek Das braune
Netz. Wat later - net op tijd - liet hij pater Muckermann uit Duitsland weghalen. Ik
woonde toen een ‘sociale dag’ van de rooms-katholieke arbeiders in Rolduc bij (dat
mocht ik helemaal niet van Van de Bilt). Daar werd pater Muckermann, fel antinazi,
met enthousiasme ingehaald. Maar tóch maar schelden, bij ons, op alles wat deze
mensen deden.
Ik leende aan Poels het pas uitgekomen werk van Henriëtte Roland Holst De
geestelijke Ommekeer en de nieuwe Taak van het Socialisme. Ik merkte later dat hij
het helemaal had gelezen - en goed. H. Roland Holst stelde dat de
‘rationalistisch-mechanistisch-deterministische wereldbeschouwing’ niet meer in
haar algemeenheid houdbaar was; ook niet voor de socialist.
‘Men begrijpt heden beter dan vroeger’ - schrijft zij - ‘dat er geen uitsluitend
economische verschijnselen bestaan, en dat de economie een onderdeel is van iets
groters, algemeners, van het geheel der maatschappelijke cultuur.’
Poels werd zich bewust, dat er een breder vlak van overeenstemming was dan hij
gedacht had. Op een heel concreet gebied werd dat ons plotseling nog veel duidelijker.
Ik moet hiervoor nogmaals terugkomen op de denkbeelden, die ik van Louis Blanc,
Lassalle en Troelstra had ‘geërfd’ en die de constructie van samenleving en staat
betroffen in het industriële en postkapitalistische tijdvak, dat wil zeggen ná scholastiek
en ná liberalisme.
Ik ben erin geslaagd - ja, ik zeg het met trots - een groot deel
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hiervan in het rapport Nieuwe Organen neer te leggen (en in 1935 door het congres
van de SDAP te doen accepteren).
In mijn proefschrift was de essentie daarvan al naar buiten gekomen. Het werd
niet zó maar door iedereen geslikt. Tot de jongste dag is de critiek van twee kanten
gekomen. Mijn dissertatie werd indertijd uitgebreid besproken door prof. Eigeman
(liberaal) in het Weekblad van het Recht - met de conclusie, dat ook in míjn
toekomstopvattingen de staat bleef, wat hij altijd was geweest: een dwangapparaat.
Wat later werd een publicatie van mij van die zelfde liberale zijde besproken onder
het opschrift Onder de Staatsaanbidders.
Aan de andere kant werden deze opvattingen aangevallen vanuit de SDAP zelf;
Bonger en Wibaut zouden een Minderheidsnota aan het rapport Nieuwe Organen
toevoegen, die er niets van heel liet: het was ‘syndicalistisch-corporatief’, (zie p. 51)
enzovoort. Wibaut en ook zijn vrouw, idool van allen die, zoals A., later de
Socialistische Vrouwenbond groot hebben gemaakt) waren altijd van een grote
hartelijkheid tegenover ons vervuld. Ik heb een paar keer echt vriendschappelijke
brieven van de zo veel oudere Wibaut gehad. Maar nu was het uit. Van zijn kant,
terecht. Hij moet hebben gedacht: ‘Amicus Plato, magis amica Veritas’.84
Toen ik dan ook aan Wibaut - ik heb het nu weer even over het jaar 1930 - mijn
proefschrift had toegestuurd, antwoordde hij met een vierkante afwijzing. Bij hem
speelde vooral een rol, dat er binnen de staat geen enkele behoefte zou bestaan aan
Nieuwe Organen: de gemeenten konden immers voor alles zorgen (zie bijlage).
Ik kom er nog even op terug, hoe de niet alleen maar territoriaal gerichte organisatie
der mensen, dus de functionele decentralisatie, voor mij al in Leiden en altijd daarná,
een grote rol heeft gespeeld. Dus ook al, toen ik minder ‘biologisch’ georiënteerd
was dan later. Eerst was het de histoloog Oscar Hertwig, die na een Algemeine
Biologie al in 1922 een boek publiceerde onder de titel: Der Staat als Organismus.
Zijn hoofdgedachte was deze: evenals in een (biologisch) organisme, presenteert óók
in de staat - uit levende mensen opgebouwd - ieder zelfstandig orgaan zich tevens
als een ‘zugehöriger Teil in ein höheres Ganzes’.

Marinus van der Goes van Naters, Met en tegen de tijd

85
Dezelfde conceptie is later tot uiting gebracht door Julian Huxley in Essays of a
Biologist. (Toen ik, tien jaar later, in Buchenwald was, waar je je maar een tweetal
boeken mocht laten toesturen, was die er een van.) Ik citeer maar één zin: ‘What we
ask, and rightly ask, is whether in the laws of biological progress we can find any
principle which we can apply directly to guide us in devising methods for human
progress.’85 Dit, wat biologen aangaat; er zijn ook juristen - Von Gierke, Duguit, W.
Friedmann - die naar een zelfde organische staatsopvatting tenderen.
Pas veel later ontdekte ik, dat daartoe ook Emile Vandervelde behoorde, de ‘patron’
van de Belgische socialisten van vóór 1940. (Zie Souvenirs d'un Militant socialiste
van 1939.)
Toen Vandervelde omstreeks 1900 als jurist was afgestudeerd ging hij, na twee
jaar, terug naar de universiteit om in de medische faculteit college te lopen in
fysiologie, embryologie en biologie. Die vervollediging is van grote invloed geweest
op zijn denkleven: eerst (de rechten) een mechanische wijze van denken, na de
medische ‘doop’ een meer organische instelling: ‘je transposais en sociologie des
notions de biologie.’
Later heeft hij samen met de botanicus Massart twee verhandelingen geschreven,
Le Parasitisme organique et le Parasitisme social en l'Evolution régressive en
Biologie et en Sociologie. Ik heb ze niet gelezen, maar de biologische ontleding van
het sociale parasitisme lijkt me aan het eind van deze eeuw nog even actueel als in
het begin. Het spreekt vanzelf, dat deze conceptie ook weer actueel wordt, waar het
over samenwerking, later samensmelting, van staten gaat!
Ik hoop dat ik heb kunnen overbrengen waarom dit ‘adventure of the mind’ mij
altijd zo sterk heeft aangesproken. Ik heb hier al eens het woord van Des Amorie
van der Hoeven opgeschreven: ‘Het menselijk geslacht is zijn eigen staatsvormen
en zijn eigen historie nog niet meester.’ Dit meesterschap, dat wij eens zullen moeten
verwerven, zie ik liggen in een, zeker ook normatieve, maar niet minder
concreet-wetenschappelijke aanpak van de schepping van de juiste organen en van
een juiste benadering van de wisselwerking tussen hoofd en ledematen, van het
tweerichtingsverkeer: centralisatie/decentralisatie; het rapport Nieuwe Organen was
een poging daartoe.
Waarom dit nu weer vermelden? Wel, de hoofdgedachten
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van dit rapport (gepubliceerd in 1931 en door het SDAP-congres goedgekeurd in 1935)
liepen merkwaardig evenwijdig met wat zich in katholieke kring afspeelde: de
totstandkoming van de pauselijke encycliek Quadragesimo Anno (1931).
Ik zal hier alleen beschrijven in hoeverre ik zelf met dat parallellisme te maken
heb gehad. In 1932 heb ik voor de NVV-groepen van Noord-Brabant en Limburg een
rede gehouden: Van Rerum Novarum tot Quadragesimo Anno (in dat zelfde jaar door
het NVV uitgegeven). Mijn uitgangsstelling was, dat de encycliek Rerum Novarum
(1891) helemaal niet een vooruitstrevend karakter had, maar de encycliek van 1931
wel degelijk.
Terwijl bij voorbeeld Rerum Novarum nog stelde: ‘Het privaat bezit is
onaantastbaar en heilig’, verklaart Quadragesimo Anno: ‘Het eigendomsrecht heeft
een sociaal en openbaar karakter’, en: ‘Het eigendom is hoegenaamd geen
onveranderlijk goed.’ De zogenaamde ‘onveranderlijkheid’ van de leer der Kerk
komt zo wél in een wonderlijk licht te staan!
De filosofie van Quadragesimo Anno lag vooral in het subsidiariteitsbeginsel:
‘Het staatsgezag moet de minder belangrijke zaken waardoor het anders te zeer in
beslag zou worden genomen, aan ondergeschikte gemeenschapslichamen overlaten;
dán zal de staat vrijer, krachtiger en met beter resultaat die functies kunnen uitoefenen
die alleen bij hem thuis horen, juist omdat híj ze alleen kan vervullen.’
Dit subsidiariteitsbeginsel vindt men ook bij de gereformeerden terug; het heet
daar ‘soevereiniteit in eigen kring’.
Na een verabsolutering van de staat - tot circa 1870 - na het in het industriële
liberalisme ondermijnen van de staat, zien we in het overgangstijdvak (postindustrieel,
postkapitalistisch) het opkomen van de synthese-gedachte, die de drie
hoofdstromingen ieder op hun wijze hebben verwoord.
In een nog iets latere uitgave, óók van het NVV, (De Vakbeweging en de
economische Opbouw, 1935) heb ik, de reeds gevonden lijn doortrekkende, principieel
naast (niet tegenover) elkaar gesteld: ‘De Ontwikkeling van het Katholicisme’ en
‘Het sociaal-democratisch Wereldbeeld’ om te eindigen met een hoofdstukje
‘Samenwerking’. Pas veertig jaar later - in de ‘Federatie van Nederlandse
Vakverenigingen’ - is het helemaal die kant uit gegaan, maar een omslag was in onze
Heerlense tijd al merkbaar.
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Moeilijke ogenblikken kwamen er toen de mensen in Limburg, en vooral de pers,
het te kwaad kregen met onbegrepen gebeurtenissen in het buitenland.
Er werden in de mijnstreek vooral twee bladen gelezen: De Limburger Koerier
(door de echte Maastrichtenaars ‘de Leugenaar’ genoemd) en het in Heerlen
verschijnende Limburgs Dagblad, dat een stuk fatsoenlijker was.
Wel, ook daar was de reactie op de zaak-Stavisky in Frankrijk, op de burgeroorlog
in Wenen, even later op het Volksfront in Frankrijk en de Opstand van Franco in
Spanje (1936) duidelijk ondemocratisch, soms nogal antisemitisch, terwijl men van
de nazi′s vlakbij niets moest hebben.
Ik vond het op mijn weg liggen om in het Limburgs Dagblad tegengif te geven en kreeg verbazend veel gastvrijheid van de hoofdredacteur mr. Smits. Natuurlijk
werkte hij met onderschriften, maar het resultaat was, dat, wat men dagelijks toch
al hoorde, niet meer opviel, maar dat wat ‘die socialist’ beweerde, toch wél
verwonderde.
Typerend voor persoon, streek en tijd van deze mr. Smits is een brief uit 1934;
blijkbaar hadden we een polemiekje gehad over Emile Zola. Het is gek, maar deze
gauw geschokte mensen vlogen altijd af op een van zijn minst geslaagde boeken,
Nana. Zola heeft een œuvre van vijftig boeken op zijn naam staan, bijna alle van
episch-maatschappelijk karakter: de stoomkracht die de mensen gaat beheersen; de
diabolische aantrekkingskracht van de mijn; de aarde, waaraan zij altijd onderworpen
blijven. Machtige boeken! Nana valt er een beetje buiten, het gaat over een hoertje,
dat ten slotte afgrijselijk geschonden wordt door de pokken. Een braaf boek: de
ondeugd wordt gestraft.
Mijn leraar Gerard Brom in Nijmegen had het er ook al over gehad, hij was er
vreselijk opgewonden over: ‘De zinnelijkheid schuimt eraf.’ Mr. Smits schreef me
nu: ‘Dat we intussen mijlen ver van elkaar af staan blijkt uit Uw appreciatie van
Emile Zola. Gij weet wellicht niet, dat deze schrijver één der zeer weinigen is, wier
werken door de H. Kerk op de Index zijn gezet, niet wegens dwalingen tegen het H.
Geloof, maar als “ex professo obscoena”. Toen in mijn jeugdjaren Zola nog niet op
de Index stond, heb ik een zijner eerstelingen, Nana, gelezen, natuurlijk in de originele
uitgave. Halverwege heb ik het boek
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in een hoek gegooid wegens zijn walgelijke viezigheid.’ Arme Nana; arme mr. Smits!
Onlangs vond ik een van zijn hoofdartikelen terug; het was van oktober 1939, ik
was toen al twee jaar uit Limburg weg. Het ging over het absurde van ‘geestelijke
neutraliteit’; ik had even tevoren in een ander tijdschrift betoogd, dat déze soort
neutraliteit uit geen enkele internationale verplichting voortvloeit. Mr. Smits vervolgt
dan in een artikel, waarin hij mijn positie 1930-1937, die van ‘onze strijdgenoot,
vriend en vijand tevens’, goed weergeeft.
‘Men zal zich wellicht herinneren, dat wij aan mr. Van der Goes in vorige jaren
herhaaldelijk gastvrijheid hebben verleend in ons blad tot uiteenzetting zijner
meeningen over verschillende onderwerpen. Aangezien hij een strijdbaar voorstander
is van de SDAP en wij er een eer in stellen tot de trouwe zonen der Moederkerk te
behooren, kwamen onze opinies meer dan eens scherp in botsing.
Maar het doet ons deugd te kunnen getuigen, dat in dezen herhaalden pennestrijd
altijd de goede persmanieren bewaard zijn gebleven en dat zoowel onze persoonlijke
kennismaking te Beek - bij den tocht naar praehistorische graven en omwallingen te
Stein - als onze ontmoeting op de wereldtentoonstelling te Parijs van den
aangenaamsten aard zijn geweest.
Bij deze laatste ontmoeting bleek tevens, dat wij, hoewel principiële tegenstanders
op het gebied van godsdienst en staatkunde, geestdriftige medestanders waren in
onze bewondering voor de Latijnsche cultuur en de Fransche kunst.’ (Limburgs
Dagblad 30 oktober 1939).
Wij werden steeds meer geboeid door het ambivalente karakter van Zuid-Limburg:
vrijwillige culturele opsluiting én wisselwerking met alle, zo dichtbije, buitenlandse
invloeden. We gingen de Limburgers - de katholieke Limburgers - hoe langer hoe
aardiger vinden. Ik merkte dat het eerst, toen ik met mijn P-nummer auto naar
‘Holland’ moest. Ik werd uitgescholden: rotte Limburger, roomse dondersteen,
enzovoort, en ik voelde mij opeens met onze streekgenoten solidair.
Het zou allemaal goed gegaan zijn, als er niet de moderne Mijnwerkersbond met
zijn ellendig blaadje geweest was, door zijn voorzitter volgeschreven met scheldtirades
tegen Poels,

Marinus van der Goes van Naters, Met en tegen de tijd

89
tegen de rooms-katholieke Bond (voorzitter Maenen, die je best ernstig kon nemen)
en tegen alle roomsen en alle ‘echte’ Limburgers! Dit negativisme was ook de
Maastrichtse partijgenoten te machtig: zij stonden dichter bij de Waalse socialisten
dan bij ‘ons’.
Het was een anomalie, dat ik, adviseur van het NVV (dus van ‘Amsterdam’),
voortdurend overhoop lag met de grootste NVV-bond in Limburg. Dat wil zeggen:
zij lagen overhoop met mij. Van de Bilt liet door zijn blindelings gehoorzame - en
goed georganiseerde - achterban het gerucht rondstrooien dat ik ‘cryptokatholiek’
was! (In de oorlog is Van de Bilt - net als Corduwener in Nijmegen - helemaal mis
geweest; daarná was zijn rol natuurlijk uitgespeeld.)
Ik kwam langzamerhand tot de conclusie, dat mijn werk zinloos werd: één flinke
scheldpartij met insinuaties wint het van tien toenaderingspogingen. Maar eerst zagen
we dat niet zo; wílden het zo niet zien.
Door mijn werk voor het rapport Nieuwe Organen was ik in een erg prettig contact
gekomen met ‘Amsterdam’, en vooral met ‘Den Haag’ (de Kamerfractie). Ik herinner
me, dat op een van de commissiebijeenkomsten in het Kamergebouw Albarda - heus
niet altijd zo spontaan - mij een briefje doorgaf, waarop hij gekrabbeld had: ‘In 1933
brengen we je in de Kamer.’ Ik heb vriendelijk geknikt, maar toen ik later van hem
heus een uitnodiging kreeg om een verkiesbare plaats op de lijst in te nemen, heb ik
Albarda op 26 juli 1932 teruggeschreven (ik vond die brief weer bij mijn stukken).
Het was een principieel ‘nee’.
Ik schreef: ‘Toen ingevolge besluit van de Algemene Raad uit NVV en SDAP mijn
vrouw en ik naar Limburg werden geroepen, hebben wij ons er terdege rekenschap
van gegeven, dat dit experiment slechts op de lange duur zou kunnen slagen, en dat
wij daartoe naar Limburg moesten vertrekken met verbranding van alle schepen
achter ons, en met het vaste voornemen, er ons met ons gehele wezen als ′t ware vast
te bijten. Terwijl onze Beweging door Limburg (dikwijls ten onrechte) als een
beweging van Amsterdammers wordt beschouwd, wilden wij zoveel mogelijk de
Limburgse eigenaardigheden op ons laten inwerken, wat ons, gezien onze provinciale
afkomst en een zekere waardering voor de Rooms-Katholieke afkomst, minder
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moeilijk zou zijn dan vele anderen.
Eén ding was echter voor ons zeker, en dat is, dat dit proces een leven zou moeten
duren, en dat men over tien jaren wellicht zou kunnen zeggen, of het zou gelukken,
maar eerst over twintig jaar, of het gelukt is.
Wat ons hierbij voor ogen zweefde, is het zelfde probleem, dat ons al in onze
Nijmeegse tijd heeft gepakt; het besef, dat de politieke antithese niet in het Parlement
en niet in Holland, maar slechts effectief kan worden aangetast in het Zuiden zelf.
In dienst van deze gedachte hebben wij onze gehele politieke activiteit gesteld, en
het medewerken hieraan heeft voor ons iets zo animerends en groots, dat wij dit werk
in geen enkel opzicht aan het parlementaire werk minderwaardig achten.
Wij zouden als het ware de Kamerfractie kunnen toeroepen: door de politieke
antithese te ondergraven leggen wij de grondslagen bloot, waarop - met anderen - U
in de Kamer weer constructief werk zult kunnen doen!
U zult thans begrijpen, dat wij dit voor twee jaar begonnen werk onmogelijk thans
in de steek kunnen laten, en wij menen dat NVV en SDAP, die tot een en ander na rijp
beraad het initiatief hebben genomen, er evenzo over denken. De voorlopige resultaten
heb ik neergelegd in een onlangs bij Partijbestuur en NVV ingediend verslag; ook zij
geven m.i. allerminst aanleiding, thans weer van koers te veranderen.
Hoeveel moois er dus ook zit in het Kamerwerk, en hoeveel bevredigends er ligt
in het feit, op eenendertigjarige leeftijd hiertoe te worden uitgenodigd, wij menen,
dat de grote perspectieven van ons Limburgs werk de voortzetting daarvan
noodzakelijk maken.’ Aldus mijn bedankje.
Hoewel ik over het algemeen niet voelde (en voel) voor provincialisme en localisme,
zag ik ons werk dáár (voor A. gold dit precies als voor mij zelf) als een experiment
van veel wijdere strekking.
Maar het ging niet door: het was uitgesloten, dat ik Van de Bilt van zijn plaats
kreeg; zelfs het NVV - dat wel eens gedreigd heeft met de intrekking van zijn subsidie
voor het rotblaadje - kon daar niets aan doen.
Wij moesten het experiment beëindigen - en we hadden ten minste het bewijs
geleverd, dat het anders kón.
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In 1936 zei ik ‘ja’ tegen een nieuwe uitnodiging voor de Kamerverkiezingen van
1937.
Ik was al in 1935 in het partijbestuur van de SDAP gekozen. Dertig jaar ben ik
daarin gebleven (SDAP en PVDA samen gerekend). Veel te lang!
Mijn verkiezing daarin was eigenlijk een zot geval: het wonen in Zuid-Limburg,
in het donkere zuiden, gaf al het aureool van ‘het mijnwerkerslampje’, waar wij
samen onder geleden/van geprofiteerd hebben.
Maar er was nog iets anders. Ik was tegenkandidaat tegenover Paul Kiës, die men
per se niet in het partijbestuur wilde hebben ‘op grond van zijn persoonlijke
levenswandel’.
Johan Scheps - socialist, rechts christen met gevoel voor droge humor - herinnert
eraan in het tweede deel van zijn Inventarisatie.
Paul Kiës was een mooie jongen, beroepsofficier (wie wás dat nu in de SDAP) en
geliefd spreker. Deze zuiderling deed in het bijzonder de propaganda in Friesland en het schijnt, dat bij de Friezinnen zich het melodrama herhaalde van ruim drie
eeuwen tevoren, de ‘Kermesse héroïque’ van de donkere Spaanse soldaten in Zeeland.
In ieder geval: in de calvinistische SDAP regende het klachten - waarvan iedereen
gaarne kennis nam.
Ik vond het wel vervelend, dat ik (als zedelijkheidsrakker?) tegen hem in het vuur
werd gebracht - maar ik won met grote meerderheid; dit overtuigende stemmenaantal
heb ik tot het laatst in het partijbestuur behouden.
Het gaan naar Amsterdam voor de PB-vergaderingen was iedere keer een feest. Ik
ging eten met Stuuf Beckman - toen assistent-hoofdredacteur en later hoofdredacteur
van Het Volk - en ik vond de contacten met voorzitter Vliegen fijn en, korte tijd later,
die met Koos Vorrink tóén ook nog fijn.
Die stemming veranderde spoedig: Vorrink werd gegrepen door ‘der Wille zur
Macht’ (de slogan - de enige - die hij van Nietzsche tot zich had genomen); hij werd
- om het in de taal te zeggen die hij voor alles prefereerde - volkomen ‘rücksichtslos’.
Ik zal er helaas in het verhaal van ná de oorlog wel op moeten terugkomen. Voor
mij zelf heeft natuurlijk een rol gespeeld - ik ben toch nog te nuchter om dat niet te
begrijpen - dat Stuuf Beckman volkomen in de ban was van deze onintellectuele
krachtfiguur. Samen, partijvoorzitter en hoofdre-
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dacteur, vormden zij alvast tweemanskabinetten ‘voor als het volk een beroep op
hen zou doen’ enzovoort. Dus voor eten met mij (één maal per maand hoogstens)
was er geen tijd (en geen belangstelling?) meer. Ik kreeg op déze manier op mijn
brood, dat ik indertijd mijn eerste vriend Piet Koch in de steek had gelaten; ik ben
me dat eigenlijk nú pas bewust.
De geest van het partijbestuur werd langzamerhand verpest; sommigen zeiden dat
hij dat altijd al geweest was, maar dat ik dat alleen maar niet gemerkt had. In ieder
geval ging er een beroerde sfeer in de Tesselschadestraat heersen; intriges en strijd
om de macht. Na Vorrinks dood, na de oorlog, werd dat niets beter, met name niet
onder Suurhoff. Weldadig was de te korte episode van Evert Vermeer, een man van
een groot en innemend karakter. Hoe waar is het, dat in een groep de voorman de
toon aangeeft!
Op het congres van 1935 - waar ik dus verkozen werd - had ik ook het rapport
Nieuwe Organen te verdedigen (brochure ‘Ordening door nieuwe Organen’ van dat
jaar). Het werd toen pas officieel aanvaard, en wel met algemene stemmen.
Ik had, zoals ik al gezegd heb, me te verdedigen tegen het verwijt van corporatisme
en anarchosyndicalisme. Misschien is in dat verband de volgende paragraaf uit de
(te lange) resolutie die ik had voorgesteld, het meest wezenlijk: Het congres ‘is van
oordeel dat door de instelling en door de werkzaamheid van nieuwe organen... de
democratische staatsinrichting zal worden verbeterd en beveiligd, ook in dat opzicht,
dat de belanghebbenden en deskundigen in ruimere mate dan thans zullen zijn
geroepen om mede te werken aan de verzorging van de belangen der gemeenschap,
en tegenstellingen tussen staat en maatschappij worden overbrugd’.
Deze passus is ‘Krabbiaans’ tot in de woordkeuze, de partij werd aanhanger van
Krabbe zonder het te weten.
In verband met de bedrijfsschappen-tragedie van na de oorlog blijft een diagram
in kleuren interessant, dat ik had meegebracht en aan het congres kon vertonen; het
is ook in de brochure afgedrukt (zie bijlage). De plaatsen in dat schema voor de direct
belanghebbenden - in bedrijfschappen, bedrijfsraden en algemene economische raad
- waren blauw gekleurd, die voor het ‘algemeen belang inclusief verbruikersbelang’
rood.
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De rode kleur overheerste, duidelijk tot achter in de zaal. Bij de latere
KVP-bedrijfschappen (die wij helaas geslikt hebben) was het precies andersom!
De congres-behandeling en mijn rede waren, meer dan het Rapport van 1931, een
afspiegeling van de strijd tegen het fascisme; we bevonden ons daar middenin. Wij
wilden voor alles vermijden dat men de (parlementaire) democratie als afgedragen,
verouderd en machteloos zou gaan zien: vandaar bij voorbeeld de zinsnede, dat ‘de
democratische staatsinrichting zal worden verbeterd en beveiligd’.
‘Weg uit de bewegingloosheid’ was toen het wachtwoord vooral van de jongeren,
zoals ir. H. Vos. De gave figuur van Hein Vos is uit het socialisme aan beide kanten
van de tweede wereldoorlog niet meer weg te denken. Zijn ‘Plan van de Arbeid’
kwam in dat zelfde jaar 1935 uit; echt geen toeval. Ook dít was een constructief
antwoord op crisis, reddeloosheidsgevoel en fascistische reactie. (Hoe de Belg Hendrik
de Man, een uitermate gespleten figuur, op wiens werk álle plannen van de arbeid
geënt waren, zo'n walgelijke collaborateursrol heeft kunnen vervullen, wordt wel
duidelijk uit zijn boek Après Coup, Herinneringen... maar dan moet men wél de
uitgave nemen van 1941 en niet een van de latere, door hem zelf in het mooie
vervalste, herdrukken.)
Hein Vos, die de uitgebreide staatsinterventie in een - op zichzelf gedecentraliseerde
- planeconomie beschrijft, stelt: ‘Een regering met veel uitvoerende macht behoeft
een sterk, door het volk hooggeschat parlement.’
Mijns inziens wordt Hein Vos ten onrechte beschouwd als een soort economisch
rekenwonder: hij wás dat - maar hij was meer!
Men moet de ontwikkeling van Hein plaatsen in het kader van de SDAP van
Troelstra, die hij echt als zijn ‘voorman’ beschouwde; Heins gedicht bij de dood van
Troelstra getuigde daarvan.
Ik heb eraan herinnerd, dat Troelstra tot een uitwerking van zijn politiek systeem
is gekomen in de Anregungen van 1920. Deze Anregungen hebben op Vos - even
als op mij zelf - een grote invloed gehad. Wij hebben ze samengevat in het rapport.
Het staatkundig stelsel der Sociaal-democratie, van 1935. Ik vind die samenvatting
nog altijd erg goed. ‘Aanslui-
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tend aan de groeiende betekenis van de maatschappelijke organisaties moet de
sociaal-democratie streven naar het gereed maken van de democratische staat voor
de socialisatie, door aan zelfstandige organisaties gelegenheid te geven, op haar eigen
gebied deel te nemen aan de rechtsvorming, en door aan haar over te dragen dát deel
van de nieuwe economische taak van de staat, waarvoor de parlementaire democratie
niet geschikt kan worden geacht. Zo zal aan de economische functies in het
maatschappelijk leven politieke gelding worden verleend.’ Troelstra zag hierin de
noodzakelijke aanpassing van de democratische staatsinstellingen aan de
sociaal-economische eisen van deze tijd...
Delegatie (aan economisch parlement of arbeidsraad) en decentralisatie (de
‘zelfstandige organisaties’); maar altijd: gesubordineerd aan de politieke nationale
vergadering. In ieder geval - zegt Troelstra - ‘blijft de vaststelling van de grondslagen
van het recht en van de hoofdlijnen der wetgeving en organisatie voorbehouden aan
de nationale vergadering’.
De Anregungen van Troelstra, het rapport Bedrijfsorganisatie en medezeggenschap
(1923), het rapport Nieuwe Organen (1931), het rapport Het Staatskundig Stelsel der
Sociaal-democratie (1935) én het ‘Plan van de Arbeid’ (ook 1935): tout se tient.
Men kan hieruit, wat Troelstra en Hein Vos betreft, de volgende conclusie trekken:
Bij geen van beiden was er van ‘aarzeling’ sprake tussen dit en dat. Troelstra - en
Hein Vos volgde hem hierin - zag een polychroom politiek beeld voor zich: iets
moois! (Zij waren beiden ‘musische’ mensen.) Dus: niet een burgerlijk parlement
en daarmee dan stop; nee, het ging om een dynamisch instrumentarium, beweeglijk
als de maatschappelijke ontwikkeling zelf, met enkele vaste punten als: eerbied voor
de menselijke persoonlijkheid, fair play en verzet tegen elke machtsusurpatie.
Het denkbeeld, dat de democratische staat het alleen tegen fascistische reactie kon
volhouden als hij sterk was, ging er toen bij de internationale socialisten steeds meer
in. Lassalle/Jaurès wonnen het toen duidelijk van Marx!
Zo was er het drietal ‘neosocialisten’ in Frankrijk: Déat, Marquet en Montagnon.
Déat was een briljant denker en een idealist. Hij was - als Céline, die ook aan de
verkeerde kant terechtkwam - arts in een hopeloze achterbuurt van Parijs, ter-
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wijl hij best een modieuze praktijk had kunnen opbouwen. Net als Céline heeft hij
zijn eigen Reis naar het Einde van de Nacht niet kunnen volbrengen; hij is uitgestapt
en in de trein terug gaan zitten. Evenals Hendrik de Man.
Voor hun teleurstellingen en gekwetstheden heb ik best begrip - maar ik heb nooit
kunnen peilen hoe principiële democraten principiële antidemocraten kunnen worden.
In ieder geval: in 1932 gebeurde er niet anders dan dat de groep, die zich
‘neosocialisten’ noemden, uit teleurstelling over de zwakte, de ruzies én de corruptie
tijdens de Derde Republiek, geïnspireerd door de grote veteraan Pierre Renaudel,
vriend van Jaurès, een aparte organisatie vormden om het tijdschrift La Vie Socialiste.
Waren ze toen al op het hellend vlak? Uit de lectuur van La Vie Socialiste en uit hun
boeken en brochures uit die tijd valt het niet te bespeuren: zij hadden genoeg van de
machteloosheid van de staat overal waar die een moderne koers wilde inslaan Frankrijk, België en elders - maar dat niet kon doorzetten.
Het was de tijd van vóór de nationalisatie van de circulatiebanken (die nationalisatie
was een van de hoofdpunten van hun program). Als er maar ergens gevaar dreigde
voor socialistische invloed - in België bij voorbeeld tijdens het kabinet
Poullet-Vandervelde - dan ging men morrelen aan de koers van de munt: ‘de franc
ging zakken’, er kwam kapitaalvlucht, crisis... en de regering legde het loodje.
Daar hadden de neosocialisten genoeg van en hun voornaamste programmapunt
was dan ook: ‘un Etat puissant et souple - et techniquement bien organisé’. B.
Montagnon (niet voor het fascisme gezwicht) heeft het zó uitgedrukt: ‘Un Etat fort,
maître de sa monnaie, capable de contrôler l'économie et la finance, d'imposer au
grand capitalisme certaines directives’.95
Dit hád de praktijk moeten zijn van de Volksfrontregering van Léon Blum
(1936-1938), maar dat kón niet, want de ideologie van zijn partij was er nog lang
niet aan toe: de staat was altijd de vijand die nooit vertrouwen maar altijd wantrouwen
waard was. Hierop is dan ook het eerste socialistische experiment van Frankrijk, zo
mooi begonnen (veertigurenweek, betaalde vakantie enzovoort) gekelderd.
Zelf heb ik in juni 1934 aan La Vie Soscialiste bijgedragen met een artikel over
de staatkundige ideeën van Nieuwe Orga-
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nen: mijn eerste ‘buitenlandse’ bijdrage!
Maar er was geen sprake van tégen Léon Blum partij kiezen: dat zou hetzelfde
geweest zijn als tegen Jaurès partij kiezen. Blum kreeg nu eenmaal geen langere
polsstok.
Ná de oorlog ben ik met Blum veel meer in aanraking gekomen. Deze verfijnde
man had een onvoorstelbare persoonlijke moed. Het laffe Pétain-regime van Vichy
had hem voor de rechter gedaagd, onder wakend oog van de Duitsers. Zijn verdediging
was een fel requisitoir tegen het rechtse fascistoïde Frankrijk van na 1938, het
Frankrijk van het ‘accoord’ van München en alles wat daarná kwam; het defaitistische
Frankrijk dat de ‘orde en discipline’ van Mussolini en daarna Hitler nog niet zo gek
vond; het Frankrijk dat nu eenmaal de pest had aan de democratie. Dat alles - het is
gedrukt als een polemiek van tweehonderd bladzijden - vertelde hij als gevangene
aan zijn bange rechters in Riom.
Blum was al voor de oorlog door dit soort mensen op Goebbels-achtige manier
belasterd. Men zei niet: ‘Deze jood heeft zijn geld in Zwitserland en bij het eerste
briesje smeert hij hem.’ Nee, men zei heel precies: ‘Blum heeft een enorm kasteel,
gekocht in Zwitserland, daar en daar. En dáár trekt hij zich als het mis gaat met z'n
vriendjes terug.’ (Ik heb dit zelf gehoord van een hotelhouder in de Alpen; alle
hotelhouders waren fascistisch.)
Helaas kwamen dat soort heel ‘concrete’ leugens ook in de Limburgse pers.
Natuurlijk hád Blum helemaal geen kasteel, waar ook, en bleef hij als een waakhond
dáár waar de regering-Pétain zich, geheel tegen zijn zin, had teruggetrokken, en zo
liep hij welbewust in de val.
Niet eens was ik het met Blum over de noninterventie in de Spaanse burgeroorlog.
Hier was deze man, die zelf geen kwade trouw kende, onverantwoordelijk naïef waar
het de schelmen van het fascistische Italië en Duitsland betrof!
Dit alles speelde zich dus af in onze laatste Limburgse jaren. En óveral was de reactie
van de gemiddelde Limburger - ook van het ‘fatsoenlijke’ Limburgs Dagblad - nogal
verontrustend. De duidelijk fascistische opstand van ‘Vuurkruisers’ tegen het Palais
Bourbon in februari 1934 ná het Stavisky-schandaal, was antidemocratisch en
antisemitisch. De sympathie voor de re-
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bel Franco en de houding tegenover het wettige bewind in Spanje was niet anders.
Steeds weer moest de leugen worden weerlegd, dat het Spanje van vóór de opstand
‘communistisch’ was. In geuren en kleuren werd het verhaal weergegeven, dat de
bekende republikeinse strijdster Dolores Ibárruri, een kleine kordate vrouw, die als
‘La Pasionaria’ werd aangeduid (zij was wél communiste, maar goed) een non had
gedood door haar haar strot af te bijten en haar bloed uit te zuigen. ‘Daar waren
getuigen van.’ (Wie?) Ik moet zeggen, dat ik ook toen wel gastvrijheid kreeg om de
allergekste dingen recht te zetten, maar wat wás Limburg geestelijk geïsoleerd!
Dit alles zou voor ons geen reden zijn geweest om uit Limburg te verdwijnen;
integendeel. Dat ik in 1936 op mijn brief van '32 aan Albarda ben teruggekomen,
had zijn grond in de al weergegeven constatering dat als één een relatie wil opbouwen
en een ánder uit hetzelfde nest (Van de Bilt) haar iedere week met de rotste
scheldpartijen weer afbreekt, die ander het wint.
Met een zekere droefheid maakten wij ons op, deze boeiende omgeving, dit nog
prachtige land, te verlaten (Het was dan wel een Paradise Lost... maar tóch een
paradijs.)
Albarda had mij al dadelijk gezegd dat, als ik zou worden gekozen, hij me als
(tweede) fractiesecretaris wilde hebben en dan moest ik in de buurt van Den Haag
gaan wonen. (Tegenwoordig wil men de Kamerleden juist wég hebben uit Den Haag!)
In juni 1937 was het dan zo ver. De kranten gaven zo tegen de nacht de uitslagen
weer. Bij de nieuwe Kamerleden zag ik opeens mijn naam. Een gekke gewaarwording!

Eindnoten:
84 ‘Amicus Plato magis amica Veritas.’ Wordt dit spreekwoord nog wel gebruikt? De waarheid
gaat elke vriendschap (zelfs met filosoof Plato) te boven.
85 Huxley: ‘Wat wij ons afvragen, terecht afvragen, is, of we in de wetten van de biologische
ontwikkeling een of ander leidend beginsel kunnen vinden dat rechtstreeks toepasselijk is bij
het uitdenken van methoden voor de ontwikkeling van de mensheid.’
95 Wat de néo-socialist Montagnon wilde, was dus: ‘een sterke Staat, meester van zijn geldmiddelen,
in staat om economie en financiën te controleren en om aan het grootkapitalisme bepaalde
richtlijnen op te leggen.’
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V Wassenaar ... en elders
Al in de zomer van 1937 verhuisden we naar Wassenaar, naar de Konijnenlaan; een
romantisch huis, stijl ‘Studio’ of ‘Art nouveau’. Wel wat donker met veel houten
betimmering en een rieten dak. De heel jonge generatie (wij krijgen nog al eens
studenten over de vloer) vindt het weer leuk, romantisch. Toen ik het zag, zo'n veertig
jaar geleden, was ik vooral weg van het échte bosje dat erbij hoort.
Door omstandigheden - het was bezit van een Duitse dame, die er van Hitler niet
meer naar toe mocht - konden we het voor een prik huren en na de oorlog van de
Staat der Nederlanden kopen. Wassenaar was toen nog lang niet zo gewild als nú.
O nee, dit is geen verhaal om aan de vraag te ontkomen: ben je nu eigenlijk niet
een ‘salonsocialist’. Natuurlijk ben ik dat; niet, dat we het zo luxueus hebben, maar...
In onze jeugd noemden we de schrijver Den Doolaard ‘de Mitropa-zwerver’. Hij
beschreef allemaal barre zwerftochten in de Balkan; erg flink - maar als hij er genoeg
van had, nam hij een luxe-trein terug (de ‘Mitropa’).
Ná onze Nijmeegse tijd hebben we altijd ‘stikken jullie’ kúnnen zeggen en ons
ergens kúnnen terugtrekken. We hebben het nooit gedaan, maar het had gekund. Dit
‘maatschappelijk zijn’ heeft stellig ons bewustzijn mede bepaald.
Ik denk dan wel eens aan H.P.G. Quack, die zo diep onder de invloed was van de
socialisten en hun idee van gemeenschap... maar die bij voorbeeld bij de grote
spoorwegstaking van 1903 dadelijk de verkeerde kant koos. De bioloog-marxist J.
Saks heeft in zijn Socialistische Opstellen aan prof. Quacks levenswerk treffende soms milde, soms vlijmscherpe - beschouwingen gewijd. Als ik ook maar enigszins
de bedoeling had, een apologie te schrijven, zou ik opmerken, dat wij een zestig jaar
geleden partij hebben gekozen en daarvan nooit zijn teruggekomen. Goed, accoord:
salonsocialist.
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Van toen af - ik spreek over juni 1937 - bestaat er een soort controleklapper op wat
ik gedaan heb, op wat ik van af tóén te zeggen had: de Handelingen der
Staten-Generaal. Die zullen me - met als uitzondering de vijf bezettingsjaren gedurende dertig jaar blijven begeleiden. Dat heeft natuurlijk iets verlammends: zal
ik daar verder maar naar gaan verwijzen?
Hier komt de eeuwige tegenstelling subjectief-objectief weer op. Wij willen allemaal
graag objectief zijn - maar niemand is dat. Ik kom later op de zogenaamde objectiviteit
van mijn lotgenoot in de gijzelingsperiode prof. Geyl. Zijn saaie boeken waren
objectief, vond hij; die van Jan Romein - die niet saai waren - waren helemaal mis,
want subjectief: Romein ging van een bepaalde, dialectische conceptie uit en was
zich dat bewust. Geyl heeft nooit beseft, dat zijn keuze, zijn selectie uit het enorme
materiaal over bij voorbeeld Mary Stuart, zijn presentatie daarvan, éven subjectief
was...
Anders dan de Handelingen is mijn eigen politieke verhaal over de jaren 1937-1967
subjectief - en ik wéét het. Vanuit mijn ego heb ik van de dingen kennis kunnen
nemen en vanuit mijn ego geef ik ze weer. Ik geef ze waarheidsgetrouw weer - maar
ik ben helemaal niet zeker, dat ik ze werkelijkheidsgetrouw weer geef.
Bovendien: niemand is alleen maar politicus. Mijn ‘gids’ Troelstra heeft tegen het
eind van zijn Gedenkschriften - én tegen het eind van zijn leven - gezegd: ‘Niet de
politicus maar de mens vormt het onderwerp van mijn schrijven, maar van die mens
treden... het politieke karakter en de politieke werkzaamheid zeer sterk op de
voorgrond.’
Het klinkt natuurlijk wat pathetisch dat ik, ook ná 1967, de politiek altijd uiterst
attractief heb gevonden. Ik hoop - ik ben er niet zeker van - dat alle socialisten dat
nóg vinden. Anderhalve eeuw geleden zei Louis Blanc - de man van die prachtige
definitie over de Staat: ‘De Staat is de bankier der armen’ - er dít van: ‘Het socialisme
kan slechts bevrucht worden door de ademtocht der politiek.’ Zo zie ik het nóg...
Ik was erg benieuwd naar de SDAP-fractie waar ik in zou komen te zitten: 23 van de
100 zetels in de Tweede Kamer.
Ik werd min of meer binnengeleid door mevrouw De Vries-

Marinus van der Goes van Naters, Met en tegen de tijd

100
Bruins; ‘Agnes’, die zich graag van nieuwe jonge fractiegenoten meester maakte.
(Toen mij dat ging vervelen, heb ik haar dat gezegd. Het gevolg was een haat, die
me nog lang heeft vervolgd.)
Mevrouw De Vries was dokter. Toen zij bij een of andere gelegenheid aan koningin
Wilhelmina werd voorgesteld, veronderstelde de koningin, dat zij zich wel met
onderwijs zou bezighouden (dat was met vrouwen bijna altijd raak). Nu mocht men
nooit ‘nee’ tegen de koningin verkopen; hoogstens kon men zeggen: ‘Ja, majesteit,
maar ook met volksgezondheid en de hygiëne’. Maar Agnes zei: ‘Nee majesteit, ik
ben medica.’ De koningin liep stijfjes door.
Agnes probeerde mij op te stoken: ‘Die fractie van ons wordt helemaal beheerst
door de drie Wimmen; díé beslissen en wij hebben niets te zeggen.’ De drie Wimmen
waren Willem Vliegen, Willem Albarda en Willem Drees.
Albarda was fractievoorzitter (en ik dus tweede secretaris). Ik heb van hem enorm
veel geleerd, onder andere dat een behoorlijk Kamerlid de politiek toch ook altijd
als wetenschap moest blijven zien. Zijn zwakte was die eigenaardige Friese
emotionaliteit die gauw tot sentimentaliteit kon verworden. De eerste begrotingsspeech
die ik van hem hoorde (tóén werden die redevoeringen nog niet in de fractie
besproken!) ging over de toen nog heersende, maar wel wegebbende depressie. Zijn
tegenspeler was H. Colijn, door velen aanbeden maar ook door velen verafschuwd
om zijn ‘gave gulden’-politiek én om zijn harteloos cynisme in zijn negatieve
toelatingsbeleid voor de dodelijk vervolgde Duitse joden. Stuuf Beckman - altijd
ontwapenend door een volledig gebrek aan mensenkennis - sprak in Het Volk over
Colijn als ‘de grote tovenaar’; hij was van hem gecharmeerd. Ik vond Colijn een
gemene vent met een door en door gemeen gezicht. Albarda kon echt niet tegen zijn
brutaliteit op. Albarda was nogal zacht van natuur - en hij had, geloof ik, nachtmerries
van ‘mensenbloed’. In zijn grote speech van 1937 bezwoer hij de regering, een
menselijker politiek te voeren; anders zag hij aankomen, ‘dat het bloed over de straten
zou vloeien’.
IJzerman (eerste secretaris) en ik keken elkaar aan: ‘Daar komt natuurlijk gedonder
over.’ Maar toen dat gedonder er was, ‘Albarda ruit op tot revolutie’, las hij in zijn
repliek voor,
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wat hij (niet heus, maar wel volgens de - gecorrigeerde - Handelingen) gezegd had:
‘Dan zou er bloed over de straten kúnnen gaan vloeien’; dus helemaal géén revolutie,
maar eigenlijk alleen maar een alarmkreet.
Toen ik pas beëdigd was, hield De Geer eens een ‘gedragen’ speech, waarin hij,
vaag als hij was, een of andere actuele gebeurtenis illustreerde met de woorden die
Paul Kruger in de Boerenoorlog zou hebben gesproken, toen de Engelsen bij Mafeking
incidenteel klop kregen: ‘Dit is nie mensenwerk nie.’
Ik ging naar hem toe (dat was heel ongebruikelijk, maar ik heb zoiets dertig jaar
lang gedaan) en vroeg hem: ‘Meneer De Geer, hoe zit dat: toen de Boeren definitief
de oorlog tegen de Engelsen verloren, was dat toch óók geen mensenwerk?’ De Geer
keek mij vriendelijk aan en zei: ‘Nu, dáárover wil ik graag eens met u praten.’ Dat
is nooit gebeurd.
Twee jaar later - in uiterste oorlogsdreiging - werd De Geer minister-president.
Onvoorstelbaar. Een kneusje op die post! Vlak na de kabinetsvorming van augustus
1939 (de inval in Nederland was toen al gepland) vertrok hij voor vakantie naar
Hitler-Duitsland, naar het Schwarzwald...
Voor de Troonrede moest hij er wel weer zijn - en even later (kolonel Oster had
weer gewaarschuwd, dat de inval nu heus op handen was), kwam hij voor de radio
verklaren, dat er niets aan de hand was: ‘Een mens lijdt dikwijls ′t meest, door ′t
lijden dat hij vreest’; maar wij waren veilig, want in Gods hand...
Ik heb dit gesol met God altijd uitermate weerzinwekkend gevonden. Na de oorlog
maakten helaas niet alleen de rechtse kneusjes zich daaraan schuldig: Jan Schouten
was om de donder geen kneusje - maar hij wist precies dat God ons socialisten zou
straffen omdat wij het in onze handen gelegde pand, het Indische deel van het
Koninkrijk der Nederlanden, verkwanselden. Het is gek, dat je nooit iets van boosheid
of teleurstelling merkte, als God het tóch weer even ánders deed, zoals in mei 1940.
Mijn maiden-speech heb ik gehouden bij de justitie-begroting eind 1937. Ik kreeg
tien minuten spreektijd en mocht er mee doen wat ik wilde. Nu, dan zou het over het
opdringende rechtse extremisme gaan. In Limburg - waar de NSB tot 12% was
opgeklommen - had ik zo het een en ander meegemaakt.
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Ik kreeg een verrassend aantal smerige blaadjes toegestuurd die anderen blijkbaar
niet ontvingen (of niet lazen).
Ik vergeleek ze met elkaar, probeerde weer andere gegevens te krijgen... en kwam
zo tot een soort requisitoir tegen de onwettige en ontoelaatbare dingen, die men kalm
over Nederland liet komen. Deze beschuldiging van gouvernementele slapheid deed
ik eindigen met de woorden, die een ‘prelaat Kaas’ voor het geknevelde rode Wenen
had bedoeld: ‘Nur keine Milde’.
Het kwam allemaal hard aan; de pers was na saaie begrotingsdebatten weer wakker
geworden. Ik kreeg veel publiciteit; Kamerleden zelfs van andere fracties vroegen
om mijn gegevens. De fractieleden voor ‘justitie’ waren geïrriteerd, Albarda deed
zuur. Kort en goed: ik werd dadelijk over het paardje getild, ook door de pers; ik
ging mij zelf overschatten en dat heeft funest gewerkt.
In de zomer van 1938, in Noorwegen, was er weer even tijd voor bezinning. Op een
teruggevonden papiertje van een eenzaam hotel in het noorden, Fefor Høifjeld, vond
ik een uitspraak van Aldous Huxley, tóén genoteerd: ‘To the preacher of a new way
of life, the most depressing thing that can happen is, surely, success.’ Waaróm heb
ik dat toen genoteerd? Het heeft niet erg geholpen om tot de nodige relativering te
komen.
Bij ‘justitie’ ben ik, tot de inval toe, doorgegaan met het openbaar maken van dit
soort feiten. Nog op 9 mei 1940 heb ik een speech gehouden over het wetsontwerp
dat beoogde, de straffen op landverraad te verscherpen. Men kon, naar mijn mening,
niet streng genoeg zijn in zaken als de uniformsmokkelarij (de volgende dag wisten
we, waarvoor die precies diende), de lichtkogel-affaire, mensenroof en spionage. De
vergadering werd om zes uur verdaagd tot de volgende dag: 10 mei. Zij is nooit
voortgezet.
Ook bij de begrotingen voor buitenlandse zaken kreeg ik enige spreektijd. Ook
hier ging ik tegen De Geer in. Het is achteraf onbegrijpelijk dat óók de SDAP even
later deze man als minister-president heeft aanvaard door aan zijn kabinet mee te
werken!
Ik had in 1938 bij de begroting de rampzalige gebeurtenis
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van de maand september ter sprake gebracht, het verraad dat Chamberlain en Daladier
in München tegenover Tsjechoslowakije hadden gepleegd. Vooral in christelijke
kring was die gebeurtenis in Nederland als een ‘uitredding’ gevierd. ‘Het wonder is
geschied,’ sprak de staatsman De Geer. ‘God heeft hen [Chamberlain en Daladier]
als zijn instrument willen gebruiken.’ (Hij wist het weer precies.) In mijn antibetoog
heb ik toen de ‘vrome’ wens uitgesproken ‘dat er niet een geweldige “Trahison des
Clercs” komt - die geheel Europa door het niet handhaven van de rechtsnorm ten
onder doet gaan’.
De God van Chamberlain en De Geer heeft zich van dat alles niets aangetrokken.
In het voorjaar van 1938 had maarschalk Göring ‘op zijn soldateneer’ verklaard (en
het werd door Chamberlain geciteerd), dat Duitsland geen enkel voornemen koesterde
ten aanzien van Tsjechoslowakije... en precies een jaar later trok het Duitse leger dit
land binnen. Hoe kón men dan nog enige waarde blijven hechten aan de handhaving
van de ‘vrede’ van München? En toch gebeurde dat - tot aan de herfst van dat zelfde
jaar 1939.
Nederland - maar niet de Nederlandse socialisten en nog een paar groepen - is van
1933 af tot in 1940 hardnekkig blijven geloven, dat er ergens nog een fatsoensnorm
voor de Duitsers bestond. Toen de ‘volkswagen’, zogenaamd bedoeld voor de Duitse
arbeider, alleen maar voor export en deviezen bleek bestemd, vond men het belachelijk
als wij ons kwaad maakten op wie hun die steun in de rug gaven, door zo'n ding te
kopen. ‘Je kon ook té fanatiek zijn!’
Er was al in 1935 een briefkaart in omloop gebracht met het onderschrift:
‘Grossdeutschlands Schicksalsstunde’. Er stond alleen maar een landkaart op, maar
de grenzen van Grossdeutschland waren erg goed aangegeven: die liepen van Kiel,
over Amsterdam, Brussel, Straatsburg, ten zuiden van Zwitserland, Triëst, Wenen,
tot vlak bij Warschau, en om Memel heen weer naar de Oostzee. Niets werd erin
verborgen! Maar ook dít was helemaal niet een protest waard, vond men.
Het heeft lang geduurd voor men begon in te zien dat de Spaanse burgeroorlog een
Duits-Italiaanse oorlog tegen het hele Westen was, dat wil zeggen men ging het pas
inzien - een boek als Hitler en Espagne gaf verbijsterende onthullingen - toen
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Spanje al verkocht en verraden was.
Maar ik zou toch over mij zelf schrijven? Nu, in de zomer van 1936 - we waren
in Joegoslavië toen Franco zijn verraad pleegde - dachten we, dat leger en vloot
(grotendeels trouw aan de Republiek) het wel zouden klaren. In 1937 ging het
volkomen mis - en ik gaf al aan, waardoor. Er werd, in die zomer, dringend om
internationale hulp gevraagd. Ik was toen nét in de Kamer gekozen, maar ik vond
dat ik naar Madrid moest gaan: voorbeeld geven, trouw zijn aan je idealen enzovoort.
Ik vónd het - maar ik deed het niet. Met de Republiek meevechten betekende: je
Nederlanderschap verliezen... en ik daarmee dus mijn Kamerzetel. Daarop stuitte
het af. Ik weet wel - en ik wist het toen ook dadelijk: er zijn allerlei justificaties voor
dit nalaten; ze hadden meer aan het verdedigen van hun zaak in de westerse
parlementen, enzovoort enzovoort. Dit is het soort excuses, waarvan later een van
mijn kennissen zei, dat je ze in de boekhandel als drukwerk kon kopen. Meestal zijn
ze nog waar óók.
Maar ik heb in 1937 tegen mijn geweten gehandeld - of liever niet gehandeld; ik
heb mij altijd geschaamd tegenover een dolleman als Jef Last, die het wél deed. Ik
heb dit schuldcomplex gehouden en het werd alleen wat verzacht als ik dingen deed
- mijn ‘zelfmoord’ als fractievoorzitter om de Nieuw-Guineazaak in 1951 - die recht
tegen mijn eigen belang in gingen...
De De Geer-groep was er als de kippen bij om het regime-Franco te erkennen en
op 27 februari 1939 vertrok de republikeinse gezant naar Parijs. Voorgoed. Die gezant
was een grote vriend van ons: José de Semprun y Gurrea, historicus en dichter. (Zijn
zoon is een begaafd cineast geworden.) De Semprun, die zich hoe langer hoe meer
in de steek gelaten voelde, kwam veel bij ons in Wassenaar; hij kwam bij ons en hij
kwam wat bij.
Wij vonden het fijn dat bij het afscheid aan het Haagse station niet alleen de ‘linkse’
hispanoloog Brouwer aanwezig was (later door de Duitsers gefusilleerd) alsmede
prof. Van Gelderen en Menno ter Braak (beiden in de meidagen van 1940 uit het
leven getreden), maar ook Albarda, mijn fractievoorzitter. Dit vertrek was nu werkelijk
niet iets om eer mee te behalen. Toen de trein verdween, keken A. en ik elkaar aan.
A.′s ge-
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zicht was vol tranen.
Na dit vertrek, na dit verraad aan de democratische gedachte, ging alles mis - en
het ging snel mis. Ik heb de gebeurtenissen van 15 maart 1939 al even genoemd. Een
krantekop van die vrijdag vermeldt: ‘Het Duitse leger trekt Tsjechoslowakije binnen.
Praag werd om 9 uur bereikt.’ Weer een republiek die door geweld en lafheid - en
dank zij de ‘soldateneer’ van Göring - te gronde ging.
In ons land kwam toen wel een gevoel van defaitisme aan de oppervlakte, ook in
ons eigen kamp. Beckman - met wie ik toen weer veel contact had, niet zo persoonlijk
als vroeger, maar door zijn hoofdredacteurschap van Het Volk - en ik zelf, vonden
dat, de partijleiding in gebreke bleef in het openen van ook maar enig perspectief.
In ons gesprek kwam ik tot een zevental concretiseringen, waarvan Stuuf me vroeg,
ze op papier te zetten, wat ik dadelijk deed.
De volgende dag - drie dagen na ‘Praag’ - verscheen er een heel grote kop: Maart
1939, zeven punten van de sociaal-democratie. (Ik zelf had het een meer
beschouwende en bescheiden titel meegegeven: De dagen van maart, waarbij ik op
het oog had de fatale 15 maart van het jaar 44 toen er in het Romeinse rijk een enorme
beroering ontstond door de moord op Julius Caesar.
De zeven punten waren: een meer ‘sociale’ regering; een weerbare democratie;
offensief tegen de werkloosheid; verscherpt optreden tegen landverraad; volledige
handhaving van de drukpersvrijheid, steun aan het bedrijfsleven tegen buitenlandse
inmenging (de Duitsers eisten, dat men hier de joden ontsloeg); bijeenroeping van
een ‘conferentie tot rechtshandhaving’.
Achteraf nogal onschuldige punten. Maar op de dinsdag van de fractievergadering
maakte Albarda - toen nog voorzitter - er een enorme herrie over. Hij betwistte aan
ieder - behalve aan zich zelf - het recht om ‘namens de fractie’ met een soort program
te komen: dat was ‘morrelen aan het stuur’ en dat kon geen enkele schipper
aanvaarden! (Albarda sprak graag in zeemanstermen.)
De zaak werd natuurlijk gesust - maar nooit is de verhouding tussen Albarda en
mij weer helemaal goed geworden. Aan wie de schuld? Aan mij, zou ik nu zeggen.
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Achteraf is het wonderlijk, dat we in 1939 nog een binnenlandse kwestie hebben
behandeld van grote proportie. Van nature groot... of opgeblazen? Het was in ieder
geval een aspect van een probleem dat ook later nooit helemaal van het politieke
toneel is verdwenen: dat van de merkwaardige gezindheid van het politieke
katholicisme. Het gaat hier om de zaak-Oss.
Het gaat om méér dan de zaak-Oss, een alleen maar disciplinaire maatregel in
1938 door de minister van justitie genomen tegen de brigade der koninklijke
marechaussee die gestationeerd was in Oss.
Even tevoren had zich zo'n zaak - op kleinere schaal - afgespeeld in het eveneens
Brabantse Zevenbergen; een zedenschandaal op een roomse school: een onderwijzer
met jongetjes. Enkele jongetjes in tranen. (Dat schijnt voor te komen.) Klachten bij
het schoolhoofd. Deze - ik citeer de NRC uit die tijd - ‘zegde een onderzoek toe, doch
verzocht de ouders tevens met klem geen aangifte bij de marechaussee te doen’.
Enfin, op verzoek van de pastoor werd er helemaal geen aangifte gedaan. Iedereen
wist er natuurlijk van, maar de gemeentepolitie deed niets! De marechaussee ging
toen zelf de zaak onderzoeken; de onderwijzer had toen al ‘van hoger hand’ een tip
gekregen dat hij naar het buitenland moest verdwijnen en dat deed hij.
De Osse zaak was net zoiets: een ‘République des camarades’. In het jaar vóór de
minister zijn maatregelen nam, is in Oss de ergste mafiabende uitgegroeid, die
Nederland ooit gekend had: het ‘milieu’ van Toon de Soep en consorten. Jaren hebben
die de streek kunnen terroriseren. De gemeentepolitie was ‘machteloos’.
Dat moet je nooit geloven! Het wezen van de mafia, in tegenstelling tot ‘gewoon’
gangsterdom, is, dat de autoriteiten er van weten en het laten begaan. Dat gold ook
voor de burgemeester.
Toen de brigade der marechaussee - waar het hier om gaat - in Oss werd
gestationeerd, was deze helemaal niet machteloos: 72 mafiosi werden gearresteerd
en het was uit. De brigadeleden werden gedecoreerd; ‘door de koningin’ zoals zij
plachten te zeggen.
Maar niet álles was uitgeroeid. De directeur van ‘Organon’
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liet zich al jaren lang mooie meiden leveren, dat wil zeggen fabrieksmeisjes. Hun
‘aanstelling’ liep over pastoor B. Ze moesten toch goed katholiek zijn! Ook hieraan
maakte de marechaussee een eind en de directeur ging de gevangenis in. De pastoor
kwam zo wel in het zoeklicht te staan. In de processen-verbaal van de zaak-Oss (ik
loop hier even vooruit) kwam je wél gekke dingen tegen: een - ik meen - joods meisje
wilde wel katholiek worden (om werk!) en kwam bij de pastoor in de leer. Die deed
wat raar... en dat vertelde ze aan de marechaussee In de droge politietaal werd het
volgende gerelateerd: ‘Plotseling gaf de pastoor mij een kus “à la française” (een
tongzoen). Aanvankelijk meende ik, dat zulks in ecclesia gebruikelijk was, maar
daarna’ enzovoort enzovoort.
Géén strafbaar feit! zeiden minister en procureur-generaal. Maar toch heeft de
marechaussee - op grond van meer klachten - de gangen van deze pastoor verder
nagegaan - en ook die van de tweede pastoor, die het meer bij jongetjes zocht.
Er was nog meer: de zaak van de ‘bankier’ v.d. H. Een echte oplichter, waarmee
ik in mijn Heerlense tijd te maken had gehad. Hij was verzekeringsagent. Wel, als
er nu een boerenhuisje ten dele met riet bedekt was - en dat kwam veel voor - dan
zei deze goede mens: ‘De premie wordt dan wel heel hoog; zullen we maar zetten
dat het helemaal van pannen is?’ De mensen zeiden ‘ja’ en verzekerden zich bij hem,
waarna hij zijn provisie opstreek... wetende, dat, als de zaak afbrandde, er niets zou
worden uitbetaald wegens ‘valse opgave’. Toen er ook nog (bewezen) klachten
kwamen wegens oplichting en verduistering, werd deze schooier door de
marechaussee gearresteerd. Dit deed de maat overlopen, want hij had belangrijke
relaties.
Minister Goseling kwam tot zijn beruchte telegram waarin de hele brigade werd
gediskwalificeerd. Toen werd de Tweede Kamer wakker! Eerst schriftelijke vragen,
toen een interpellatie, daarna een - gestrand - enquêtevoorstel en eindelijk een verzoek
om een ministeriële nota en een commissie ter voorbereiding van een debat naar
aanleiding van die nota, en ten slotte het debat zelf.
Zowel met de interpellatie als het enquêtevoorstel als de nota van Goseling heb
ik mij op verzoek van de fractie intens beziggehouden. Het bleek al spoedig dat
Goseling het slachtoffer was geworden van zijn fanatieke geloofsgenoot, de procu-
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reur-generaal Speyart van Woerden én van de lafheid van de (niet-katholieke)
substituut-officier van justitie, dodelijk bang voor de PG - eerst liegende zoals de PG
het hebben wilde - maar onder ede hierop terugkomende (nu ga ik zelf ook al de
ambtelijke stijl gebruiken!).
Bij de Kamerbehandeling bleek, dat het onderzoek tegen de twee geestelijken op
last van de PG was stopgezet. ‘Op gronden aan het algemeen belang ontleend’ - zoals
dit toen al heette. Vooral ten aanzien van de geestelijke, die van ‘handelingen’ met
jongens werd verdacht, betreurde de Kamercommissie dat: zeven jongens, die, toen
ze klein waren, deze handelingen hadden ‘ontkend’ (we weten nu, hoe dat toegaat)
hebben, toen ze ouder en zelfstandiger waren, die ontkentenis tegenover de
marechaussee herroepen. En het was nog niet verjaard!
In de rooms-katholieke pers is van dit alles een antipapistische rel gemaakt... maar
wachtmeester De Gier, die de leiding had in deze onderzoeken, was zelf een vroom
katholiek.
Wel speelde de zuidelijke ‘République des camarades’ weer de hoofdrol. De PG
had nooit contact gezocht met de divisiecommandant van de marechaussee, majoor
Van Everdingen. Gevraagd waarom, verklaarde hij voor het gerecht: ‘Ik had met
zijn voorganger nooit overweg gekund; ik begreep dat het met zijn opvolger (pas
benoemd) ook zo zou gaan.’ Beiden waren niet-katholiek.
Toen de twee pastoors door de marechaussee waren gehoord, heeft de bisschop
dadelijk contact gezocht met de PG. Het resultaat daarvan heb ik al vermeld. De dag
daarna heeft de PG de wachtmeester De Gier zeveneneenhalf uur aan één stuk gehoord.
Hij werd natuurlijk nergens van verdacht; hij ‘verhoorde’ hem alleen maar in zijn
kwaliteit van directeur der politie. Hij liet hem bekentenissen doen, die achteraf op
niets bleken te berusten (vergelijk de Culemborgse moordzaak).
Ook de oplichter v.d. H. werd buiten vervolging gesteld: duizend gulden, die hij
verduisterd had, waren immers intussen ‘door een industrieel’ aangezuiverd. Niemand
had dus nog belang bij de zaak. En, o ja, de valse opgaven over die daken in de
polissen: ‘Niet valt in te zien’ - zei de PG - ‘welk belang v.d. H. daarbij kon hebben.’
Terecht is de Kamer over deze vergaande ‘naïviteit’ gevallen.
V. d. H. had inderdaad machtige beschermers - tot de toen-
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malige commissaris der koningin toe. Maar... later is deze oplichter toch tegen de
lamp gelopen!
Anders dan een jaar of veertig láter is gebeurd, verklaarde de minister van justitie
zich verantwoordelijk voor alles wat zijn hoogste vertegenwoordiger, de PG in Brabant,
had verricht. De Kamer nam in juni 1939 (met alleen de Katholieke Staatspartij
tegen) een negatieve conclusie aan omtrent zijn beleid. Goseling trad af; even vóór
het kabinet-Colijn om heel andere redenen (de financiële ‘aanpassings’-politiek) in
zijn geheel aftrad.
De NSB had van deze zaak een ware hetze gemaakt tegen ‘de democratie’. Na de
bezetting werd Goseling opgepakt en, evenals ik zelf, als gijzelaar naar Buchenwald
gestuurd - even later gevolgd door Speyart... die zijn medegijzelaars even hels maakte
door zijn optreden, als hij het altijd zijn omgeving had gedaan.
Ik negeerde Speyart, maar niet Goseling. Integendeel. Met deze gave man,
gruwelijk misleid, heb ik tot het laatst als vriend kunnen praten. Tot het laatst: hij
had een zware longontsteking en zou op een zaterdagochtend naar het lugubere
ziekenhuis worden vervoerd. Onze collega′s waren toen naar het badhuis; ik ging
niet mee want ik was ziek. Ik heb Goseling uitgeleide kunnen doen - de laatste van
onze groep die hem gezien heeft.
Ik vond nog correspondentie van de rechter-commissaris uit Den Bosch, Guus
Kleinen Hammans, die ik uit Nijmegen kende: hij speelde erg goed cello. Mr. Kleinen
Hammans, die in de meest dramatische periode van de zaak een operatie onderging,
schreef mij: ‘M.i. mag de PG bij het debat, indien dat nog volgt, best nog meer op
zijn donder hebben.’ Even later bevestigde hij mij de geschiedenis van de zeven
jongens en de pastoor, en de interventie van bisschop en PG en hij concludeert: ‘De
PG en alleen de PG is de oorzaak van de nu al een jaar voortdurende vertoning... Het
volle odium valle op de PG met diens nageaapte dictatorallures.’ (Voor zover ik weet
was Guus ook zelf rooms-katholiek.)
Na de openbare Kamerbehandeling, dus eind juni 1939, waarin ik de zaak wél
juridisch maar toch niet alleen maar ‘formeel’ behandeld had, kreeg ik uit mijn
kiesdistrict de volgende briefkaart: ‘Dat doet u geen mens na 't-geen U gedaan hebt
in
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belang van het Nederlandse volk in de Tweede Kamer te Den Haag. Dankend’
(enzovoort). Dan volgt een naam en dan: ‘Niet NSB.’
Was dit alles nu maar klein gezift te midden van de grote gebeurtenissen om ons
heen? Naar onze mening ging het om de rechtsstaat en het was de antirevolutionaire
prof. mevrouw mr. Hazewinkel-Suringa die uitriep: ‘Waar moet het heen als de
minister (van justitie) de wet negeert?’
Ik zei, dat Goseling was afgetreden even voor het vierde kabinet-Colijn in zijn geheel
aftrad. Dat gebeurde op 29 juni 1939 en het was te danken aan een van de
regeringspartners: de Katholieke Staatspartij, en met name aan de minister van sociale
zaken, Romme. Deze nam het beknibbelen op de sociale politiek niet langer. Voor
en na de oorlog heeft Romme zich door zijn persoon en zijn politiek beslist niet
populair gemaakt - maar de feiten zijn zó en niet anders, dus het moet gezegd worden.
Op 25 juli 1939 vormde de zo juist weggestuurde Colijn zijn vijfde kabinet: veel
reactionairder nog dan het voorgaande. Wat dacht deze man wel? In ieder geval heeft
hij niet voorzien, dat binnen drie dagen dit kabinet ten val werd gebracht. Verstrikt
in de grote-zakenpolitiek was hij meer een tovenaarsleerling dan een tovenaar! Met
55 tegen 27 stemmen nam de Kamer een motie van wantrouwen aan, ingediend door
Deckers (r.-k.). De situatie van de ‘Vlootwet’ herhaalde zich dus zestien jaar later maar de sociaal-economische toestand had zich nu sterk gewijzigd. Het kón niet
meer alles bij het oude blijven en het deed dat ook niet: het kabinet-De Geer trad
even later op met twee socialistische ministers: Albarda en Van den Tempel.
Dát was dus het moment waarop de arme Troelstra tevergeefs had gewacht! Het
was natuurlijk principieel heel belangrijk - maar noch in het regeringsprogram, noch
in de Kamer, noch in het land merkten wij er veel van. Enerzijds kon men spreken
van een ‘nationaal’ kabinet, dat wil zeggen een kabinet waarin de krachten elkaar
ophieven; anderzijds wás de conjunctuur al aan het omslaan - zoals helaas zo dikwijls
in tijden van intense bewapening. De werkloosheid liep terug... en het Plan van de
Arbeid bleef in de SDAP-bureaus. In de fractie
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werd Albarda opgevolgd door Drees: een heel goede fractievoorzitter voor een saaie
partij als de SDAP toen was. Die ‘saaiheid’ had de jongeren nogal geïrriteerd; er werd
dan ook een grote actie op touw gezet, vooral in AJC-kringen, om nu eens een jongere,
die niet tot ‘het kringetje’ hoorde, tot partijvoorzitter te kiezen. Die jongere was Koos
Vorrink (niet zo érg jong...). A. en ik deden van harte mee met die actie - die toch
wel een beetje samenzweringachtig was. Wat láter in de jaren zeventig in de PVDA
gebeurde, had dus een duidelijk precedent!
Het kabinet-De Geer regeerde tot in 1940 zo'n beetje door in de hangerige
neutraliteitssfeer. De Geer was nauwelijks tot voormobilisatie en mobilisatie te
bewegen: dat stond zo onaardig tegenover de buurlanden!
Eén belangrijk onderdeel uit het nieuwe partijprogram van de SDAP uit 1937 was
al grandioos mislukt: de nieuwe waardering van de landsverdediging in het kader
van de collectieve veiligheid: Volkenbond of iets anders. Dit program - dat nu dus
ging afwijken van de Duitse voorbeelden, die van 1894 af hadden gegolden - stond
positief tegenover de landsverdediging... en in het algemeen tegenover het begrip
‘vaderland’, maar duidelijk binnen een internationaal verband. Dat ontbrak tot 1940
ten enenmale, en de regering waakte angstvallig tegen iedere poging in die richting
werkzaam te zijn. Een brave verklaring, namens alle ‘Oslo-staten’ (dat wóórd alleen
al!) door koning Leopold van België afgelegd, werd al als een prestatie ervaren!
Het ging steeds duidelijker mis. Ik vond de tekst van een ‘radiojournaal’, dat ik
op 10 april 1940 heb uitgesproken, twee dagen voor de Duitse invasie tegen
Noorwegen. Die ‘journalen’ behoorden tot de taak van Van Overbeek,
assistent-hoofdredacteur van Het Volk en later een akelige collaborateur.
Toen het nu ging spannen - 10 april - was Van Overbeek plotseling verhinderd;
niet bekend was waardóór... Ik heb het toen over die Duitse inval gehad, en aan de
hand van berekende afstanden en snelheden van schepen, bewézen, dat de Duitse
bewering, dat de Engelsen al eerder dan zij op weg waren om Noorwegen onder de
voet te lopen, een platte leugen was. Wáren de Engelsen en Fransen maar ergens
heen op weg geweest... maar tijdens de ‘drôle de guerre’ tot mei '40 bleven ze
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rustig zitten - en een cynisch mopje aan de vooravond van de meidagen was, dat het
enige niet-aanvalsverdrag, dat werd gerespecteerd, dat tussen Frankrijk en Duitsland
was!
Op 7 mei 1940 heb ik een stuk in Het Volk gepubliceerd, met een enorme kop:
‘Weerbaar tegen elke verrassing. Dan is de inwendige mobilisatie voltooid’. Het
richtte zich tegen de ‘binnenlandse vijand’: gewroet van niet-ambtelijke
propagandacentrales, van zogenaamde toeristen, vijfde colonnes, landelijke
agentschappen van grote internationales die uiteindelijk geen internationale maar
annexionistische doeleinden beoogden. Ik schreef dat toen bijzonder actueel waren
‘bepaalde artikelen van het Wetboek van Strafrecht, die het bevorderen van oorlog
of omwenteling, en het in gevaar brengen van de neutraliteit behandelen. Ook de
bepalingen betreffende landverraad en spionage (art. 98) staan thans midden in de
belangstelling; helaas niet zonder reden!’
Inderdaad hield de Kamer zich die laatste week van de vooroorlogse democratie
met het probleem landverraad bezig. Op donderdag 9 mei, zo tegen een uur of zes,
hield ik daarover een rede. De zitting werd toen verdaagd tot de volgende dag. Die
dag is nooit gekomen en de Handelingen van mijn - ik mag wel zeggen - vlijmscherpe
speech kwamen uit, toen de Duitsers al hier waren. De Duitsers wisten dus precies
waar zij moesten zijn. Zij reageerden vijf maanden later; zij hadden de tijd.
Mijn leven tussen 15 mei en 7 oktober 1940 was ‘op de schopstoel’. Ik begreep heel
goed dat er iets gebeuren zou, vroeger of later. Het kwam vroeger. In die maanden
van relatieve vrijheid heb ik mij samen met Bommer en Suurhoff (vooraanstaande
jonge partijgenoten) met de Nederlandse Unie beziggehouden. Eind juli - geloof ik
- was er een Unie-vergadering in de Zeestraat in Den Haag, afgestampt vol. Ze werd
geleid door De Ranitz - in bezetting en verzet een prima man - die onder andere
verklaarde: ‘Men beweert, dat wij de Nederlandse staatsinstellingen niet meer
erkennen. Dat is een leugen. Ons staatshoofd is en blijft de koningin in Londen!’
Er volgde een ovatie, en dat in een zaal vol met verklikkers. Ik heb toen dadelijk
een inschrijfbiljet gepakt en werd lid van de Unie.
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Het drietal genoemde democratische socialisten was enthousiast over de aanhangers
van de Unie - maar steeds minder over de avonturen van het Driemanschap. Na een
bijeenkomst van socialistische Unie-leden in Amersfoort kwamen wij tot een soort
ultimatum: duidelijkheid over de gelijkwaardigheid van de joodse Nederlanders en
over de verwerping van het leidersbeginsel - en anders... Einthoven vroeg ons op
schrift te stellen hoe we dat wilden hebben. Het werd een vrij uitvoerig geval: een
conceptbrief, door de Unie aan ons te richten.
Tot mijn verbazing bracht een koerierster ons die zelfde dag hetzelfde concept,
nu als brief, terug: dus op Unie-papier en getekend door Einthoven. Van het door
ons geredigeerde deel was geen letter veranderd!
Toen kwam dan de 7de oktober - waarop ik ′s ochtends vroeg ben opgepakt om
naar Buchenwald te worden gebracht als ‘Indische gijzelaar’. (Ik had nooit één voet
in Nederlands-Indië gezet - maar de Duitse logica kende geen grenzen.)
Hoe is dat zo in zijn werk gegaan?
Latere gegevens - een onaangename correspondentie met de familie van wijlen
wethouder Corduwener in Nijmegen alsmede een Kamer-ruzie met de NSB-er Rost
van Tonningen (gezien in het licht van de nu gepubliceerde brieven van Rost) maakten duidelijk, wie mij nu eigenlijk bij de Duitsers hadden aangebracht.
Ons partijbestuur heeft na de bezetting nog enige keren vergaderd. Een trieste
zaak! Onderwerpen: Hoe distanciëren wij ons zo duidelijk mogelijk van het (in
verraderlijke handen overgegane) dagblad Het Volk; hoe en wanneer zullen wij
‘bovengronds’ de partij opheffen - en hoe doen we dan verder?
Op een van die bijeenkomsten in de nazomer van 1940 bleek, dat er maar enkele
honderden leden waren overgegaan naar de NSWG, de ‘Nederlands-socialistische
(eigenlijk: nationaal-socialistische) Werkgemeenschap’ van de landverrader Rost
van Tonningen. Het nare was, dat er slechte berichten waren binnengekomen uit
‘mijn’ Nijmegen: de voorman van de beweging, Corduwener en nog een paar, waren
met Rost meegegaan! En of ik daar maar achteraan wilde gaan.
In Nijmegen - de meesten hadden goed standgehouden -trof ik dan Corduwener.
Het gesprek kwam daarop neer, dat

Marinus van der Goes van Naters, Met en tegen de tijd

114
Corduwener me zei: ‘Meneer Van der Goes,’ (nog steeds dat ‘meneer’) ‘al moest ik
het socialisme bij de duivel halen - dan deed ik dat; dus zéker bij Rost.’
Ik ging weg, en bij de voordeur zei ik - toen Corduwener me een hand wilde geven:
‘Aan landverraders geef ik geen hand.’ Kort daarna stierf hij; volgens de familie was
dat míjn schuld. En het kan best zo zijn! Corduwener heeft na mijn bezoek nog wel
contact gehad met een paar andere verraderlijke ex-SDAP-ers - vertrouwelingen van
Rost - en zich over mij beklaagd. Dat is één.
In de Kamer was, kort voor de bezetting, een woedende Rost over mij heen
gevallen, omdat ik iets sarcastisch gezegd had over hun waandenkbeeld van
‘raszuiverheid’. Heel veel later bleek - uit de toelichting bij de door
‘Oorlogsdocumentatie’ verzorgde correspondentie - dat Rost van Tonningen een
‘Indo’ was (wat dit dan ook mocht betekenen) en dat met de bekendheid daarvan
zijn rol bij de nazi-bende zou zijn uitgespeeld - dacht hij. Ik wist niets daarvan en
het heeft me ook nooit geïnteresseerd. Maar deze psychopaat dacht dat ik achter zijn
‘geheim’ gekomen was - en na de bevrijding heb ik begrepen, dat daarmee in mei
1940 mijn vonnis getekend was. Dat was twee.
Maar natuurlijk zal wel de deur zijn toegeslagen door mijn agressieve speech over
het landverraad van 9 mei 1940.
Mijn weerzin om alles nog eens te beschrijven wat wij in vier jaar ‘concentratie’ en
internering hebben doorgemaakt, is te groot. Ik doe het niet. Het beste verhaal daarover
is dat van de Handelsblad-redacteur dr. A.L. Constandse, vier jaar lang mijn lotgenoot.
Verder is het wel en wee van deze groep van eerst driehonderd man - later zowat
tweehonderd - uitgebreid beschreven in het boek van de (Indische) arts Rijshouwer
en de journalist Van Wermeskerken: Vier jaar Indisch Gijzelaar (uitg. W. van Hoeve,
1946).
Het zal duidelijk worden, dat de associaties - ja, al de eerste reacties, die de
gijzelarij bij de meesten opwekte - ánders zijn dan die van mijn boek.
Natuurlijk: het begon voor ons allemaal gelijk. En van alle dingen zijn begin en
eind altijd het meest met emotie geladen (geboorte en dood). Tot het eerste behoorde
dan: het geleidelijk afleggen van de individualiteit. Kleren, ringen, foto's, boe-
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ken - alles afgeven... en sing-singpakken ervoor in de plaats. Het individu moest
helemaal verdwijnen: wetenschappelijk waren voedsel, omgeving, ligging in de palle
noorderwind uit de vlakte, op de dood ingesteld. ‘Ein ausgezeigneter T.b.-Klima’,
zei een van de Scharführer. Voor tienduizenden Häftlinge (toen, in 1940/41 al) bracht
dit het einde... voor zover dat einde niet verhaast werd - ik praat hier niet over de
Nederlandse gijzelaars - door alle mishandelingen, waarvan nu toch wel niemand
meer onkundig is.
De doden werden met zes tegelijk in de oven geschoven; de verbranding was nooit
volledig. De resten werden met koevoeten fijngestampt - en de stukken mét de as in
zes partjes verdeeld, die in zes urnen gingen. Zo kon de weduwe dan voor zestig
mark de as van ‘haar’ man kopen. Zelfs in de dood nog geen individualiteit!
Er waren in Buchenwald danteske taferelen: we werden eens langs de beruchte
steengroeve gevoerd: hoge, ruw gehakte en soms vlijmscherpe trappen, waarlangs
de joden grote rotsblokken naar boven moesten brengen. Als ze er bijna waren,
werden ze - als grap - achteruit er weer afgegooid... en bleven liggen. Wij zágen het
- en konden niets doen.
Op een mooie zondagochtend bleek een Häftling zich ′s nachts aan een raamkozijn
te hebben opgehangen. Hij hing er nog. Consternatie. Een SS-officier, die vrijaf had,
fietste er verheugd naar toe, met een (duur) fototoestel in zijn hand. Een énige foto
voor Mutti thuis!
Nooit, in vier jaar tijd, hebben wij een bewaker gehad, die liet blijken, dat hij het
niet leuk vond. Ja, één keer: een bijzonder vervelende jongen, die zijn studie voor
dierenarts had moeten opgeven en die graag bij onze eigen bibliotheek in het
Holländerblock rondhing, verklaarde eens dat hij ‘ein verfehltes Leben’ had. Dat
was dan ook álles bij dit griezelige volk, zo angstwekkend vatbaar voor massale
infectie.
Naarbinnen toe bleken de bekende collectief-psychologische wetten volkomen
geldig. In Buchenwald domineerde de antirevolutionaire/gereformeerde levensstijl.
Ieder ogenblik ‘wijdingen’: later toch altijd nog ′s ochtends en ′s avonds. Nederland,
God en Oranje - alles gemonopoliseerd. Gangmaker was de uiterst banale figuur
A.B. Roosjen (Kamerlid, later NCRV-man). ‘Alleen als je je helemaal aan God - die
het Goede was -
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toevertrouwde, kon je de kracht opbrengen, om er dóór te komen!’ Nu: ten eerste
kon het begunstigen van de nazi′s en het ‘toelaten’ van deze hele Kafka-maatschappij
toch niet als ‘goed’ worden gekenschetst; ten tweede kwamen wij anderen er ook
wel door.
De mensen waar het - ook in óns deel van het ‘Lager’ - kwalitatief om ging,
domineerden niet, omdat zij dat niet wilden. Mensen als de hoogleraren Pos,
Logemann, Barge, Geyl en Lieftinck - en dan in deze reeks tussen Logemann en
Barge in: de unieke figuur van Evert Straat. Straat - jurist - was vóór alles graecus,
met een onvoorstelbare kennis van de moeilijkste teksten en een geniaal inzicht in
het ‘waar vandaan’ en het ‘waarheen’ van de Griekse beschaving.
Straat was een meesterlijk schaker (elke dag één zet tegen een Tsjechische schaker
in een ander Block; de kapper bracht de stand over); van beroep was hij redacteur
van Het Leven, het vulgaire weekblad dat al heel vroeg een badnummer bracht! Maar
de echte Straat zat dan in Attica.
Veel heb ik gehad aan de colleges wijsbegeerte van Pos; van Hegel tot Husserl,
de Phenomenologie.
Mijn verhouding tot de historicus Geyl was er een van liefde-haat: eerst was ik
helemaal door hem ingepakt - maar ná Buchenwald (hij heeft ook St. Michielsgestel
meegemaakt) ging ik steeds meer door hem heen zien: een show-man, die veel feitjes
heeft verzameld over Maria Stuart en Willem III, maar die meende de enige historicus
te zijn die dat objectief deed. In ander verband heb ik dit al geanalyseerd. Toen ik
hem goed zei, dat dit aprioristische ‘objectivisme’ subjectiever was dan de doctrines
van hen, die wisten dat zij subjectieve doctrines leverden (Toynbee; Jan Romein),
was het uit tussen ons!
De twee verrijkingen, die na mijn veertigste jaar, de toen aangebroken ándere helft
van mijn leven steeds hebben begeleid, waren: de klassieken en de (theoretische)
biologie.
Grieks... Zeker, ik las veel Latijn en liet van thuis - toen dit mogelijk werd Vergilius en Horatius komen. Soms, bij voorbeeld tijdens onze verblijven in Rwanda,
dertig jaar later, lazen A. en ik intens in de Latijnse dichters. Maar het Grieks heeft
meer vormend op mij gewerkt: een heldere renaissance ná mijn gymnasiumtijd.
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In mijn laatste gymjaar heb ik wat Hebreeuws geleerd. Een van mijn dochters kent
het Japans-Chinese schrift. Ik geloof, dat je het zó kunt zeggen: in déze taalgroepen
is de letter van essentiële waarde; men kan er een leven lang bij stilstaan.
In het Latijn en de Romaan-Germaanse talen gaat het om de zin; in het Grieks om
het woord. Het is dan ook onzin om in het begin van het Johannes-evangelie voor
de vertaling van logos iets diepzinnigers te willen zoeken dan woord; het woord is
diepzinnig genoeg! In La Vie des Mots zegt de linguïst Darmsteter: Enfin les mots
experiment les idées. Stellig in het Grieks!
Van nog meer blijvende invloed op mijn verdere leven is dan de ontdekking van
de biologie geweest.
De biologie heb ik op een bijna litteraire, amateuristische wijze ervaren, zoals
zoveel in mijn leven amateuristisch is geweest. Ik troost me, dat Bergson, de schepper
van het begrip élan vital, de Nobelprijs heeft gekregen... voor de litteratuur! 117
Waarom mag de biologie niet tot een innerlijke schouwing leiden - zoals in het
slot van de Apocalypse van D.H. Lawrence: ‘What we want is to destroy our false,
inorganic connections, especially these related to money - and re-establish the living
organic connections with the Cosmos, the sun and the earth, with mankind and nation
and family. Start with the sun, and the rest will slowly, slowly happen.’
Dit is nu achteraf-praat; ik vind het namelijk terug in mijn Biologische
Aantekeningen uit Buchenwald en St. Michielsgestel. Wél sta ik er nog helemaal
achter.
Aan het zuiveren van de wetenschappelijke boeken waren ze in Buchenwald nooit
toegekomen, en zo las ik daar: O. Hertwig: Allgemeine Biologie (later kwam ik terecht
bij zijn werk: Der Staat als Organismus); J. von Uexküll: Theoretische Biologie en
Niedergeschaute Welten (het finale denken in de biologie: de ontwikkeling van het
concept Bouwplan); Spemann, een eveneens gefinaliseerde bioloog; in Leiden wilde
men hiervan niet weten.
Later, in de Brabantse kampen, kon ik dit aanvullen met H.J. Jordan: De causale
verklaring van het Leven; L. Bolk: Hersenen en Cultuur; Buytendijk; Hans Driesch;
Bergson: L'Evolution créatrice; J.B.S. Haldane en de Groningse filosoof/bioloog J.
Kalma.
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Het biologische denken van deze auteurs kan nooit los worden gezien van het
universele Denken. Richard Aldington schrijft ergens over het eiland Aeaea: ‘I think
this mountaincrest must be a very delicate and shy little goddess.’ Waarom ook niet?
Onze blik op deze dingen is verduisterd door de willekeurige en onnatuurlijke
scheiding tussen organisch-anorganisch, levend en levenloos. Wij zien toch het eiland
lekker behaaglijk met opgetrokken rug zich koesteren in de zon, boven de zeevlakte
uit. Maar wij weten dat het een uitstulping van de zeebodem is, waar het geologisch
één geheel mee uitmaakt. Maar is dat een reden, dat het niet zou kunnen léven? Het
is hoogstens een factor waardoor wij zijn leven beter kunnen voelen en zien; zijn
leven, dat een deel is van de levende aarde: αγα Εα Μητηρ; 118 deel van onze planeet
in wier biosfeer de tegenstellingen zijn opgeheven omdat het dode het levende dient,
indirect aan het grote leven deelneemt: lucht, water, aarde. De Al-Umwelt die de
eeuwige Bios hermetisch omsluit.
Een biologisch fenomeen van heel algemene strekking is ook het
regeneratieverschijnsel. Zoals ik het in de kampen noteerde, heeft dat mijn verdere
leven beïnvloed: ‘Van een organisme gaat een deel verloren; het organisme zelf
reproduceert dat deel tot de normale toestand weer is bereikt. Wij zeggen, dat het
hierbij aan een impuls voldoet, om zijn ‘bouwplan’ te volgen. Vanwaar die impuls
komt, weten we niet.
Nu is men verder gegaan: men neemt een orgaan weg en vervangt het door een
geheel ánder orgaangedeelte. Dat fragment neemt dan op den duur de gestalte aan
van het verdwenen orgaan en verricht zijn functie. Men neemt aan dat dit gebeurt
onder invloed (inductie) van nabij gelegen hoofdorganen, die dan als de terminator
werken. Bij voorbeeld: de ooglens wordt weggenomen en vervangen door een gewoon
stuk huid. Dat stuk huid gaat doorzichtig worden en bol - en neemt gestalte en functie
aan van de weggenomen ooglens.
‘Begrip hiervan is nodig om de betekenis van de proeven van de onderzoeker
Spemann te vatten. Spemann verwijderde bij een axolotl-larve (Mexicaanse
salamander) de mondstreek en plantte in de plaats daarvan een stuk huid - niet van
hem zelf, niet van een andere salamander - maar van een heel ander wezen met een
geheel verschillende mond, namelijk van een kikvorslarve. Dus ook niet een
kikvorsmond, maar een stuk uit
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buik of rug. Na enige tijd vergroeide dit fragment in de salamander tot mond... maar
niet tot salamandermond maar tot kikvorsmond.
Het is duidelijk, dat er hier een ambivalent proces plaatsvond:
1. De inductie door de nieuwe omgeving maakte het kikvorsfragment in de axolotl
tot mond; het gehoorzaamde aan zijn determinatoren;
2. Het kikvorsfragment, dat zich voegde in het axolotl-bouwplan en mond werd,
werd niet tot axolotl-mond, maar tot kikvorsmond (wat het in normale
omstandigheden nooit zou zijn geworden); het bleef dus een eigen individualiteit
behouden en toonde zich solidair met de kikvorskiem waarvan het eens deel
uitmaakte. Hier werken dus twee componenten: aanpassing en eigen aard, die
wel de veroorzakers zullen zijn van de oneindige verscheidenheid van het leven.’
Wat mij - sinds ik hiervan kennis nam - niet meer los liet, is de gedachte, dat in de
maatschappij van levende mensen wellicht ook de wetten van inductie en
individualiteit op overeenkomstige wijze werken. Inzicht hierin zal ons doorzicht
geven in de onuitputtelijke verscheidenheid van samenwerkingsvormen.
Zeker, ook daar zullen we alle impulsen - immanent of transcendent - niet kunnen
verklaren. Maar het terugbrengen van de maatschappelijke grilligheid tot enkele
hoofdmotieven zal het ons mogelijk maken íéts daarvan te begrijpen; hun beweging
te vatten en misschien te beïnvloeden; dus (eindelijk!) politiek te voeren.
Er ligt dus wel iets van ‘romantiek’ in mijn houding tot de wetenschap. Ik meen
dat die houding wénselijk is - mits zij de wetenschap niet denatureert.
De wetenschap ‘pakt’ de beoefenaar. Dit is bijna nooit een liefde op het eerste
gezicht. Soms verschijnt hij eerst na jaren. Plotseling krijgt het subject dan het gevoel
dat hij een unieke invloed ondergaat van zijn ‘uitverkoren’ wetenschap: op dat
moment is hij zelf tot object geworden van een drijvende kracht. Nieuwe complexen
van denkbeelden vullen zijn wezen; hij wordt verrijkt en verkwikt. Hij heeft aan de
wetenschap iets ‘te danken’; zij beïnvloedt zijn gevoelsleven. Hij zweert haar
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trouw en voelt zich in staat tot grote offers, zelfs dat van het leven, ter wille van de
wetenschap. De biografieën van grote mannen en vrouwen geven ons hiervan
duidelijke voorbeelden. Hier is kleur; hier is romantiek; hier is de motor voor de
hoogste geestelijke inspanning die in onze cultuur kan worden bereikt.
Een van de mij toen erg aansprekende systemen, de involutietheorie van de al
genoemde J. Kalma, heb ik in een sonnet ‘In Tenebris’ (In de Duisternis) samengevat.
(Zie Bijlage).
Na Buchenwald en een kortere periode in Haaren kwam de groep van tweehonderd
‘Indische’ gijzelaars in Beekvliet, St. Michielsgestel. Tweehonderd plus vijfhonderd
is zevenhonderd! Later werden we weer apart gezet in het seminarie Ruwenberg in
dezelfde plaats aan de Dommel. Dit is allemaal al lang bekend. Ook is er al eindeloos
veel geschreven over ‘de contacten’ in Beekvliet, die de periode van vernieuwing
zouden hebben ingeleid. Dat is wel wat overdreven; de zelfoverschatting werkte
echter blijkbaar als troost. Dus waaróm niet?
Ik maakte deel uit van ‘de heren zeventien’: min of meer politiek aangelegde of
uit de politiek voortgekomen mensen van heel verschillende richting, die ook weer
‘lijnen voor de toekomst gingen uitstippelen’. Ik maakte geen deel uit van een min
of meer christelijke groepering, die heel sterk de Banning-invloed onderging.
‘Buchenwald’ werd, binnen ons kleine universum dáár, overheerst door de
gereformeerde orthodoxie: je wist wat je aan ze had. Beekvliet - het Beekvliet van
Banning; Schermerhorn huppelde zo'n beetje mee - werd gedomineerd door een meer
gematigd protestantisme: een scala van echt vrijzinnig tot ethisch: ja, wie niet een
beetje barthiaan was, telde eigenlijk niet mee.
In geen van beide milieus traden de katholieken erg op de voorgrond. Naar kwaliteit
waren de rooms-katholieke gijzelaars voortreffelijk - maar er waren er blijkbaar niet
zo veel, die zo'n ruzie met de Duitsers hadden, dat ze werden weggezet. Beekvliet
werd dus gedomineerd door de Banning-sfeer.
Ik kende Banning al lang van de Woodbrookers, Barchem, Bentveld. Hij was een
begenadigd redenaar. In het vrije leven hingen vooral de dames aan zijn lippen. In
het kamp, nu, werd die rol overgenomen door de Heren - dat woord is niet hate-
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lijker bedoeld dan het verdient.
Die Heren waren bij voorbeeld Frits Philips, Groothoff (Staatsmijnen) en andere
‘ruime’ ondernemers, die zich nooit veel met dit soort zaken hadden beziggehouden
en nu, ‘in het aangezicht van de dood’ zich op de ethiek stortten. Het aantal
bijbelkringen en cursussen door Banning gestart of geïnspireerd, groeide tot
drieëntwintig.
Eigenlijk was Banning een erger drijver dan de ronduit orthodoxe protestanten.
De socialistische studiegroep, die ik na mijn vertrek naar de Ruwenberg aan Banning
had overgedragen, is door hem dadelijk in het patroon van ‘harmonisatie in
broederschap’ ingebracht. Het resultaat: algemeen ethisch gepraat namens ‘de grote
geestelijke stromingen in ons volk’ door antisocialisten als Sassen, Einthoven, Meyer
Ranneft en Algra; zo werd zij de vierentwintigste ethische harmonisatiegroep.
Ik leidde dus, zolang ik in Beekvliet was, de Sociologische Studiegroep. Zó werden
haar bijeenkomsten vanwege de Duitsers aangekondigd, en dan afgekort tot ‘Soc.’.
Maar het wás dus de socialistische groep zoals zij in Buchenwald geleid werd,
eerst door Drees (‘groep Drees’) en na zijn vertrek door mij. Ik moet zeggen - de
omstandigheden leidden daartoe - dat het ‘harmonisatiemodel’ wel erg op de
voorgrond stond; later - ik liep daarop al vooruit - werd dat nog veel erger.
Over deze groep - die in Beekvliet wel vijftig deelnemers had en nog een aantal
toehoorders - is al het nodige gepubliceerd. Ik zag er onder anderen Bommer en
Suurhoff terug die met mij getracht hadden, de Nederlandse Unie een wat meer linkse
en democratische signatuur te geven.
Hier moet ik wel wat zeggen over mijn verdere contacten met Drees; ik in het
kamp, hij in - betrekkelijke - vrijheid in Den Haag.
Drees: de kampioen voor het ‘klassieke’ marxistische socialisme? Het is wel
beweerd - maar ik was een veel consequenter, zij het ook minder star, minder
‘calvinistisch’ marxist dan hij. Dat is wel gebleken, toen hij, na 1970, zijn eigen nest
heeft verlaten; de ‘Democratische Socialisten 1970’ waren een duidelijke rechtse
overloperspartij.
In ieder geval: in 1942 zochten velen van ons een institutio-
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nele vernieuwing van de socialistische idee; de basis van de SDAP was maatschappelijk
te smal om het grootste deel van de antikapitalistische krachten op te vangen.
Mr. Madelon de Keizer kon voor een doctoraalscriptie - later als boek uitgegeven
- in 1977 over de hele correspondentie Van der Goes/Drees beschikken via het
archief-Drees. (Men kon in de betrekkelijke vrijheid van Den Haag beter stukken
opleggen dan in de kampen; van de Ruwenberg uit - waar ik mij in 1944 door
ontvluchting onttrokken heb aan weer een nieuw verblijf in Vught - kon ik maar
weinig meenemen.) Drees, die onder andere als argument gebruikte: de SDAP moet
terugkomen om haar gebouwen enzovoort terug te krijgen (ik wil wel aannemen dat
ik dat argument overschat heb, zoals Drees nu beweert), voelde niet erg voor een
principiële doorbraak. Eigenlijk voelde hij, eind 1945, ook niet voor het Labour
Party-idee van de Partij van de Arbeid.
Hierover ging die correspondentie. Maar mr. De Keizer vergist zich als zij uit een
brief van mij aan Drees concludeert, dat ik na drie maanden ‘Beekvliet’ het idee van
vernieuwing opgaf; dit alléén, omdat ik de geschokte Drees een beetje geruststelde
door te schrijven, dat in de vernieuwde boot van het socialisme ook ‘de 80.000 man
oude bemanning mocht meevaren’.
Wél had ik reserves, dat de toenadering - tot in hoofdzaak de ‘linkse’ christenen
- uitsluitend van óns moest komen door een beetje christelijk mee te doen!
Koos Vorrink was ná de bevrijding nog steeds sterk onder de invloed van Banning
en het heeft enige moeite gekost om door de PVDA te doen constateren (zoals het
SDAP-program in 1937 al uitsprak) dat er twee bronnen waren van onze cultuur:
christendom én humanisme. Aan deze strijd heeft Drees nauwelijks meegedaan; zoals
ik al zei, vond hij de hele vernieuwingsgedachte wat griezelig, zoals al bleek uit de
kamp-correspondentie.
Iets over een paar persoonlijke contacten. Maar er waren er zo verschrikkelijk veel!
De Indische gijzelaars bleven tóch een beetje samenklitten en ná Beekvliet waren ze
weer helemaal op elkaar aangewezen.
Geyl heb ik al genoemd: vriendschap/vijandschap. Na Buchenwald in Nederland
terug begon hij een levensverhaal dat
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alleen ik mocht lezen en waarover ik me soms beroerd lachte. Een soort Don
Juan/Casanova - met dezelfde periodieke impotentie waaruit de echte Don Juan
wellicht moet worden verklaard. De barste passages had hij met wit papier overplakt:
hij wilde het uit het kamp smokkelen en door een juffrouw in Rotterdam laten typen,
en die zou erdoor geschokt kunnen worden. Maar als je het maar even tegen het licht
hield, sprongen die ‘vieze’ passages er zó uit!
In Beekvliet was mijn slaaphokje naast dat van Simon Vestdijk. Wat een verschil.
Vestdijk werkte - als in zijn boeken - met understatements. Zijn ironie was altijd
aanwezig, maar je moest haar zelf maar opdiepen. Door de commentaren op zijn
contacten met Ter Braak en D.P.rron is mij later veel duidelijk geworden. Deze
geniale man had een soort maatschappelijk minderwaardigheidscomplex! Toen ik
zijn Aktaion had gelezen, had ik het met hem over een Griekse tekst. Maar hij kende
geen Grieks - en hij interpreteerde mijn verbijstering verkeerd. Ik was verbijsterd
over de genialiteit, waarmee hij over de taalbarrière heen sprong en de Griekse geest
dichter benaderde dan wie van ons ook.
Vestdijk werkte op Beekvliet een plan uit om een ‘vie romancée’ te schrijven van
de mysticus-oplichter graaf de St. Germain. Deze graaf (was hij het wel?) heeft een
kasteeltje bewoond in Ubbergen bij mijn geboorteplaats Nijmegen. Het was er in
mijn jeugd nog. Vestdijk had op de zolder van Beekvliet een grote lessenaar gevonden
en ook niet gebruikte kasboeken van ‘de monniken’ met prachtig zwaar papier.
Een overeenkomstige hoge zetel daar werd ingenomen door zijn vriend ds. Henkels
(het domineesbloed!). Maar de Duitsers kwamen erachter en verjoegen ze. Jammer
genoeg vertikte Vestdijk het, op de begane grond en dan op gewoon papier de zaak
verder te entameren.
Er was ook Anthonie Donker (Nico Donkersloot). Ik kende Nico al lang; hij was
gezellig en aardig (Vestdijk was niet gezellig en niet ‘aardig’, al mocht ik hem
ontzettend graag).
In mijn kampdagboek heb ik op 22 juni 1942 genoteerd:
Twee Lezingen
‘Lezing van Vestdijk over een tamelijk demonisch boek van Kafka met allerlei
vervolgingsobsessies.
Het gezicht van Vestdijk: wáárom ben ik dit begonnen; kijk
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die mensen; is het niet weerzinwekkend?
De stem is niet anders: introvert doornemen van het manuscript. Verbaasd, dat er
tóch applaus kwam. Gauw van het podiumpje af. Weer incognito, met de gordijnen
dicht. Maar de ogen steken er dwars doorheen.
Avondvoordracht van Donkersloot. Voor ‘enkele genodigden’. Verzen uit zijn
Scheveningse tijd. 124 Indrukwekkende verzen, met muzikale stem voorgedragen.
Zonder pathos. Berusting spreekt uit verzen en voordracht. Ook uit het matgrijze
voorhoofd. De inhoud is niet christelijk; toon en levenshouding wél. Een flink en
nobel mens. Maar dat wisten we van vroeger.’
Spel en camouflage, dáármee kon je leven. Soms in gedachten naar buiten uitzwermen;
soms juist het kleine universum naar buiten toe afsluiten. In die heel warme zomer
van 1944 lag ik aan de Dommel te zonnebaden - en mijn boek te schrijven over De
Leiding van de Staat.
Ik moet toch heel veel bronnen (litteratuur) bij de hand hebben gehad; ik herinner
het me niet meer. Wel herinner ik me dat het lastig was, dat het zweet van je
voorhoofd af op het manuscript druppelde. Op het boek zelf kom ik nog terug. Naast
me lag soms dr. J.C. van Beusekom, Indische ambtenaar, zoals zo velen, maar - en
nu moet ik voorzichtig zijn - duidelijk met een andere (‘meer welvarende’)
achtergrond. Hij had veel gereisd - en wij luisterden gretig naar elkaars reisverhalen:
een ware uittocht! ‘Werkelijk, Van der Goes, in Japan moet je reuze voorzichtig zijn
met de meiden. Ze haken zich met hun nagels in je rug - je begrijpt de situatie - en
ze hebben aan die nagels een of ander spul, waarvan je rug ontstoken kan worden;
écht oppassen.’
Ik heb het hem beloofd - met de onuitgesproken commentaar: nu ja, als het alleen
maar bij de rug blijft.
Later werd hij ambassadeur in Zuid-Amerika - en hij bleef een beetje gek (wat
hem in het kamp zo waardevol maakte). De ministers van buitenlandse zaken waren
wanhopig over hem, want hij wás zo aardig, maar als hij dronken was schoot hij ′s
nachts vanuit zijn auto de ruiten van zijn eigen ambassade in.
Dit soort verhalen brachten we naar buiten - maar verder hadden we de pest in.
Met de heel schaarse uitzondering (bij
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het veranderen van de oorlogskansen toch iets minder zeldzaam), van clandestien of
‘officieel’ bezoek of heel kort verlof.
Jules Romains laat twee mensen spreken over ‘ce sentiment de l'éternel qui nous
accompagnait’ en, even later, ‘obtenir des moments de la vie d'où toute poussée du
temps soit exclue’.
Op 7 mei 1943 noteerde ik: ‘Gisteren werden ik en zij in de stad met de grijze
kathedraal begeleid door een eeuwigheidsgevoel en voor ons heeft, enkele momenten,
iedere vleug van tijd de wijk genomen. Eén dag hebben wij de beschikking gehad
over ons eigen lot. En dus was die dag tot de avond toe gevuld met het heerlijkste
geluk. Dit “en dus” is alleen voor onszelf concludent; ik weet het. Méér verlangen
we niet.
Niet alleen het “wanneer”, ook het “waar” was teruggeweken. “The room felt like
our own home”, schreef Hemingway in dezelfde situatie. Nog een schrede verder en het kamer- en huisbegrip verdwijnt helemaal; mét de tijd is de ruimte opgelost.
Wij zijn niet meer: toen, ergens; wij zijn alleen nog maar samen. Maar het ontwaken,
de volgende ochtend, is alleen. Is in de opgeslotenheid. In de trage, eindeloos veel
onbegeerde uren tellende voorzomer van het oorlogsjaar 1943.’
Hoe er in september 1944 plotseling een einde kwam aan de gijzeling, hoe we Holland
onttakeld aantroffen en de hongerwinter toch doorkwamen... het is, met de nodige
anecdotes over gekke kacheltjes en gekke lichtjes, al dikwijls verteld. De roes van
de eerste bevrijdingsdagen en de kater van de eerste bevrijdingsmaanden ook. Wat
niemand voor mij kan vertellen is, hoe ik het laatste half jaar van de bezetting en de
vier maanden na de bevrijding - tot het bijeenkomen van de Tijdelijke Staten-Generaal
op 25 september 1945 - politiek verwerkte.
Ik heb al verteld hoe onwezenlijk het van de Beekvlietse gijzelaars was (en is!)
alle vernieuwingsideeën aan zichzelf toe te schrijven. Ook vóór de studie van Madelon
de Keizer had men beter kunnen weten. In de Ruwenberg kreeg ik enkele keren
bezoek van mijn vriend Wim Thomassen, die met ongehoorde brutaliteit ‘over de
draad’ stapte, ons wandelend inlichtte - en weer terugging. Een tamelijk riskant
bedrijf.
We gingen allemaal in die laatste periode af en toe met verlof; we ontvingen vrijwel
alles wat er zo illegaal verscheen -
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uiteraard via een illegale postdienst. Toen Schermerhorn (wat eerder dan de meesten
van ons) vrijkwam, is hij - de vroegere ‘leider’ van het kamp-Beekvliet - nog een
paar maal bij ons terug geweest om ons te vertellen, hoe het in de wereld toeging.
Ik wist - door de schriftelijke dialoog waarvan ook al het een en ander is vermeld
- dat de vernieuwing niet van Wim Drees zou komen. De combinatie van juni 1945,
Schermerhorn-Drees als leiders van het kabinet voor Herstel en Vernieuwing, was
ook hierin duidelijk, dat het vaststond, van wie het Herstel en van wie de Vernieuwing
zou komen. Ik heb me overigens nooit tegen die combinatie verzet.
In de hongerwinter werden zo goed en zo kwaad als het ging de vergaderingen
van het partijbestuur van de SDAP in Amsterdam voortgezet. Ik fietste erheen - voor
zover een been met hongeroedeem dat toeliet. Slimme Drees liet zich daar wel brengen
door Stikker die, vanwege het door de Duitsers zo geliefde bier, over een auto mocht
blijven beschikken.
In die auto werden overigens de grondslagen gelegd van Stikkers ‘Stichting van
de Arbeid’: kapitaal (Stikker) en arbeid (Drees) hand in hand; een prachtig tafereel
van harmonisatie.
Die partijbestuursbijeenkomsten - langzamerhand voelden de meesten, dat de SDAP
niet zó zou kunnen voortbestaan - hebben in mijn herinnering een wat spookachtig
karakter.
Wel realiseerde ik mij - en daarin was Drees het met mij eens - dat er van de
vroegere Tweede-Kamerfractie maar heel weinigen bereikbaar waren in die barre
periode van november '44 tot mei '45. En van het fractiebureau was dat beperkt tot
mij. Toen ik ging begrijpen, dat Drees, lid van het College van Vertrouwensmannen
enzovoort, een grote rol zou spelen bij de samenstelling en de formulering van enkele
hoofdpunten van het spoedig te verwachten Bevrijdingskabinet, vroeg ik hem ‘namens
de fractie’ geregeld met mij te overleggen. Hij ging daarmee accoord - en heeft het
loyaal gedaan; loyaler dan later wel het geval was. In het standaardwerk van Duynstee
en Bosmans Het Kabinet Schermerhorn-Drees, 1945-1946 valt dit allemaal precies
te lezen, ook wat betreft mijn bijdrage tot een en ander.
In april '45, dus nog maar één maand voor de bevrijding, kon ik door ziekte niet
naar de vergadering in Amsterdam. Even later brachten een paar beruchte, volkomen
‘misse’ Nederlandse SD-figuren uit Den Haag, Poos en Slagter, nu bekend door hun
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rol in het Englandspiel, een bezoek aan Drees; ze namen voor korte tijd één van zijn
zoons mee. Maar dat kon niets te betekenen hebben, want Drees werd door
Seiss-Inquart als een waardevol contact beschouwd, nu het hem eindelijk bleek dat
de zaak voor hem en zijn bende helemaal misging.
Ik hoorde dit naderhand. Maar de dag zelf van het bezoek deden de heren (die er
meestal direct op los schoten en alleen door dat verdomde rechterlijke getalm en de
daarop gevolgde ‘milddadigheid’ niet zijn geëxecuteerd) een inval bij mij: bij de
Dreesen had ‘op de klok’ een brief van vader Drees voor mij gestaan met een verslag
van de laatst gehouden partijbestuursvergadering; die moesten zijn jongens bij mij
bezorgen. De twee schurken deden dat nu maar zelf. Met de grootste moeite heb ik
mij eruit gedraaid: ik had ook met ánder illegaal werk te maken. Die ‘klok’ had mij,
vlak voor de bevrijding, de kop kunnen kosten.
Drees meende het natuurlijk erg goed; maar reeds toen bleek - bij deze echte
verzetsman - het ontstellend gebrek aan fantasie, dat hem ook later parten heeft
gespeeld.
Nog in de bevrijdingszomer van 1945 heb ik - met A. - congressen bijgewoond van
de Franse SFIO en de Belgische Socialistische Partij: eerst met een gehuurde auto
zonder remmen, daarna met de (goed opgeborgen) Chevrolet van wijlen mijn moeder,
anno 1927. Wat ons zo trof was de onbegrijpelijke luxe en welvaart, zowel in Parijs
als in Brussel. Deze bijzaken - en het fantastische eten - leidden een beetje af van de
show-congressen en de internationale contacten waarin wij Nederlanders wel heel
hartelijk werden ontvangen als vertegenwoordigers van de onderontwikkelde landen.
Pas in augustus 1945 wisten we concreet dat de Tijdelijke Staten-Generaal
binnenkort bijeen zouden komen, namelijk op 25 september. Het was heel moeilijk
de SDAP-kamerleden, die er nog over waren, voor die datum bijeen te krijgen.
Voornaamste taak was het behandelen van het wetsontwerp voor de (aangevulde)
Voorlopige Staten-Generaal die pas later zouden bijeenkomen. Met de
antirevolutionairen (vreemde combinatie) heb ik er alles aan gedaan om de taak van
die Tijdelijke Staten-Generaal wat te doen uitbreiden. Dit lukte maar voor twee
onderwerpen: de bespreking van de toestand in Nederlands-Indië
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én het Handvest van de Verenigde Naties. Zo ging het dan tot het bijeenkomen altijd nog zonder verkiezingen - van de Voorlopige Staten-Generaal (het
‘Noodparlement’) op 20 november 1945.
Toen onze mensen elkaar in september weer in het Kamergebouw terug zagen,
was natuurlijk het eerste punt de verkiezing van een fractievoorzitter. Het was al van
mei 1945 duidelijk (eigenlijk al lang tevoren) dat Drees dat niet meer zou zijn; hij
was stellig weggelegd voor de Executive, dat wil zeggen voor de nieuwe regering.
Door mijn functie in het fractiebureau en de contacten waarvan ik sprak - en ook een
beetje door mijn verleden in de gijzelaarstijd - vond ik dat ik me kandidaat moest
stellen en ik deed het.
Er was één tegenkandidaat, opgejut (zo mag ik het wel zeggen) door de altijd
bazige - en mij door de afwijzing van die bazigheid hatende - mevrouw De
Vries-Bruins. Die tegenkandidaat was mijn vriend Leendert Donker, de latere minister
van justitie. Donker was, geloof ik, knapper dan ik. Maar misschien door zijn
veelvuldige ziekten (hij is later, tijdens zijn ambtsperiode, in het harnas gestorven),
had hij iets pietepeuterigs. Hij kon, voor een volledig ‘clean’ bureau, uren zitten
staren op de dingen die móésten gebeuren maar die hij niet deed. Ik vond hem - en
later is dat wel gebleken - echt niet geschikt voor de vechterige baan van
fractievoorzitter en handhaafde mijn kandidatuur. Ik werd met een twee derde
meerderheid gekozen.
Er begon nu voor mij een nieuw leven met een geheel nieuwe en zware
verantwoordelijkheid, die mij niet ondersteboven bracht - maar die eigenlijk niet
strookte met het speelse (het kinderachtige?) in mijn natuur.
Zes moeilijke jaren heb ik het volgehouden; veel te lang. Ik ga daar nú wat van
vertellen en ik mag wel oppassen dat mijn stijl niet plotseling loodzwaar gaat worden,
in overeenstemming met het ambt. Enfin, we zullen zien.

Eindnoten:
117 ‘Elan vital’: in zijn meesterwerk L'Evolution créatrice beschrijft Henri Bergson deze
levensdynamiek vanuit een standpunt, dat recht doet zowel aan het mechanistische, als aan het
finalistische (doel-gerichte) beginsel.
118 De oude Griekse invocatie zegt: ‘Aarde, Godin (en) Moeder!’
124 ‘Scheveningse tijd’ van Donkersloot. Tijd, doorgebracht in de gevangenis in Scheveningen
(‘Oranje-hotel’).
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VI In Den Haag als fractievoorzitter
De wereld na 1945 is wel een andere geworden. De ‘kloof’ die het jaar 1918 in het
Europese denken aanbracht, had wel politieke en sociale maar veel minder
economische en technische implicaties. Zelfs in Sovjet-Rusland - in het tsaren-tijdvak
veel meer geïndustrialiseerd dan men wilde toegeven - heeft het een hele tijd geduurd,
voor Lenin bij voorbeeld zijn machtig elektrificatieplan kon doorzetten.
Na 1945 - maar men zag het niet dadelijk door de slechte communicatie en doordat
we ons op de ruïnes en puinhopen doodstaarden - ging het anders: er manifesteerde
zich een technische revolutie en dat gebeurde zowel in het laat-kapitalistische Westen
als in het communistische Oosten.
De verhouding tussen de techniek en de overige maatschappelijke krachten is wel
degelijk een onderwerp van marxistische studie geweest - bij voorbeeld bij Max
Adler. Adler stelt vast dat in laatste instantie niet de economie, maar de wetenschap
en dan in het bijzonder de vooruitgang van het natuurwetenschappelijke denken de
maatschappelijke ontwikkeling op beslissende wijze bepaalt en daardoor de historische
evolutie beheerst. Natuurlijk is dit ‘(natuur)wetenschappelijk denken’ op zijn beurt
maatschappelijk bepaald, dat gelooft Max Adler en dat geloof ik zelf ook.
Het is in ieder geval een feit, dat in 1945 het natuurwetenschappelijk denken en
de daardoor mogelijk gemaakte techniek de verdere maatschappelijke ontwikkeling
en ook haar culturele, juridische en ethische superstructuur verre vooruit waren!
Vandaar de ellende. We waren weerloos tegen de kwalijke gevolgen van de
industriële expansie in het laat-kapitalistische tijdvak: milieuvergiftiging en vervuiling;
we waren weerloos tegen de organische vernietiging in de landbouw: overdadige
bemesting, herbiciden, insecticiden en bio-industrie; we waren weerloos tegen de
atomaire agressie: zowel die van de atoombom als de zogenaamde vreedzame
nucleaire toepassingen.
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We waren ook weerloos tegen hun ideologische begeleiding: pressiegroepen, corruptie
en agressieve reclame in pers, radio en - wat later - televisie.
Dat alles tekende zich al, even na het eerste ‘puinruimen’ van 1945, af.
Die weerloosheid manifesteerde zich ook in het verouderde staatsapparaat: regering
én Kamer.
Heb ik, als nieuwe fractievoorzitter, getracht hier wat aan te doen? Ik heb nu de
initiatieven die ik persoonlijk nam op het oog. De fractiepolitiek - en de partijpolitiek
in het algemeen tussen 1945 en 1965 - zijn of worden elders wel beschreven. Tenslotte
is dit boek míjn boek!
In de eerste plaats dan het natuurbehoud. Mijn werk op dat gebied was vóór mijn
Kamerlidmaatschap merendeels lokaal (Nijmegen) of regionaal (Limburg) gericht.
Toen ik in de Kamer kwam en in Den Haag ging wonen, werd dat anders. Het
toporgaan van de particuliere natuurbescherming in Nederland, de Contactcommissie
voor Natuur- en Landschapsbescherming had me al tot lid en even later tot voorzitter
benoemd; dit ter opvolging van de beroemde ‘vader’ van het Nederlandse
Natuurbehoud, mr. Piet van Tienhoven. De politiek van de Contactcommissie onder
mijn leiding, en die van de toen nog behoorlijk agressieve secretaris Roelof de Wit
(later commissaris van Noord-Holland) was er vooral een van verweer tegen de
mateloze ambities van ‘landbouw’ en ‘defensie’. Pas later zou daarbij de speculatie
in, en verkaveling van natuurterreinen komen, de - toen nog - geheel onplanmatige
industrialisatie, de bio-industrie, de milieuvervuiling. Maar het was al dadelijk erg
genoeg!
De boeren hadden uitgerekend, dat door het kappen van alle Nederlandse bossen
er zo- en zoveel ‘jonge boeren’ konden worden uitgekoloniseerd. Zover kwam het
niet - maar er werd die eerste jaren op een bezeten manier ontgonnen, genormaliseerd
en verkaveld. Er was toen nog nauwelijks tegenwicht.
Op Defensie was generaal Kruls - een enorme praatjesmaker - befaamd door zijn
opmerking, dat het belang van het behoud van bloemetjes en vlindertjes toch wél in
het niet viel tegen het enorme belang van meer en groter oefenterreinen (later is de
over het paard getilde Kruls heel verdienstelijk gevloerd door
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minister ′s Jacob).
Voor de oorlog was door OKW de suggestie uitgewerkt om mij ‘inspecteur der
natuurbescherming’ voor het hele land te maken: leuk, overal zo'n beetje rondrijden
en kijken wat er voor ongerechtigs gebeurde. Na de bevrijding hebben we maar
dadelijk daarvan afgezien; een beetje toezicht-zonder-sanctie was volstrekt irreëel
geworden: er móest wel gewerkt worden met grote diensten als Staatsbosbeheer en dán gedecentraliseerd.
Er kwam een - meer wetenschappelijk ingestelde - (voorlopige)
natuurbeschermingsraad, en daarvan werd ik de eerste secretaris, met een nogal
autonome taak (een herinnering aan het geprojecteerde inspecteurschap). Ik kon het
naast mijn Kamerlidmaatschap waarnemen en de honorering was mij heel welkom:
f 3.000,- per jaar.
Er zijn nu gelukkig goede publicaties over de ontwikkeling van de
Overheidsnatuurbescherming (al spoedig bij CRM) en het particuliere natuurbehoud.
De eerste putte uit de man- en brainpower van de tweede en de tweede werd behoorlijk
financieel gesteund door de eerste.
Ik ken geen land ter wereld - en ik ken er heel wat, voor zover het deze sector
betreft - waar de verhouding in dit opzicht zo goed is als in Nederland.
Langzamerhand werd het probleem van de pesticiden (herbiciden en insecticiden)
steeds nijpender. De boeren waren er eerst enthousiast over - maar ik herinner me
nog debatten in de Kamer over aardappelmoeheid en het aardappelaaltje.
Langzamerhand werden ze bang. Ze riepen krachten op die ze niet baas konden.
Ik mengde me veel in die Kamerdebatten en kreeg dan soms van een
niet-begrijpende en tegenstrevende fractie zo'n zeven minuten spreektijd. Toen - een
stuk later - de milieuproblemen gingen meespreken kwam minister Biesheuvel - een
aardige semi-conservatief - met een nieuwe wet: de ‘Bestrijdingsmiddelenwet’. Die
ging niet verder dan het aanpakken van één symptoom van de milieuvervuiling en
-vergiftiging: de roekeloze wijze waarop de boeren met parathion, met DDT en andere
gechloreerde koolwaterstoffen te werk gingen.
Dit leek me een idiote aanpak van een algemeen probleem, dat toch al overal
bekend was zelfs vóór Rachel Carsons werk
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Silent Spring. Ik heb toen - maar ik loop wel wat vooruit - aan het voorlopig verslag
over de bestrijdingsmiddelen een nota toegevoegd, waarin ik de zaak in het algemene
kader plaatste van de evenwichtsverstoringen in het milieu. Ik haalde onder andere
het probleem van de ‘smog’ erbij (commentaar van de minister: hoogst
onwaarschijnlijk, dat zich in Nederland smog zou voordoen...). De algemene
(kader)wet is er niet gekomen; wel een veel grotere zorg voor milieubescherming
op ieder gebied. 132
Even een politieke anecdote: toen ik die nota - die ik natuurlijk met de fractie had
besproken - indiende, informeerde een van de leden, of Van der Goes dat nu maar
zo op z'n eigen houtje kon doen.
Hoe langer hoe meer ging ik de Natuurbescherming als een eigen, multidisciplinaire
wetenschap zien. In het prachtige Italiaanse Nationale Park Gran Paradiso heb ik
voor jonge Europese natuuronderzoekers, in een oud koninklijk jachthuis boven de
valleien van Aosta, daarover een lezing gehouden: ‘La protection de la Nature:
Science nouvelle’. Hulpwetenschappen zijn dan: geologie, botanie, zoölogie, ecologie,
scheikunde, hydrologie, planologie, stedebouw en - op het brede vlak van het publieke
recht en zelfs voor een gedeelte van het burgerlijk recht - de rechtswetenschap. Er
was toen nog geen sprake van leerstoelen als die voor ‘Natuurbehoud’ in Wageningen,
maar dat is toch spoedig gekomen - en dan tot in Afrika toe!
Met die internationale natuurbescherming ben ik mij eerst later gaan bezighouden;
het ging er tóen om, als voorzitter van de ‘Contactcommissie’ (circa honderd
aangesloten verenigingen) een nieuwe stijl, een nieuwe strijdwijze aan te geven. Dit
stuk ‘levenswerk’ is beter geslaagd dan sommige andere. Het is overigens een mooi
ding in de democratie, dat de overheid een particuliere instantie subsidieert ten einde
door haar uitgescholden te worden!
Het organische leven kwam ook te kort in de liberale staat zoals ik die een groot
deel van mijn leven heb gekend. Hebben de socialisten genoeg gedaan om tot een
principieel andere opbouw te komen? Jaurès in Frankrijk, Troelstra in Nederland
hebben het geprobeerd. Ik ben er, op mijn gebied, aan bezig geweest in het rapport
Nieuwe Organen en in mijn proefschrift
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Het Staatsbeeld der Sociaal-democratie. Nog een ander, kleiner boek, dat ik nog niet
genoemd heb, kwam uit die gedachte voort: Socialistische Staatsvernieuwing (1937).
Dit boekje is het jaar daarna door Jacques de Kadt besproken in zijn tijdschrift De
Nieuwe Kern. Hij maakte het nogal af - op een vriendelijke wijze. Jacques - jarenlang
mijn fractiegenoot en goede kameraad - was het tegendeel van een buldog. Goed,
hij schreef dan: ‘Dat het bekijken dezer dingen op een bijna uitsluitend juridische
wijze eveneens het doordringen tot in de kern van de kwestie belet, is duidelijk.’
Natuurlijk is dat duidelijk - maar míjn kijk was nu juist niet ‘uitsluitend juridisch’
in de zin die De Kadt daarmee bedoelde, die van het formele (staats)recht.
Ik zou kunnen wijzen op mijn leermeester Krabbe - die met zijn leer van het
rechtsbewustzijn telkens op de maatschappij teruggreep. Maar ook de personen die
ik behandelde, Babeuf, Louis Blanc, Lassalle, Marx, Jaurès, stonden midden in het
maatschappelijk leven waar ze allemaal partij kozen voor de onderdrukte
arbeidersklasse. Veel later, toen ik mijn colleges in Rwanda hield, heb ik als motto
daarvoor gekozen - en aan de Afrikaanse jongens uitgelegd - een uitspraak van de
Franse privaatrechtelijke jurist Fr. Gény: ‘La matière sociale avec laquelle le juriste
opère est une partie de la Science juridique.’133
Door het critisch volgen van de praktijk van het Staatsleven ben ik die theoretische
grondslagen wat gaan verwaarlozen: dat heeft dan geduurd tot het eind van de jaren
'60, toen ik mijn colleges voor Rwanda ben gaan prepareren. Ik heb dus niet gedaan
wat van mij verwacht werd: een sociaal-democratische staatsconceptie construeren.
In het slot van de Gedenkschriften van Troelstra schrijft Wiardi Beckman, die de
gedachten van de toen overleden Troelstra heeft moeten afmaken, dat de teleurstelling
over de ‘koele ontvangst’ van zijn proeve van Socialistisch Staatsrecht in de SDAP
en in de Socialistische Internationale, ‘in het laatste jaar van zijn leven kon wijken
voor de zekerheid, dat ook op dit gebied zijn werk zal worden voortgezet’. Dit was
dan het gevolg - schrijft Beckman - van de gesprekken die ik in dat laatste jaar nog
met Troelstra over mijn toen bijna voltooide proefschrift heb gehad. De geest van
het politiek systeem leeft, schrijft hij; ‘hem ook in de toekomst levend te houden, is
niet het minste gedeelte van de taak, die
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Troelstra aan de jongeren in de socialistische rijen heeft moeten overgeven’.
Ik ben hierin tekort geschoten - en ik kan niet eens wijzen op anderen, die wél dit
stuk erfenis hebben aanvaard. Nú, bijna vijftig jaar later, is dit tekort mij nóg eens
verweten. Terecht.
Wat ik dan wél gedaan heb - ik spreek nu weer over 1945 - is een handleiding geven
voor een beter hanteerbare staat in deze overgangstijd: De Leiding van de Staat
(eerste druk 1946; tweede druk 1947). Ik heb al verteld hoe ik dat grotendeels in het
kamp Ruwenberg heb ‘liggen’ schrijven.
De geest van het boek is in het motto weergegeven; dat stamt van precies een eeuw
tevoren en is ontleend aan de staatsman Richard Cobden: ‘Wij staan aan de vooravond
van grote veranderingen. Maakt U op om medewerkers te zijn bij wat verricht moet
worden, en vergaart U eer en roem waar zij op U wachten’.
Die verwachte ‘grote veranderingen’ hebben een belangrijke rol gespeeld in mijn
werk als fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Ik heb dit citaat dan ook nog eens
gebruikt bij een Grondwetsdebat tegen de wel zéér behoudende maar voortreffelijke
antirevolutionaire fractievoorzitter Jan Schouten. Een tijdje later heb ik dat citaat
wéér gebruikt; stom natuurlijk. Toen de antirevolutionairen daarover begonnen te
honen - had ik maar één antwoord: ‘Ik verontschuldig mij tegenover de Kamer voor
die herhaling - maar voor U daar is het nog steeds niet genoeg.’
Het boek strekte tot nader onderzoek van de leiding van de moderne Nederlandse
staat. Men komt er dan met de componenten ‘regering’ (executieve) en ‘Kamer’
(legislatieve) niet meer uit: de regering gaat hoe langer hoe meer wetgeven, de Kamer
hoe langer hoe meer zich bezighouden met (een directe controle op) het besturen. In
mijn boek heb ik het zó uitgedrukt: aan de regering behoort de lagere wetgeving;
aan de vertegenwoordiging behoren de hoogste bestuursbeschikkingen.
Men zal tot andere criteria, tot een reconstructie moeten komen: de Kamer zal de
algemene leiding van het land moeten hebben - de regering zal de bewindvoering tot
taak hebben.
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Wat ‘wetgeving’, wat ‘uitvoering’ heet, doet niet meer ter zake; de grens is helemaal
vervaagd. De bewindvoering zal voortdurend moeten worden gecontroleerd door de
algemene leiding. Daarvoor zal die dan, veel beter dan voorheen, moeten worden
bewerktuigd: vaste commissaris van deskundige en gespecialiseerde Kamerleden
met de nodige wetenschappelijke en technische bijstand.
Er zou een vaste Kamercommissie - ‘Commissie van Overleg’ - moeten zijn voor
ieder departement, een permanent door hen uitgeoefende controle op ieder van de
ministers. De gang van zaken in de - door loting samengestelde - afdelingen was
volslagen idioot. Daar kwam geen politiek werk uit, maar griffierswerk. Er waren
altijd vijf afdelingen; de griffie werd spottend ‘de zesde afdeling’ genoemd. De
Kamerleden volstonden in de afdelingen soms met het verzoek: ‘Meneer de griffier
zorgt wel voor een scheutje tegenspraak.’ Even later las men dan in het voorlopig
verslag de plechtstatige aanhef: ‘Vele andere leden meenden daarentegen.’ De griffier
had het dan weer mooi voor elkaar.
Even later - in 1950 - heb ik als fractievoorzitter een herziening van het reglement
van orde van de Kamer ingediend, die een principiële herziening in functionele
richting betekende: een vaste commissie voor vrijwel elk
begrotingshoofdstuk/departement. Hier heb ik inderdaad de lijn van Troelstra kunnen
doortrekken die een initiatief om tot een ‘Commissie van Buitenlandse Zaken’ te
komen in 1919 zag aanvaard. Inderdaad is het aantal vaste commissies telkens iets
groter geworden - maar er zat geen lijn in en de procedure was niet adequaat. De
hervorming - want dat was het toch wel - trad eindelijk in 1953 in werking.
Een ander pogen - ook voorbereid in mijn boek - was het werken met kaderwetten
(raamwetten), op grond waarvan dan (óók regelgevende) algemene maatregelen van
bestuur kunnen worden afgekondigd. Maar... die maatregelen moesten dan gedurende
bij voorbeeld dertig dagen voor de Kamerleden ter visie worden gelegd. Is er dan
geen bezwaar geuit - bij voorbeeld door een vijfde van het aantal leden - dan krijgen
die maatregelen vanzelf kracht van wet. Is dat wél het geval, dan moet de gewone
wetgevende procedure worden gevolgd. Bij die ‘verkorte wetgeving’ is natuurlijk
een belangrijke taak weg-
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gelegd voor de competente vaste commissie van overleg!
Ondanks mijn pleidooien bij Grondwetsherziening - ik heb in een aantal
staatscommissies voor Grondwetsherziening gezeten - is dit alleen gerealiseerd
kunnen worden voor verdragen: die worden (dank zij een KVP-initiatief) inderdaad
(als de regering dit wenst) aldus gedeponeerd, en, als er geen bezwaren zijn,
‘stilzwijgend’ door de Kamer goedgekeurd. Waarom die lijn niet doorgetrokken voor
de gewone wetsvoorstellen?
Eveneens op het institutionele vlak ligt mijn enquête-initiatief omtrent het
regeringsbeleid 1940-45, waarop ik in ander verband nog terugkom. Dit recht - je
zou zeggen: een eersterangs controlewapen - was het laatst gehanteerd in 1886, dus
precies zestig jaar voor ik ermee kwam. Het was daarna nog een drietal keren
geprobeerd - maar de Kamer had het telkens verworpen. De rechterzijde deed nu
eerst wat wantrouwend; het ging om het beleid van de heren De Geer en Gerbrandy
en om het tijdvak tussen de laatste dagen vóór Londen (dus na de inval), het verblijf
ín Londen en de eerste weken in het bevrijde Nederland - vooral in het vooraf bevrijde
zuiden - tot het optreden van het kabinet-Schermerhorn-Drees. ‘Rechts’ kwam met
het voorstel, ook het beleid van dit kabinet in het onderzoek te betrekken, en wel tot
de ‘gewone’ controle weer mogelijk was, dus tot 20 november 1945: het in werking
treden van de Voorlopige Staten-Generaal. Een volkomen logisch voorstel, dat ik
dus heb overgenomen. De enquête kwam er zo door - en als voorzitter van de
enquêtecommissie trad op mijn fractiegenoot Leendert Donker.
Alles kwam uit de verf: de zeldzame imbeciliteit van de zwakkeling De Geer, aan
wie Nederland de leiding van het land - in een periode van doodsgevaar - had
opgedragen. Over hem heb ik al het een en ander gezegd. Eén anecdote uit de
enquêterapporten. Toen hij, pas in Londen, zijn opwachting ging maken bij Winston
Churchill, stak hij zijn hand uit en zei: ‘Good-bye, Mr. Churchill.’ Zijn desertie en
wat daarna kwam, is in de diverse oorlogsdocumentatie behandeld.
Gerbrandy was een heel andere man. Het is dan ook niet juist - wat de
antirevolutionaire oppositie eerst beweerde - dat ik het voorstel had gelanceerd om
hen met Gerbrandy te pesten. Gerbrandy - een eigenzinnige Fries - kwam er als
persoon goed af. Hij durfde.
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Op het terrein van de buitenlandse politiek lagen de twee - een eenheid vormende moties Van der Goes-Serrarens.
Jos. Serrarens was een van de weinige internationaal georiënteerde KVP-ers uit die
tijd. Hij was voorzitter van de Nederlandse Groep van de Interparlementaire Unie
(later ben ik hem opgevolgd).
De regering - van begin af verlamd door de Indonesische kwestie en door de angst
voor de Koude Oorlog (angst die wij allemaal hadden na de communistische
staatsgrepen in Oost-Europa) - hád toen helemaal geen buitenlandse politieke
doelstellingen. De Kamer heeft haar die politiek in onze moties opgelegd. Mijn
gedachte - die gedeeld werd door Serrarens - was deze: De Verenigde Naties - hoe
noodzakelijk ook - leden, net als vroeger de Volkenbond, aan een volledig gebrek
aan organische samenhang. Die samenhang moest van onderen worden opgebouwd:
eerst de Benelux; de Benelux in een Verenigd Europa; dit Europa ingebracht in de
- nieuwe - Nato, en dat Atlantische geheel dan als integrerend deel in de Verenigde
Naties.
Al vóór de oorlog had ik die organisch-hiërarchieke gedachte op schrift gesteld:
het ging om een prijsvraag, uitgeschreven (ik meen) door de Vereniging voor
Volkenbond en Vrede, over de meest doelmatige wereldorganisatie.
Mijn inzending - een concrete verdragstekst met memorie van toelichting - ging
uit van een mondiale constructie volgens regionale indeling (continenten en
subcontinenten), met proportioneel geregelde invloed en stemmenaantal: dit leek me
reëler dan de amorfe Volkenbond (en later Verenigde Naties!). Tot een uitspraak is
het niet gekomen: van de circa honderd inzendingen is die van mij terechtgekomen
- zo vertelde later mijn vriend In ′t Veld - bij vijf uitgeselecteerde, en toen kwam de
Duitse inval en de vergetelheid.
Aan Serrarens en mij stond een dergelijke opbouw voor ogen. De grote strijd in
‘Europa’ ging toen om de keus tussen functionele (sectorsgewijze) aaneensluiting zoals de Engelsen en ook veel Nederlanders wensten - en een federatieve (algemeen
politieke) integratie: wij bevalen een combinatie van beide processen aan. Bij monde
van minister Van Boetzelaar verklaarde de regering, dat zij de richtlijnen van de aangenomen - moties tot de hare maakte. (Zitting 1947-48, - stukken 761.)
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Ook achteraf gezien vormde de Indonesische kwestie in die eerste bevrijdingsjaren
het hoofdprobleem. Niemand wilde dat zo: zij drong zich gewoon op.
Het was eigenlijk absurd, dat men het zo ver had laten komen: de wederopbouw
van het grondig verwoeste land, het probleem van de tienduizenden echte of beweerde
oorlogsmisdadigers/collaborateurs, het ging alles soms, wat de Haagse politiek betrof,
schuil achter het Indonesische vraagstuk.
Het was onze eigen schuld: een schuld van vijftig jaar.
In zijn zeer leesbare Souvenirs d'un Militant socialiste schrijft Emile Vandervelde,
de ‘patron’ van de Belgische socialisten, dat onze beweging in België eigenlijk
ongeïnteresseerd was in het koloniale vraagstuk, het antikolonialisme werd vooral
met de mond beleden. Dat was dan omstreeks 1890. Men was helemaal geconcentreerd
op de herziening van de Grondwet. ‘Om de waarheid te zeggen, interesseerden wij
ons veel meer voor de blanke slaven dan voor de zwarte.’
In Nederland was het net zo. Naast Troelstra was de romantische figuur van Van
Kol de voorstander van een fatsoenlijke koloniale politiek. Men moest méér voor
‘de inlanders’ doen; de Atjeh-oorlog was een misselijke zaak; in het algemeen moest
de defensiebegroting voor Indië sterk omlaag, enzovoort. Terecht schrijft Troelstra
dat er in de internationale beweging twee stromingen waren: die voor afschaffing
van de koloniale verhoudingen en die voor hervorming en verbetering daarvan. Ir.
Van Kol behoorde tot deze laatste groep.
En de voortreffelijke mensen die ik zelf nog gekend heb, gegroepeerd om het
tijdschrift De Locomotief in Semarang en om de Stuw: prof. Van Gelderen, Jo Stokvis,
ir. Cramer, later prof. Logemann, Jonkman? Het is een merkwaardig verschijnsel,
dat mensen die hun hele leven voor een bepaald ideaal hebben moeten vechten
(fundamentele gelijkheid van blank en bruin binnen het koninkrijk) moeilijker een
geheel nieuwe verdieping kunnen bereiken dan zij ‘die er niets van af weten’, zoals
ik zelf. Tot wat voor paradoxen dit zou leiden, zal hier later nog wel blijken. Op het
ogenblik gaat het hier om, dat in 1945 vrijwel alle Nederlanders verrast en geïrriteerd
waren over de vaart die de Oostaziatische evolutie en emancipatie in de bezettingsjaren
hadden genomen: dát moest er nu écht nog bij komen; wij hadden al zo veel aan onze
kop.
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Bij de aanduiding van de grote institutionele problemen, bij de opbouw van een
nieuwe buitenlandse politiek, bij de registratie van de Indonesische vrijheidsdrang
ben ik tot dusver van het uitgangspunt van dit boek afgeweken, namelijk de objecten
te laten zien door de ogen van het subject: mijzelf. Ik kruip nu weer in de materie en
ga dus terug naar wat ik beleefd heb in de eerste bewogen jaren na de oorlog. Maar
één ding moet toch nog gezegd worden: als wij, als ik zelf, de grote veranderingen
in maatschappij en staat zuiverder geplaatst hadden in het kader van de
historisch-economische maatschappijbeschouwing, dan was het ons gemakkelijker
afgegaan, dan zouden die veranderingen ons minder moeite en pijn hebben gekost;
dan hadden wij ons minder ‘conservatief’ opgesteld.
In 1945 ben ik dus tot fractievoorzitter gekozen van de grootste (of op één na grootste)
fractie van ons land. Kon ik die taak aan? Had iemand die taak geheel aangekund?
Ik heb het gedaan - de hele Indonesische crisis door tot 1951, dus bijna zes jaar. We
wisten toen nog niet, dat het normaal is dat een fractieleider dan wordt vervangen.
In ieder geval: ik wilde het niet weten. En dan: uit vier geheel heterogene groepen:
SDAP-ers, vrijzinnig democraten, christen-democraten en ‘daklozen’ (vooral
verzetsmensen) moest een werkbare en zoveel mogelijk eensgezinde fractie worden
opgebouwd. ‘Zoveel mogelijk’: dat is mij gelukt - door hetzelfde beginsel toe te
passen, dat ook uitgangspunt van de nieuwe PVDA was: het federalistische. Dit was
al één van de verschillen/geschillen met partijvoorzitter Koos Vorrink: terwijl hij
een strenge discipline voorstond (maatregelen tegen antiatoombom-mensen en
dergelijke), liet ik hen bij stemmingen over gewetenskwesties vrij.
Die geschillen met Koos! Het begon al dadelijk na mijn installatie. (Merkwaardig
is, dat we voor de oorlog, in het AJC-werk, best konden opschieten.) Toen ik in
november '45 gekozen was, verscheen er de week daarop in Elsevier een zogenaamde
‘kenschets’ van de journalist Piet Bakker over ‘de nieuwe leider van de SDAP’, dus
over mij.
Dat heeft Vorrink zich erg aangetrokken; hij schreef mij (schrijven... terwijl we
elkaar dagelijks zagen; láter heb ik me ook daaraan schuldig gemaakt), dat ik niet
moest denken dat ik het nu alleen voor het zeggen zou hebben, enzovoort. Het
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ergste was dat hij helemaal niet wilde geloven dat ik met het Elsevier-verhaal niets
te maken had: mijn laatste contact met Piet Bakker was van 1936, bij ons thuis in
Heerlen. Bijzonder slim heeft hij allerlei bijzonderheden, hem toen verteld, negen
jaar daarna te berde gebracht!
Koos dacht dus dat ik loog. Daar wilde hij niet van af. Het begin van onze nieuwe
verhouding in de politiek was dus tevens het einde.
Natuurlijk had ik voor de oorlog critiek op hem. Als vereerder van Hendrik de
Man had hij in de AJC allemaal griezelige-Duitse vormen (ook wel inhouden)
geïntroduceerd. Vandaar de ergernis van Bonger over hem! (Zie bijlage.)
Ik herinner mij dat hij op een AJC-‘treffen’ (alles Duits...) een stellage had laten
opstellen: vier onder-leiders stonden ieder op een verhoginkje en hij zelf nog een
stuk hoger, middenin en erbovenuit. (Even later had Mussert zoiets in Lunteren). In
een latere schets over culturele beïnvloeding schrijft prof. Ger Harmsen over de
Duitse invloed in linkse kring: ‘Een extreem voorbeeld vormt de verduitsing van de
AJC onder leiding van Koos Vorrink.’ Harmsen heeft zich in zijn proefschrift over
Blauwe en Rode Jeugd daarin verdiept. Volgens hem deden - alweer later - Koos
Vorrink en Paul de Groot ‘in fanatisme, onverdraagzaamheid en gebrek aan scrupules
niet voor elkaar onder’.
Het is mij niet mogelijk geweest, de tegenstelling tussen Vorrink en mij in culturele
achtergrond, levenswijze en politieke doelstelling te overbruggen. Heb ik er wel mijn
best voor gedaan? In ieder geval niet genoeg - tot schade van onze partij. Ik was een
Einspannler (om ook eens een Duitse term te gebruiken), werd als nogal pedant
beschouwd en de journalisten hadden een nieuw epitheton voor me gevonden: ‘hanig’.
Het Parool sprak - toen ik was teruggetreden - van ‘de al te persoonlijke politiek van
Van der Goes van Naters’.
Ze hadden allemaal wel gelijk. Ik kon goed samenwerken met Burger,
vice-voorzitter, en Posthumus, secretaris van de fractie. Maar verder moesten ze me
m'n gang laten gaan... wat ze niet deden.
Toen Max van der Stoel pas afgestudeerd was, bood hij mij zijn hulp aan voor de
buitenlandse sector; ik heb er nauwelijks gebruik van gemaakt. Ik herinner mij nog,
dat hij eens in de
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regen kwam aanfietsen ‘of ik nog wat had.’ Ik zei: nee, op het ogenblik heb ik niets.
Bij de voordeur! Dertig jaar heb ik er de pest over in gehad.
Merkwaardig is, dat ik met ‘onze mensen’ in het land heel erg goed overweg kon:
kerstvergaderingen in Amsterdam, I mei-bijeenkomsten overal; vergaderingen voor
het partijkader (congres en partijraad). O, wat zou het vervelend worden daar knappe
of suffige stukjes uit te citeren!
Ik wil een uitzondering maken voor mijn congresrede in 1947, omdat die buiten
het gewone kader viel. We hadden de regering Beel-Drees en ik had genoeg van de
eierendans van: deze regering steunen - en tóch haar aanvallen over bij voorbeeld
de Indonesische kwestie.
Ik heb mijn verhaal overdacht en geconcipieerd op een boot van Marseille naar
Caïro - en dat moet toch eerst even worden verteld.
De Interparlementaire Unie - ik heb haar al genoemd - vergaderde voor ′t eerst na
de oorlog in Egypte: het Egypte van de corrupte vunzerik koning Farouk. Maar goed,
koning Farouk wilde zich sympathiek maken en bood ons een luxe tocht naar, en
verblijf in, Luxor aan. In Caïro troffen wij Bertus Aafjes, die met dat circus had
rondgetrokken, waarover hij ook gepubliceerd heeft. Ik vond hem ontzaglijk aardig,
maar hij maakte een helemaal verhongerde indruk. We verzonnen toen in de
Nederlandse delegatie, dat Bertus onze ‘attaché culturel’ was - en dat hij dus mee
moest naar Luxor. De slaven van Farouk vonden dat best. We hebben samen uren
gewandeld door dit ‘oudste’ deel van Egypte en ik heb als het ware de bundel Het
Koningsgraf zien geboren worden.
Op een avond beklommen we bij maanlicht een ruwe, zwarte toren van de ruïnes
van Karnak. Er was geen leuning om het hoge platform en toen we naar beneden
stonden te kijken, kreeg ik plotseling het gevoel: O God, Bertus wil eraf springen.
Ik had van mijn vriend Meerloo (psychiater) wel eens gehoord, dat je tegen een
zelfmoorkandidaat nooit moet zeggen ‘doe het niet’, maar ‘ga je gang’. Ik gaf er een
wat andere draai aan en zei: ‘Ja, als we nu naar beneden springen, komen we in alle
kranten - maar het zou eigenlijk belachelijk pathetisch zijn.’ Geen commentaar - en
we daalden rustig af.
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Al weer in Wassenaar kreeg ik een lange brief van Bertus: ‘Je hebt er nooit een woord
over gezegd en ik ook niet, maar je had het dóór: ik wilde eraf springen, maar je hebt
tijdig voor een anticlimax gezorgd...’
Als mijn boek alleen maar een politiek relaas was (soms lijkt het er wat op!) zou
dit incident er natuurlijk niet in horen. Maar ik schrijf een subjectief verhaal en op
mij als subject heeft het een blijvende indruk gemaakt. Waarom? ‘Le Coeur a ses
raisons que la Raison ne connaît pas.’142
Wat deed ik nu op die lange bootreis via Athene naar Egypte?
Lassalle heeft in 1863 een ‘pleitrede’ gehouden, die hij noemde: Die Wissenschaft
und die Arbeiter; het was zijn levensdoel - zei hij - die twee zo dicht mogelijk bij
elkaar te brengen.
Nederland en West-Europa waren vijf lange jaren dichtgeklapt geweest en we
waren ons helemaal niet bewust dat de uitvindingen en ontdekkingen elders niet
alleen door waren gegaan, maar versneld door waren gegaan.
In de loop van '46 werd dat scherm opgetrokken en het waren heus niet alleen de
praktische toepassingen van de atoomsplitsing die ons verbijsterden. De techniek
was - alweer met sprongen de pas-op-de-plaats van het geestelijke en sociale denken
voorbijgestreefd. Nu, dit werd allemaal aan boord overdacht.
Mijn pleidooi op het partijcongres, niet alleen tot kennisneming van deze
wetenschappelijke verworvenheden, maar tot hun integratie in het moderne socialisme,
was een sprong in een vreemde materie: ná de ‘plannen’ van Hendrik de Man en
Hein Vos was de toekomstwetenschap bij ons blijven stilstaan en rapporten van Clubs
van Rome waren nog ondenkbaar. De rede wás te moeilijk, maar dat heeft de arbeiders
uit de tijd van Marx, Lassalle, Jaurès en Troelstra nooit afgestoten.
De groep-Vorrink maakte ijverig antipropaganda, maar de partijpers dacht er
anders over. De Utrechtse gastheren schreven later: ‘Weinig hoogtepunten’ ...‘maar
toen kwam ′s middags de rede van v.d. Goes van Naters... Mag “Stichtenaar” nu eens
eerlijk zeggen, dat deze een openbaring voor hem is geweest?... Hier stond een
socialist, die leefde uit zijn beginsel en trachtte dit te plaatsen in het geheel van de
verwarde en
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geteisterde wereld waarin wij, moegeslagen mensen, onze weg moeten zoeken.’
In een ander congresartikel werd gesproken van ‘de’ grote rede, in grote stijl.
‘Redevoeringen als deze houden lange jaren hun waarde... Het filosofisch middenstuk
is voor de hoorders die zich in het algemeen niet zeer met deze soort zaken bezig
houden, wat zwaar geweest. Dat was echter juist de bedoeling... Het was een rede,
de politieke leider der Partij waardig.’
A. herinnert zich nog, hoe Vorrink het applaus, dat toen volgde, onmiddellijk de
kop indrukte door te hameren en te zeggen dat er geen tijd te verliezen was.
De tegenstelling fractievoorzitter/partijvoorzitter werd nu - tot de uitbarsting begin
1951 - steeds scherper: persoonlijk én functioneel; maar zijn die twee wel te scheiden?
Als ik eens in telegramstijl de groeiende conflicten aangaf? Later kan dat allemaal
worden nagekeken in het rijksarchief... en dan zijn we er nú van af!
We moeten ons in de mentaliteit-Vorrink indenken met zijn ontembare eerzucht:
hij was nét niet minister geworden in het kabinet-Schermerhorn-Drees (dat was mijns
inziens handig gespeeld door Drees). Ze hebben hem toen ‘regeringscommissaris’
gemaakt voor de problemen, die uit bezetting/verzet voortvloeiden. Dat was vrágen
om moeilijkheden! Zulk een baan paste helemaal niet in ons staatsbestel.
Er kwam dan ook een zwaar conflict: Vorrink moest zijn ontslag nemen - maar
als partijvoorzitter bleef hij zijn grote zwarte auto plus
chauffeur-met-Duitse-uniform-pet aanhouden.
Toen kwam pas goed een vulgaire ‘strijd om de leiding’ los - waar ik zelf ook niet
genoeg boven stond.
De ‘partijvoorzitter’ (eigenlijk ook al een germanisme, dit woord!) was in
Denemarken no. I; hij was als zodanig minister-president (!). In Oostenrijk werden
de grote politieke besluiten genomen door de voorzitters van de twee grote politieke
partijen; het parlement had het nakijken - en dat was goed zo, vond Koos.
Enkelen zagen dadelijk in, dat eerst deze functionele vertroebeling moest worden
gezuiverd; de persoonlijke tegenstellingen zouden dan minder worden, althans van
minder belang.
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De meeste bestuurders durfden dat niet te zeggen. Wie wél durfde, wie altijd wel
durfde, was Thomassen, toen een van de secretarissen van de nieuwe partij.
Toen Vorrink in november 1946 - het ging nu over practische punten van
Indonesische en van buitenlandse politiek - weer te ver ging, schreef ik onder andere
dit aan het partijbestuur: ‘De praktijk én in het buitenland, én bij andere partijen in
Nederland, én in het verleden der tot de PVDA toegetreden partijen, zal, als die praktijk
als juist wordt aanvaard, tot zekere consequenties moeten leiden waardoor ook mijn
taak als fractieleider niet bemoeilijkt maar vergemakkelijkt wordt.’
In een nota van Thomassen werd de ‘vertroebeling’ scherp gesteld; een studie
werd ondernomen om tot betere verhoudingen te komen. Die studie heeft pas effect
gehad ná mijn aftreden.
In het jaar 1947 was het wel helemaal mis, en die toestand heeft zich toen nog vier
jaar voortgesleept.
Op het meest critieke moment van het Indonesisch conflict, het ingrijpen van de
Veiligheidsraad, gaf Vorrink hierover een verklaring af - zonder daar iemand in te
kennen - die de socialistische ministers niet konden pruimen. Even daarná herriep
hij die verklaring: in het partijbestuur durfde weer niemand daar wat van te zeggen;
ik zelf had er een venijnige correspondentie over.
In dezelfde maand stelde Koos voor, de zetel van de partij (traditioneel Amsterdam)
naar Den Haag te verplaatsen - om dichter bij de ministers en de ambtenaren (!) te
zijn. In afwachting zou ‘het bureau van de partijvoorzitter al vast naar Den Haag
gaan’, ‘zijn hoofdkwartier’, zoals de secretaris - die daarin echt geen zin had - het
sarcastisch uitdrukte (Vorrink zelf woonde al in Den Haag om persoonlijke redenen).
Het ‘bureau van de partijvoorzitter’ - een orgaan, dat de partijstatuten natuurlijk
niet kenden - zou dan in verbinding gebracht kunnen worden met mijn fractiebureau;
die verbinding zou dan - als nieuwe baan - kunnen worden verzorgd door dochter
Irene, dertig jaar later minister van volksgezondheid.
Dit onbekookte plan is wél stevig de grond in geboord, maar de ressentimenten
werden steeds groter.
De zaak liep helemaal verkeerd in het eind van 1950; niet op de Indonesische
kwestie, maar op de Nieuw-Guineapolitiek,
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waarover geen mens iets goeds kon zeggen; dát hadden wij met elkaar gemeen.
De zaak zelf: moet ik dat nu hier gaan herhalen?
Op de ronde-tafelconferentie in 1949 was het vooral minister Van Maarseveen
die behagen schepte in een expres dubbelzinnige tekst, waaruit de Indonesiërs wel
móésten afleiden, dat de overdracht van Nieuw Guinea alleen maar een kwestie van
fasering was - en dat die binnen één jaar zou gebeuren. In dat licht is dan de - lichte
- Nederlands-Indonesische Unie met hun instemming tot stand gekomen (ik kom
hierop nog terug).
Ná dat jaar bleek, dat Drees en Luns hier niet over peinsden. Nieuwe spanningen,
nieuwe oorlogstoestand, nieuw beroep op de Verenigde Naties. En, ook, de dreigende
ondergang (dat wil zeggen weigering van ratificatie) van de Nederlands-Indonesische
Unie, waaraan ik, zoals aan zo veel andere nieuwe vormen van internationale
samenwerking, mijn hart verpand had.
Op 8 december 1950 besloot mijn fractie - die deze ongerustheid deelde - tot een
ongebruikelijke stap: niet een interpellatie... die alles direct op straat zou leggen,
maar een gemotiveerde brief aan minister-president Drees. Ik sprak in die brief over
een oplossing ‘het koste wat het kost’, en dát was inderdaad de wens van de fractie.
De verdere inhoud van de brief doet nu niet meer ter zake: overdracht ‘de jure’ aan
Indonesië; voorlopig Nederlands beheer over het gebied; loopt dat alles mis, dán de
zaak voorleggen aan een ‘internationaal forum’ van de landen van de Zuid-Pacific.
Afgesproken werd, dat die brief aan Drees niet zou worden gepubliceerd; in dat geval
zou er met Drees niets te beginnen zijn. Wij kenden hem.
Er gebeurde helemaal niets - behalve dan, dat uit Indonesië zelf het bericht kwam,
dat dit land tegen het einde van het jaar de Unie zou opzeggen, dat wil zeggen de
ratificatie afwijzen.
Ik heb toen persoonlijk op 23 december 1950 een - nooit gepubliceerde - brief
geschreven aan onze vriend Mohammed Roem, toen ambassadeur van Indonesië in
Den Haag. (Hij resideerde in Wassenaar; wij zagen hem veel):
‘Beste Roem,
Wij zijn erg bezorgd over de Nieuw Guinea-affaire nú. Zou jij - onder vier ogen
en onofficieel - niet eens met Drees persoonlijk kunnen spreken; als ′t kan spoedig?
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Dat zou goed kunnen werken, m.i. Natuurlijk sta ik ieder ogenblik tot je beschikking
als ik ergens mee kan helpen. Enfin, dat weet je wel!
Met de Djoemhana′s tóch prettige rustdagen toegewenst, ook door Anneke.
Veel hartelijke groeten’ enzovoort.
Ik druk dat briefje nú af, omdat fractie en pers kalmweg beweerden, dat mijn volgende
stap alleen maar ‘een publiciteitsstunt’ was, ‘ijdelheid’ en dergelijke.
In werkelijkheid had ik ontzettend de pest in, dat de Nederlands-Indonesische
Unie dreigde te verdwijnen; zoiets als later mijn gevoelens (en mijn rothumeur)
iedere keer dat de EEG - ook zo'n nieuw institutioneel avontuur - gevaar liep.
Wij thuis hadden dus - door mijn toedoen - afschuwelijke feestdagen en ik voelde,
dat ik niet weer zinnig in januari aan de slag kon gaan, als ik niet een paar dagen van 2 tot 8 januari - eruit zou gaan, en dat zou dan zijn in onze geliefde en van
Limburg uit zo vertrouwde Ardennen. Ik vertel dat hier, omdat, toen het befaamde
interview (dáárom gaat het hier), verschenen was, Drees zei: ‘Van der Goes begaf
zich toen naar het buitenland’ en Goedhart: ‘Van der Goes is toen ondergedoken.’
Goed; de dag voor ons vertrek heb ik twee dingen gedaan: een artikel geschreven
voor Het Vrije Volk ‘Open deur naar Nieuw Guinea; verzoening van standpunten is
zeer wel mogelijk’ - voor de Nederlandse lezers... en een interview gegeven aan de
man van het Indonesische persbureau Aneta voor de Indonesische counterparts.
Het kranteartikel leverde hoegenaamd geen moeilijkheden op. Merkwaardig! Het
beruchte interview ging namelijk niet verder, - tenzij... Tenzij men geschokt was
door de zin: ‘Wij zijn in beginsel niet afkerig van hernieuwde onderhandelingen op
basis van soevereiniteitsoverdracht over Nieuw Guinea aan Indonesië’; dit dan echter
onder de voorwaarde: ‘Voortzetting van het Nederlandse beheer voor de eerstkomende
dertig jaar’: de formule van de fractiebrief aan Drees!
Hoe dan ook: nú brak de storm los. Ik had dit interview willen geven voor
Indonesisch gebruik, namelijk om hen tot een afwachtende houding te bewegen voor
wat betreft het verbreken van de Nederlands-Indonesische Unie. Daarom had ik de
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man van het Indonesische persbureau uitgenodigd; hij was vergezeld door een
ANP-journalist en iemand van Het Parool. (Ik dacht: als hij dat prettiger vindt:
accoord.)
Na het interview bleven de heren wat praten; het was al laat in de avond en zij
wachtten op vervoer (hun auto deed het niet). Bij een glas wijn - zoals dat heet kletsten we door en een van hen vroeg mij: zoudt u daar een kabinetscrisis voor over
hebben? Ik zei ‘ja’ - en voegde er niet meer aan toe: ‘Dit is nu off the record.’
De volgende ochtend gingen we dan naar Erézée; ik had het interview dus niet
meer nagekeken...
Na een dag of vier werd ik opgebeld: er was grote herrie over wat ik gezegd had
- en die avond (het was 8 januari 1951) was er een spoedzitting van het partijbestuur.
Ik kwam er nog juist op tijd en werd een beetje bekeken of ik melaats was: een
eigenaardige sensatie!
In een verklaring deed het partijbestuur net, of het achter de fractiebrief stond
(overdracht van Nieuw Guinea aan Indonesië; langdurig Nederlands beheer), maar
in feite zwenkte het naar het - nu niet meer te realiseren - standpunt van de regering;
overdracht aan de Nederlands-Indonesische Unie, subsidiair internationale
bemiddeling.
Ik heb zelf, op hun verzoek, mij bereid verklaard, ‘misverstand’ over het interview
uit de weg te ruimen. Dit misverstand zou dan vooral gelegen hebben in ‘in het
interview gelegde accenten’ én in het overseinen van wat ik ‘off the record’ had
gezegd over een eventuele kabinetscrisis. Daar kwam dan nog bij, dat men graag zag
dat ik zou verklaren, dat ik het interview zonder overleg met partijbestuur of fractie
had gegeven. Dat wás zo: wie overlegt nu vooraf over een interview, over vragen
die nog niet bekend zijn?
Ik had die rectificatie-van-niets natuurlijk nooit moeten geven. Maar: in de eerste
plaats stond ik erg zwak, doordat ik de ontwerptekst van het interview niet had
afgewacht, en in de tweede plaats nam ik op die vergadering, waar ik zó maar indook,
aan, dat er een stevige politieke ruzie met andere partijen was uitgebroken. Eerst
later, na het ondertekenen van de verklaring, constateerde ik dat daar niets van waar
was!
Wat ik mij op deze vergadering het meeste aantrok, was dat Drees van een
‘dolkstoot in zijn rug’ had gesproken; een han-
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delwijze, die ik altijd afschuwelijk had gevonden, en nu werd ik - voor het eerst van
mijn leven - zelf daarvan beticht! (Later ontkende Drees deze kwalificatie; maar
Drees ontkent veel en makkelijk.) Die dolkstoot was dáárom zo erg - vond Drees omdat het kabinet zich in die decembermaand al bijna in een staat van crisis bevond:
de liberale minister Stikker nam over Nieuw Guinea een heel wat realistischer
standpunt in dan Oud en zijn liberale Kamerfractie. De crisis is er inderdaad gekomen.
Stikker, niet meer gesteund door zijn mensen, nam ontslag - en daarmee werd het
hele kabinet demissionair.
Van die hele dreigende crisis heeft Drees mij nooit één woord verteld! In het
rijksarchief zal men binnenkort de dramatische correspondentie kunnen nalezen:
mijn heftige verwijten, dat hij de fractievoorzitter nooit inlichtte en de samenwerking
altijd weer van één kant moest komen - en zijn ‘excuus’, dat hij gemerkt had dat wat
hij vertrouwelijk aan de fractie meedeelde, de volgende dag in Het Parool stond!
(Om informatie in het plenum van de fractie had ik hem niet gevraagd.)
Vorrink had deze paar dagen niet stil gezeten, dat bleek op de buitengewone
fractievergadering, even later. Hij had de zaak zó geënsceneerd, dat mijn hoofd als
voorzitter moest vallen - en het viel.
Waren er dan nog meer grieven over mijn beleid? Die waren er en ik heb ze altijd
genegeerd; ik heb steeds gedacht, dat die tot de natuur der dingen behoorden. Ik was,
in de debatten, ‘hanig’; ik schreef te veel op mijn eigen credit; ik was een
‘Einspannler’, kon slecht het werk verdelen en deed het liever allemaal maar zelf
(dit was waar...). Het Parool - dat veel aan mijn val heeft bijgedragen - schreef, dat
er geen ‘leiding’ van mij uitging. Dat trok ik mij wel aan, tot dat Het Parool later
over mijn opvolger, Jaap Burger, precies hetzelfde zei.
Hoe dan ook: het Nieuw Guinea-interview was aanleiding, de oorzaak lag bij een
veel langer bestaand gevoel van onvrede. Vorrink had gezorgd, dat op die avondlijke
fractievergadering over mijn beleid ook het Eerste Kamerlid Van de Kieft aanwezig
was als deskundige in perszaken. Hij verklaarde braaf dat het ongehoord was dat een
politicus de tekst van een interview niet nakeek. Weliswaar had Vorrink dit zelf vier
jaar eerder, in de echte Indonesische crisis, óók nagelaten, zodat hij zich in het
partijbestuur moest verontschuldigen en zijn tekst moest
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‘corrigeren’, dat wil zeggen verdraaien - maar geen enkel partijbestuurslid durfde
daaraan tóén consequenties te verbinden.
Het liep in de fractie anders, nu het mij betrof. Ik heb eerst een uiteenzetting
gegeven over wat mij in die zes jaar had bezield. Dit naar aanleiding van een brief
van Vorrink, waarin hij het had over mijn ambitie om ‘Adenauertje te spelen’. Ik
heb - van eerzucht gesproken - in 1933 het Kamerlidmaatschap geweigerd, omdat
ik mijn taak in Limburg wilde afmaken. In 1946 heb ik eerst de portefeuille van
justitie en daarna het aanbod van Beel voor het commissarisschap in Utrecht
geweigerd, omdat ik mijn taak: de consolidatie van de nieuwe PVDA-fractie, wilde
afmaken. In 1945 bracht ik in de nieuwe fractie een element dat uit mijn roeping
voortvloeide, namelijk in het voetspoor van Lassalle-Jaurès-Troelstra, naar een juiste
staatkundige vormgeving te streven, die adequaat was aan díé fase van economische
ontwikkeling: mijn ideeën over de Leiding van de Staat. Ik kwam tot initiatieven,
die ik ook achteraf als constructief beschouwde: de moties Van der Goes/Serrarens
(federalisme/functionalisme); de enquête Regeringsbeleid 1940- 1945; het voorstel
tot hervorming van het Kamerwerk (commissiestelsel); de lichte Unie met Indonesië.
Het was een ondankbare taak, zich altijd te moeten richten op de politiek van Drees
- en zó tot compromissen te komen. De onlustgevoelens hierover richtten zich tegen
mij.
Ik heb nog in het bijzonder aandacht gewijd aan de onderhandelingen met Beel
in 1946 (‘het nieuwe Bestand’) en aan de kabinetsvorming in 1948 - waarbij door
Romme én Drees het nieuwe Bestand werd begraven. In dit bijzonder moeilijke jaar
ben ik erin geslaagd de fractie bijeen te houden, ook in de Indonesische kwestie.
In 1949 kwamen naar voren: de assemblée van de Raad van Europa - ik was van
het begin af aan afgevaardigde -, de Interparlementaire Raad van Benelux én de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie... waarbij ik, mij afzettende tegen de ideeën
van Romme, gewaarschuwd heb tegen een corporatieve ontwikkeling. Ik heb niet
weinig bijgedragen tot het aftreden van Sassen - die als minister van overzeesche
gebiedsdelen een desperado-politiek wilde voeren inzake Indonesië. Wat de
toekomstige verbindingen met Indonesië aangaat: het ging om een Unie, die behoorde
tot het staatsrecht (Romme) of tot het vol-
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kenrecht (ikzelf).
De gehele ronde-tafelconferentie in dat jaar, die ik van begin tot eind meemaakte,
was aan die vormgeving gewijd. In december 1949 kwam de soevereiniteitsoverdracht
- en de Unie werd ‘supranationaal’, dus een volkenrechtelijke organisatie.
In 1950 maakte ik actief deel uit van de Grondwetscommissie; ik diende een nota
in over ‘staatsvernieuwing’. In de Nieuw Guinea-affaire heb ik getracht, de idee van
een condominium ingang te doen vinden, zo lang dat nog kon. De Indonesiërs wilden
wel, de Nederlanders (ook de eigen partijgenoten) niet. Al deze zaken - en mijn
eigenzinnigheid daarin - groeiden uit tot een echt conflict; conflict waarvan - mag
ik nu wel zeggen - ik mij zelf tot slachtoffer had gemaakt. Ik wist die avond hoe de
kaarten lagen, stelde mijn functie ter beschikking, droeg het voorzitterschap over
aan vicevoorzitter Burger en ging naar huis.
Een paar uur later kwam secretaris Posthumus mij het resultaat vertellen. De
volgende ochtend vond ik een snippertje papier in mijn bus van Jaap Burger - die
mij de raad gaf om nu niet ook maar als Kamerlid te bedanken. Voor die raad ben
ik hem, een kwart eeuw later, nog dankbaar. De banden tussen ons drieën zijn altijd
gebleven.
Dit klinkt allemaal wat theatraal! Ik vind trouwens de laatste tien bladzijden van dit
boek nogal ichhaft en pathetisch; ik doe daar iets wat ik mij voorgenomen had, niet
te doen. Het is niet zo erg, dat het honderd procent ego-document is, maar ik kom
hier nog steeds niet boven de stof uit. Het is een apologie - en ik heb toch verklaard
de pest te hebben aan Herinneringen, die zich hierop toespitsen. Ik heb mij zelf (weer
opnieuw!) verzwakt: een kluifje voor de critici.
En tóch blijft het staan!
De dichter Nijhoff heeft eens gezegd, dat de gedachten zelfs van de grote
kunstenaars niet altijd oorspronkelijk zijn: ‘Theologische, politieke en
maatschappelijke begrippen ontleenden zij aan de heersende opvattingen van hun
tijd. Maar zij maakten die voor de zintuigen waarneembaar - en meer kan een
kunstenaar niet doen.’ Wat voor de kunstenaar geldt, geldt ook voor de biograaf. Ik
geloof nu wel iets van het onbehagen, de twijfel, de compromissen, de
dubbele-bodempolitiek, de onmacht van
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1945-1950, zintuiglijk waarneembaar te hebben gemaakt.
Nu waren er niet alleen maar negatieve dingen, zoals verderop bij de bespreking
van deze herstelperiode zal blijken. Dat was ook in mijn eigen leven niet het geval!
Ik was inderdaad dikwijls over mijn toeren! Ik herinner mij nog, hoe ik in die tijd
mijn dagelijkse vermout om zes uur ‘om bij te komen’ mengde met jenever. Terwijl
ik die drank eigenlijk haat! A. maakte na een paar maanden hier een eind aan. Dat
ik toen geen hartinfarct heb gehad - een soort beroepsziekte voor politici - was alleen
te danken aan mijn onmogelijk driftig karakter: na een groot aantal g.v.d.′s was ik
eroverheen.
′s Zondags gingen we altijd in het stiltereservaat Meyendel wandelen. ′s
Zondagsochtends las ik - jaren achtereen - Dante, in die prachtige uitgave met tekst
en vertaling naast elkaar en commentaren van onze oude vriendin Willemien Kuenen.
Ik heb de hele Inferno zo doorgenomen, weinig van de Purgatorio, en weer méér van
de Paradiso. (Men zegt altijd, dat de ‘lezersdichtheid’ respectievelijk 100-10-I is;
dat ging voor mij niet op.) Lectuur in bed - als ′t niet ál te laat werd - bestond uit de
brieven van Vincent van Gogh, de gedichten van Dèr Mouw (‘Adwaita’) of romans
als Les Thibaults van Roger Martin du Gard. In de zomer: of de Alpen of naar voor
die tijd nog buitenissiger oorden. Op de tastbare moeilijkheden in de politiek na was
ik heel erg gelukkig, zoals ik altijd geweest ben.
Maar eerst nu iets over de follow-up van deze crisis van begin 1951. Ik bedoel de
crisis in onze fractie. De regeringscrisis - waarvan Drees dus wist, dat zij wel móést
komen, maar waarover hij ons in geen enkel opzicht inlichtte - had een vrij kalm
verloop, zéker voor ons. De schuldige was in dit geval de VVD.
Nu, er kwam natuurlijk een gevarieerd koor van persstemmen. Het Vrije Volk dat mij lang niet altijd goed gezind was geweest - schreef onder het hoofd:
Teruggetreden: ‘Eerst na rijp beraad heeft de fractie van de Partij van de Arbeid het
ontslag van haar leider aanvaard. Bij dit beraad heeft ongetwijfeld de wens een rol
gespeeld, Mr. v.d. Goes van Naters voor het werk in de Kamer, waaraan hij als
deskundige b.v. op het gebied van de hervorming van ons staatsrecht zo waardevolle
bijdragen heeft geleverd en nog zal kunnen leveren, te behouden. Wanneer Mr. v.d.
Goes deze wens zal willen vervullen,
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zal hij dit mogen doen in het besef, dat hij aan het Parlement en aan onze Partij meer
geeft, dan men op het ogenblik misschien van hem had mogen vragen. En daarvoor
zal hem dank verschuldigd zijn.’
Aardig; maar wat schreef men in die dagen plechtstatig! Ook Het Parool sprak
van ‘dank en waardering’: dat ging dan om mijn ‘constructieve politiek’, om ‘het
verzoenen van tegenstellingen’ (wás het wel verzoenen?), en het vermogen ‘om snel
te improviseren en creatief te denken.’ Kort en goed: een eersteklas begrafenis.
De partij had mij even daarna afgevaardigd naar het congres van de (socialistische)
Saragat-partij in Milaan - en ik verbond daar een lange reis aan, langs Parma, de
republiek San Marino, Rimini en Ravenna, om mijn bittere gevoelens kwijt te raken.
Nu, dat lukte wel: au fond ben ik misschien vrij oppervlakkig. Vier volkomen
heterogene herinneringen aan die eenzame reis komen bij mij op. De middag na de
sluiting van het congres ben ik dadelijk naar de kust van het Lago di Como gegaan,
om me met het kleine bootje te laten overzetten naar het stadje Varenna. De bootsman
kwam pas na enig geroep: Charon, die me de Styx zou overzetten! Ten slotte bleek
hij helemaal niet zwijgzaam te zijn: hij was óók lid van de Saragat-partij - en omhelsde
me uitvoerig; jammer dat hij zo naar knoflook rook.
De splendeur van de mozaïeken van Ravenna; ik wist niet, dat goud zó mooi kon
zijn!
In San Marino - met instituties, voor een institutionalist om van te smullen ontmoette ik een Sanmarijns burger, met nóg mooiere diplomatieke papieren dan ik
zelf had: hij was ambassadeur van San Marino bij de Soevereine Orde van Malta.
Nooit zag ik een zo charmante gangster.
Ja - San Marino: rijk door postzegelprostitutie en Casino. Er was de eerste avond
een klassiek concert. Het orkest bestond uit vergrijsde musici, zoals dat in zo'n soort
badplaats hoort. Maar de dirigente was een ‘wonderkind’ van twaalf; nóg
kinderachtiger aangekleed dan bij die leeftijd past. In het begin deed het orkest
volkomen onwillig: vernederende flauwe kul, zo'n kind; men kon ook Beethoven
spelen zonder haar.
Maar toen gebeurde er een klein wonder: het kind dirigeerde, zoals ik het nog
nooit gezien heb. (Ze zal wel vroeg doodgegaan zijn, vrees ik.) En het orkest kon
niet anders dan háár
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wil uitvoeren. Het werd een triomf voor écht leadership - dat niet aan leeftijd gebonden
is! Voor al het verdere moois dat ik toen zag en voor de dertig buitenlandse reizen
daarna: zie de gidsjes.
Vóór mijn vertrek schreef ik een brief aan de Kamervoorzitter, die op de eerste zitting
na het reces - 16 januari 1951 - werd voorgelezen.
‘Hooggeachte Voorzitter,
Er is om mijn persoon als fractieleider enig rumoer ontstaan in verband met een
interview dat ik op 3 januari, juist voor ik, oververmoeid, enkele dagen rust zou gaan
nemen, aan de pers heb verleend, en dat ik, omdat het mijn mening niet zuiver weer
gaf, na mijn terugkomst heb moeten rectificeren.
Om de persoon van een fractieleider mag nooit het minste rumoer ontstaan. Dit
schaadt het hoge morele gezag dat hij in een parlementaire democratie moet kunnen
uitoefenen. Ik heb hieruit de consequentie getrokken en treed vanaf heden terug als
voorzitter van de Tweede Kamer-fractie der Partij van de Arbeid. Ik verzoek U, reeds
met de benoemingen heden voor de Centrale Afdeling hiermee rekening te houden.
Met de meeste Hoogachting.’
Het is moeilijk, in zo'n conflictsituatie na te gaan wat je helemaal of maar een beetje
meende. De tweede alinea van deze brief meende ik helemáál.
Met dat al was deze job toen wel wonderlijk geregeld - of niet geregeld. De
‘partijvoorzitter’ kreeg een behoorlijk salaris als zodanig, plus zijn salaris als
Kamerlid, plus alle autokosten (plus chauffeur, zoals we zagen); de fractievoorzitter
kreeg zijn Kamersalaris en verder niets; o, ja, f 300,- per jaar voor het vele typewerk.
Ik vond het mijn taak in Den Haag veel contacten te leggen met de buitenlandse
vertegenwoordigers: Europa, Nato, Derde Wereld (die naam bestond toen nog niet)
én met bij voorbeeld Joegoslaven en Polen. Voor we het wisten, stonden we op het
befaamde Haagse lijstje: de cocktailuitnodigingen waar alle Haagse
advertentieblaadjes van smulden. Natuurlijk deden A. en ik terug: ‘wij ontvingen’.
Dat allemaal, plus de auto voor erg
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veel spreekbeurten en vergaderingen, uit eigen beurs.
Als je in Den Haag ook maar iets waard wilt zijn, moet je op die cocktails heel
erg schelden! Wij vonden die contacten - mits je er telkens een paar uitpikt en dan
écht probeert elkaar te begrijpen - leuk. En dan de vele vertegenwoordigingen in het
buitenland zelf; de bijeenkomsten, hier, met alle mogelijke ‘nevenorganisaties’!
Mijn opvolgers - Donker, Burger, Nederhorst - die veel meer faciliteiten ontvingen,
hebben het ook niet veel langer kunnen uithouden dan ik zelf. Een troost? Nee,
helemaal niet. Gebrek aan solidariteit kan nooit troosten.
Ik had mijn aftreden meegedeeld aan een aantal ambassadeurs met wie ik bevriend
was - mét de mededeling, dat ik wel de buitenlandse contacten bleef behartigen (toen
de Kamervoorzitter niet meer als zodanig voorzitter van de vaste commissie voor
buitenlandse zaken was, werd ik dit). Terug uit Italië vond ik hartelijke brieven van
de ambassadeurs van India, Frankrijk, Engeland en de Verenigde Staten, en ook
aardige reacties van Denis Healey van de Labour Party - en ten slotte van Max van
der Stoel, van freule Wttewaal van Stoetwegen en van staatsraad Anton de Block.
Nog eenmaal moet ik op dit kleine levensdrama - en op deze interessante toepassing
van ongeschreven parlementair recht - terugkomen: op het partijcongres van 8 februari
1951 in Rotterdam.
Het was precies een maand na de herrie en na de kabinetscrisis - waarbij de PVDA
op rozen zat. Ik heb toen zelf over ónze minicrisis gesproken: aan een lid van het
partijbestuur kon niemand dat beletten. Zelf was ik erdoor getroffen, dat er alleen
maar tactische verschillen waren tussen de (toen niet meer geheime) door mij
geredigeerde brief van de fractie aan Drees, mijn stuk in Het Vrije Volk én het beruchte
interview. Ik voelde dat het congres dit ook zo ervoer. Mijn ‘mea culpa’ lag dan ook
ergens anders: mijn veel te persoonlijke reacties, waar de fractie genoeg van had
gekregen. Ik haalde een brief aan van Jan de Roode aan Troelstra: ‘Laat, als het
enigszins kan, al wat persoonlijk is, langs je heen glijden.’ Troelstra kon dat niet
altijd; ik kon het nooit.
Ik benijdde Romme,154 die zonder tegenspraak kon spreken over zijn ‘persoonlijke
centrale verantwoordelijkheid’. Bij hém
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was er een niet alleen maar negatieve opvatting over gezag. Dat moest bij ons ook
kunnen! Ik kon, nu helemaal vrijstaand, dit accentueren en dus de zaak van mijn
opvolgers dienen: ‘Misschien houden die het dan langer dan zes jaar uit.’
Ik ben geëindigd met een thema dat de o zo christelijke Banning meer lag dan mij:
‘Je moet een Offer [hoofdletter] kunnen brengen; welnu, ik heb dat Offer gebracht!’
Daverend applaus dat zelfs Vorrink niet kon stuiten. Ook achteraf vind ik het een
geweldig goed verhaal; ik had ook al mijn doelstellingen vermeld (teamvorming,
staatsvernieuwing, wetenschappelijke politiek enzovoort) die ik hiervoor al heb
genoemd, en dat ging erin. Maar over dat ‘Offer’ had ik niet moeten praten; zelf
word ik van ‘Offers’ kotsmisselijk.
Bij de hierna volgende verkiezingen voor het partijbestuur - altijd een goede
graadmeter - hoorde ik bij de zes, die meer dan 2000 stemmen kregen: het optimale
aantal stemmen was 2635.
In het soms zo critische Vrij Nederland staat over mijn aftreden een aantekening
van Johan Winkler, die mij ook nu nog wel treft. Dit ‘afscheid op het Congres,’
schrijft Winkler, deed hij ‘op een nobele, waardige wijze, die trof en ontroerde. Hij
deed het met een opsomming van wat hij bereikte en had willen bereiken, die
imponeerde. De speech had niveau en was oprecht. Die twee dingen zijn tegenwoordig
zeldzaam’.
Op die oprechtheid behoef ik dus alleen maar een restrictie te maken voor de
‘Offer-gedachte’; verder was het écht wel zo.
A. vond, dat mijn aftreden een ‘God′s send’ was; ik kon me nu helemaal wijden
aan de grote institutionele vraagstukken, aan Raad van Europa en, even later, aan
het Europese Kolen- en Staalparlement, én aan de natuur- en milieubescherming.
Op al die gebieden zal ik vertellen wat mij het meest getroffen heeft, of wat ik,
achteraf, het meest waardevol vind.
Maar wie het allemaal precies wil weten moet de boekdelen van prof. Duynstee
maar raadplegen of een tocht maken naar het labyrint van het rijksarchief in Den
Haag.

Eindnoten:
132 Nú, 1980, wordt dan eindelijk een Kaderwet voor het hele milieuprobleem aangekondigd!
133 De uitspraak van Gény: ‘De sociale materie waarmee de jurist werkt vormt een deel van de
Rechtswetenschap.’
142 ‘Le Coeur a ses raisons que la Raison ne connaît pas’: De zaken die het Hart aangaan hebben
hun eigen redelijkheid.
154 De positie van Romme: zie blz. 114/115 van het boekje over Drees (1980): ‘De fractieleider
deed ′t in die tijd. Wat-ie deed? Alles! Zo'n fractie was heel gemakkelijk toen. Ik kan ′t ook niet
helpen.’
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VII Den Haag - Indonesië - Den Haag
De politieke oriëntatie van Nederland in die eerste naoorlogse jaren moet
heroverwogen worden. Ook ik ben veel te onvolledig geweest.
Het vorige hoofdstuk had trouwens tóch nog te veel het karakter van een apologie.
Veel te veel. Een bekend staatsman van nú zou zeggen: ‘Ik voel - wat er gebeurd is
- als een nederlaag.’ Dat valt bij mij nogal mee! In ieder geval is er nu verder geen
sprake meer van apologie. Ik moet me, integendeel, wapenen tegen het gevoel (én
de suggestie), dat ik het allemaal nogal goed heb gedaan.
Niemand is zich er in 1945-1955 van bewust geweest dat we, uit een nauwe koker
komende, nog niet goed konden zien in het felle licht van de wereldemancipatie.
(Niemand? Iemand als Schermerhorn wél.) We hadden ook zelf nog niet door, dat
we allemaal - en zeker de mensen uit het verzet en uit de kampen - getraumatiseerd
waren en aan een ‘syndroom’ leden... zoals dertig jaar later is uitgevonden. (Hadden
we het toen wél geweten, dan had dat ons over veel stommiteiten kunnen troosten.)
Nú gaan álle dossiers ineens open, zowel in binnen- als buitenland: dat over de
maatschappelijke stroomversnelling naar een meer egalitaire wereld; dat over
Indonesische en overige Aziatische en Afrikaanse emancipatie die we pas konden
volgen, toen zij al halverwege was; dat over de integratiedrang naar grotere dan
nationale eenheden, of, liever gezegd: over het faillissement van de nationale
suprematie in alle delen der wereld.
Er zijn, gelukkig, over alle drie gebieden nu uitgebreide studies voorhanden. Ieder
weet ze te vinden, dus ik zal er maar zelden naar verwijzen. Maar ik wil wél vertellen
hoe ik zelf die ontwikkeling ervoer. En dát is interessant - niet om mijn persoon,
maar om de plaats die ik in die jaren innam: óf zelf actief, óf inside-waarnemer.
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Nog maar juist ontwaakt naar de vrijheid kreeg ik met drie kabinetsformaties te
maken: die van 1945, 1946 en 1947.
Het was een tijd van economische vernieling, maar met het plezierige gevoel van
‘het dieptepunt is nu bereikt; het kan alleen maar beter worden’. Het wérd ook steeds
beter en de socialistische verwachtingen waren gespannen: ‘nationalisatie Nederlandse
Bank’ (door ons ten onrechte ‘socialisatie’ genoemd); ‘socialisatie van het mijnwezen’
(door een later door Beel benoemde commissie - er was duidelijke ‘culpa in eligendo’
- de grond in geboord); 157 ‘publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie’ à la Vos (het werd
een roomse belangenorganisatie van Van der Ven, professor in het Tilburg-van-toen);
het ‘Centraal Planbureau’, een bestuurlijke constructie waarvan wij veel verwachtten;
het werd later terugverwezen naar het territorium van de statistiek.
In de benadering van al deze nieuwe denkbeelden werkte het feit dat na 1945
algemeen werd uitgegaan van het harmoniemodel van de maatschappij verlammend
- of verzoenend, zo men wil. ‘Werkgevers en werknemers hebben elkaar bij het
puinruimen nodig,’ zei Stikker - en Drees zei het hem na.
Wat zou er gebeurd zijn als landsbestuur en bevolking het veel later weer
geaccepteerde polarisatiemodel al bij de wederopbouw hadden aanvaard - zoals
onder andere de eenheidsvakbeweging propageerde?
Die wederopbouw zou langzamer zijn geweest - maar misschien wel rechtvaardiger!
Het zat er eenvoudig niet in om aan de bevolking voor te houden: ‘liever stakingen
dan boter’, zoals een caricatuur in Paraat van juli 1945 het formuleerde.
Verzoening - ook een beetje à la Nederlandse Unie/Volksbeweging/dominee
Banning - dát werd het wachtwoord. Hebben A. en ik niet, in die tijd, Koos Vorrink
horen roepen: ‘Wij zijn allen kinderen van één Vader!’
Dit waren zo de riemen, waarmee ik in die tijd als fractievoorzitter moest roeien.
En het werd al gewaagd gevonden toen ik, in die hoedanigheid, onze houding
tegenover het kabinet formuleerde als critisch-constructief. Dit moest dus gesteld
worden tegenover het parool van Vorrink: ‘door dik en dun de regering volgen’.
Aan de kabinetsformatie 1946 heb ik nogal wat persoonlijke
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herinneringen, die misschien waardevol kunnen zijn. Beel, die de centrale figuur
werd (de KVP was weer de grootste partij geworden), was een merkwaardige man.
Hij ‘toonde’ helemaal niet, met dat grote kale hoofd en een gestalte die daar niet bij
paste, maar hij was een knappe man, een beminnelijke man en een fatsoenlijke man.
De pers is blijkbaar ongevoelig voor die niet zo spectaculaire kwaliteiten; men rolde
over hem heen.
Veel aandacht is besteed aan zijn benoeming, in 1948, na zijn premierschap, tot
Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in Indonesië. Moest hij nu zo nodig?
Ieder, die iets gezien heeft van de tragische huiselijke omstandigheden waarin het
echtpaar Beel leefde, begrijpt zijn verlangen naar een - tijdelijke - vlucht. Hij wist
dat het een vlucht was, hij heeft het mij ook zo uitgelegd. Maar het werd hem te
machtig. Wie heeft dán nog iets te beweren? (Alleen de journalisten, natuurlijk.)
Beels kwade geest in Indonesië was generaal Spoor, een griezel. De laffe jongens
van z'n persdienst holden achter hem aan. Ik heb een aantal foto′s van het bezoek
van de fractievertegenwoordigers aan Batavia. Al die foto′s werden zó genomen dat
Spoor, middenin vooraan, met een duidelijk zicht op zijn distinctieven zich minzaam
met ons, het parlementaire tuig, onderhield.
Deze man loog, een paar jaar lang, aan de wat naïeve Beel zijn militaire
sla-er-op-aspiraties als politieke werkelijkheid voor. Zó is het gegaan.
De kabinetsvorming 1946 is voor mij op 22 mei 1946 begonnen. De situatie was
niet ongelijk aan die van dertig jaar later: twee grote partijen... maar, door niet zo
goede verkiezingen voor de nieuwe Partij van de Arbeid, was de Katholieke Partij
een stuk sterker geworden. Hoe moest dat bij de kabinetsvorming worden
gehonoreerd?
In minder dan zes weken (!) was het probleem na scherpe onderhandelingen - ook
over de kandidaat-ministers - opgelost.
Het begon voor mij één dag voor mijn bezoek aan Soestdijk: fractieoverleg over
de hoofdlijnen van mijn al opgesteld advies aan de koningin. Bij mijn bezoek vond
ik Wilhelmina zo ‘menselijk’... dat was ze niet altijd geweest. Toen we het hadden
over de terugkeer naar normale parlementaire verhoudin-
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gen, begon ze ineens enthousiast uit te wijden over het Engelse ‘House’, dat, ook
toen het ten dele in puin was gegooid, kalm doorvergaderde.
Vóór mij had ze Romme geraadpleegd. Ik kan niet over een ‘incident-Romme’
praten; een probleem dat er jaren lang onopgelost bij ligt, is geen incident.
Romme was een vijand van de democratie, ook al maskeerde hij dat later heel
aardig. Voor de oorlog had hij een - oranje - brochure geschreven, Erfelijk nationaal
Koningschap, met onder andere de kreet: ‘De koning, leidsman van het mondige
volk’. Hij wilde het staatshoofd midden in de politiek zetten, als leider. Weg dus met
de onschendbaarheid; alle onvolmaaktheden zouden hem persoonlijk aangerekend
worden. Tenzij men natuurlijk de critiek de kop zou indrukken. Dadelijk na de oorlog
publiceerde hij een andere brochure, Nieuwe Grondwetsartikelen. Die heb ik later
in de Kamer ter sprake gebracht: het was werkelijk te erg! De Kamer zou niet meer
bij algemeen kiesrecht worden gekozen: men kan slechts een openbare functie
bekleden, het recht van drukpers uitoefenen, een vereniging oprichten of een
vergadering houden, áls - als men het ‘geestelijk fundament van het Koninkrijk
aanvaardt, dat wil zeggen, als men ‘God erkent als zijn eerste Oorzaak en laatste
Doel’ en dat men ‘belijdt zijn volkomen afhankelijkheid van zijn Schepper’. ‘De
bevordering van de ere Gods is voorwerp van de aanhoudende zorg der Overheden.’
We zaten dus weer dik in de theologie; een opgedrongen theologie. Ergens schreef
Romme: ‘Ook met betrekking tot dit punt is gelijkheid van denken, althans gelijkheid
van gedragen, noodzakelijk.’
Waar hebben we dat meer gehoord?
De zaak-Romme had ook nog een materieel aspect. En hoezeer materieel! Uit
verklaringen van rijksaccountants, aan Schermerhorn aangeboden en die hij ons ter
kennis bracht, bleek, dat de advocaat Romme al lang voor de oorlog van alle
uniformstof (en dat was nogal wat), die aan de staat werd geleverd, een bepaald
percentage kreeg. Zonderlinge transacties - zeker zonderling voor een onafhankelijk
advocaat - lagen daaraan ten grondslag. In de oorlog is dat nog een tijdje doorgegaan:
én de leveranties (aan de Duitsers) én het incasseren
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van de ‘provisie’. Hiertegen vooral hadden de rijksaccountants bezwaar. Er was nog
meer: de affaire van het aan de Duitsers verkochte reclamebureau ‘Remaco’. Maar
het gaat mij hier niet om een requisitoir tegen Romme; het gaat erom hoe wij er tóén
tegenaan keken.
Toen het erom ging, wie formateur van het nieuwe kabinet zou worden, heb ik
aan de koningin gezegd: ‘Niet de nu gekozen fractievoorzitter van de grootste partij,’
en ik heb ook gezegd waaróm.
In Socialisme en Democratie van december 1967 - na mijn aftreden als Kamerlid
- heb ik van een en ander rekenschap gegeven, wat een gepeperde correspondentie
met Romme tot gevolg had. Iedereen kan die nu vinden in het rijksarchief. Ik heb
steeds onderstreept dat het ging om óns oordeel, anno 1946, over wat toen wel als
een politiek gegeven moest worden aanvaard.
Romme is voor een aantal feiten met de bijzondere rechtspraak in aanraking
gekomen; in de correspondentie met mij beroept hij zich er nadrukkelijk op, dat hij
destijds door de minister van justitie buiten iedere vervolging werd gesteld. Alweer:
waar hebben we dat méér gehoord?
Ná de formatie-Beel moest ik wel met Romme ‘samenwerken’. Nooit van harte;
dat is zelfs een van de grieven geweest van sommige fractieleden, toen het over mijn
aftreden ging. De KVP heeft het ons ook verder wél moeilijk gemaakt. In een bepaalde
periode moesten wij werken met De Kort als voorzitter: een man, van wie de indruk
die hij toen op mij maakte, later volkomen bevestigd is door financiële - nooit
tegengesproken - onthullingen.
En dan Kortenhorst! Voor hij Kamervoorzitter werd - en verdediger van Menten
- heb ik het met hem publiekelijk aan de stok gehad over een wetsontwerp inzake
een tweede destructiebedrijf in ons land. Kortenhorst was, als Kamerlid, daar fel
tegen. Wel, toen bleek mij dat hij óók nog commissaris was van de (toen
gemonopoliseerde) destructie-instelling in de Achterhoek. En ik heb dat niet laten
zitten!
Een man, die men dit alles niet kon verwijten, was pater ‘magister’ Stokman. Hij
was fungerend KVP-fractievoorzitter in de winter 1945/46. Met hem heb ik het
initiatief genomen tot een voorzittersberaad van de democratische kamerfracties: in
hoe-
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verre en in welke mate was samengaan in de naaste toekomst mogelijk, dat wil zeggen
met het oog op de naderende verkiezingen?
Ik heb die bijeenkomst - in de rookzaal van de Tweede Kamer - eens vergeleken
met het orkestwerk, waarbij iedere executant op een bepaald moment uitgespeeld is
en met het kaarsje dat voor hem staat vertrekt. Het eerst verdween Schouten: een
bullebak in de vergaderingen, een charmante figuur in de persoonlijke omgang
(bovendien: een groot verzetsman; dat maakt bij mij altijd veel goed).
Enfin, Schouten liet het spoedig afweten, de anderen verdwenen daarná - en ten
slotte bleven er twee kaarsjes over: die van Stokman en van mij zelf.
Stokman deed mij toen een uniek voorstel: ‘Laten we onze partijen hun eigen actie
laten voeren, maar op één gezamenlijk vast te stellen program.’ Wat kon daar achter
zitten? We geloofden toen nog aan een opgang van de PVDA in het zuiden, die pas
veel later is gekomen. Wel, de Brabanders en Limburgers zouden nu gaan zeggen:
als het toch maar over één program gaat, ook voor de socialisten, dan kunnen we net
zo goed KVP (blijven) stemmen.
Ik heb Stokmans voorstel vriendelijk afgewezen en nog dikwijls erover nagedacht,
of ik daar goed aan heb gedaan.
Om nu op de kabinetsvorming terug te komen, Beel werd formateur en niet Romme.
Het is interessant, een vergelijking te trekken met wat veel later is gebeurd. Terwijl
Drees tóén - in 1946 - al eigenlijk een meerpartijenkabinet wenste (waarin ‘de
roomsen’ niet in de meerderheid zouden zijn), was ik sterk geporteerd voor bilaterale
onderhandelingen en bilateraal optreden. Als advocaat was het mij zo dikwijls
opgevallen, dat je het met z'n tweeën zóveel gemakkelijker eens wordt dan met vier...
en zelfs met drie. (Ook díé ervaring is dertig jaar later weer bevestigd.)
Het zat met Beel bovendien zó: hij wénste een hechte band met ons; hij had zich
vroeger al ‘personalistisch socialist’ genoemd - en in zijn regeringsverklaring, later,
kondigde hij het kabinet-Beel aan als een progressief kabinet. In zoverre hadden wij
het toen gemakkelijker.
Bij de formatie-1946 heb ik dan ook, met accoordbevinding van de fractie mogen
verklaren, ‘dat wij onoverkomelijke be-
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zwaren hadden tegen een bredere basis’. Helaas heeft in 1948 de stem van Drees de
doorslag gegeven naar de andere kant; door zijn invloed en die van Romme is er toen
al aan het nieuwe bestand een einde gekomen.
De formatieonderhandelingen van 1946 waren dus overzichtelijk en kort. Beel
wilde niet over de personen praten, deelde hij mee; ik was het daarmee niet eens,
heb me daarvan niets aangetrokken, en dat nám hij.
Het ging dus zó: op 23 mei raadpleegde de koningin ons; op 27 mei werd Beel als
formateur aangewezen. Op 31 mei had Beel een eerste proeve van een
regeringsprogram gereed. Op 6 juni kwamen wij met - op een groot aantal punten
- tegenvoorstellen; ik verwerkte die in een memorie van acht bladzijden! Reeds de
volgende dag kwam Beel met een tweede proeve, die ons al een heel eind was
tegemoet gekomen, en waarop wij die zelfde dag nog reageerden. Bij die reactie
voegde ik een persoonlijk commentaar over enkele gevoelige punten als
‘nieuw-malthusianisme’ en ‘echtscheiding’. Op 13 juni had Beel een derde proeve
gereed, waarin hij ons wederom tegemoet kwam. Op 17 juni hebben wij ons daarmee
- geclausuleerd - accoord verklaard. Misschien is uit deze bevestiging de volgende
zinssnede, ook voor later, van belang: ‘De fractie heeft overwogen dat de bedoeling
van een dergelijke proeve is: toetssteen te zijn voor een parlementaire samenwerking,
en niet reeds het werkprogram ener regering, dat immers in het nieuwe kabinet zelf,
in samenwerking met de betrokken ministers, dient te worden vastgesteld.’
Twee dagen later al bleek Beel accoord te gaan: hij ging toen de kandidaat-ministers
polsen. Toen heb ik dan - het ging over de post Buitenlandse Zaken - ons duidelijk
veto uitgesproken tegen Tjarda van Starkenborgh en Van Helsdingen: twee
uitgesproken conservatieven. Op 2 juli was alles in kannen en kruiken: de formatie
had 37 dagen geduurd! In zijn regeringsverklaring, even later, sprak Beel van ‘het
nieuwe bestand’ en van het ‘vooruitstrevend karakter’ van zijn kabinet.
De PVDA had - tot onze bittere teleurstelling - 29 zetels gekregen, de KVP 31. En
wat misschien nog erger was: de Statenverkiezingen die in de formatieperiode vielen,
waren weer tegengevallen.
Van het begin af aan heeft Beel zich echter op het 50 : 50-
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standpunt gesteld... en het is dan ook vijf tegen vijf geworden. Daarnaast heeft hij
dan drie ‘neutrale’ vakministers aangetrokken waarvan er stellig twee niet tot de
reactionaire groep behoorden. Ook voor de bezwaren van Drees: een katholieke
overheersing, was er geen grond.
Het Vrije Volk had over deze formatie de volgende kop: ‘Maatschappelijke
Vernieuwing doorbreekt antithese; linkse koers van het nieuwe kabinet’.
De Nieuwe Haagse Courant - geen grote vriend van ons -schreef ‘dat er te veel
concessies aan de socialisten waren gedaan’.
Hoewel ik graag wat meer leden van het kabinet-Schermerhorn had willen
handhaven - en we bij voorbeeld voor Van der Leeuw Gielen in de plaats kregen was ik tevreden. Aanvankelijk waren wij wel teleurgesteld door de vervanging van
Logemann door Jonkman. Maar Logemann - een absoluut eerlijke man - had wel de
beperktheden van iemand die z'n leven lang (in de Stuw-groep, bij de ‘progressieven
van Semarang’) gevochten had voor een heel ándere koloniale politiek... maar wél
een koloniale politiek. Het was niet gemakkelijk voor hem daarvan helemaal los te
komen. Jonkman viel ons, na aanvankelijke verbazing dat hij tot de ‘Tuchtunie’ had
behoord, mee. Hij was loyaal; toen hij toetrad tot de PVDA (niet voor, maar even ná
zijn benoeming) meende hij die standpuntbepaling echt. Hij hoorde tot dat beheerste
type mensen dat ineens kan losbarsten, en dan ook goed!
Ik was ook persoonlijk tevreden: onderhandelen en zelf initiatieven nemen heb ik
altijd fijn gevonden.
Maar was nu voor 1946 de kenschets juist, die twintig jaar later een partijvoorzitster
voor de ‘jaren vijftig’ zou geven: handje-plak achter gesloten deuren?
In die periode van 22 mei tot 2 juli is er acht keer beraad geweest met de
partijorganen; met de fractie op 22 mei, 4 juni, 8 juni, 17 juni, 28 juni en I juli, en
met de voor dit beraad bijeengeroepen partijraad op 5 juni en op 18 juni... en zo erg
gesloten waren hun deuren niet. Een feit is, dat we de boel toen wat minder ‘op straat
legden’; we waren dan ook, als gezegd, in iets meer dan één maand met alles klaar.
Ik kom nu tot de kabinetsvorming 1948, maar moet wel iets
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vooraf laten gaan. De twee jaar 1946-1948 vinden hun behandeling in het tweede
deel-Duynstee. Veel van mijn opvattingen zijn daar in terug te vinden. Waarom nú
een miniduplikaat van dit standaardwerk maken?
Natuurlijk vinden een paar essentiële elementen - vooral binnenlandse politiek en
Indonesische politiek - die mij persoonlijk sterk hebben aangesproken, verderop hun
plaats.
Over de ploeg-Beel in die jaren is of wordt nogal wat gepubliceerd. Ik laat het bij
wat ik er, toen de formatie werd besproken, over gezegd heb. Het kabinet vond een
voortijdig einde, doordat de Kamers ontbonden werden met het oog op de
verkiezingen die voor de grondwetsherziening nodig waren (het Indonesische
hoofdstuk).
Op 7 juli 1948 waren er verkiezingen - en die waren, alweer, een teleurstelling
voor de PVDA: van 29 naar 27 zetels; de KVP kwam op 32.
De kabinetsformatie begon - op 14 juli - als in 1946, met Beel als formateur en de
door Beel eerder toegepaste procedure. Daarna nam zij een heel andere loop. De
werkwijze van Beel - én van ons samen, mag ik wel zeggen - had beter verdiend.
Beel had al heel gauw (net als in 1946) een proeve van een regeringsprogram gereed.
In een paar vrij uitgebreide memories heb ik, na overleg met de fractie, daarop een
tegenvoorstel geleverd. (Het woord ‘tegen’ is eigenlijk niet juist: wij dachten met
elkaar mee.) Uit een tweede proeve blijkt, hoezeer Beel met onze opvattingen rekening
hield... en hoezeer hij het opdringen van concepties die niet door zijn partners werden
gedeeld, verafschuwde. Maar alweer: deze stukken, die nu ook in het rijksarchief
liggen en die een scriptie of proefschrift ten volle waard zijn, zal ik niet weer hier
bespreken... om de eenvoudige reden, dat, ondanks de bereikte syntheses, een tweede
kabinet-Beel niet tot stand is gekomen. Waaróm niet?
Onze teruggang hadden we aanvankelijk vooral geweten aan de ‘opstand der
belastingbetalers’ tegen Lieftinck. Wás het wel zo eenvoudig? In ieder geval: naar
‘links’ toe hadden we niet verloren, maar gewonnen: de communisten gingen van
10 naar 8 zetels.
Alles draaide weer om de verlammende Indonesische politiek; de hele campagne
was nodig geweest om een redelijke grondwetsherziening erdoor te krijgen. Maar
juist omdat die
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zo redelijk was, leek mij een ‘kabinet op brede basis’ niet nodig. Een
twee-partijenkabinet zou nog altijd op 59 zetels van de 100 kunnen rekenen; slechts
tweemaal is sinds 1884 de meerderheid groter geweest!
Al spoedig bleek, dat zowel Romme als Drees een andere kant uit wilden: ‘Het
zekere voor het onzekere nemen’ en dus zowel christelijk-historischen als liberalen
in het kabinet opnemen, eigenlijk alleen - zo beweerden ze - met het oog op die
grondwetsherziening. Maar zowel liberalen als christelijk-historischen hádden in
eerste aanleg al daarvóór gestemd! Deze mijns inziens niet nodige verbreding (en
dus vervlakking) hadden ze blijkbaar al aan de regentes (Juliana) gesuggereerd.
Wonderlijk: Drees kende de altijd-gouvernementele CH nog langer dan ik. Twee
dagen later had ik een gesprek met Tilanus zelf. Deze stelde helemaal niet de
regeringsdeelneming als eis. Hij zou, zei hij (en ik heb het dadelijk opgeschreven)
‘de grondwetsherziening louter zakelijk beoordelen, dat wil zeggen met als criterium
de Indonesische zaak zelf en niet de samenstelling van het kabinet.’
Bij zo'n gesprek met de regentes passeert alles de revue: misschien een paar
vakministers... van liberale en christelijk-historischen huize? Och ja. Ook: twee
liberalen? Nee, dan krijgt het kabinet een ander karakter. Hadden niet juist de liberalen
de verkiezingsstrijd gevoerd met de leus: het roer moet om?
Juliana vond het allemaal nog griezelig; ze was zich bewust, dat ze het nog niet
zo in zich had als haar moeder. Ze was nerveus. ‘Of ik rookte ?’ ‘Nee.’ ‘Of ik er
geen bezwaar tegen had, dat zij rookte?’ ‘Nee, helemaal niet... maar dan rook ik voor
de gezelligheid een sigaret mee.’ Dát hielp.
De 15de, ′s middags: een lang gesprek met formateur Beel. Het ging weer over
die griezelige nuances die liggen tussen een ‘zuiver’ twee-partijenkabinet en een
‘brede’ samenstelling. Dus wat ons betrof, eventueel wél enige souplesse, maar per
se géén Tilanus, Oud of Stikker. Beel: ‘Stikker ook niet?’ Ik: ‘Nog eerder Vonk dan
Stikker, want aan de vlegel Vonk weet je tenminste wat je hebt; aan “ethisch bier”
niet.’
Ik moet nu achteraf wel zeggen dat Stikker, die er in een latere fase tóch gekomen
is, met name in de Indonesische kwestie veel beter was dan ik dacht. Hij heeft daar
zelfs een laaiende ruzie met Oud en zijn Kamerfractie voor over gehad, die,
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zoals ik al heb geschreven, tot de val van het kabinet leidde.
Al direct bij dit oriënterende gesprek zijn een groot aantal namen over de tafel
gekomen. Maar die kwamen - in dát stadium - niet naar buiten, hoe graag de
journalisten dit ook zouden hebben gezien!
Na een gesprek met onder meer Vorrink schreef ik Beel die avond nog een brief
over de personenkwestie.
Bij mijn volgend gesprek met Beel bleek dat Romme - die nooit iets van het
‘nieuwe bestand’ had moeten hebben - het bij hem volledig had gewonnen: een
tweepartijenkabinet ging er niet meer in...
Een week later hebben Beel, Romme, Tilanus en Oud mij twee uur lang onder
druk gezet om accoord te gaan met een parlementair vier-partijenkabinet. Ik bleef
erbij, dat, nu liberalen en CH duidelijk onze politiek niet wilden, een dergelijk monster
alleen maar schadelijk kon zijn voor de democratie.
Beel - nerveus - stelde toen een kabinet-ad-hoc voor, alleen voor grondwet en
‘Indonesië’...; de regentes - ook nerveus - had al een paar keer opgebeld!
Ook Vorrink en Drees voelden weinig voor een kabinet-ad-hoc, dus zónder concreet
progressief program.
De volgende dag was Drees ‘om’: bij de prinses heeft hij een ‘extraparlementair
vier-partijenkabinet’ gesuggereerd: 5-5-1-1. Er zou dan géén overleg meer zijn met
de fracties (en hun voorzitters), noch over program, noch over samenstelling. De
fractie voelde er niet voor maar na ingrijpen van Drees persoonlijk werd, na een
beraad van vijf uur, met 17 tegen 16 stemmen besloten, dat Drees tóch verder zou
kunnen praten (Drees, niet ik - want men was immers in het extraparlementaire
stadium beland).
Beel stapte dus uit. Waarom eigenlijk? Drees geeft twee lezingen, die niet met
elkaar kloppen:
a. mijn zeer afwijzende houding in de partijraad van de PVDA (dus in het openbaar)
over een deelname van de roerommer Stikker (de partijraad ging met mijn standpunt
accoord!);
b. er was een geschil - waarbij natuurlijk Beel als demissionair premier was
betrokken - over het tempo van de grondwetsbehandeling (Indonesië!) in de Kamer;
Tilanus, Romme en Van der Goes wilden haast maken; Oud wilde niet - maar
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trok wel aan het kortste eind. ‘Terstond hierna ging Beel naar het Huis ten Bosch’
(namelijk om zijn taak neer te leggen).
Beel zag dus een kabinet met ons én de liberalen niet meer zitten; Van Schaik
werd nu formateur, maar schoof - slim - Drees naar voren. Een week later was het
extraparlementaire kabinet (aangeduid als ‘programkabinet’) van Drees voor elkaar;
partij en fractie slikten het. Hiermee was een onzuiver spelen in de Nederlandse
politiek (her-)begonnen; waarin ik, tot januari 1951 toe, onzuiver heb meegespeeld.
Dat onzuiver spelen had allereerst betrekking op de Indonesische kwestie; dáár begon
het al heel vroeg, al onder het kabinet-Schermerhorn-Drees.
Vóór de oorlog was Indonesië in Den Haag, Amsterdam en Rotterdam een zaak
van de zakenlieden. Het is achteraf haast niet te geloven: de stem van Multatuli werd
verstaan door mensen als Sneevliet - maar de socialisten bleven grotendeels doof.
Dat zelfde geldt (wij hebben dat al gezien) voor de Belgische Congo en de Franse
(West-Afrika-)socialisten.
Er waren uitzonderingen, ook bij ons: Van Kol heb ik al genoemd. Van Kol was,
volgens Troelstra, ‘een eminent verdediger van een humane politiek’. Tot 1918
trokken de socialisten op tegen ‘uitwassen’; daarna vond men elkaar in ‘een
bescheiden stap in de richting van zelfbestuur’. Tóén kwam het gordijn, dat vijf lange
jaren over Nederland werd getrokken terwijl er juist in die oorlogsjaren zo ontzaglijk
veel én in Afrika én in Oost-Azië loskwam. Zomer 1945 kwam dat ineens met krakend
geweld over ons heen.
Zó gek was het nu ook weer niet, dat we dat, zelf ondervoed en getraumatiseerd,
niet ineens aankonden.
Wat mijzelf betreft: wat ik van Indonesië wist, had ik in de vier jaar gijzeling met
Indische lotgenoten - grotendeels bestuursambtenaren - van hén opgestoken. Dus
nogal eenzijdig... Er waren natuurlijk in de fractie jongens die het wél meenden te
weten: De Kadt en Goedhart, al een tijd in een voortgaande beweging van
communistisch links tot uiterst rechts. Daar had je niet veel aan! En dan was er Nico
Palar, zelf Indonesiër, vriend van Sharir: een van de fijnste mensen die ik ooit heb
ontmoet. Hij wist wel - en heeft daaruit ook de consequenties
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getrokken - wat hij zelf moest doen... maar wat wíj moesten doen om het in dit opzicht
fantasieloze, Nederlandse volk in beweging te krijgen, dát wist ook hij niet!
Toen kwam de Hoge Veluwe-conferentie (april '46). Och, de narigheid die door
onze schuld toen losbrak, is al dikwijls beschreven. Schermerhorn en Beel en Drees
wilden wél het overbevolkte, en geïsoleerd niet leefbare, Java aan de Republiek
overdragen - zeiden zij - maar niet het meer voedselrijke Sumatra. Daarop is ′t dan
afgesprongen.
Maar zo is ′t natuurlijk niet helemaal. Toen de Nederlanders gingen proberen de
Japanse bezetters uit Indonesië weg te krijgen - zoals de Duitse bezetters bij ons dan
eindelijk verdwenen zijn - heette dit ‘een Nederlandse militaire aanval op Republikeins
gebied.’ Dát konden we nog niet verdragen; ons trauma begon te werken. We deden
echt wel moeite daarvan af te komen, maar altijd nét iets te laat. Het leek op een
macaber spel.
Was de Indonesiërs niets te verwijten? De meesten van ons begrepen niets van
hen. Wat is het jammer, dat ik in 1946 nog niet de kennis van de Indonesiërs had,
die ik tien jaar later van de Afrikanen kreeg! Dezelfde wetten van het rechtsbewustzijn
die voor óns gelden, gelden voor die twee continenten. Dezelfde ‘derde
wereld’-problemen, overal, vroegen om begrip. Een begrip, dat wij in de regio, die
het eerst aan bod was, de Oost-aziatische, nog niet konden opbrengen door
teleurgestelde liefde, dus haat.
Hadden de Indonesiërs begrip voor ons? Ja, veel: de liefdeverhouding; te veel: de
haatverhouding.
Toen onze grote vriend Mohamad Roem ambassadeur van Indonesië was, hier
dicht bij ons in Wassenaar, kwamen A. en ik eens onaangekondigd bij hem. Ze
tafelden nog na: Roem, Dal, de kinderen en Indonesische vrienden. Het was duidelijk
een erg geanimeerd gesprek... in het Nederlands! Dat kon tóén geen kwaad meer,
maar de verhouding had drie jaar tevoren, toen het er voor hen om ging hun eigen
persoonlijkheid door te zetten, wel moeten leiden tot een volledige breuk: anders
was er toch nooit iets van die onafhankelijkheid terechtgekomen! Drees en zijn
boekhouderige zoon Wim hebben dit nooit kunnen begrijpen: de Indonesiërs waren
niet ‘solide’, zij verbraken (hun opgedrongen) afspraken en daarmee uit.
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Ik ga me nu weer houden aan wat ik telkens van plan ben en telkens weer verzaak:
het alleen maar relateren van de dingen waarin ik persoonlijk zó betrokken was, dat
ik dat nú nog volledig navoel. Dan zal wel blijken, dat de Indonesische politiek tussen
1945 en 1951 voor ons de ‘binnenlandse’ politiek geheel doordrong, en dat op een
laaiende manier.
Al dadelijk na de Japanse capitulatie liep het niet goed. Engelsen en Amerikanen
keken elkaar in ‘het verre Oosten’ op de vingers - en geen van beiden vond, dat de
Nederlanders er nog bij te pas moesten komen. Wij zelf wél, helaas.
Nog in 1945 zijn Palar, Stokvis, Vorrink en ik met een militaire machine naar
Londen vertrokken om dat aan de Labour-ministers duidelijk te maken. De toch wel
wat overschatte Ernest Bevin in al het rode leder van het Foreign Office; lastige MP′s
als Tom Driberg. Alles interessant - maar wat moest je zeggen tegen het ‘Doe als
wij in India, laat de zaak dadelijk los’? De stad Londen had natuurlijk afschuwelijke
gaten - maar waar er geen gaten waren, zagen we een door ons geheel vergeten
welvaart.
De mislukte conferentie van de Hoge Veluwe in april 1946 en de stupide reden
van die mislukking heb ik al genoemd. Ook het opwekkende commentaar van Romme
in De Volkskrant: ‘De Week der Schande’ (Romme was toen nog geen
fractievoorzitter).
In het ‘hectische’ jaar 1946 werd dan toch op 15 november het Accoord van
Linggadjati geparafeerd, met als belangrijkste elementen: de stichting van de
‘Verenigde Staten van Indonesië’ (de Republiek én de gebieden van de zogenaamde
Federalisten, op voet van gelijkheid - dus nogal irreëel...) en daarnaast de oprichting
van de ‘Nederlands-Indonesische Unie’: paritair opgebouwd van onder tot boven behalve helemaal bovenaan: ‘aan het hoofd... staat de Koning der Nederlanden’.
Ik loop nu even vooruit - omdat ik bij het vervolg weer nauw persoonlijk betrokken
werd: de goedkeuring van Linggadjati met, daaraan voorafgaand, de motie
Romme-Van der Goes van Naters; dit alles in de nacht van 20 december 1946.
De publicatie van het Accoord door de regering was door een enorme rel gevolgd
- en de kans leek niet gering, dat het Accoord het in de Kamer niet zou halen: alweer
zat de KVP op de wip, en de stemming dáár leek meer tegen dan voor. En
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dán was er nog de hypotheek van de - vereiste - twee derde meerderheid!
Op dát moment kwam Romme bij mij met een concept-motie, dat ‘een aantal
bezwaren’ zou kunnen wegnemen. Op die tekst - een gewoon geschreven
papiervelletje - had ik een drietal amendementen die beoogden, het minder ‘zwaar’
te maken. Altijd was er tussen Romme en mij het verschil geweest, dat hij de
Nederlands-Indonesische Unie ‘zwaar’ wou maken (staatsrechtelijk) en ik ‘licht’:
volkenrechtelijk. Als er al van de ‘Kroon’ sprake zou zijn, dan alleen als symbool,
zoals de Engelsen zoiets zo mooi versieren. Dáárop sloegen mijn amendementen die niemand meer bezit; ook ik zelf niet. (Romme heeft ze zuchtend aanvaard.) Ik
kan dus niet meer bewijzen dat ik - anders dan bij voorbeeld Schermerhorn heeft
gedacht - niet Romme maar als een schaap heb gevolgd.
De motie haalde het - en het Accoord ook. 170 Dit was dan het, mede door mij,
‘aangeklede’ Linggadjati.
Schermerhorn heeft veel later - in Vrij Nederland van 25 augustus 1965 - verklaard,
dat hij mij ‘die motie zéker kwalijk had genomen’. Nu ben ik zelf - in dit geval
broederlijk verenigd met Vorrink - naar Schermerhorns loge gegaan (de atmosfeer
in de Kamer was ‘om te snijden’ om het in het journalistenjargon te zeggen) en daar
hebben we hem de zaak voorgelegd. Zijn reactie was: ‘Het is een rotstuk, maar jullie
moeten erachter staan.’
Ook dit valt niet meer te bewijzen - maar wél een aanwijzing is, wat Schermerhorn
zelf later over de motie in zijn Dagboek schrijft (p. 182): ‘De Hoofdzaak was, of de
regering bereid was om de toelichting der commissie-generaal [dus Schermerhorn
zelf met zijn mannen] en de in dit debat door de regering af te leggen verklaring aan
de overeenkomst van Linggadjati als interpretatie te verbinden. Wij hebben als
commissie-generaal tegenover [minister] Jonkman verklaard hiertegen geen bezwaar
te zien.’ O, zo.
Die parlementaire ‘interpretatie’ van Linggadjati, waarvoor ik dus mede
verantwoordelijk was, was niet zonder enig belang: zij gaf aan, hoe Nederland terecht of niet - zijn beleid zou gaan voeren. Maar zij bond de Indonesiërs tot niets:
er was dus geen sprake van, dat die ineens iets opgedrongen hadden gekregen. Romme
had dit misschien wel gewild, maar
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volkenrechtelijk had het niet gekund. En hoewel de commissie-generaal Romme nog
heeft geraadpleegd (zonder mij erin te kennen; ik stond nota bene veel dichter bij
hen dan Romme), hoe men de Republiek aan de inhoud van de motie kon binden, is
hiervan niets gekomen. De motie heeft dus (alleen) in Nederland positief gewerkt.
Maar dát was toch ook alleen maar de bedoeling, toen het concept mij werd
voorgelegd?
De vertrouwenscrisis bleef, de toestand verslechterde... en tussen 20 juli en 4 augustus
1947 vond de eerste politionele actie plaats. De actie was voorafgegaan door de
meest verwarde, versluierde, verdraaide telegrammenwisseling, die ik ooit heb
meegemaakt. Den Haag contra Batavia, Batavia (de commissie-generaal) contra Den
Haag; beide contra de Republiek.
Over dit laatste kan helaas geen misverstand bestaan. Schermerhorn vond die actie
bijzonder naar, en hij heeft daarvan, later, in alle partijvergaderingen waar hij sprak,
getuigd. Applaus!
Maar hij - met zijn enorm gezag als grote Indonesië-kenner en contactman met de
Republiek - heeft aan óns geseind, dat de pesthaard van Djokja nu moest worden
uitgezwaveld. Hij heeft dat eerst ontkend maar het later, meer bezonnen, in zijn
Dagboek toegegeven. Het staat op bladzijde 771.
Schermerhorn verweerde zich later met te zeggen, dat hij liever ‘internationale’
vreedzame druk op Djokja had gezien om hún leger terug te trekken; maar hij wist
dat die druk niet zou komen.
Schermerhorns pesthaard-telegram heeft een verpletterende indruk gemaakt op
onze fractie: ‘Als hij zegt dat het onvermijdelijk is, dan moet het wel zo zijn.’
Dat de militairen, tot hun woede, ten slotte niet naar Djokja hebben mogen
oprukken, is niet te danken aan Schermerhorn maar aan ónze fractie en partijbestuur.
Met dat al bleef de actie een afschuwelijke zaak. De machtsfactor van drie eeuwen
werd opnieuw geïntroduceerd - maar hij had geen effect meer! Dat was toch iets
nieuws in de geschiedenis der mensheid. De internationale inmenging - namelijk die
van de Verenigde Naties - vond voor het eerst systematisch plaats en na inwendige
strijd bij ons werd zij aanvaard: de politici hadden hier minder moeite mee dan de
militairen,
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en van de politici de PVDA minder dan de andere partijen.
Intussen was er heel wat stuk gemaakt: materieel maar ook geestelijk. Dat merkten
wij al dadelijk op het Binnenhof, toen Nico Palar, toen wij - in het begin van de actie
- ons niet rechtstreeks verzetten, huilende uit een fractievergadering wegliep om
nooit meer terug te komen. Een afschuwelijke situatie, voor hem én voor ons.
Ik vond nu de brief, die ik die zelfde dag aan Palar thuis schreef. Hij maakt zó
duidelijk, hoe verscheurd wij ons voelden, dat ik hem hier in de tekst opneem:
Beste Nico,
Het wrede van het huidige conflict hebben wij het meest nabij gevoeld, toen wij
realiseerden dat nu ook tussen ons en jou, onze trouwe kameraad, het tafellaken
politiek is doorgesneden.
Je hebt ons geen ogenblik in het onzekere gelaten; dit had ook niet gepast bij je
steeds zo loyale en vriendschappelijke houding. Nu is dus onze politieke
samenwerking stuk, zoals het accoord met de Republiek, dus ook met onze directe
geestverwanten in de Republiek, stuk is.
Het heeft in het geheel geen zin nu over de schuldvraag te spreken. Maar toch wil
ik zeggen: ook wij zijn te kort geschoten. Als Partij en als Fractie hebben wij niet
kunnen verhinderen dat er dingen gebeurd en gezegd zijn, die de vertrouwenscrisis
in de Republiek zo al niet veroorzaakt dan toch sterk bevorderd hebben.
Nu zitten wij in het destructieve en in het negatieve. Voor socialisten en idealisten
een ellendige positie. Wij voelen het als een duidelijke taak, zo gauw mogelijk ons
weer zo volledig mogelijk in te zetten voor het bevorderen van het grootse
emancipatie-proces, waaraan jij je leven wijdt en dat ook uit onze eigen beginselen
rechtstreeks voort vloeit. Ik hoop vurig, dat het jou dan weer mogelijk zal wezen,
ons, die je vrienden zijn en blijven, naast je te weten.
Ik schrijf deze brief zonder in de gelegenheid te zijn geweest, de Fractiegenoten
te raadplegen. Maar ik weet positief, dat ik ook uit hun geest schrijf. Mocht het je
mogelijk zijn in de Fractievergadering van woensdag te verschijnen, dan zouden wij
je graag persoonlijk zeggen wat in deze brief staat. Maar ook wanneer dit niet zou
kunnen, dien je te weten, dat wij,
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én als vrienden én als socialisten, tóch naast je staan.
Wij wensen je kracht toe bij het volgen van je ideaal. Je vriend,
(M. van der Goes van Naters)
Dat was dan dát, en zo sleepte dit drama zich verder door 1947 en een groot deel van
1948 heen. Een slepend drama is uiterst weerzinwekkend! De commissie-generaal
had haar taak (‘voorbereiding van de nieuwe rechtsorde’) wel volbracht. Ook bij
Schermerhorn was nu de fut eruit. Er was telkens internationale tussenkomst
(‘Commissie van Goede Diensten’), telkens schermutselingen of erger, en Beel, in
politiek opzicht ‘opvolger’ van Schermerhorn, werd te zeer bedild door zijn eigen
militairen, kolonialen en bureaucraten. Hij kende zichzelf maar één taak toe: om de
Republiek (Java/Sumatra) heen zoveel mogelijk federale staten bouwen, zoals
Oost-Indonesië er een werd.
Nu loopt dat soms anders dan men denkt. Oost-Indonesië was een levenskrachtig
geheel, met aan het hoofd de Anak Agung. Deze begaafde en eerlijke man heeft er
nooit een geheim van gemaakt dat hij zich niet door de Nederlanders zou laten
misbruiken en nooit tegen de Republiek ten strijde zou trekken, maar wel alles zou
doen om de twee partijen - de twee ‘continenten’ - dichter bij elkaar te brengen. (Zie
aantekeningen.)173
Begin november 1948 vond dus in Batavia de wisseling van de wacht plaats. Van
Mook, de luitenant-gouverneur-generaal, maakte plaats voor oud-premier Beel, ‘Hoge
Vertegenwoordiger van de Kroon’. Ik heb al verteld, hoe men dit zakelijk én menselijk
moet zien.
Beel trof zo'n toestand van verwarring aan, dat hij - of was het generaal Spoor? de situatie van weer een politionele actie naderbij zag komen. Maar dit werd niet
uitgesproken... Wel werd een bezoek van ‘parlementaire waarnemers’ gewenst - en
dat vond van 24 november tot 7 december 1948 plaats. (Op 18 december, dus elf
dagen daarna, begon de tweede politionele actie - die eindigde met de bezetting van
de Republikeinse hoofdstad Djokja. Was hier nu een causaal verband? Voor ‘Den
Haag’ niet - voor ‘Batavia’ denkelijk wél.)
Goed; we gingen dus op 24 november 1948 naar Batavia:
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Romme, Meyerink, Korthals, Tilanus en ik. Ik was nog nooit in Azië geweest; nee,
tóén zelfs nog nooit in een tropisch land. Toen zág je nog eens wat: eerste landing
in Caïro; tweede landing in Basrah, Irak, met tijd om naar de Euphraatbrug te gaan:
opschriften in het Engels, Arabisch en Russisch. Daarna weer aan de grond - én de
nodige contacten - in Karachi, in Calcutta, in Bangkok. Tóén dan eindelijk Batavia!
Ik heb contact gehad, ja, met Beel, de nerveuze Sassen en de ernstige Stikker, met
generaal Spoor (mijn oordeel heb ik al gegeven) en zeker nog twintig Nederlanders
die - heerlijke uitdrukking - het gezag schraagden. Maar óók met de ‘progressieve
groep’: voortreffelijke mensen - maar ook lui, die volkomen op de situatie uitgekeken
waren en alleen nog maar konden kankeren, zoals Beb Vuyk. Een verhaal dat ik hield
over het federalisme als oplossing voor bestuursmoeilijkheden - wij begonnen daar
in Europa net aan - viel in heel slechte aarde.
Ik was dus ‘koloniaal’. Maar ik heb een onvergetelijke avond gehad in de
Republikeinse ‘enclave’ in Batavia, aangeduid volgens de straat waar de
hoofdpersonen (dokters en andere intellectuelen) woonden: Pengansaän Oost. Daar
bestond meer zin voor zakelijkheid en voor compromissen in de overgangstijd, dan
bij de Nederlandse progressieven (uitzonderingen: hun leider De Graaff en de bekende
publicist D.M.G. Koch, die mij in Hotel des Indes kwam opzoeken en van wie ik
een onvergetelijke indruk heb).
Het is een feit dat Beel, onze gastheer, die contacten niet zo graag zag - evenmin
als die met de voorzitter van de VN-‘Commissie van Goede Diensten’, Merle Cochran.
Cochran logeerde ook in Hotel des Indes; natuurlijk had ik wél contact met hem.
Trouwens ook met Stikker. Er kwam toen al een controverse naar de oppervlakte
tussen de emotionaliteit van Sassen en de realiteitszin van zijn collega Stikker. Sassen
is later over die emotionaliteit gestruikeld; Stikker over zijn realiteitszin die zijn
eigen partij niet kon verwerken, maar dat was véél later, in de Nieuw Guinea-affaire.
Ik neem wel eens te gauw stelling tegen iemand; in het geval-Stikker heb ik dat,
wat zijn buitenlandse politiek betrof, zeker gedaan. Wél is het zo, dat mijn hele fractie
indertijd die argwaan tegen Stikkers buitenlandse politiek deelde. De ‘binnenlandse’
politiek van Stikker, typische zakenmanswijsheid,
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heb ik altijd glibberig gevonden en dat doe ik nog. En zijn Europese politiek was
steeds van een ontstellend negativisme. Maar toen, in mijn gesprekken met hem in
Buitenzorg, bleek mij dat hij een nieuw geweldregime op Java heilloos vond.
Beel heeft ons enkele malen meegenomen naar Bandoeng, naar Soerabaja, naar
het eiland Madoera, naar Oost-Java, om te laten zien hoe vast hij de zaak in de hand
had en hoe goed het liep met de schepping van kleine ‘federalistische’ staatjes, alle
met hun eigen parlementje. Maar het lag helemaal niet zo zwart-wit. Een aantal
federalen hadden zoons, die in dienst van de Republiek waren - en daar waren ze
nog trots op ook.
In Soerabaja heb ik contact gehad met dr. Van der Plas, die er de hoogste macht
uitoefende. Een toen al legendarische figuur: niemand zou erover peinzen, hem
onbetrouwbaar of dubbelzinnig te noemen - maar niemand wist precies waar hij
stond. Het Nederlandse belang was: ontspanning - en ómdat Van der Plas ook de
Republikeinen imponeerde; hij ging ongewapend naar dreigende menigten toe en
sprak ze dan toe als vriend, in de taal van de Koran - dáárom werkte zijn optreden
ook ontspannend.
Precies twintig jaar later heb ik hem teruggezien. Hij was toen zevenenzeventig
jaar oud en verrichtte in z'n eentje pionierswerk in Gambia. Hij heeft nooit geweten,
dat hij mijn leven na mijn pensionering als Kamerlid beslissend heeft beïnvloed: ik
heb zijn voorbeeld gevolgd, als ‘oudere vrijwilliger’, door mijn werk aan de
universiteit van Rwanda.
Ik zat met Van der Plas in zijn auto, toen we van Soerabaja naar Oost-Java
(Bondowoso) reden. Bij een bocht van de weg stond een groot huis, eenzaam en
verlaten, het kon passen in een schilderij van Willink. Van der Plas zei: Hier heeft
Couperus zijn Stille Kracht geschreven.
Het was dus zó, dat West-Java ‘vast in onze handen’ was. Midden-Java niet (we
vlogen er hoog overheen), Oost-Java weer wel. Op een dag, dat er niets te doen was,
zei ik: ‘Ik wil graag naar de Plantentuin in Buitenzorg [Bogor] en dan door naar de
bergtuin van Djibodas [aan de voet van de Gedé-vulkaan]; mag ik een auto van
jullie?’ Ik zag schrik op de gezichten, maar ik kreeg mijn auto. Voorbij Bogor de
prachtige Poentjakpas over en dan afslaan naar Djibodas. Ineens begon mijn chauffeur
hardop te bidden. Ik vroeg: ‘Wat is er?’ Antwoord:
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‘Ik ben bang...’ De mensen waarnaar ik links en rechts wuifde waren erg vriendelijk.
In Djibodas kreeg ik op mijn wandeling een sergeant met een geweer mee; het leek
me overdreven.
Veel later las ik in het blaadje van onze groep van Indische medegijzelaars een
recent reisverslag: die weg, die mijn lotgenoot dus dertig jaar later terugzag ‘was in
1946/48 levensgevaarlijk wegens de aanvallen van guerilla's; wij hadden alleen de
weg en een smalle strook eromheen bezet’. Zo was het dus!
De tweede politionele actie was blijkbaar in het geheim, dat wil zeggen helemaal
buiten de parlementaire waarnemers om (ook buiten Romme om?) tot en met
voorbereid. Zoals ik al schreef waren wij nog geen tien dagen thuis, of zij brak los.
Hoewel men bij die tweede actie oprukte tot Djokja (eindelijk!) en men nogal
onbeleefd omsprong met de Republikeinse leiders, heeft díé actie ons niet zo'n morele
kater gegeven als de eerste. De Republiek had zich als een chaotisch geheel
gepresenteerd; de leiders erkenden, dat ze de zaak niet meer in de hand hadden. Geen
enkele afspraak kon worden nagekomen. Het was ook bij hén een grote ellende.
De zaak werd bij ons vertroebeld door een verward Kamerdebat, dat begon met
een - nogal draaierige - regeringsverklaring. Daarna maakten de communisten zich
van de zaak meester: mijn houding zou ‘door en door verraderlijk en
arbeidersvijandig’ zijn geweest, enzovoort. Dat stond de volgende dag in een extra
editie van De Waarheid. Die is toen in beslag genomen. Dat had Drees niet moeten
doen - of toelaten! Maar goed: het ging toen om het stemmen over een communistische
motie - en die werd verworpen met tachtig tegen acht stemmen. Vonden die tachtig
de actie zelf dus goed? Geen sprake van! Maar zó was de zaak toen vertroebeld. Een
kleine groep fractieleden (zes) heeft helemaal niet mee willen doen; ik benijdde hen.
Ook dank zij de internationale interventie heeft de actie maar kort geduurd: met
de jaarwisseling waren de vijandelijkheden gestaakt. Blijkbaar vonden de Indonesiërs
dat zij, wat de ‘openbare orde’ betreft, ook niet foutloos hadden geopereerd; er werd
in ieder geval merkwaardig gauw weer gepraat... en van Nederlandse zijde kwam al
spoedig het drieledige plan: ronde-tafelconferentie, overdracht van de soevereiniteit;
Unie-
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statuut, ter tafel. Maar eerst kregen wij zelf de moeilijkheden met Maan Sassen.
Sassen - neef van Romme - had ‘overzeesche gebiedsdelen’ als portefeuille
gekregen. Deze heus wel internationaal denkende man zag maar twee mogelijkheden
- óf een sterk op ordeherstel gerichte politiek óf Indonesië in de meest letterlijke zin
in de steek laten en aan de - critische - Veiligheidsraad zeggen: knappen jullie het
nu maar op.
Bij de begrotingsbehandeling van zijn departement wisten we dit alleen van horen
zeggen. Maar ik wist ook, dat hij die opvattingen, voordat de Kamer en zelfs het
kabinet er kennis van hadden kunnen nemen, in De Linie had geëtaleerd. Toen ik
moest spreken, was De Linie nog niet uit, ik heb me toen achteraan laten zetten op
de sprekerslijst - en even voor ik aan het woord moest komen wás het weekblad er,
zodat ik eruit kon citeren en kon vragen, of die wanhoopspolitiek nu écht de politiek
van de regering was? De behandeling van Sassens begroting werd toen plotseling
opgeschort en het antwoord kwam twee dagen later, door het aftreden van Sassen,
dat door Drees terecht was geforceerd. Voor Romme geen leuke zaak.
Maar voor Sassen zélf nog minder. Maan was een sympathieke ‘Bourgondiër’;
hij was spontaan en bijzonder intelligent. In het Beekvliet-kamp hoorde hij tot de
vernieuwers. Na de bevrijding heeft hij me een halve nacht lang uitgelegd, waarom
hij tóch maar in de katholieke partij was gegaan: om beter aan de liquidatie daarvan
te kunnen werken. Nu, dat heeft hij dan zeker dertig jaar lang gedaan, zonder dat
iemand het gemerkt heeft.
Maan is later als (uitvoerend) commissaris in Euratom gezet. Hij behandelde de
vele juridische, bevoegdheids- en controlekwesties op dit helemaal nieuwe nucleaire
gebied. Later, toen de drie Europese gemeenschappen één werden, werd hij, naast
Mansholt, Europees commissaris. Hij deed dit briljant. Zelden heb ik zo'n volledige
come-back meegemaakt.
Het ging eindelijk de goede kant uit en op 23 augustus 1949 vond dan de
ronde-tafelconferentie in het paleis Noordeinde in Den Haag plaats. (Ons partijbestuur
had, vóór de opening, een vriendschappelijke bijeenkomst in Oegstgeest met de
aanwezige leden van de Parti Socialis.)
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De RTC was voor ons hier een persoonlijke gebeurtenis - en dat was zij voor
Indonesiërs ook.
Om met de laatsten te beginnen: het tiental dat toen ook bij ons thuis kwam, zei:
‘Wij vinden de Nederlanders hier veel aardiger dan die we uit Indonesië kenden.’
Volgden allerlei voorbeelden en anecdotes. De dwarse en nogal communistische Ali
Sastroamidjojo en zijn vrouw Titi - allebei hadden ze, als wij, in Leiden gestudeerd
- gaven ons hun vriendschap en dat is zo gebleven. Ali en Titi hebben een soort
bedevaart door ons land gemaakt: de kamerverhuurster in Leiden opgezocht, die hem
destijds wél wilde hebben (!) en hij is naar het graf geweest van zijn ‘Goeroe’, prof.
Van Vollenhoven. Deze dingen vergeet je niet.
Van ónze kant: voor mijn bezoek aan Indonesië kende ik alleen Hadji Agus Salim,
de ‘grand old man’; ik had hem in 1947 in Caïro ontmoet. Ja, bij ons verblijf in
Indonesië had ik de contacten die ik al beschreven heb - maar de top van de Republiek:
Hatta, Roem, Leimena, vele anderen, ontmoetten wij pas hier. Dat was een belevenis
voor ons allen.
De Nederlandse regering heeft toen plotseling een tijdbom geplaatst onder de RTC:
de kwestie Nieuw Guinea. Van Maarseveen - opvolger van Sassen - en Drees wilden
dat enorme aanhangsel van ‘Insulinde’ plotseling niet met het overige gebied
overdragen aan de Verenigde Staten van Indonesië. Er zou over een jaar over moeten
worden beslist. Hoe?
De negen mannen (Romme ook?) waren hier volledig buiten gelaten. Ik wendde
me tot Drees, die zei, dat de Indonesiërs tóch niets met het eiland konden doen zeker de eerste dertig jaar niet. Daarin had hij gelijk. ‘En wij dan?’ Nu, er was
waarschijnlijk een grote rijkdom aan grondstoffen, en de exploitatie daarvan kon in
de overgangstijd ons ‘verlies’ van Indonesië zelf enigszins compenseren. Van
Maarseveen drukte zich tegenover mij wat anders uit: ‘Van der Goes, af en toe moet
je in de politiek eens een gokje wagen.’ Nu, dat hebben we dan ook wel gedaan.
Het spel was ook een beetje vals spel. Een jaar uitstel: goed. Maar aan óns
suggereerde men: ‘Dan hebben de Indonesiërs zóveel aan hun hoofd; dan talen ze
er niet meer naar.’ Aan de Indonesiërs zei Van Maarseveen (ieder, die ik ernaar
vroeg, heeft me dat bevestigd): ‘Och, op ′t ogenblik is dit voor onze
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mensen wat moeilijk te slikken; over een jaar gaat het beter.’
Hoewel ik niet in de (Nederlandse) Nieuw Guinea-werkgroep zat, begreep ik, dat
er hier een catastrofe dreigde. Het prestige van twee volken, dat weer in het geding
was, ging opnieuw een barrière vormen. Viel daar iets tegen te doen?
Ik had me al eerder geïnteresseerd voor de figuur van het condominium als
volkenrechtelijk compromis. (Het bestond, tot voor kort alleen nog op de Nieuwe
Hebriden, dus niet zover van Nieuw-Guinea - tussen Frankrijk en Engeland.) Het
heeft goed gewerkt bij een belangrijk object: Engeland en Egypte tegenover Soedan
volgens het Verdrag van 19 januari 1899. De beide vlaggen (wat zijn er toch veel
tragedies geweest over vlaggen!) zouden overal tegelijk wapperen, enzovoort. Er
kwam een kwart eeuw later een eind aan door een politieke moord in Caïro die niets
met het condominium te maken had.
Deze derde mogelijkheid heb ik thuis met Hatta besproken, na een van de dinertjes
die A. voor de Indonesiërs gegeven had. Hij zei: dát is de oplossing - althans
voorlopig. Het ging inderdaad in het begin vooral om de vlag... ‘Van Sabang tot
Merauke had die van óns gewapperd’ (zo ongeveer begon een
Nederlands-nationalistisch liedje); als die van de Republiek er nu maar bij kwam in
Nieuw Guinea, naast de onze, dan was dat een goed begin.
Ik heb dat toen uitgewerkt in een nooit gepubliceerd voorstel (zie Archief v.d. G.
v. N. in Rijksarchief). Zelfs Joekes en Logemann voelden er niet voor: ik heb het al
meer gehad over het radicalisme dat opeens niet verder kan, terwijl de ontwikkeling
om ons heen wél doorgaat.
Er is niets van gekomen, en toen het jaar ‘beraad’ (dat eigenlijk nauwelijks heeft
plaatsgevonden) om was, brak de Nieuw Guinea-crisis pas goed uit. Toen het daarmee
mis ging lopen (ik heb het daarover al gehad) vertelde Drees me op een critiek moment
- toen de internationale opinie zich weer sterk tegen ons keerde - dat er een oplossing
in het zicht was: men zou voorstellen Nieuw Guinea gezamenlijk te beheren ‘in het
kader van de Nederlands-Indonesische Unie’. Maar de atmosfeer was weer helemaal
vergiftigd; even later zouden de Indonesiërs de Unie afwijzen (de ‘crisis’ voor mijn
aftreden als fractievoorzitter). We waren weer eens te laat om de boot te halen. Wat
eind 1949 nog mogelijk was, was dit niet meer eind 1950!
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Hoe het ten slotte ging met de overdracht van Nieuw Guinea - en hoe het Nederlandse
zakenleven ten slotte de zaak oploste en hoe minister Luns de overdracht van Nieuw
Guinea even opgewekt meemaakte als de oorlog om Nieuw Guinea tevoren - en hoe
het Nederlandse volk, voor en na, Luns bleef slikken, dat is allemaal wel voldoende
bekend. Ik speelde er geen rechtstreekse rol meer bij.180
Met Roem heb ik altijd - met Anak Agung soms - contact gehouden. Toen het
Dagboek van Schermerhorn uitkwam (in 1970), heb ik Roem gevraagd, of hij het al
had; anders zou ik het hem sturen. Ik kreeg toen van hem de brief, die hierachter
wordt afgedrukt, waarin hij - dus op een afstand van twintig jaar - het hele drama
nog eens naging - en dan van de menselijke zijde. Hoe naar het ook allemaal gelopen
is - ik was ontzettend blij met die brief (zie bijlage).
Binnenland; binnenlandse politiek: hoe moesten de thorbeckiaanse opvattingen voor ons socialisten met een stuk ‘Troelstra’ erdoor - worden aangepast aan de
maatschappelijke ontwikkeling die in 1946 al zichtbaar werd? Maar het ging niet
alleen om aanpassen: ‘vernieuwing’ moest er komen - ook in de staatkunde! Die is
maar nauwelijks van de grond gekomen; ik heb veel méér gewild; ik heb het niet
gekund.
Vijftien jaar tevoren had ik het rapport Nieuwe Organen voorzien van een stelling
uit Marx' Burgeroorlog in Frankrijk: ‘Maar de arbeidende klasse kan zich niet bepalen
tot het enkele in bezit nemen van het staatsmechanisme, zoals het thans is, en dit zo
gebruiken voor haar doeleinden.’
Nu hádden wij in 1946 - en in de latere kabinetten-Drees - het staatsmechanisme
maar zeer ten dele in ons bezit, maar dat gold ook voor het maatschappelijk leven
zelf: en toch heeft er op dát gebied wel een halve koude revolutie plaatsgevonden
die is uitgemond in de sociale verzekeringen, in de AOW, in een grotere
arbeidersdemocratie en vooral in de (toch wel wat onderschatte) nivelleringseffecten
van de moderne belastingpolitiek.
Er was van dit alles nauwelijks iets zichtbaar op het terrein van de staatsbouw.
Een van mijn grootste teleurstellingen was het deraillement van de
publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Essentieel voor
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ons was het woord publiekrechtelijk. De staat kon niet alle bemoeiingen waarmee
de burgers te maken hebben, in eigen hand nemen. Gemeentelijke decentralisatie
(zoals bij voorbeeld Wibaut die zag) moest ook worden uitgesloten daar, waar het
een functionele opbouw betreft: in beroeps-, bedrijfs- en productietak. Dáár is een
‘organisatie volgens postadres’, zoals een Engelse schrijver het heeft uitgedrukt, niet
voldoende. Men dient dus te komen tot een nieuwe ordening voor deze gebieden; in
Nederland én in Europa. Dán zal ook het gevaar voor een té grote macht in Den Haag
- ook in een ‘rood’ Den Haag - die tot totalitaire strevingen kan leiden, kunnen worden
geëlimineerd.
Zo hebben we het voor de oorlog gezien; zo heeft Hein Vos het gezien in zijn
voorontwerp voor publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie. Maar zo is het, door de
anders-gerichte wil van de KVP (Ontwerp-dr. V. d. Ven) niet gebeurd.
Toen de zaak in de Kamer aan de orde kwam, heb ik als fractievoorzitter er één
critisch-principiële beschouwing aan gewijd: ‘Deze vorm van publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie’ - zei ik - ‘is nog minder dan een mager schepje uit de ketel. Als
socialist acht ik haar onvoldoende, als democraat bedenkelijk en als aanhanger van
de rechtsstaat gevaarlijk.’ (Dat ‘schepje uit de ketel’ was een beroemde zegswijze
van Thorbecke.)
Onze fractie vond dit erg mooi - maar verder moesten we het maar zo laten,
verzekerden de economische deskundigen mij. In de verdere verticale opbouw, in
de productschappen, zou wat meer gemeenschapsinvloed zijn, en die invloed zou in
de Sociaal-Economische Raad zelfs een overwicht hebben. Vergeet het maar! De
enige machtsfactor werd die van de bedrijfsschappen - en het meest bekende en meest
beruchte ‘schap’ werd het landbouwschap: een gezelschap van slimme doctorandussen
die iedere maand ‘activiteit’ wilden ontwikkelen en dan publiceerden, dat het
‘georganiseerde bedrijfsleven’ dit en dat wilde. Het was - en is - een
one-man-bedrijfsleven. Niets van publieke verantwoordelijkheid... zoals in het
griezelige plan om - maar ik spring nu wél tientallen jaren vooruit - 65.000 man uit
de landbouw weg te saneren. De ‘georganiseerde landbouw’ zou het dan allemaal
veel efficiënter kunnen doen. En die 65.000 gezinnen? ‘O, daar hebben we niets mee
te maken; daarvoor is er de AWW’. Het is verkeerd dat de socialisten in Nederland
op dít terrein niet veel feller zijn geweest; we hadden het niet,
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teleurgesteld, moeten laten liggen. Dáárdoor kon het verwijt van ‘staatsabsolutisme’
een kans krijgen.
De verdere politieke debatten in die jaren waren - behalve dan die over het
Indonesische drama - van voorbijgaande aard. Ik sprak als fractievoorzitter vooral
bij de algemene beschouwingen. Eerst in januari 1946 (dit was een
semi-begrotingsbehandeling, naar aanleiding van een ‘Nota omtrent een aantal punten
van regeringsbeleid’); bij de eindelijk weer normale begrotingen - november 1946
- (deze twee speeches zijn apart uitgegeven), en bij de begrotingsbehandelingen in
november 1947, 1948, 1949 en 1950.
Meestal was het hoofdmotief - wie zal zich tegenwoordig daarover verbazen - het
toen al weer terugkomen van de reactie: fascisten, antisemieten, landverraders en
collaborateurs. De regering-Schermerhorn kon het probleem al niet meer aan, en
kwam daar ook voor uit. Vormden de communisten van de CPN toen geen gevaar?
Zij waren vervelend en humorloos - Marcus Bakker was er toen nog niet - maar
gevaarlijk? Nee. Soms had ik het met ze aan de stok. (Zie b.v. ‘Handelingen’ 22 juli
1953.)
Plangedachte, geleide economie, socialistische buitenlandse politiek en
staatsvernieuwing waren mijn hoofdmotieven; ze zijn dat gebleven. In die tweede
rede van 1946 ben ik dan gekomen met de formule ten aanzien van het
regeringsbeleid: critisch-constructief. De antirevolutionaire leider Schouten was
degeen, die ons het meeste aanviel op onze Indonesische politiek; hij zelf huldigde
een politiek van onbeweeglijkheid: iedere gedachte van vernieuwing van ons
staatsbestel, zowel waar het de inwendige functies als de uitstraling naar buiten
betreft, vond hem tegenover zich.
Ik heb al geschreven over de afwerende houding van Schouten tegenover de
hervormingsgedachte, die ik in De Leiding van de Staat heb ontwikkeld. Ik kom nog
even hierop terug.
Nu achteraf ben ik verbaasd, dat ik in het kamp Ruwenberg heb kunnen beschikken
over de massa litteratuur (een zestigtal boeken) en dan nog over wonderlijke
verzamelingen heel of half officiële publicaties (onder andere distributiebepalingen
uit de eerste wereldoorlog!), waarvan ik, op Krabbiaanse wijze, de rechts- (of
onrechts-)beginselen in mijn boek heb geanalyseerd. Ik weet het niet meer; wij
allemaal, die in kampen hebben gezeten, hebben soms opeens een lege plek in ons
geheugen. Maar
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goed: het ging erom, in de moderne maatschappij de verschillende organen van de
staat, met inbegrip van het ambtenarenapparaat, eens stuk voor stuk te toetsen aan
de eisen ván die nieuwe maatschappij. Hádden zij nog de taak, die grondwettelijk
en theoretisch de hunne was - was die taak veranderd en zou er nog meer moeten
worden veranderd? Na die analyse moest er een proeve worden geleverd - vond ik
- van een nieuwe montage waarbij dan wel dode stukken zouden moeten worden
weggevijld en nieuwe elementen toegevoegd.
Dit analyseren, vijlen, aanpassen en hermonteren is een vrucht van wetenschappelijk
vorsen; mijn eerste hoofdstuk heette dan ook: ‘Wetenschappelijke Politiek’. Het doel
was: ‘een wetenschappelijke reconstructie van de leiding van de staat’.
Het was me als Kamerlid al gebleken, dat het in de praktijk heel anders lag dan
in de tekst van de grondwet: de regering ‘voert’ niet alleen ‘uit’, zij is heel intens
bezig met wetgeven -waar dan in theorie altijd de Kamers bij te pas komen. Vergeet
het maar. De Kamers laten gráág door de regering regels maken; de Kamers vinden
dat nogal vervelend en eigenlijk zijn zij er niet voor geoutilleerd. Maar de Kamers
leggen zich intens - en eigenlijk ook wel efficiënt - toe op een functie waarvan je in
de grondwet de aanduiding helemaal niet vindt; zij controleren. Zij controleren dan
niet alleen de regeringswetgeving (algemene maatregelen van bestuur, Koninklijke
Besluiten, beschikkingen enzovoort), maar ook de uitvoering - en dit soms zó intens,
dat het mede-uitvoering of super-uitvoering gaat worden. Dit laatste dan vooral via
het overleg met de ministers in de vaste commissies en door het vragen- en het
interpellatie-recht.
Dit gehele staatkundige evolutieproces vindt men het beste beschreven bij de
Franse schrijvers. Ik meen dat men tegenwoordig aan staatsrecht en staatkunde doet,
zonder hen te kennen. Idioot gewoon!
Mijn boek bewoog zich - als ik het zo mag zeggen - tussen twee citaten; van de
Elzasser Robert Redslob: ‘On peut dire que le parlement détermine la politique
générale, tandis que le ministre gouverne librement au milieu de ce cadre...’, en van
Joseph Barthélemy: ‘Or, en fait la fonction législative n'est plus que la fonction
accessoire des assemblées législatives.’183
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Het kwam alles wel neer op een ‘Afscheid van Montesquieu’, de titel van een artikel,
dat ik even later in Vrij Nederland schreef. ‘De sleur van twee eeuwen doctrine’
(namelijk de volledige scheiding tussen wetgevende en uitvoerende bevoegdheid,
die niet meer was vol te houden) moest nu maar op zij worden gezet.’
In mijn boek - ik heb het al even vermeld - had ik voorgesteld voortaan te spreken
van ‘algemene leiding’ (de Kamer) en ‘bewindvoering’ (de regering). De
praktisch-politieke consequenties daarvan heb ik later getracht (met een zeer
gedeeltelijk succes) in het Nederlandse staatswezen ingang te doen vinden. Daar
kom ik nog op.
Het ging mij - in 1946 en later - om ‘het verwezenlijken van een nieuw publiek
bestel’; de instrumenten daarvoor waren, in mijn gedachtengang, een veel beter
uitgeruste Kamer met een georganiseerd contact met de ministers; een sterke
functionele decentralisatie (publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie - maar dán echte!)
In het naschrift bij de tweede druk van mijn boek kon ik meer aansluiten bij de
Schermerhorn/Drees/Hofstra-politiek van die dagen. Dat was te optimistisch: de
frustraties waaronder die politiek leed werden steeds sterker. Maar ik zag de
mogelijkheid, toen, van een nieuw aanzwengelen van de
vergemeenschappelijkingsfactoren: centrale planning; geleide economie; socialisatie
van de beschikkingsmacht; volledige socialisatie van de (politieke, economische,
sociale) machtsfactoren voor zover in particuliere handen.
Ook de parlementaire enquête was voor mij één van de manifestaties van de
parlementaire controlemogelijkheid: de verstgaande en - in essentiële gevallen - de
meest effectieve.
Op 16 januari 1947 heb ik aan de voorzitter van de Tweede Kamer de volgende
brief geschreven: ‘Ik heb de eer U Hoogedelgestrenge hierbij te doen toekomen een
voorstel tot het houden van een enquête naar de gebeurtenissen, verband houdende
met de Duitse inval in Nederland en naar het beleid der opeenvolgende Kabinetten
te Londen.’
Ja, dit was dan de tijdbom van hét enquêtevoorstel! Al dadelijk na de bevrijding
waren er critische vragen losgekomen over het beleid van het kabinet-De Geer en
het kabinet-Ger-
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brandy. Toen ging ons langzamerhand blijken, dat er nóóit een streep zou kunnen
worden gezet onder de afschuwelijke gebeurtenissen die het land toen heeft
doorgemaakt. Ieder lezer van het standaardwerk van dr. Lou de Jong weet, dat de
zaken er inderdaad zo voorstaan en er zo voor zullen blíjven staan. Wat was nu de
meest doelmatige weg om achter de waarheid te komen?
De parlementaire enquête was een onderwerp van taboe geworden. Toch leek me
een onderzoekprocedure, waarbij de Kamer zelf actief optrad, beëdigde getuigen
kon horen (ook ambtenaren) en toegang zou kunnen krijgen tot alle stukken, de enig
doelmatige.
Het is er inderdaad van gekomen - en wat er allemaal los is gekomen kan men
lezen in de dikke delen met verhoren én de kortere samenvatting daarvan. Ik kon als
fractievoorzitter moeilijk als voorzitter in die commissie gaan zitten en heb mijn
fractiegenoot Donker opgeknapt met de grootste onderneming, die een parlement
ooit heeft volvoerd. Nu, hij heeft het wel geweten, jarenlang. Ik ben bang dat dit
zenuwslopende werk waaraan hij een vaste, niemand ontziende, leiding gaf, mede
zijn gezondheid heeft gesloopt.
Daarná heb ik nog geprobeerd, in de verschillende grondwetscommissies waarin ik
zitting heb gehad, of in de Kamerdiscussies naar aanleiding van de
herzieningsvoorstellen, iets van de vernieuwingsgedachten in te brengen.
Bij het Kamerverslag over de grondwetswijzigingen van 1948 heb ik - persoonlijk
- een Nota gevoegd. (Later heb ik dat nog eens gedaan toen het over milieuwetgeving
ging.) Ik heb die Nota aangeduid als ‘Verlangens ten aanzien van de staatsvernieuwing
in het algemeen!’ Het ging over de volgende punten - die toen geen weerslag hadden
gevonden in regerings- of Kamerstukken:
a. de sociale rechten van de mens;
b. vrijheid van alle openbare belijdenis;
c. erkenning van de wijzigingen in de verhouding tussen regering en
volksvertegenwoordiging;
d. uitbreiding van het aantal Kamerleden;
e. wettelijke erkenning van het systeem van politieke partijen met rechten en
plichten.
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De gedachten van mijn boek kwamen hierin op meer actuele wijze terug. Ik citeer
maar één passage uit deze Nota van 1948: ‘Verder dient de contrôle-taak van het
Parlement nieuw omschreven te worden alsmede een criterium gegeven te worden,
in welke gevallen de medewerking aan de wetgeving dient te blijven geschieden op
de oude voet, en wanneer deze zal kunnen bestaan uit de controle ván - en eventueel
het bezwaar maken tégen - ter visie gelegde ontwerp-Regeringsverordeningen.’
Deze ‘vereenvoudiging van de wetgeving’ die ik in mijn boek ontleend had aan
Engelse staatsopvattingen, heeft mij als lid van een volgende staatscommissie (1951)
gebracht tot een voorstel ‘van vereenvoudigde wetgeving’ dat ik samen met prof.
George van den Bergh heb kunnen indienen. Het ging weer om dezelfde constructie
van ‘stilzwijgende goedkeuring’ door de Kamer. De gedachte is, ten slotte, door de
staatscommissie Grondwetsherziening alléén overgenomen in een tussenrapport dat
handelde over de buitenlandse betrekkingen: voor de goedkeuring van verdragen waarop tóch geen amendementen kunnen worden ingediend - zou de vereenvoudigde
procedure dan wél gelden!
Bij de toen aanhangige grondwetsherziening is inderdaad de vereenvoudigde
procedure mogelijk gemaakt (art. 163a) en ook het reglement van orde van de Kamer
is daarmee in overeenstemming gebracht. Sindsdien is deze procedure vele malen
per jaar met succes toegepast. Maar zelfs vijfentwintig jaar later - het systeem der
Kamercommissies kon toen gemakkelijk alle controle opvangen - heeft men nog niet
de moed gehad, het experiment uit te breiden tot de hele wetgeving!
In de politiek is een zaak nooit helemaal ‘afgedaan’. In 1956 is in de Kamer een
debat gehouden over ‘de wenselijkheid van grondwetsherziening in het algemeen’.
Hoewel ik al vijf jaar geen fractievoorzitter meer was, was mij toch opgedragen,
hierbij het woord te voeren.
Heb ik dat handig gedaan? Mr. Oud - ik heb hem altijd een bijzonder onaangename
‘Streber’ gevonden, maar hij wist zijn weetje in het staatsrecht - was al drie maanden
eerder incidenteel teruggekomen op mijn ideeën over de leiding van de staat. De
daarop gegronde voorstellen zijn uitgelopen - zo concludeerde Oud - op ‘een
mislukking’. Ik heb me - dat moest Oud
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wel irriteren - in dat nieuwe debat op Thorbecke beroepen, met name op het citaat:
‘Het is niet een oude orde, die behoud, het is een nieuwe maatschappij, die voltooiing
vraagt.’
Hoewel ik in mijn daarop volgende opsomming telkens van ‘de fractie’ of ‘ik
namens mijn fractie’ heb gesproken, had mijn betoog toch te veel van een ‘oratie
pro domo’; ook in het eind, toen ik, sprekende over onze resultaten, Oud heb beklaagd,
‘dat van hem en zijn ideeën niet hetzelfde kan worden gezegd’.
Het antwoord van Oud was - en wie zal zich verbazen - dat ik me gedroeg als de
haan, die denkt, dat hij door zijn kraaien de dageraad oproept!
En toch: in 1945/46 was er op deze staatkundige hervormingsvoorstellen alleen
maar een ‘nee’ van de andere partijen gekomen! Het ging ons dus om:
a. een meer effectieve centralisatie in de topleiding van onze staat (ministerraad
enzovoort);
b. een werkelijk premierschap in Nederland;
c. ‘planning’ door een Centraal Planbureau (de gedachte van Hein Vos en de
zijnen);
d. doelcorporaties (Nieuwe Organen);
e. departementaalsgewijs ingestelde vaste Kamercommissies voor voorbereiding
en overleg;
f. activering van het enquêterecht;
g. vereenvoudigde wetgeving door stilzwijgende goedkeuring;
h. institutionele aanpak van de buitenlandse politiek (de moties-Van der
Goes/Serrarens).
Het laatste punt sloeg dus op een nieuwe aanpak van de buitenlandse/Europese
politiek. Dit is steeds meer mijn hoofdtaak geworden: als fractievoorzitter was ik
tevens voorzitter van onze commissie voor buitenlandse politiek; toen de
Kamervoorzitter niet meer ‘ambtshalve’ voorzitter behoefde te zijn van de (vaste)
Kamercommissie voor buitenlandse zaken, ben ik hem opgevolgd en ben lang in die
functie gebleven, ook na mijn terugtreden als fractievoorzitter. Dat betekende erg
veel - ook in ons persoonlijk leven.
Toen ik in 1952 - in het kader van de Raad van Europa - volkomen onverwacht een
hoofdrol ging spelen in de oplossing van de zogenaamde Saarkwestie, heb ik de term
geïntroduceerd
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van diplomatie parlementaire: na de oorlog waren het niet alleen meer de ministers
maar ook de parlementsleden - nationaal en internationaal, later supranationaal - die
buitenlandse politiek maakten.
Natuurlijk komen er moeilijkheden van, als doelstellingen en methoden
uiteenliggen; de positieve kant overwoog echter verre... Verschillende malen hebben
ministers ons gevraagd, bepaalde zaken aan te zwengelen waartegenover zíj niet
meer ‘vrij’ stonden, om welke reden dan ook.
In andere landen, waar de ministers als zodanig parlementsleden zijn, baarde dat
minder opzien dan bij ons. Het gaf wél een nieuwe dimensie aan het parlementaire
leven van de groepjes Kamerleden die naar de Verenigde Naties, het zogenaamde
Nato-parlement, de Raad van Europa, de Westeuropese Unie en later naar het
Europese Parlement waren afgevaardigd - en zelfs aan dat van hen, die ‘thuis’ lid
waren van de vaste commissie voor buitenlandse zaken. Ik zelf was een aantal jaren
voorzitter van die commissie, buitenland-specialist van fractie en partij en lid van
soms twee, soms zelfs drie Straatsburgse assemblées. Op die sterk Europese periode
van mijn leven kom ik terug; ook op mijn Saar-activiteit in het begin daarvan.
Ook in Den Haag hadden wij (A. en ik) veel contact met de vertegenwoordigers
van een groot aantal landen. We deden ook meer ‘terug’ dan de meeste collega's:
ons huis en ′s zomers vooral onze tuin, leende zich daar voortreffelijk voor.
Eens had ik Kamervoorzitter Kortenhorst (in kwaliteit!) uitgenodigd en ook de
chef van de natuurbeschermingszaken op het daarvoor aangewezen departement; dat
was mr. Rohling: een goede verzetsman en destijds beheerder van de boedel-Menten.
Kortenhorst was advocaat geweest van Menten en van de - misse - Telegraaf,
waartegen Rohling verbeten had gevochten. Toen Kortenhorst bij ons vijvertje
Rohling ontwaarde maakte hij benen om weer weg te komen; hij was doodsbang!
Een andere keer had ik mijn collega Jacques de Kadt bij ons gevraagd en ook onze
vriend Piet Schmidt, die toen een hoge functie bij de Verenigde Naties bekleedde en
juist een paar weken in het land was. Nu was het De Kadt - die ik overigens best
mocht - die negatief reageerde. De Kadt heeft in zijn leven een reuzenzwaai gemaakt
van uiterst links tot wel heel rechts!
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Maar in 1934 hadden Schmidt - die wel wat stabieler van aard was - en De Kadt zich
nog ‘aan het hoofd willen stellen’ van de protestbeweging in Amsterdam tegen de
schandelijke verlaging van de werklozensteun in de crisisperiode van toen. Het liep
jammerlijk uit de hand en in de Jordaan werd het een groot drama. De Kadt week
uit naar België; Schmidt liet zich arresteren. Twintig jaar later, ook weer in onze
tuin, bleek dat oude zeer nog heel diep te zitten.
Er rolde kort geleden nog iets te voorschijn, en dat was een ‘buitenlands’ en heel
aangenaam incident: een kaartje met een heel fijn menu bij Chaban-Delmas, toen
president van de Assemblée nationale in Parijs. Ik heb dat bewaard omdat het een
duidelijk politiek déjeuner was met een politieke wijn! Het was ter gelegenheid van
een vergadering van een sterk supranationaal gerichte commissie van het Europese
Parlement. De opper-Gaullist Chaban-Delmas werd geacht daarvoor niets te voelen
- maar de ontvangst was heel warm en naast de champagne, die daarbij verbleekte,
was de wijn Château Yquem: de duurste wijn ter wereld; dezelfde wijn die koningin
Victoria destijds, bij het ‘vieren’ van de Entente cordiale, met spuitwater vermengde
(men zegt dat er toen verscheidene Franse dignitarissen zijn flauwgevallen).
Diplomatieke flauwekul, ja. En een die niets met - al of niet parlementaire diplomatie heeft te maken. Dit omvat namelijk niets meer en niets minder dan de
betrekkingen tussen staten en, later (zoals een Frans handboekje constateert) ook de
supranationale betrekkingen. Dat is allemaal - behoort het althans te zijn - het
tegendeel van ‘geheim’ en ‘elitair’ en kon stellig niet het monopolie blijven van een
groep ambtenaren van één departement: daarvoor zijn de buitenlandse betrekkingen
veel te belangrijk.
Minister Luns heeft zich destijds fel verzet tegen het plan van de Gaulle - een plan
dat verschillende namen heeft gedragen - om de staats- en regeringschefs van de
EEG-landen als ‘Europese Raad’ te doen samenkomen om politieke vraagstukken te
behandelen, die allen aangaan. Luns is erin geslaagd - door allerlei drogredenen om die procedure tien jaar op te houden, tot groot nadeel voor Europa. In ieder geval
in de periode-Den Uyl was dit contact vruchtbaar. Wát zat erachter bij Luns - behalve
dan, dat hij alles tegenwerkte wat uit de ko-
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ker van de Gaulle kwam? Wel, deze Europese Raad van ministers-presidenten
doorbrak het buitenlandse monopolie van Luns' departement en dáárom mocht het
niet.
Wij parlementariërs - en ik was wel de kwaadste pier - hebben er alles aan gedaan
om van onze kant dat monopolie te doorbreken. Dat is pas veel later gelukt - en nú
is de Europese Raad als instrument niet meer weg te denken.
Die parlementaire diplomatie ondermijnde dus ook dat monopolie - en dat zij zich
doorzette, was een onvermijdelijk, historisch proces. In ándere landen maken regering
én parlement - dat wil zeggen de ‘meerderheid’, maar heel dikwijls met medewerking
van andere groepen - samen de buitenlandse politiek. In Engeland is het nooit anders
geweest, omdat de ministers daar zelf MP′s zijn. In de Europese organisaties is men
ook minder kieskeurig wat betreft ‘de scheiding der machten’.
In Nederland nam de Tweede Kamer het dus ook niet langer, dat de buitenlandse
politiek als een soort ‘prerogatief’ van de Kroon, dus van de minister, dus van de
ambtenaren, werd gezien.
Ik wil een paar voorbeelden van die parlementaire diplomatie noemen.
Ik heb al gesproken over mijn contacten met Mohammed Hatta, vice-president
van de Republiek Indonesia, over Nieuw Guinea en de mogelijkheid van een
condominium daar.
Een mooi verhaal vind ik zelf mijn actie inzake de oprichting van een gezamenlijk
interparlementair Benelux-lichaam voor de drie parlementen van de Benelux-landen,
met recommandatiebevoegdheid aan de (regerings-)Benelux-raad.
Toen de drie regeringen de vormgeving van de Benelux Economische Unie op
schrift gingen zetten (september 1950) maakten zij ook een soort aanhangsel over
een zekere mate van parlementair beraad. Die tekst leek me ten enenmale
onvoldoende. Wat er ontbrak was:
een permanent karakter;
eigen initiatief om bijeen te komen;
eigen keus van de agenda;
een onafhankelijk secretariaat (griffie).
Kort en goed: we zouden een appendix blijven van comité van ministers en
Uniesecretariaat.
Een jaar later was er een interparlementaire Benelux-raad op
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komst waarbij alle gesignaleerde leemten waren aangevuld. Hoe is dat in zijn werk
gegaan?
Ik was toen waarnemend voorzitter - later voorzitter - van de Nederlandse groep
van de ‘Interparlementaire Unie’ en ook van de Benelux-groep van die unie. Ik heb
dus contact opgenomen met de twee andere groepen - en zelfs met hun parlementen
als geheel (België heeft twee Kamers; Luxemburg één). Ik had daarvoor een
tegenontwerp gemaakt (tegen dat van de drie regeringen). Dat hebben we met elkaar
besproken en geamendeerd en we hebben de drie regeringen laten weten dat wij
graag over onze eigen zaak wilden beslissen - en zo is het gebeurd.
En het aanvankelijk door de regeringen aangenomen stuk? Wel, dat is niet ingeslikt;
het is in de lucht blijven hangen... en daar hangt het nog. Een mooi onderwerp voor
een proefschrift over verdragstechniek, dat wil zeggen van parlementair handelen
buiten onze wetgevende bevoegdheid om! Een andere nieuwe figuur was een brief
gericht aan minister Stikker door alle in 1952 in Straatsburg aanwezige Nederlandse
leden van het Kolen- en Staalparlement (dat zich ook bezighield met de voorbereiding
- toen al! - van een politieke unie én van een Europees leger), waarin wij aan Stikker
meedeelden, dat de grote meerderheid (in ieder geval alle in Straatsburg
vertegenwoordigde partijen) het niet zouden nemen, wanneer híj het ‘budget commun’
voor dat leger, dus het gemeenschappelijke financiële beheer, zou afwijzen. (Ons
was namelijk door ambtenaren verteld, dat hij dat van plan was.) Stikker was woest
- maar hij heeft zijn tegenstand laten varen.
Steeds meer gingen parlementariërs, ging de Kamer als geheel, in de buitenlandse
politiek ingrijpen: enorm vervelend voor de minister en voor zijn ambtenaren, maar
de scherpe ‘scheiding van machten’ was in het nieuwe Europa eenvoudig niet meer
te handhaven! Er viel ook daar een monopolie weg, dat zich trouwens nog niet tot
‘prerogatief’ had kunnen ontwikkelen. De reactie van de elkaar opvolgende ministers
was verschillend. Luns - reactionairder dan Stikker en Beyen - was óók meer realist.
Hij begreep heel goed, dat met Raad van Europa, Kolen- en Staalparlement en vooral
- later - het Europese Parlement, de zaken wel door elkaar moesten lopen. Daarom
werkte hij iets meer mee aan de informatie van de Kamer-
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commissie voor buitenlandse zaken en zelfs, en dit met een zekere zwier, aan die
van het Europese Parlement.
Ik weet niet hoe het na 1967 met de invloed van de commissie-buitenlandse zaken
op het buitenlands beleid is gegaan; als die weer minder is geworden, is dat de eigen
schuld van haar leden - en van de Kamer als geheel.
Luns' staatssecretaris in de periode 1959-63 was mr. Van Houten; hij behandelde de
moeilijke kwestie van de ‘Generalbereinigung’ (wat een woord!) tussen ons en de
Duitse Bondsrepubliek; dus grenscorrecties en financiële vergoedingen, voor zover
de ‘grote’ geallieerden ons daarvoor nog de mogelijkheid lieten.
Ik moet bekennen - míjn Fractie accepteerde het maar aarzelend - dat ik helemaal
niet tegen flinke grenscorrecties was: het leek me, dat het voor een volk als het Duitse,
dat nooit voor recht maar alleen voor macht opzij ging, heel goed was als er een paar
blijvende monumenten zouden zijn om hen te waarschuwen dat ze toch niet te ver
konden gaan. Goed; daarvan is het niet gekomen en het bleef allemaal netjes, zoals
wij Nederlanders plegen te zijn.
Maar tegen de teruggave van één object heb ik mij, met succes, tot het uiterste
verzet. Dat gold De Duivelsberg bij Berg en Dal/Nijmegen. Dit was altijd een enclave
van Duitsland in ons gebied geweest (in mijn Nijmeegse jeugd werd er enorm
gesmokkeld); er woonden maar drie boerengezinnen, die gewoon Nijmeegs spraken
én het was en is er prachtig mooi: steile heuvels, heldere beekjes, uitzichten als
nergens in het Nederrijnse gebied - en een verscheidenheid aan planten zoals zij maar
zelden nog voorkomt.
In een van de steile boskuilen (gletsjerkuilen uit de ijstijd) is een geheimzinnig
zwart meertje: de Hexentanz - waar in mijn jeugd een meisje (ze zal wel zwanger
zijn geweest) door een vent is verdronken. Mijn vader sprak met bewondering over
de wijze, waarop de dader ten slotte is gevonden. Kort en goed: een stuk romantiek,
zoals in onze buurt nergens werd aangetroffen.
De Duitsers wilden de Duivelsberg ‘zurück’ hebben, net als Tuddern en de rest.
Ik heb Van Houten belezen, dat dat nu eens niet moest gebeuren: hoeveel hadden de
Duitsers niet op-
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zettelijk van ons natuurpotentieel vernield!
Van Houten is het - op de fiets met zijn twee zoons - zelf gaan bekijken; in deze
kaste van Nederlanders komt zo'n initiatief maar zelden voor. En hij was gecharmeerd.
Juist toen kregen A. en ik een uitnodiging van de Duitse ambassaderaad om ‘intiem’
bij hem te komen eten. Dat kwam wel meer voor en wij accepteerden. Alleen de
Duitse ambassadeur zou ook komen. Prachtig. Maar het was een beetje de omgekeerde
wereld: meestal inviteert dan de ambassadeur en vraagt, naast zijn Nederlandse
gasten, zijn eigen ‘Botschaftsrat’. Het was een gezellig etentje, maar bij het dessert
trok de ambassadeur een kaart uit zijn zak, en zei: ‘Lieber Herr Van der Goes - móét
dat nu zo met die Duivelsberg? Er wonen 3000 Duitsers.’
Het bleek toen, dat op alle teruggevraagde gebieden een getypt papiertje was
geplakt met de aantallen inwoners waarom het ging. Het gebied van Wyler - vlak bij
de Duivelsberg - had inderdaad wel zoveel bewoners, maar het getypte papiertje was
te groot voor de kleinschalige kaart en dús overlapte het ‘mijn’ Duivelsberg. Een
korte uitleg over die drie gezinnen en de zaak was geregeld: de enclave was en is
geen enclave meer. Mijn kinderen spraken van pappa′s Duivelsberg. Is het echt te
beuzelachtig om dat toch wel leuk te vinden?
De hele Generalbereinigung werd door Van Houten behandeld; Luns trok zich er
niet veel van aan. In Van Houten - de commissie die de zaak behandelde vond hem
sympathiek - zat niet veel schot. Dus er ontstond tóch wat irritatie.
In die periode kreeg ik een brief (met de aanhef ‘Lieber Genosse’) uit Keulen, met
de onthulling, dat Luns de zaak er met zo'n vaart door joeg, omdat hij een geheime
overeenkomst - in zijn eigen voordeel - met de bankmagnaat Abs (vriend van
Adenauer) had gesloten over de bijna onontwarbare Nederlands-Duitse kluwen
‘Kunstzijde/Glanzstoff’. Er was een fotocopie bij van Luns' brief aan Abs: papier
van buitenlandse zaken... en onmiskenbaar Luns' handtekening!
De zaak leek me niettemin troebel - en ik schreef dat aan de zogenaamde
partijgenoot. Brief retour: onbekend op dat adres. Ik heb de stukken toen aan Luns
gegeven om ermee te doen wat hij nodig vond. Luns zei stomverbaasd: ‘Ja, dat is
mijn handtekening; geen twijfel mogelijk!’
Er was bij enkele partijgenoten enige teleurstelling te be-
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speuren over wat altijd mijn principe is geweest: chantage-brieven en dergelijke
doorsturen aan de vermoedelijke benadeelde. Die teleurstelling was er ook bij de
hoofdredacteur van Het Vrije Volk van toen, een befaamd jurist. Had hij heus met
een ‘onthulling’ willen komen bij de verkiezingen die voor de deur stonden? Goddank
dan, dat ik dat verhinderd heb!
De oplossing? Een wat zielige failliete zakenman hád iets tegen Luns. Hij was de
auctor intellectualis. Hoe hij briefpapier van het departement gapte? Niets is
gemakkelijker dan dat. Hoe hij de handtekening van Luns calkeerde - iets moeilijker.
Hoe hij een of andere gesjochten Duitser - die erg mooi Duits schreef - engageerde...
dat is voor mij nog een raadsel. Vooral dat goede Duits heeft de zaak - met nog iets
- voor mij verdacht gemaakt: niemand sprak en schreef namelijk zulk een beestachtig
slecht Duits als minister Luns...
Dat ‘nog iets’ was het lettertype: de Duitse ß (ligatuur van lange S en korte s),
bestaat alleen maar op Duitse schrijfmachines. Op Het Plein - ik wist dat van een
ex-secretaresse -bestond er geen enkele van die machines!
Toen ik later de rijksrecherche bij mij kreeg voor een formeel onderzoek, heb ik
ze zowel op het taalgebruik áls op dit lettergebruik gewezen. De heren hadden zelf
niets daarvan ontdekt! Typisch voor Luns - een soms bijzonder ongemakkelijk man
- was, dat hij van de daken af bazuinde, dat hij mij persoonlijk zo graag mocht, omdat
ik zo ‘loyaal’ was. Aardig, maar overdreven.
Hoe erg ik met Luns, vooral over Europa, overhoop heb gelegen komt nog wel
ter sprake. Er waren soms in de Kamer echte incidenten. Maar het was altijd ‘beste
Joseph’ en ‘beste Marinus’.

Eindnoten:
157 ‘Culpa in eligendo’: verantwoordelijk zijn ook voor de negatieve gevolgen van een bepaalde
(‘gekleurde’) keuze.
170 In het onlangs uitgekomen boekje: Drees, Wethouder van Nederland liet W. Drees het volgende
noteren: ‘de motie Romme-van der Goes heeft het gevaar opgeroepen van de politionele acties’;
men moest ‘opnieuw onderhandelen’; Van der Goes ‘is schuldig inzake Indonesië.’ En even
verder: ‘Hij (v.d.G.) is aldoor als één der Negen-mannen in nauwe aanraking geweest met het
beleid; hij is mede-verantwoordelijk voor de Indonesië-zaak’.
Ja, dat is het dan. Nee, dat is het niet: de politionele acties waren er in juli 1947 en in december
1948; de ‘negen-mannen’ (parlementariërs met een zuiver adviserende taak), functioneerden
pas in augustus 1949 bij de Ronde Tafel Conferentie - toen alle narigheid (behalve
Nieuw-Guinea) al achter de rug was!
De motie Romme-van der Goes (20 december 1946) was bitter nodig om in de Kamer de vereiste
meerderheid te krijgen: een deel van de KVP (hoe groot? in ieder geval een deel) wilde
Linggadjati, zoals het daar lag, niet mee maken; de anti-revolutionairen ook niet... en van de
communisten waren we tot het laatst niet zeker; zij voelden er wel voor, het Kabinet Beel-Drees
te laten springen. (Drees zwijgt hierover.) De Indonesiërs behoefden zich van de franje, die we
in den Haag moesten aanbrengen om de pil te verzoeten, niets aan te trekken... en dat deden ze
dan ook niet! Het accoord werd op 25 maart 1947 te Batavia/Djakarta door beide partijen
getekend; door de Indonesiërs (terecht) met de formule: ‘zonder aanvaarding’ van de Nederlandse
uitleg. De Nederlanders namen daarmee tóen genoegen... en ′s avonds was er een ontvangst
waar bijna 700 Indonesiërs verschenen.
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Anti-climax of climax? Parlementariërs kwamen er toen niet meer aan te pas. Van de
mogelijkheid van een (eerste) politionele actie vernamen wij pas op 10 juli 1947 - tien dagen
tevoren - van Beel, die toen nog rekening hield met ‘een wending ten goede’, en als er iets
gebeurde, zou het ‘zo beperkt mogelijk zijn’. Mijn fractie heeft zich, op het voetspoor van Drees
en Schermerhorn (‘de pesthaard van Djokja’) hierbij neergelegd, maar zich inderdaad en met
succes verzet tegen een, voorgenomen, oprukken naar Djokja. Hoe het er na ging, wordt in de
tekst voldoende gereleveerd.
173 Houding Anak Agung t.o.v. de Republiek - en Nederland: In een persoonlijke brief van 22
januari 1949 (Rijksarchief: Archief v.d. Goes van Naters) herinnert hij aan een gesprek ‘onder
vier ogen’ in Batavia, begin december 1948, waarin hij zich bereid verklaarde, een
Interim-regering te vormen ‘onder die voorwaarde dat van Nederlandse zijde categorisch wordt
afgezien van het inzetten van een politionele actie’. Dat men later, toen die actie er tóch kwam,
suggereerde, dat de Republiek toen helemaal niet meer bestond, noemde Anak Agung ‘een zeer
gevaarlijk standpunt’. Hoe gevaarlijk en hoe irreëel, wordt verder uitgewerkt.
180 Crisis om Nieuw-Guinea. Een vrolijke noot, nl. een bericht van 13 januari 1951 uit dit gebied:
‘Vanochtend werd door bijna duizend Papoea-arbeiders van de Nederlandse Nieuw-Guinea
Petroleummaatschappij (B.P.M.) en andere maatschappijen een demonstratie gehouden tegen
het door de heer van der Goes van Naters uitgesproken standpunt van de Partij van de Arbeid
inzake Nieuw-Guinea’. - Wie hielden de demonstratie: de maatschappijen of de analfabetische
Papoea's?
183 Redslob en Barthélemy: ‘Men kan het zó stellen dat het parlement de algemene politiek bepaalt
en dat - binnen dat kader - het kabinet vrij is in zijn regeer-taak’. ‘Welnu, in werkelijkheid is
de wetgevende functie alleen maar een secondaire functie van de wetgevende vergaderingen
geworden’.
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VIII Straatsburg, Saarland, Bonn en Parijs
Voor ik tot ‘Europa’, van 1948 tot 1967 mijn bijna alles verslindende interesse, kom,
moet ik wel iets zeggen over de buitenlandse politiek in het algemeen, eerst mede
als fractievoorzitter, later alleen als buitenlandse zaken-specialist.
Ik ben er mij volkomen van bewust, dat wie alleen dit boek zou lezen en niet de
notulen van fractie en fractiecommissie en niet de Handelingen der Staten-Generaal,
een slecht geproportioneerde indruk zal krijgen.
Ik kan het niet helpen: ik wil echt geen Duynstee-aflevering deel x schrijven. Ik
vertel alleen van mij uit, en dan vooral zaken, die ánders verloren dreigen te gaan
(en die ik zelf leuk of interessant vind).
‘Heeft Van der Goes nooit nagedacht over de response op de challenge van de
Russische dreiging na de overneming van de macht in Polen, Tsjechoslowakije,
Hongarije enzovoort?’ Natuurlijk wel - maar dat was echt team-work in de fractie;
wij waren stellig bezorgd over de vermoede landhonger van de Russen naar het
Westen (naar onze mening had die weinig met de communistische beginselen te
maken), maar wij lieten ons niet opjutten door de anticommunistische hysterie van
de ex-communisten De Kadt en Goedhart. (De Kadt had en heeft persoonlijk een
grote charme; hij is een begaafd schrijver - maar wee, als je op die bepaalde teen
trapte!) Ik vond nog de copie van een brief van mij aan mijn opvolger Jaap Burger,
toen ik in 1959 op een ‘political leaders’-reis van twee maanden naar Amerika ging
(het zogenaamde ‘Fulbright-program’). Zorg ervoor - schreef ik - dat De Kadt niet
in het openbaar van zijn sympathie voor Franco gaat getuigen uit pure
communistenhaat. Dat zat er dus blijkbaar in, gezien zijn uitingen in de commissie
van buitenlandse zaken van de fractie!
Mijn sympathie voor een - geïntegreerd - Europees leger had wél te maken met
het Duitse probleem, maar niet met het Russische. (Misschien toch wel een beetje:
ik heb nog een

Marinus van der Goes van Naters, Met en tegen de tijd

196
door mij geschreven Vrij Nederland-artikel uit die tijd: ‘Schild voor Europa’.)
Ik heb altijd het besef gehad, dat een all-round socialistische politiek niet mogelijk
was als zij alleen de economisch-sociale sector en niet die van het buitenlands beleid
zou bestrijken. De provincialerige Drees die altijd sprak over die Fransen en die
Belgen, kreeg je daarvoor niet; Vorrink wél. De twee antagonisten (Vorrink en ik)
hebben samen en in de socialistische Internationale én in haar voorganger, de
Comisco, hartstochtelijk een positief socialistisch buitenlands beleid verdedigd maar met een volkomen opportunistische Labour en een toen al griezelig
nationalistische SPD (toen geleid door Kurt Schumacher) kregen wij niet veel kans.
De ideeën van de geniale Jan Tinbergen waren toen nog niet zo uitgewerkt als
later. Wij moesten het doen met voorloper Wibauts Ordening der Wereldproductie;
maar die kant wilden wij uit. Ik zelf zag niet alleen een economische samenhang
binnen het spanningsveld van wereldcentralisatie en regionale decentralisatie, maar
ook een politieke. (Ik herinner aan mijn prijsvraaginzending van vlak voor de oorlog.)
De multinationals - het woord bestond nog niet - begonnen al aan hun, toch eigenlijk
al door Marx voorziene, machtsontwikkeling; als lassalleaan vond ik, dat alleen een
sterke, als het kon mondiale, maar in ieder geval bovenstatelijke politieke machtsen rechtsorganisatie daaraan iets kon doen.
In een aantal studies en artikelen heb ik wél van dit inzicht blijk gegeven; in mijn
begrotingsspeeches niet genoeg: wij durfden nog niet afscheid te nemen van het
‘harmonisatie-model’, waarin we na 1945 met andere partijen samenwerkten.
(Achteraf gezien, was het al omstreeks 1955, dus ná het gezamenlijke ‘puinruimen’,
toch wel welletjes met die harmonisatie!)
Ik kon mij meer uitleven in de beweging La Gauche européenne en in de
Mouvement pour les Etats Unis socialistes de l'Europe, waar het meer principiële
Franse socialisme de boventoon voerde. Hun actie richtte zich vooral op een - meer
socialistisch - Europa.
Wat later werd ik lid van de (departementale) adviescommissie-volkenrecht. Ik
had in de Kamer critiek uitgeoefend op de traditionele leiding van die commissie
door prof. François
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en ‘tot straf’ zette minister Beyen mij daarin. Ik heb van die critiek wel spijt gehad;
François was veel beter dan ik dacht. Na een jaar of tien ben ik eruitgelopen: het
ministerie kreeg hoe langer hoe meer lak aan die commissie die langzaam een meer
vooruitstrevend karakter kreeg. Een van mijn laatste daden was een minderheidsnota:
de commissie vond dat, op grond van een aantal VN-uitspraken, wel mensenlievende
hulp moest worden verleend aan de vrijheidsstrijders van Namibië en Zimbabwe; ik
meende, dat die uitspraken leidden tot militaire hulp in de strijd tegen Zuid-Afrika,
en dat we die ook echt moesten geven!
Als ik nu kom tot de Europese bemoeiingen, voel ik het weer als een bezwaar (ik
zou ook kunnen zeggen: als een welkome hulp), dat bijna alles keurig netjes is
vastgelegd in processen-verbaal en rapporten van de Raad van Europa, van de Kolenen Staalgemeenschap, van de Westeuropese Unie en van het Europese Parlement.
Ik zal me alweer beperken tot zaken, waarin ik heel erg persoonlijk betrokken was.
De Raad van Europa. Ja: de Raad van Europa: van het begin af een Engels
misbaksel - en een opzettelijk misbaksel! Het begon al bij het befaamde eerste congres
van de Europese Beweging in mei 1948 in Den Haag. Hoofdpersoon was Churchill.
De Europese Beweging is er nóg trots op! Beslissend was namelijk dat de Engelsen
toen - als nu - geen Europese Federatie of Unie wilden (iets institutioneels), maar
wél een ‘European Unity’: een vrijblijvende kreet. Om die kreet heen is dan de Raad
van Europa gebouwd; even vrijblijvend, want alleen maar adviserend.
Churchill stelde namelijk een comité van ministers voor, zónder gezamenlijke
bevoegdheid en een parlementaire vergadering, de Assemblée, die ‘aanbevelingen’
kon doen aan dat Comité. Die twee heterogene instellingen vormden dan samen
(maar ze kwamen nooit samen) de ‘Raad’. Als het heel goed liep - en enkele keren
gebeurde dat - deed de Assemblée, waarin soms heel deskundige parlementariërs
zaten, een aanbeveling die door het ministers-comité werd overgenomen en die dan
in de lidstaten als een verdragstekst werd aanvaard; verdragstekst die natuurlijk overal
de nationale procedure moest doorlopen. Zo kwamen bij voorbeeld de Europese
rechten van
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de Mens tot stand. Maar dan maakten de Engelsen weer moeilijkheden over wat er,
op hun verzoek, als facultatief en niet als bindend in werd opgenomen: het klachtrecht
wegens schending van die rechten door de toegetreden staten, dat de burgers zélf bij
de bevoegde Europese instanties konden indienen; klachtrecht ook dus tegen hun
eigen staat. Daarover is er twee maal een debat geweest in het Lagerhuis, éénmaal
onder Labour, éénmaal onder een conservatief bewind. Dat had toch toen al die
naïeve Nederlanders duidelijk moeten maken, dat Engeland een Europa met eigen
identiteit niet wil!
De eerste maal was in 1950. Vraag: gaat Engeland dit klachtrecht van de Europese
(en Engelse) burgers, voor zover het tegen het Verenigd Koninkrijk gericht mocht
zijn, erkennen? Antwoord van Bevin (Labour): ‘No’; onze eigen Engelse
beroepsprocedure staat zó hoog, dat ‘we are not prepared... to hand over those appeal
rights to another body’. Het vragendebat in het Lagerhuis kabbelde op hetzelfde
niveau voort. Het volgende onderwerp was: ‘On Sausages’.
De tweede maal was in 1958; een antwoord op dezelfde vraag door minister
Ormsby-Gore (conservatief). ‘No, sir.’ ‘The reason why we do not accept the idea
of compulsory juridiction of a European court is because it would mean that British
codes of common and statute law would be subject to review by an international
court. We should not accept this status.’198
De continentale landen - die juist dát jaar de Europese Gemeenschap in werking
brachten en Engeland er zo graag bij wilden hebben - hadden tóén al moeten weten,
wat voor verrassingen dit zou moeten geven. Zover ik weet, was ik de enige
Nederlander, die altijd daartegen heeft gewaarschuwd.
In het begin van de Raad van Europa - dus in 1949 - leek het even anders te lopen.
Enorm enthousiasme, vooral van de altijd slimme bevolking van Straatsburg, de
door Churchill uitgekozen ‘hoofdstad’ van Europa; geïsoleerd en veilig uit de buurt.
Studenten, die kwamen demonstreren: ‘Niet kletsen jullie, maar faire l'Europe, faire
l'Europe!’ (Ik heb nooit begrepen wat je daarvoor ánders kon doen, dan eindeloos
en geduldig... kletsen.)
Er was een politieke commissie, die, alweer op verzoek van de Engelsen, een
kuisere naam kreeg: commissie voor algeme-
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ne zaken. Voorzitter was Guy Mollet (Frankrijk). Ik ben lange tijd erg bevriend
geweest met Guy; die vriendschap kreeg een schok door zijn lullige houding in het
Frans-Algerijnse conflict. Toch was hij een moedige leider in het Franse verzet
geweest. Ik merkte iets daarvan, toen, tamelijk snel, ook de Duitsers (eerst was er
nog geen Bondsrepubliek en dus geen Duitse staat) bij ons werden toegelaten, ook
in de Straatsburgse socialistische fractie. Toen daar de goede Carlo Schmid
binnenstapte, werd Guy lijkbleek. Er volgde een incident. ‘Dit is le boucher de Lille’
(de - sadistische - Duitse ‘slager’ uit de bezettingstijd in Rijssel). ‘Heb je hem dan
ontmoet ?’ ‘Nee, maar ik heb zijn portret; ik draag het nog altijd bij mij: dit is de
man die we zouden gaan vermoorden.’ Carlo ontkende - en ik kreeg de opdracht, het
uit te zoeken. Tóén bleek dan dat de ‘résistants’ van Lille, hoogst onvoorzichtig, in
plaats van de schoft Schmidt (met dt), Carlo hadden gefotografeerd, met de
mededeling: dit is de foto van de Duitse officier S. (Carlo, van beroep hoogleraar,
moest alleen maar, toen de Franse scholen door de Duitsers waren bezet, huizen
vorderen voor het onderwijs aan de Franse kindertjes.) Het ging verder zonder
moeilijkheden - maar ook hier waren de Duitse socialisten wél nationalistischer dan
de andere Duitsers, zoals verderop bij de bespreking van het Saar-probleem zal
blijken.
Guy werd, tijdens de Vierde Republiek in Frankrijk, herhaalde malen minister later, in 1956, zelfs minister-president - en dan moest ik hem als vice-voorzitter
vervangen.
Uit dat tijdvak van een zevental jaren lidmaatschap beschrijf ik twee episoden
waarbij ik heel sterk betrokken was. Ik ben ten slotte uit de Raad gegaan, omdat dit
werk, samen met dat van het Kolen- en Staalparlement (later het Europese parlement)
én met mijn buitenlandse-zakenwerk in Nederland, fysiek niet meer mogelijk was.
In het begin trachtten wij in de ‘Commission des Affaires Générales’ tóch verder
te komen met een statuut voor Europa. Onze rapporteur was Kim Mackay.
Een Engelsman? Ja, maar een hele bijzondere Engelsman; van afkomst Australiër,
dus een federatie was voor hem een heel natuurlijke zaak. Hij had, geloof ik, nog
grote bezittingen in Australië. In Londen had hij, behalve een ‘gewoon’ huis, ook
nog een mooi appartement in St. John′s Wood (geen boom
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te zien). Eens bood hij mij zijn appartement aan - dáár heb ik graag gebruik van
gemaakt - met de mededeling, dat ik me niet hoefde te generen voor de huisbewaarder,
om ieder gezelschap mee te brengen dat ik leuk vond!
Kim ‘rapporteur’. De Nederlandse journalisten, laf de Vlamingen volgend,
vergermaansen dat woord tot ‘verslaggever’. Maar een rapporteur ‘verslaat’ niets;
hij bereidt met de ambtelijke en niet-ambtelijke hulp die hij zelf uitkiest, een rapport
voor dat dan later door de Commissie en - als het goed gaat - nóg later door de
Assemblée wordt aangenomen. Kims rapport, enthousiast begroet door Nederlanders
en Fransen, loog er niet om: hij plaatste ons voor een echte Europese autoriteit ‘with
limited functions but real powers’. Grote consternatie bij de andere Engelsen - en
vooral bij Labour. Kim wilde per se het rapport (het was in de Commissie aangenomen
met alle niet-Engelsen vóór) dadelijk in stemming brengen.
De Engelsen in de Assemblée smeekten om uitstel: zij waren erdoor overvallen.
(Dat was nog een beetje waar ook.) Over dit uitstel werd formeel mijn advies gevraagd
als waarnemend voorzitter en nu wreekte zich mijn onkunde van de techniek van dit
soort vergaderingen en van de Engelse opvattingen hierover. Na een verhit ordedebat
had Kim gezegd: ‘I leave it to you, Mr. President.’ (De president was Spaak.)
Ik dacht dat hij zich ten slotte meer neutraal opstelde en ik zei dus dat ik niet zo'n
bezwaar tegen enig uitstel had. Ineens gesis in de zaal; een woedende Spaak; Marga
Klompé achter mij, die zei: ‘Hoe heb je dat kúnnen doen, je rapporteur in de steek
laten.’ (Marga had ervaring in dat soort dingen in de Verenigde Naties.) Ik voelde
me doodongelukkig, maar wie zich er niets van aantrok (ook al, omdat dat uitstel
met grote meerderheid werd verworpen) was Kim Mackay zelf. Hij begreep dat er
in mijn flater niet de minste deloyaliteit tegenover hem lag. Het uitstel zou overigens
niets hebben geholpen: de Engelsen bleven ‘tegen’ en zij konden alles blokkeren,
wat ze dan ook deden. Kim en ik zijn altijd vrienden gebleven, totdat - totdat de
Labour Partij (met aan haar hoofd de dikwijls halfdronken secretaris Morgan Philips)
Kim, tot straf voor zijn Europese houding, niet meer kandidaat stelde en hij dus ook
zijn post in de Raad van Europa moest geven. Dit heeft - letterlijk - Kims hart
gebroken en daarmee was ook de hoop ge-
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storven, dat er in de Raad van Europa, en mét de Engelsen, nog iets van een Europese
unie zou kunnen komen.
Het is niet mijn bedoeling, de Raad als leerschool voor volkensamenwerking en
als onderhandelingsforum tussen Europese parlementariërs en Europese ministers
te onderschatten. Enkele jaren lang heeft dit werk mijn leven volkomen beheerst. Ik
heb hier vooral de Saar-kwestie op het oog. Ook hierover is veel gepubliceerd - ik
heb het zelf ook gedaan - en ik heb natuurlijk een prachtige verzameling van alle
rapporten en processen-verbaal, die allemaal beschikbaar zijn - maar niet hier!
Na de tweede wereldoorlog was - zoals na 1918 ook al het geval was geweest Saarland (rijk aan kolen en arm aan ijzer; in Oost-Frankrijk was het net omgekeerd)
door de Fransen bezet, met de bedoeling er te blijven. Duitsland was toen een chaos
en de Saarlandse bevolking, opportunistisch als alle grensbewoners, vond dat eerst
wel best zo. In de Raad van Europa arriveerden dan ook (na een aanloopperiode) de
Duitse delegatie en daarnaast een Saarlandse! Ruzie, natuurlijk, en de Duitsers dienden
een klacht in tegen de Fransen wegens overtreding van het Statuut van de Raad
(‘Rechten van de Mens’). De zaak werd verwezen naar onze commissie en omdat ik
jurist was en zowel Duits als Frans sprak werd ik tot rapporteur benoemd. Met
algemene stemmen, behalve die van de Duitse socialist dr. Mommer.
Mommer vond - het was toen 1952 - dat ik niet objectief genoeg, immers
‘anti-Duits’, was. Eindeloos geroddel lag daaraan ten grondslag. Hij had dat van de
Duitse socialistische gedelegeerde, Louise Schröder, burgemeester van Berlijn, en
die had het weer gehoord van Piet Geyl. (Ja, mijn oud-kampgenoot prof. Geyl.) Het
resultaat was voorgoed ruzie met Geyl; voorgoed ruzie met Louise Schröder - met
wie wij indertijd (ook A., zodra zij voor een vrouwenbijeenkomst in Duitsland kwam)
vriendschappelijk contact hadden gezocht. Het wás een bijzonder moedige vrouw!
Natuurlijk waren wij in Buchenwald en daarná, anti-Duits; maar tussen 1944 en
1952 had ik vrijwel geen contact meer gehad met Geyl, die als geschoolde historicus
toch had mogen aannemen dat er inmiddels wel iets was gebeurd. Wij allen -
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en zeker de socialistische partijen - zochten toenadering tot de verslagen vijand. Even
natuurlijk was het, dat alle niet-Duitsers ter wereld met het probleem zaten, dat ook
voor de Japanners gold: hoe hééft dit volk dat kunnen doen, en hoe kunnen wij ervoor
zorgen, dat ze het niet weer doen? Als die laatste, zakelijke, gedachte (die ook mijn
houding inzake de grenscorrecties heeft beheerst) niet mocht gelden, dan zou er geen
enkele rapporteur zijn gevonden!
In ieder geval: toen ik benoemd was, heb ik me strikt aan mijn rol van arbiter
gehouden en mijzelf goed bewaakt. Behalve de SPD heeft de hele Commissie en de
hele Assemblée altijd voor mijn voorstellen gestemd - ook de niet-socialistische
Duitsers. Voor mij onvergetelijk is de sympathieke figuur van Von Brentano, later
minister van buitenlandse zaken onder Adenauer. Ik herinner mij een lange
vergadering over deze problemen in het donkere vergaderhol in het station (tevens
hotel) d'Orsay in Parijs. Toen we klaar waren, vroeg Von Brentano mij nog even te
blijven. Toen zei hij: ‘Zonder vriendschap tussen Duitsland en Frankrijk kan Europa
niet leven. Ik geloof, dat wij Duitsers letter en geest van jouw rapport moeten
aanvaarden.’ Nooit meer heb ik deze onbewogen man zó emotioneel gezien.
Of ik het, als principieel socialist, wel kon verwerken dat de Duitse conservatieven
mij steunden, en de ‘Genossen’ niet? Nee, eigenlijk niet - en dat alle andere Europese
socialisten dat wél deden, gaf niet voldoende troost. Veertig jaar tevoren had Troelstra
al geklaagd, dat ‘de geest van Lassalle’ deze socialisten had verlaten. Ik mag eraan
toevoegen: de geest van Marx ook.
Nooit heb ik verzwegen - ook niet tegenover Adenauer zelf - dat ik dit Europese
werk deed vanuit een socialistische visie. Het opruimen van obstakels: de
isolatiepolitiek van de Engelsen, de Saar-kwestie, moest daarbij worden
ingecalculeerd.
Helemaal in de lijn van de marxistische opvatting van de geschiedenis ligt, dat het
bloedige nationalisme van 1870-1945 zou worden ‘opgeheven’ in bovennationale
bindingen. Ik voelde mij daarbij altijd gesteund door een van de laatste hoofdstukken
uit het Eerste Deel van Das Kapital, ‘Historische strekking van de kapitalistische
accumulatie’, waarin Marx spreekt over ‘de opneming van alle volken in het net van
de
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wereldmarkt’. De kapitalistische productiewijze had, volgens hem, een
internationaliserende tendens - en het lag geheel in de lijn van het marxisme, dat bij
de dialectische ‘omslag’ naar een ander stelsel deze accumulatie zélf niet ongedaan
zou worden gemaakt!
De Russen - aan wie men toch een marxistische scholing niet kan ontzeggen hebben het begrepen, door eerst hun eigen unie (het woord, waarvan Churchill zo
griezelde) te stichten en die later uit te breiden tot Cominform, Comecon enzovoort.
Het valt niet in te zien dat wat marxistisch is in het Oosten, antimarxistisch zou zijn
in het Westen. ‘Ja, maar daar heerst het machtige multinationale kapitaal,’ zeggen
ze. Daaróm juist: de economische schaalvergroting die wij in Europa meemaken,
kan nooit meer nationaalsgewijs worden gecontroleerd en beheerst. Dáárom is er
zo'n haast bij het integreren van Europa.
Ik heb mijn Saar-rapport zó opgevat, dat er eerst een faire beschrijving van de
standpunten van de drie partijen: Duitsers, Fransen en Saarlanders moest worden
gegeven. Dat is gebeurd - hoewel niet helemaal aan het begin van het werk. Het bleek
namelijk al gauw, dat de Duitsers zich voor de ‘Eingliederung’ van Saarland op
historische, volkenkundige en taalkundige argumenten beriepen (volgens de Fransen
zouden er ‘Saarfransozen’ wonen, zoals de Duitsers spottend zeiden, in Saarlouis;
ik heb ze daar niet aangetroffen).
De Fransen konden hun stelling eigenlijk alleen maar economisch argumenteren:
‘In drie oorlogen hebben de Duitsers ons land verwoest: we wensen nú althans enige
compensatie te ontvangen.’ Maar het was duidelijk, dat het hun ook om politiek ging:
vóór de oorlog ging de bevolkingscurve in Duitsland omhoog, in Frankrijk omlaag
(ze wisten toen nog niet, dat dat ná 1950 ánders zou komen te liggen). Het ging hun
dus ook om een demografische compensatie, die alleen te bereiken was door een
volledige annexatie van Saarland!
En de Saarlanders? Die voelden zich best in hun semi-staat, met aan het hoofd de
beminnelijke ‘Landesvater’ Hoffmann. Ze wachtten kalm af, wie hun het meeste had
te bieden - en dat was voorlopig Frankrijk.
Van het begin af aan heb ik naar een Europese oplossing ge-
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zocht: daarvoor waren wij toch in de Raad van Europa gehuurd? Ik zou die - geloof
ik - niet voor elkaar hebben gekregen zonder de onmetelijke hulp van Noël Salter.
Salter - uit een typische ‘public life’-familie - behoorde tot die groep jonge
economen, die in Oxford klassieke letteren hadden gestudeerd. Hierin waren de
Engelsen ‘ruimer’ dan de continentalen: met een goede klassieke opleiding is álles
mogelijk! Salter - ook zeer bevriend met Kim Mackay, maar veel jonger - was al een
overtuigd federalist toen hij als secretaris bij de Raad van Europa kwam; hij was het
eens met mijn ‘maximalistische’ plannen, ook wat de verzoening tussen Frankrijk
en Duitsland betreft: juist als parlementariër álles doen voor een gekozen doel wat
je niet fysiek belet wordt!
Meestal trokken de regeringen zich niet veel van onze Assemblée aan - maar toen
ik mijn voorlopige schets van een oplossing van het Saar-probleem aan de Assemblée
aanbood, gebeurde er iets volkomen unieks: na nogal vruchteloze gesprekken op het
hoogste niveau gaf Adenauer een communiqué uit, waarin hij verklaarde, dat hij het
beter vond, eerst het eindrapport in de Raad van Europa vom holländischen
Abgeordetner Van der Goes van Naters af te wachten. Dit stuk ‘parlementaire
diplomatie’ vond officiële erkenning op 9 maart 1954, toen Frankrijk (Bidault) en
Duitsland (Adenauer) formeel besloten, mijn plan als ‘base de discussion’ te nemen.
Maar nu eerst over de eerdere verklaring van bondskanselier Adenauer en haar
follow-up.
Dát was nieuws; journalisten uit een tiental landen wierpen zich op mij; zélfs uit
Nederland. In ieder geval werd het nu tijd om zelf eens bij de drie betrokken
regeringen te gaan uitzoeken, hoe ver zij konden gaan - dit met het uitgangspunt, dat
ik van het begin af aan heb aanvaard: ‘ni vainqueurs, ni vaincus’.
Als eerste ontving Robert Schuman mij op zijn privé-appartement in een
bovenverdieping van buitenlandse zaken in Parijs (Quai d'Orsay). Hij liet me toen
de vredesduif zien, die hij van Chroesjtsjov had gekregen. ‘Maar u hebt er daar twee!’
De oude eenzame vrijgezel legde mij uit, dat die duif zo alleen was; hij had er een
bijgekocht.
De auteur van het Schuman-plan was tot alles bereid, als het de verzoening van
de twee landen echt kon bevorderen. Maar
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Frankrijk zou zijn feitelijke macht: leger, politie, douane, uit Saarland moeten
terugtrekken ten bate van een Europees commissariaat met een eigen apparaat: zou
Frankrijk dat aankunnen?
Toch zou Adenauer het nóg moeilijker kunnen krijgen, met fel nationalistische
oppositie van de SPD. Nu heeft ‘der Alte’ zich nooit veel van die oppositie
aangetrokken. Een fout van hem, maar een fout, die nu wel goed uitkwam.
Ik heb vele malen met Adenauer gepraat en een paar maal in klein gezelschap dat helemaal niet aan het woord kwam - bij hem gegeten in het Palais Schaumburg
in Bonn. Ik zal wel de enige socialist zijn, die hem wijs en sympathiek vond, al bracht
hij mij soms in een vervelend parket: ‘Können Sie Ihre deutsche Genossen nicht
mitnehmen ins holländischen Sanatorium?’ Hij was een echte Rijnlander - had het
met plezier over ‘leckere Wein’ - en, ja, hij dweepte met de Franse cultuur. (De SPD
roddelde, dat hij na 1918 eigenlijk ‘separatist’ was geweest). Na tafel, bij de cognac,
fluisterde een soort lakei iedereen wat in het oor; dat waren de woorden ‘Cognac
Monnet’.
Ik heb een tijdlang een portret van Adenauer (met handtekening) op mijn bureau
gehad; de kinderen waren er kwaad over. Het was duidelijk - en het is later dan ook
gebleken - dat Adenauer, evenals Von Brentano, de europeïsatie van de Saar, zoals
ik die had geschetst, aanvaardde.
Landesvater Hoffmann in Saarbrücken - in het bos om zijn residentie had hij een
ree, Hänschen, die hem iedere ochtend kwam begroeten - had het makkelijker: de
Saarlandse socialisten waren van het begin af vóór het ‘plan-Van Naters’. Hun leider
was de toen al bijna legendarische figuur van Heinz Braun, die van 1933 af tot het
einde toe zijn strijd tegen Hitler had gestreden.
Heinz zat ook in mijn commissie en hij deed alles om de partijen tot elkaar te
brengen. Dat werd niet altijd vergemakkelijkt door de Franse ambassadeur in Saarland,
Gilbert Grandval, die in een groot kasteel - door de bevolking Grandvalhalla genoemd
- hoog boven de Saarlanders troonde. Grandval behoorde tot de gaullisten van het
eerste uur; ook hij was een belangrijk verzetsman geweest. Ná Saarbrücken - toen
de Gaulle weer aan de macht was gekomen - moest hij de onafhankelijkheid van
Marokko voorbereiden... en vond de hele
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militaire kliek tegen zich. In zijn boek Mission au Maroc vertelt hij, hoe de incidenten
daar zich opstapelden. Het begon al bij zijn officiële aankomst: erewacht, alles was
er... maar niet de trap voor het vliegtuig: hij kon er niet uit en de heren officieren
begonnen al te grinniken. Toen nam Grandval in gala-uniform een enorme sprong
en bereikte heelhuids de Marokkaanse bodem. Grandval was ook voor mij eerst een
geduchte tegenstander, maar hij was loyaal tegenover zijn - niet gaullistische regering. Die wilde nu eenmaal de verzoening - óók in de Saar-kwestie.
Op het plan-Van Naters ga ik niet in, na alles wat erover gepubliceerd is. Ik wil
echt niet, dat daardoor de ‘histoire secrète’ te veel nadruk krijgt - maar daarover is
nooit iets geopenbaard en als ik het niet doe, gaat zij verloren. Zo heb ik eens, op
verzoek van een Saarlandse journalist, in Saarbrücken een lezing gehouden voor een
beperkt gezelschap van ambtenaren en persmensen. De Duitse SPD was aanwezig...,
onder de vloer en met een opnameapparaat. Ze hoopten op anti-Duitse taal. Maar de
opzet van mijn verhaal was nu juist, de Saarlanders duidelijk te maken, dat het plan
niet kón slagen, als de stekeligheden tussen hen en een belangrijk deel van de
Bondsrepubliek niet ophielden. Het bezoek aan de kelder was dus vergeefs geweest.
Het plan voor europeïsatie hield dus in dat de Saar zou worden geplaatst onder
een Europees statuut; het gebied zou onder controle van eerst de Raad van Europa,
later van de te creëren Europese politieke gemeenschap komen. Dit met een grote
mate van autonomie, maar wel onderworpen aan een duidelijke controle op
economisch terrein: de Saar zou namelijk uit de Franse douane-unie worden
losgemaakt en zowel tegenover Duitsers als Fransen vrijhandelsgebied worden. Dat
hield in, dat we zouden moeten controleren, dat niet Duitse dan wel Franse producten
in Saarland terechtkwamen, alleen om ze dan zonder rechten als ‘Saarlands artikel’
verder te transporteren. We zouden dus voor de échte Saarlandse artikelen certificaten
van oorsprong moeten afgeven; het graven van een ‘tunnel’ om de wederzijdse
douanerechten te ontduiken, was niet de bedoeling.
Salter en ik wisten, dat dit slechts een tijdelijke moeilijkheid zou vormen: de
gemeenschappelijke markt, tóén gedacht als
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sequeel van de in voorbereiding zijnde politieke gemeenschap, was in de maak. Maar
het was duidelijk, dat er, namens het Europese comité van ministers, althans voor
een aantal overgangsjaren een Europese commissaris ter plaatse moest zijn. Deze
zou een bijna (ik zeg: bijna) onmogelijke taak krijgen: gezag uitoefenen als
gedelegeerde van een college - het comité van ministers - dat zelf absoluut geen
gezag heeft! Er zouden dus extra overeenkomsten - met de erkenning van het statuut
voor de europeïsatie van de Saar - moeten worden afgesloten met de drie partijen
om dat gezag van de commissaris te erkennen en dat zou sterk afhankelijk zijn van
de persoon van de gezagsdrager.
Salter en ik zijn pas in een vrij late instantie tot die conclusie gekomen. Bewijs:
de in chronologische volgorde gepubliceerde stukken. Toen ik tot de slotsom kwam,
dat ik het beste zelf die commissaris kon zijn, met Salter als secretaris-generaal, was
dit écht niet van het begin af aan ingebakken. Op het vermoedelijk tijdelijke karakter
van die functie heb ik al gewezen: we waren op weg naar een politieke gemeenschap
van de zes landen (die is vlak voor haar geboorte gesmoord door het Franse parlement;
ik kom daar nog op) en stellig zou het Saar-probleem, met gemeenschappelijke markt
en al, dan van de Raad van Europa naar die gemeenschap verhuizen.
Ik was dus kandidaat. De enige? Stellig voor Adenauer; stellig voor het Franse
kabinet, althans voor dat, dat aan Mendès-France voorafging. Niet voor de Duitse
sociaal-democratie, die - zo bleek me van bevriende zijde in de partij - de Zwitserse
liberaal Burckhardt naar voren wilde schuiven. Hij had een precedent meegemaakt:
hij was namelijk Hoge Commissaris voor Dantzig geweest... tot 1939. Mij leek het
precedent niet zo geslaagd: terwijl ik te doen zou hebben met twee gelijkwaardige
grote democratieën, moest Burckhardt ‘bemiddelen’ tussen een vrij normale staat,
Polen, en de gangsterbende van nazi-Duitsland, waarbij de indruk bestond, dat hij
de brutaalsten en sterksten veel te veel naar de ogen keek. Dit leek geen belemmering
te zijn voor de Duitse socialisten.
Ik bekleedde de enige formele kandidatuur, namelijk van de Nederlandse regering,
zo heeft minister Beyen in de Eerste Kamer verklaard.
Ook van de Franse regering - onder Bidault - was ik de of-
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ficiële kandidaat, zoals zij aan Beyen heeft meegedeeld. De Saarlandse regering
steunde de kandidatuur. Mijn vertrouwensman was daar vooral onze beminnelijke
en dappere partijgenoot minister Heinz Braun. En de Duitse, dat wil zeggen Adenauer?
Er was voor mij geen twijfel - na de vele persoonlijke en schriftelijke contacten die
ik met hem en met zijn latere minister van buitenlandse zaken, von Brentano,
onderhield. (Eens, bij een gesprek met von Brentano, zei hij. ‘Ik ben soms bang voor
mijn eigen volk.’ Zo'n bekentenis vergeet je niet.)
Dat bleef zo tot de catastrofe van eind augustus 1954: de uitspraak van de Franse
Kamermeerderheid tegen een bovennationaal Europa. Toen stond alles op losse
schroeven! Bidault was opgevolgd door Mendès-France, anti-Europeaan en politiek
niet eerlijk (wat ik natuurlijk érger vond). Hij had de verwerping van de Europese
verdragen meesterlijk bevorderd door zijn regering quasi neutraal te houden. Neutraal
in vragen over leven en dood; dat geloofde toch niemand! Van het begin af aan
mochten wij elkaar niet. De ‘goede’ Duitsers kwamen in een dwangpositie: de
verhouding met Frankrijk moest geregeld worden en de twistappel over de Saar moest
verdwijnen... dus dán maar zoals Mendès France het wilde. Weg Europa en dan maar
geen hoge commissaris Van der Goes! Ik heb dit helemaal niet als ‘verraad’ gevoeld;
von Brentano heeft het me allemaal goudeerlijk uitgelegd. Toch bleef mijn kandidatuur
nog ronddwalen - ook toen ik er zelf niet meer in geloofde. Ik heb nog een bundeltje
sollicitaties voor de verschillende afdelingen die ik met Salter zou gaan instellen:
Nederlanders, Duitsers en Fransen - en niet de eerste de besten...
Toen ik nog serieus ‘in de running’ was, dus vóór september 1954, stelde Beyen me
in kennis van een enorme grap. Nóg een Nederlander had zich als commissaris
aangemeld, schriftelijk en rechtsstreeks bij ons kabinet: Arnold d'Ailly, burgemeester
van Amsterdam, die daar wel weg wilde, omdat hij zich persoonlijk gedonder op de
hals had gehaald! De motivering van d'Ailly - die dit alles buiten mij om deed - was
beeldig: a. door het schitterende werk van Van der Goes kwam deze plaats ‘moreel’
aan een Nederlander toe; b. dat kon niet Van der Goes zelf zijn: die was te veel in
de voorbereiding betrok-
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ken geweest; c. hij, d'Ailly, viel wél in de termen, onder andere omdat hij wel met
president Coty van Frankrijk... gejaagd had!
Salter en ik - natuurlijk A. ook - bereidden ons dus tóch wel op de nieuwe taak
voor. Een hellend vlak! Grandval zou natuurlijk uit het Walhalla verdwijnen. Hij
heeft me eens op zijn bergtop te logeren gevraagd en zei: ‘Dit wordt dus uw
residentie.’ Ik hoop, dat ik er niet ingetrapt zou zijn en, evenals Hoffmann, wat
gewoner tussen de mensen zou zijn gaan wonen. Ik hóóp het: maar het was wél
machtig mooi en zelfs twee van mijn kinderen die toen aan de universiteit van
Saarbrücken studeerden, waren er wég van. En die kinderen vormden ook toen mijn
(zeer linkse) geweten!
Gelukkig, misschien, is het er niet van gekomen. De enige oppositiepartij in het
Saarlandse parlement - felle nationalistische Duitsers - hadden zich nogal nazi-achtige
methoden eigen gemaakt. Niet, dat ik het dáárom zou hebben gelaten!
Het is wel bekend, hoe de zaak als een nachtkaars uitging. De Saarlandse bevolking
was enorm Europees, en ze wisten heel goed, dat zij het moesten hebben van een
‘Europees’ Frankrijk, in de traditie van Schuman. Nu had ik als ‘conditio sine qua
non’ gesteld, dat het hele plan-Van Naters aan een vrije volksstemming in Saarland
moest worden onderworpen. Kort tevoren gebeurde er echter in Frankrijk de
catastrofe, die Europa ook nú nog niet te boven is gekomen: het afwijzen - op 30
augustus 1954 - door de Franse Kamer van de Europese defensiegemeenschap en
daarmee van de gehele Europese politieke gemeenschap. In die crisissfeer, waarin
álles was weggemaaid en de Saarlanders geen enkel tegenwicht meenden te hebben
tegen de agressieve krachten in Duitsland, durfden de Saarlanders het niet aan. Na
een felle Duits-nationalistische campagne waarbij de oude nazi-liederen door de
straten galmden en waarschuwingsvuren op de heuvels langs de grens opvlamden,
zonk hun de moed in de schoenen. Met een 60% meerderheid stemden zij tegen.
Tevoren - dat wil zeggen ná de stemming in het Franse parlement - heb ik nog
getracht (samen met president Hoffmann, die toen in Auvergne kuurde) een ander
‘dak’ voor onze constructie te vinden, dat misschien meer blijvende zekerheid bood
dan de Raad van Europa, namelijk de ‘Westeurope-
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se Unie’. Daar zat niets supranationaals meer in - en hoewel de Duitse en Franse
regeringen het idee wel overnamen, had ik het niet moeten proberen. Het was tóch
een beetje verraad aan mijn beginselen, maar ik heb altijd moeilijk in mijn nederlagen
kunnen berusten.
Maar al na een heel korte bezinning kwam ik tot de conclusie, dat dank zij ons
rapport (waarin de volksstemming een zeer wezenlijke etappe vormde) de atmosfeer
in en om de Saar méér was opgeklaard, dan in de laatste vijfendertig jaar ooit het
geval was geweest. Geen feestgejuich bij Adenauer, een voorzichtige benadering
van de gewezen meerderheid (Hoffmann kon rustig in zijn landhuis blijven wonen);
garanties voor de Franse taal en cultuur, die met name op de universiteit van
Saarbrücken een grote rol speelden, en dit alles onder een zekere internationale
controle. Vóór wij begonnen, was dit alles absoluut niet mogelijk geweest. Het enige
slachtoffer was Heinz Braun, die ten tweeden male in de emigratie ging. Hij vestigde
zich in Zwitserland en bleef er.
Van alles, wat er na 1945 in Europa is gebeurd, heb ik het begin meegemaakt. Nergens
de voltooiing! Ik was op de eerste zitting van de Raad van Europa, op die van de
Benelux-parlementaire vergadering, op die van het Kolen- en Staalparlement, op die
van de Assemblée van de Westeuropese Unie, op die van het Europese Parlement.
Hoewel ik, geloof ik, wel een zekere vasthoudendheid bezit - dertig jaar aan het
hoofd van de particuliere Nederlandse natuurbescherming, dertig jaar partijbestuur
SDAP/PVDA, dertig jaar Kamerlid - heb ik de aanvangsperioden altijd het boeiendst
gevonden: echt ‘Adventures of the Mind’, om de term te herhalen die ik al gebruikt
heb. Wat dát betreft, ben ik wel een typische promotor.
Veel van deze ontwikkelingen waren al gepland tijdens de oorlog; er lag geen
militair oogmerk aan ten grondslag - of het moest zijn, dat men Duitse agressie verder
wilde uitsluiten! 1946 was het jaar van de enorme geallieerde oorlogsliquidatie - de
‘dumps’ waar de prachtigste zaken voor een appel en een ei weggingen. Het was het
jaar, dat alleen Amerika de atoombom bezat maar hem niet gebruikte; zeker niet
tegen de in de oorlog verbonden Sovjetunie.
Stalin ging toen over tot een steeds intensere bewapening,
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en in september 1947 bracht Zjdanow zijn befaamd rapport uit: ‘Iedereen die niet
voor ons is, is tegen ons; wij moeten daaruit de consequenties trekken.’ Het ‘ijzeren
gordijn’ werd langs de grens tussen Oost en West gelegd en even later begon de
blokkade van West-Berlijn. Hiermee was de Koude Oorlog begonnen.
Ik heb in de socialistische ‘Comisco’ meegemaakt hoe onze kameraden uit Polen,
Hongarije enzovoort ons eerst gerust stelden: het liep allemaal best; de communisten
waren heus wel coöperatief: meestal nemen ze maar met twee departementen
genoegen. (Maar dat waren dan wél altijd: defensie en binnenlandse zaken/politie.)
Al heel gauw liep het daar mis. Natuurlijk beïnvloedde dat de nieuwe Westeuropese
politiek - maar die politiek zelf was daar niet door veroorzaakt; zij was meer dan
angstpolitiek!
Na de vroegtijdige stilstand van de Raad van Europa kwam het keerpunt op 9 mei
1950: de verklaring van Robert Schuman en daarmee de ongehoord nieuwe gedachte
van het boven het nationale uitgeheven gezamenlijk handelen.
Op 9 mei 1950 gebeurde er dus iets ongehoords; een nieuw hoofdstuk in mijn
intellectuele - en zélfs emotionele - leven. 9 mei 1950 was de dag die door Robert
Schuman zelf, door Jean Monnet, door François Fontaine en vele anderen beschreven
is als ‘de dag van de bom’. De bom zat in de portefeuille van een kleine, altijd in het
bruin geklede man. Die kwam op het laatste moment binnen in de grote Salle de
l'Horloge van het Parijse ministerie van buitenlandse zaken - het moment dat minister
Schuman de door ‘brenger’ Jean Monnet geredigeerde inhoud zou gaan voorlezen
aan ministers, diplomaten, ambtenaren en zowat de hele wereldpers. Het was het
‘plan-Schuman’: het voorstel om in Europa de staal- en kolenproductie en -distributie
in één hand te houden, en dat dan in alle landen van Europa die mee wilden doen.
Uitgesproken hoofdmotief: er was altijd oorlog geweest tussen Frankrijk en Duitsland
over de nationale kolenbekkens en staalplateaus; dat moest nu maar eens uit wezen
en voorgoed - en vandaar die gezamenlijke aanpak. De eigenlijke kern was: als we
deze twee hoofdgrondstoffen ‘Europees’ maken en de controle opdragen aan een
bovennationaal lichaam, dan kan de vergemeenschap-
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pelijking, de integratie van alle andere grondstoffen, ja van de hele economie, niet
uitblijven.
Dat begrip ‘integratie’ is helemaal niet zo gemakkelijk te hanteren. Op ieder gebied
- bij voorbeeld op dat van de cytologie (leer der cellen) betekent het weer iets anders.
Aan zijn kort geleden verschenen Mémoires heeft Monnet het volgende motto
meegegeven: ‘Nous ne coalisons pas des Etats, nous unissons des hommes’; dus,
tegenover (of naast) de ouderwetse staten-coalities-aan-de-top, de eenmaking van
de burgers van Europa, de ‘cellen’ van ons werelddeel.
De Kolen- en Staalgemeenschap was een experiment, een probeersel, hoever men
kon komen met, op een bescheiden gebied, naast de confederatie een federatie-praktijk
te ontwikkelen. Men moet een experiment zo eenvoudig mogelijk houden; vandaar
die beperking tot twee grondstoffen.212
Die kern is er niet dadelijk door iedereen uitgehaald: er kwam voor die kolen en
dat staal een Europese ‘gemeenschappelijke vergadering’, waarin ook Nederlandse
parlementsleden meededen en waar bij voorbeeld de sympathieke socialistische
‘werkgever’ Kapteyn vond, dat we er een ‘echte’ mijnwerker in moesten stoppen;
in de Eerste Kamer-fractie zát er zo één. Wat zou de man zich ongelukkig hebben
gevoeld!
De KSG ging dus helemaal niet over kolen en staal, maar over een politiek
experiment, zoals er nog nooit één geweest was. Het ging over de toepassing van
een nieuwe wetenschap tussen de rechtswetenschap en het structuralisme: het
institutionalisme. Zouden we eindelijk instituties kunnen scheppen die boven de, in
een tijd van ‘schaalvergroting’ steeds benauwender, nationale grenzen zouden
uitstijgen, dus een supranationaal karakter zouden krijgen?
Ik moet zeggen, dat de door Frankrijk uitgenodigde vijf landen - ook Nederland
- de draagkracht hiervan heel goed begrepen.
Engeland begreep er niets van; wílde er niets van begrijpen. Vandaar het gezeur
over het ‘Europa van het Vaticaan’ (Schuman, Adenauer en de Italiaanse premier
De Gasperi wáren katholiek - en zij konden erg goed met elkaar overweg); vandaar
het gezeur, dat Engeland zijn eigen nationalisatiepolitiek niet wilde opgeven; (in
Frankrijk zelf wáren de mijnen al gesocialiseerd en het verdrag maakte dit dan ook
volledig mogelijk).
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In zijn Mémoires beschrijft Jean Monnet, de eigenlijke auteur van het plan, hoe hij
in Londen nul op rekest kreeg. Maar hij beschrijft het - waarom weet ik niet - niet
zo concreet als hij het mij verteld heeft. Al op 10 mei stuurde Schuman hem naar
minister Bevin en die zei: ‘We are not prepared to join you but you will not succeed.’
Het was een blijvende ergernis voor de Engelsen dat de KSG wél slaagde.
Over dat al of niet slagen - ook van de latere EEG - wil ik niet worden misverstaan.
Voor dit verhaal over de Europese Gemeenschappen heb ik nu meer dan duizend
pagina′s aantekeningen, redevoeringen, rapporten en parlementaire Handelingen
doorgewerkt. Tóén heb ik ervoor gezorgd, het allemaal weer te vergeten - en wat ik
nú beschrijf is datgene, wat bij mij is blijven bovendrijven.
Men ziet dan in het algemeen bij de economen - per definitie geborneerd - een
enorme critiek op het beleid van hoge autoriteit en Europese commissarissen. Als ik
aan de behandeling van de zogenaamde schrootzaak toekom, wil ik daar best nog
een paar schepjes bovenop leggen.
Maar daarom gáát het niet, bestuurders zullen altijd verschrikkelijke beleidsfouten
maken! Over het algemeen wordt de Nederlandse staatsgemeenschap als geslaagd
gevoeld, en dit door alle bevolkingsgroepen behalve misschien de anarchisten. En
wat hébben we een ellendige regeringen en incapabele regeerders gehad. En dat al
voor ‘petroleum-Colijn’ en ‘hongerRuys’. ‘Alsjeblieft betere bestuurders; weg met
de reactie.’ Maar met de liberaal-sociale staatsarchitectuur van Thorbecke, dáármee
kon - en kan - men alle kanten uit.
Goede instellingen. Een van mijn lievelingsspreuken is het woord van Jean Monnet:
‘Mensen komen en gaan; er zullen weer anderen komen die ons gaan vervangen.
Wat we hun kunnen nalaten zijn niet onze persoonlijke ervaringen die met ons zullen
verdwijnen; wat we hun kunnen nalaten, dat zijn: de instituties.’
De Kolen- en Staalgemeenschap bezat in kern al de huidige instituties van de EEG.
Er lag één jaar tussen de verklaring-Schuman en de oprichting van de Kolen- en
Staalgemeenschap: een jaar vol ruzies die trouwens al in 1949 waren uitgebroken met name in de Raad van Europa - over de vraag of men die
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supranationale weg wel zou bewandelen zónder de Engelsen. Dit soms hevig geschil
werd aangeduid als de tegenstelling tussen ‘klein’ en ‘groot’ Europa. Niemand zal
het nu willen geloven: terwijl P.H. Spaak, Marga Klompé (ja, de meeste Nederlanders)
al wilden beginnen (‘de Engelsen zouden dan vanzelf wel komen’), wilden Guy
Mollet en ik niet verder gaan dan de Engelsen zelf konden.
Eigenlijk was het hele verdrag van Parijs (KSG) al een concessie aan de Engelsen:
ze wilden géén algemene economisch-politieke integratie, maar op functionele
deelgebieden zou het wel gaan. Wel, zo'n beperkt pakket boden we de Engelsen aan
- en ze zeiden toch ‘nee’... want ze zagen nu, concreet, de consequenties van hun
stelling.
De knappe domme mensen op de verschillende ministeries van buitenlandse zaken
(bedreigd in de volheid van hun functie) wilden niet erkennen, dat er met het verdrag
van Parijs - later dat van Rome - iets heel nieuws geboren was: niet alleen een
uitvoerend lichaam dat méér was dan een internationaal secretariaat, niet alleen een
parlementaire vergadering die zich steeds meer van het budgetrecht ging meester
maken (net als elk ander fatsoenlijk parlement), maar óók een eigen onafhankelijk
gerechtshof in Luxemburg dat boven alles ging en welks arresten in ieder van de zes
landen konden worden geëxecuteerd.
Dit hof was maar aan weinig geschreven regels gebonden; gelukkig maar! Verder
moest het zelf het ‘ongeschreven’ gemeenschapsrecht - meestal de grootste gemene
deler van de zes nationale rechten - vinden, in zijn uitspraken neerleggen en doen
toepassen. En zo is het gebeurd.
Ik zei dat 9 mei 1950 zo'n datum is die blijft bovendrijven. Dit is ook het geval
met 16 december 1952. Wat is er toen gebeurd?
Toen de parlementaire KSG-vergadering op 10 september 1952 aan het werk ging
vroegen de Engelsen of ze erbij mochten zitten. Natuurlijk: de zitting vond plaats in
het Huis van Europa in Straatsburg, dat ook van hen was. Toen vroegen ze, of ze in
die vergadering (waarvan ze géén deel wilden uitmaken) tóch het woord mochten
voeren... dus de zaken van de ánderen beïnvloeden. Deze vraag is door president
Spaak voorgelegd aan drie befaamde Europese juristen: Reuter (Frank-
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rijk), Ophüls (Duitsland) en Rossi (Italië).
De primaire vraag voor deze drie was: aan wélk recht moesten wij deze vraag
betreffende parlementaire mogelijkheden toetsen? Hun antwoord - op 16 december
1952 - was: ‘Als er een gerechtvaardigde twijfel kan opkomen over een punt
betreffende het statuut van deze Assemblée, dan moet men de oplossing zoeken in
het traditionele parlementaire recht en niet in niet-gerechtvaardigde vergelijkingen
met commissies of organisaties van internationaal karakter.’
De KSG was dus niet een internationale maar een supranationale organisatie en
haar recht - ook dat van haar parlement - moet dus worden gevonden in de
samenvatting van dat, wat in West-Europa gold en dus boven het recht van iedere
staat uitging. Wel, sinds de Franse revolutie is er in géén van onze wetgevingen ook
maar een kiertje opengelaten voor een rechtstreekse beïnvloeding van het parlement
door buitenstaanders! Onze Engelse vrienden mochten er dus gezellig bijzitten (op
de gereserveerde tribune) maar verder niets.
Met deze schepping van het begrip ‘gemeenschapsrecht’ was dus de bron gevonden
voor de rechtsbedeling door het Luxemburgse hof. Het gaat daarbij soms over
miljoenen - en toch: zijn duizend uitspraken zijn sinds 1952 altijd geëerbiedigd; óók
bij voorbeeld door generaal de Gaulle in zijn koppigste periode. Het is echt oneerlijk
van de anti-Europeanen (bij voorbeeld prof. Kymmell, hoofdambtenaar bij
buitenlandse zaken, fel pro-Engels en later weggekocht door de ‘Imperial (!) Chemical
Industry’), om dit te ‘vergeten’ - wat ze tot de jongste dag doen.
Verwant hiermee was de strijd om de erkenning van de ‘voorrang’ van het Europese
boven het nationale recht - vooral toen die voorrang nog niet in de meeste grondwetten
was vastgelegd, maar natuurlijk tóch bestond. (In ons land is die voorrang in 1956
uitdrukkelijk uitgesproken in art. 66 grondwet.)
Met die doctrines en de bovennationale én nationale incorporatie daarvan in de
praktijk van de rechtssystemen, heb ik mij die eerste jaren van de Europese
ontwikkeling heel intens beziggehouden. Bij ieder arrest dat, boven de naties uit,
soms de meest banale zaken regelt (de hoeveelheid kleurstof in snoep bij voorbeeld)
heb ik een gevoel van vreugde. Wanneer de lezers van deze ‘juristerij’ dit allemaal
nogal vervelend vinden,
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heb ik weer eens mijn onmacht bewezen om ongehoord nieuwe ontwikkelingen in
de denkgeschiedenis van de volkeren op een aannemelijke manier te beschrijven.
Mijn deel in die ontwikkeling is doorgegaan (tot 1967, toen ik me uit alle
parlementaire werk heb teruggetrokken). In de democratisering van de Gemeenschap,
in een betere controle, in het budgetrecht en vooral ook in de voorbereiding van het
Europese kiesrecht heb ik mijn partij gespeeld. Soms op nogal polemische wijze: tot
verbazing van mijn collega′s en zelfs van mijn eigen fractiegenoten, heb ik (het was
in 1958) herrie gemaakt over het binnensmokkelen van het instituut van ‘permanente
vertegenwoordigers’.
De bedoeling van de verdragen van Parijs en Rome was, dat het eigenlijke gezag
werd uitgeoefend door bovennationale organen, en dat de zes regeringen alleen in
Brussel en Straatsburg bijeen zouden komen (verenigd in een ‘Raad’, dus een
gemeenschapsorgaan!) om de nationale politieken met de supranationale te
harmoniseren. Nu mochten ze wel - volgens de verdragen - ter plaatse een klein
voorbereidend comité hebben. Waarvoor? ‘Om de potloden te slijpen en de
vloeibladen klaar te leggen,’ heb ik een woedende Luns eens toegevoegd. Nu, dat
comiteetje is uitgegroeid tot een ‘college van permanente vertegenwoordigers’ met
de rang van ambassadeurs; altijd aanwezig, altijd aan het onderhandelen met de
executieven om de nationale belangen vooral maar te ontzien. Ik vind een brief van
november 1958 aan minister-president Drees, om tegen die anti-Europese
ontwikkeling te waarschuwen. Ik had de ‘anti-Europeaan’ Drees dat genoegen niet
moeten gunnen. Pas later kwamen de Nederlandse parlementariërs met het bekende
‘ja, je hebt gelijk gehad’.
Wij Europese parlementariërs hebben nooit geduld gehad. Al tijdens de eerste zitting
van de KSG-vergadering - op 13 september 1952 - hebben wij ons door de Europese
ministers een opdracht laten geven - waar de Hoge Autoriteit geheel achter stond om te komen tot een ‘verdrag tot instelling van een Europese politieke gemeenschap’;
die zou dan ‘een federale dan wel een confederale structuur’ kunnen hebben. Die
term ‘confederaal’: nietszeggend, niet supranationaal, was erin gesmokkeld door een
van de grote saboteurs van het Europa van ‘de
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Zes’, minister Stikker. Enfin, we zaten ermee. Het ongeduld om ‘faire l'Europe’, had
in ieder geval wél voor enige verwarring gezorgd! Er was de KSG - waarvan een kind
kon weten, dat zij bestemd was om tot veel meer uit te groeien - en dan hing er boven
ons het ontwerpverdrag van de Europese defensiegemeenschap: de EDG. Die EDG
was een militaire noodsprong - en bij het doorstoten naar een supranationaal plafond
(politiek dikwijls een antinationalistische en soms duidelijk ‘linkse’ aangelegenheid)
had niemand om die defensiegemeenschap staan springen. In de hierna te schetsen
politieke en militaire situatie van 1952 was de gedachte van een communautaire
defensie plotseling (en nogal hinderlijk) op de voorgrond getreden en daarmee werd
de politieke Europese ontwikkeling eigenlijk geforceerd, want hoe kónden zes
democratische landen tot één leger en één legerleiding komen, als die niet gericht
werden door één politieke leiding en één politiek communautair parlement? In een
‘visitekaartjes-achtig’ artikel 38 van het EDG-verdrag werd dan ook aan het bestaande
Europese parlement (‘de Assemblée’) opdracht gegeven, zulk een politieke
gemeenschap te ontwerpen... zéker, nu de EDG al zo duidelijk aan een gezamenlijke
buitenlandse politiek appelleerde.
Er was namelijk eindelijk iets aan de hand, dat zowel met de angst voor de Russen
als met de angst voor de Duitsers te maken had. De Russen waren in de voorafgaande
jaren ‘opgerukt’ naar Polen, Hongarije en Tsjechoslowakije... zoals hun eigenlijk al
was toegezegd door de gezamenlijke geallieerden in Yalta, begin 1945, maar zij
deden dat nogal bruut. Aan de andere kant hebben de Russen geleidelijk aan de vrije
hand gelaten aan maarschalk Tito om zijn gang te gaan in Joegoslavië (hún deel van
de kaart), en ze hebben - tot ieders verrassing - vrij vlug Oostenrijk ontruimd. Tóch
waren wij bang geworden. Waardoor? Ik heb het al genoemd: ijzeren gordijn (1946);
ultimatum van Zjdanow (1947); blokkade van West-Berlijn (1948). Het Atlantisch
verdrag kwam er pas in 1949!
De Nato was dus gesticht en we móésten wel aan de gezamenlijke verdediging
meedoen - ik zag het ook zo en ik zie het nóg zo - en die verdediging was onmogelijk
als West-Duitsland een vacuüm bleef. Een groot Duits leger dan maar ‘autonoom’
in de Nato? Daarin had toen, precies dertig jaar geleden, niemand zin - en zo kwam
men tot het denkbeeld van een Euro-
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pees leger, met een belangrijke, maar geïntegreerde, Duitse bijdrage.
Het leek erop, of ‘de Zes’ dit verdrag zouden aanvaarden - óók Frankrijk, waar
nota bene een positieve proefstemming was gehouden. Maar nu maakten de
Europeanen van Straatsburg (wij allemaal) bezwaar, omdat een leger is, en moet
zijn, een politiek beheerst instrument en dat was ondenkbaar zonder politieke Europese
leiding! Ik heb al verteld, hoe die wens gehoor vond in artikel 38 van het EDG-verdrag.
Zo formeerden de leden van de KSG-assemblée dan al in september 1952 een
assemblée ad hoc waarvan zij allen deel uitmaakten. (Je moest maar op het denkbeeld
komen!) Kolen en Staal kwamen toen nóg meer op de achtergrond - en het woord
was aan een groep niet-conventionele juristen. Binnen die (tijdelijke) assemblée werd
een ‘Commission constitutionnelle’ gevormd - en als kern daarvan weer een ‘Groupe
de Travail’.
Aan al deze formaties nam ik deel. Het was niet onlogisch maar wel erg beroerd,
dat de Duitse socialisten iedere medewerking weigerden. Althans één van hen had
daarover de pest in: Carlo Schmid.
Minder logisch was, dat Guy Mollet zich zó fanatiek gedroeg - ‘met de Engelsen
of helemaal niets’ - dat hij zelf ook geen zitting heeft willen nemen in commissie en
werkgroep; zijn plaats werd, goed en bekwaam, ingenomen door mijn Franse
socialistische vriend Gérard Jacquet.
De ‘werkgroep’ vergaderde, weken en weken lang, in dat nare hotel/station d'Orsay
in Parijs. ‘Dieser schrecklicher Bahnhof’ zei von Brentano. (Het was hier, dat het,
al verhaalde, treffende gesprek met hem over de Saar plaatsvond.) We werkten er
intens. De werktaal was Frans en we droomden in het Frans.
Eens vertelde Pieter Blaisse aan de Italiaan Benvenuti en mij een of andere
anecdote. Hij deed dat in het Nederlands - waarop Benvenuti zei: ‘Vertel ′t nu nog
eens in het Frans, want ik begrijp het niet.’ Waarop Blaisse: ‘Hè, ik was helemaal
vergeten dat jij geen Nederlander bent.’ Benvenuti: ‘Ik beschouw dát als een
compliment.’
We kregen op tijd een ‘Europese grondwet’ voor elkaar. Die ligt nu in een
duizendtal laden. Ik ben er zeker van, dat zij er nog eens uit zal rollen.
Eerste slachtoffer was onze secretaris Emile Noël; in het
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tochtige ‘station’, waar de meisjes hun schrijfmachines in de verlaten badkamers
moesten bedienen, kreeg hij t.b.c. (Hij is genezen - en is nu nog de hoogste
EEG-ambtenaar in Brussel.)
Omdat wij wel begrepen, dat dit ongehoord nieuwe werk in de zes landen moest
worden uitgedragen - en een parlement zélf nu eenmaal geen propaganda kon maken
- stichtten wij een Comité d'Information et de Propagande. Ik was er - tegen mijn
zin - lid van: ik heb nooit propaganda kunnen maken; als het alleen dáárom ging in
de politiek, was ik nooit lid van de Tweede Kamer geworden. Het is dus wel gek,
dat dit comité - later ‘Centre’ gedoopt - kort daarna zo'n rol in mijn leven is gaan
spelen...
Na enige tijd kwam ons ontwerp-gronwet voor de Assemblée in Straatsburg. Er
was één tegenvoorstel: van de gaullistische afgevaardigde Michel Debré. Debré (zijn
vader was een beroemd geleerde) nam de zaak heel ernstig - maar hij vond nu eenmaal
het scheppen van een gezagscentrum boven de staten niet reëel, en hij kwam daarvoor
uit en diende een tegenontwerp in, dat alleen een confederale samenwerking van
staten beoogde. Eén tegen alle anderen!
Toen de ‘politieke gemeenschap’ in discussie kwam, zat ik toevallig juist de
Assemblée voor. Mij bleek toen dat óns ontwerp overal was gedistribueerd... maar
niet dat van de eenling Debré. Ik ben toen erg kwaad geworden op de (Nederlandse)
griffier Frits de Nerée en heb een preek gehouden over het wezen van de democratie:
aan de minderheid altijd dezelfde rechten toekennen als aan de meerderheid - hoe
klein die minderheid ook is. We hebben toen een oplossing gevonden die ook Debré
bevredigde - en de vergadering kon doorgaan.
Veel later, toen Debré - onder de Gaulle - minister van binnenlandse zaken was
geworden, in de tijd van het schrootschandaal, gaf hij er blijk van, dat hij mijn
interventie niet vergeten was.
Het was nu januari 1953 geworden en langzamerhand werd de al of niet
aanvaarding van het Europese defensieverdrag urgent. Dit verdrag dateerde van 27
mei 1952 en werd in de meeste landen van ‘de Zes’ - ook in Nederland - zonder al
te veel moeite aanvaard, maar in Frankrijk was de oppositie nog gevaarlijk groot: óf
men wilde nu eenmaal geen supranationale
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top, óf men vreesde, in het geïntegreerde Europese leger, te veel Duitse invloed! Dit
laatste argument miste (en dat in het land van Descartes!) wel iedere logica: toen het
EDG-verdrag, waar helemaal niet meer van nationale krijgsmachten sprake zou zijn
geweest, in de grond was geboord, gingen deze anti-EDG-ers accoord met het opnemen
van de Duitse krijgsmacht in de Nato, dus met hun eigen generaals aan de eigen
nationale top.
Zo tegen de zomer van 1953 wisten we, dat we niet meer dan een jaar de tijd
hadden om bij de Fransen een dertigtal van de circa 320 ‘nee’-stemmers (er waren,
bleek later, een 260 ‘ja’-stemmers) tot een positieve uitspraak te brengen. Hoe dat
te bereiken?
In juli waren A. en ik naar ons geliefde berggebied Parco nazionale Gran Paradiso
gegaan; wij waren bij de parkdirectie kind aan huis en logeerden in de casa′s die
alleen voor de Parkwachters bestemd waren - én voor wetenschappelijk onderzoek...
dat we dan ook wel deden. In Orvieille (vier uur steil klimmen) vertelde de guardia
ons op een dag, dat er ‘iemand’ - en nog wel een Duitser - naar boven klom om ons
te spreken; hij was hem vooruit gegaan.
Die Duitser was dr. Stier tom Malen - door A. later altijd Tom Stier genoemd die voortreffelijk Frans sprak en een soort diplomatieke secretaris van mijn vriend
Von Brentano bleek te zijn. Von Brentano had hem opgedragen (Tom Stier was dus
wel een doorzettertje), mij te zoeken, wáár ik mij ook bevond, en te vragen of ik het
voorzitterschap op mij wilde nemen van het al genoemde, met de assemblée ad hoc
verbonden ‘Informatie- en Propagandacomité’. Ik kon niet ‘nee’ zeggen, maar stelde
wel voorwaarden voor de werkwijze - en zo kwam in het najaar het ‘Centre européen
d'Information’ tot stand. (Ik noem het nu verder het ‘Centre’.) Dit Centre was dus
een politiek orgaan - alle zes landen waren erin vertegenwoordigd - voor politiek
gerichte informatie... samengesteld uit politici én informatiedeskundigen. (Bij ons:
de heer Van de Pol, directeur ANP.)
Maar ik had vooral met de executieve van het Centre te maken: naast mij de Franse
prefect Roger Gromand en de bijzonder capabele Franse secretaresse Josette Worms.
Roger Gromand: prefect zonder prefectuur; hij was altijd
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beschikbaar voor speciale opdrachten zoals deze: zijn vrouw ‘Mimi’ stamde af van
de prinses Anne de Bretagne; ze hadden een ‘echt’ kasteel in Seine et Marne: vier
grote bastions aan de hoeken; verder enorme zalen. De Duitsers hadden het interieur
uit wraak (hij vocht onder de Gaulle) in brand gestoken, en een paar jaar lang heeft
Roger, met deskundigen, zelf alles zo veel mogelijk in de oude toestand teruggebracht.
Er waren grote landerijen - en Roger, aan wie dit door zijn vrouw was komen
aanwaaien, had in dit alles een kinderlijk plezier.
Verbazingwekkend vond ik het (historisch-materialistisch) moeilijk te verklaren),
dat Roger antinationalistisch, immers Europees, was: hij brak daarom met de Gaulle
(die hem nog in zijn Gedenkschriften noemt), had vele socialistische vrienden - die
hij dikwijls, met mij, in Evry-les-Châteaux bij zich vroeg - en behoorde tot de partij
van Bourgès-Mannoury... die men zonder aarzelen kan klassificeren als een Franse
D'66-er.
Josette Worms was ambtenaar bij buitenlandse zaken, belast met de ‘Affaires
allemandes et autrichiennes’. In 1953! Ik heb dit altijd fantastisch gevonden; iets als
de Dode Zielen van Gogol. Die Affaires waren namelijk al helemaal afgewikkeld;
al vier jaar lang waren deze landen geheel onafhankelijk met dezelfde status als alle
andere. Maar Josette wás nu eenmaal daarvoor ingehuurd... en kon zich nu dus met
goedvinden van haar regering helemaal aan het Centre wijden, wat zij met grote
liefde deed.
Er waren twee grote periodes in ons werk: de strijd voor het Politieke Europa en
de EDG en daarna, in 1957, de uitvoering van die bepalingen uit het EDG-verdrag, die
betrekking hadden op ‘Afrika’.
De actie vóór de EDG moest zich wel in de eerste plaats op Frankrijk richten: dáár
was de grootste onzekerheid.
Wij zetelden in het Palais de Chaillot (Trocadero) in Parijs, waar ik met Roger
een mooie kamer had; ik kon er niet zo veel zijn. Ik had een ‘laissez-passer’; zelfs
als er verschrikkelijk bewaakte Nato-vergaderingen waren, kon ik er in en uit. Wij
beschikten - maar dat moest ook - over vrij veel geld; drie van onze regeringen
droegen daaraan bij. (Eens moesten wij in Parijs ‘een ton’ overbrengen van de ene
bank naar de andere; ik droeg het geld, maar Roger had zijn dienstrevolver bij zich,
die uit zijn zak puilde.)
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Ik denk hier ook aan de prachtige pro-EDG-plaat (van Paul Colin), die in heel Frankrijk
te zien was - en die wij hadden betaald. We organiseerden reizen van nog weifelende
Franse parlementsleden. Eén naar de IJsselmeerpolders, waar de burgemeester in
een mooie Franse speech vertelde, waarom ze daar - na de onderwaterzetting - toch
liever géén oorlog meer wilden - en dus een echt geïntegreerd Europees leger!
Uit de gepubliceerde uitslagen, later, konden wij aflezen, dat die acties tóch wel
resultaat hadden gehad (maar nét niet genoeg). Ik zelf heb ook een lezingentournee
gemaakt op het Franse platteland, noord, oost en west... maar daar kwamen wél de
mensen - veel jongeren - die zelf al de EDG als een ‘doorbraak’ uit het nationale
zagen.
Achteraf verbaast het mij wel, dat mijn Haagse Kamerfractie dit verschrikkelijke
‘absenteïsme’ goedvond. Ik geloof dat de fractie allang blij was, dat ik - na het conflict
aan het eind van mijn voorzitterschap - op alle manieren bleef meewerken met mijn
‘de facto’-opvolger en vriend voor altijd Jaap Burger. Mijn kiesdistrict
Gelderland/Arnhem, dat nog aan gruizels lag, voelde wel voor mijn stelling: ‘Dát
nooit meer...’, met als consequentie de innigste integratie met de andere landen - ook
met de Duitsers - die maar mogelijk was!
Er was dus een grote katterigheid bij alle Europeanen - en ook bij het Centre - toen
op 30 augustus 1954 de Franse Kamer ‘for the time being’ de verdere integratie
verwierp.
Maar na een jaar ‘treuren’ werd het toch wel duidelijk dat het bij de - op zichzelf
toch wel geslaagde - Kolen- en Staalgemeenschap niet kon blijven.
Er werden weer verschillende plannen gelanceerd (alle stoeiende op de
bovennationale KSG-wortel).
Met Gerard Nederhorst - met wie ik veel heb samengewerkt bij de supranationale
realisaties én controle - heb ik toen een resolutie ingediend om, uitgaande van het
KSG-verdrag, verder te gaan dan kolen en staal: dat drievoudig doel was:
‘een feitelijke saamhorigheid te scheppen’;
‘gemeenschappelijke grondslagen te leggen voor een economische ontwikkeling’;
‘te komen tot een samensmelting van de wezenlijke belangen van de deelnemende
landen’.
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Niet onlogisch, leek ons...
Minister Beyen was een van de eersten die de draad weer opnam, met een lancering
van het plan-Beyen, dit keer gepresenteerd als een Benelux-plan, dat tot basis diende
van de conferentie van Messina van I juni 1955: de kraamkamer van de EEG.
Plannen, plannen... Op het gebied van de Europese integratie is er een heel vroeg
en moedig plan geweest van Mansholt: de ‘groene gemeenschap’ voor de landbouw,
waarin al werd gesproken over de noodzakelijke ‘afstand van souvereiniteit’. Er
kwam een ‘wit plan’ (voor de hygiëne: dokters en verpleegsters zijn nu eenmaal in
het wit gekleed) - en een menigte andere.
Ik had de opdracht al die plannen te inventariseren... en ik deed dat in juli 1955,
met behulp van ‘mijn’ Centre in Parijs. Ik kwam tot een twaalftal. Die
gemeenschappen werden in het ‘franglais’ (raar mengseltje Frans-Engels) wel
aangeduid als ‘pool’; die van Mansholt (groene pool) heette dus ‘le pool vert’.
Vrienden-waarvan-je-het-maar-moet-hebben beweren, dat ik eens in Straatsburg heb
gesproken van la pool verte (=la poule verte: de groene kip (‘kip’ betekent natuurlijk
ook ‘kippetje’). Ik blijf het ontkennen...
Het plan-Beyen - een echte integratie - was het enige dat de top bereikte; Beyen
was zo slim geweest het met de andere Benelux-regeringen gezamenlijk in te dienen
op de conferentie van Messina. Die heeft weer geleid - met tussenstadia - tot de
conferentie van Venetië (mei 1956), waar de Economische integratie min of meer
beklonken is. Het EEG-verdrag zelf is pas getekend in Rome, op 25 maart 1957, in
de beroemde ‘zaal van de Horatii en de Curiacii’, onder het luiden van alle
kerkklokken van de stad.
Er vond daar ook een groot banket plaats, waar voor ons ‘aanzaten’: Luns (de
opvolger van Beyen) en zijn rechterhand voor deze zaken Linthorst Homan. Homan
werd nog tijdens het gastmaal aan de telefoon geroepen: dringend. Het was Pieter
Blaisse: Europeaan maar wel érg vanuit het zakenleven. Blaisse: ‘Mijn gelukwensen,
kerel, en hoe hoog wordt het recht op tabak?’ Homan: ‘Honderd procent’ - en de
telefoon op de haak.
Dat laatste jaar van de onderhandelingen was niet het gemakkelijkste geweest;
Spaak heeft er tevoren aan onze werk-
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groep in Brussel het een en ander van verteld. Dat het allemaal in orde is gekomen,
is te danken aan Beyen, Spaak en Guy Mollet.
Beyen was de meest ‘Europese’ van onze ministers van buitenlandse zaken. Hij
had visie. Beyen was een ‘musisch’ mens: zijn broer was professor in de klassieke
cultuur - en dat straalde wel op onze Beyen af. (Beyen zelf speelde erg mooi viool.)
En dan was hij nog een volhouder ook.
Beyen was - toen hij benoemd werd, hij wist van niks - in Italië. Hij bevond zich
in Tivoli, in dat verrukkelijke hotel boven de afgrond van de Villa Gregoriana, vlak
bij het tempeltje van de Sibylle. Ze hadden het juist over het moeten ‘offeren’ aan
de Sibylle - toen het telegram van zijn benoeming werd binnengebracht.
De moeilijkheden werden hem overigens niet bespaard. De laatste moeilijkheid die Spaak ons in Brussel onthulde - was de plotselinge eis van Frankrijk, gevolgd
door België en Italië, dat ook de gebieden in Afrika, die nog niet onafhankelijk waren
maar met hun kolonisatoren één gemeenschappelijke markt vormden, dit zouden
blijven doen in de EEG, en dan bovendien uit een Europees fonds nog veel geld zouden
krijgen om zich te moderniseren. Met andere woorden: een groot deel van Afrika
zou min of meer blijvend geassocieerd worden met het Europa van de Zes.
Met name Drees moest er niets van hebben: het zou nog meer geld kosten dan de
EEG ons tóch al ging kosten. Drees is later omgepraat door Guy Mollet persoonlijk
(toen minister-president van Frankrijk) met het argument, dat Suriname en de Antillen
ook uit dat potje zouden krijgen - en wel net zo veel als wij er toen in staken.
Ieder dacht dat Frankrijk hetzelfde zou doen, dat wil zeggen de gemeenschap
financieel laten opdraaien voor zijn koloniën. In het verdrag stond wel, dat dat nu
juist niet mocht gebeuren, maar je weet: Frankrijk...
Dit maakte mij ontzettend kwaad - en die vooral Nederlandse chicanes hielden
pas op toen de jaarcijfers voor ‘hulp’ van de onafhankelijke OESO loskwamen:
Frankrijk vóór de EEG (1957) 819 miljoen dollar; Frankrijk erná (1958) 884 miljoen.
(Engeland betaalde toen maar een derde van de ontwikkelingsbedragen die Frankrijk
beschikbaar stelde.)
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Dit alles gebeurde binnen het koloniale kader en het verdrag ging ook van dat kader
uit. Maar de onafhankelijkheid voor Frans-sprekend Afrika wás al op weg: de
Kaderwet van (de socialist) Defferre die een bijna volledige autonomie gaf, was al
van toepassing.
Met dat al was de gehele regeling van de nieuwe EEG-ontwikkelingshulp een
eenzijdig Europese maatregel; dat is pas ná de politieke onafhankelijkheid, met het
verdrag van Yaoundé, anders geworden. Maar toen ik het EEG-verdrag goed bekeek,
viel mijn oog op iets, waarbij de critici nog niet hadden stilgestaan: die honderden
miljoenen ‘Europees’ geld zouden worden besteed ‘in overeenstemming met de
vertegenwoordiging van de bevolkingen der betrokken landen en gebieden’.
Het lag dus nogal voor de hand om, vóór de inwerkingtreding van het verdrag dit zou zijn op I januari 1958 - in persoonlijk contact te treden met de
vertegenwoordigers van die Afrikaanse volken, vooral ook om te weten hoe zij de
situatie ná hun onafhankelijkheid zagen. Met de Nederlanders kón je hier gewoon
niet over praten; ook de Gemeenschappelijke Vergadering had wel wat anders aan
haar hoofd, namelijk alle consequenties van het ‘slechten van de tolbomen’. Ik legde
dus een voorstel tot het opnemen van een dergelijk contact voor aan Roger en Josette
van het ‘Centre européen d'Information’. Wat daar uit kwam, heeft mijn leven een
nieuwe dimensie gegeven.

Eindnoten:
198 Het antwoord van Minister Ormsby-Gore (dat van Bevin was duidelijk genoeg!) kwam dus
hierop neer, dat voor hem dwingende rechtspraak van een Europees Hof zou betekenen, dat
Britse voorschriften van privaatrechtelijk of publiekrechtelijk karakter onderworpen zouden
zijn aan de contrôle van een Internationaal Hof..., en dié situatie is voor Engeland
onaanvaardbaar!
212 Confederatie/Federatie. Juridisch-ideologische strijdpunten... maar het is dom, die te
onderschatten. ‘Confederatie’: een losse Staten-binding als de Donau-monarchie (ieder land
met eigen regering, parlement enz.)... die dan ook lelijk uit elkaar is gevallen. Maar soms
‘verdicht’ een confederatie zich tot Federatie: een centraal-‘federaal’-Gezag, dat over de vragen
‘van leven en dood’ beslist. Zoals Zwitserland... dat, om de studenten te pesten, ‘confederatie’
is blijven heten, (‘Confoederatio helvetica’, de C.H. op de autonummers) maar dat een echte
federatie is. Verder: de Duitse Bondsrepubliek, Canada, Australië, enz.
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IX Afrika; de landen der Internationale
Mijn eerste contact dus met Afrika... en wát voor contact!
Helaas kon A. bij de eerste verkenning niet mee. Later, bij de vergaderingen met
Afrikaanse parlementariërs (waarop ik nog terugkom) bijna altijd. Op eigen kosten,
natuurlijk.
Maar nu die eerste reis van het Centre! Ik nam de kaart en zei: eerst Dakar (oui
Monsieur le Président); dan Conakry (waarvan ik alleen dat gedicht van Slauerhoff
kende: ‘O Konakry wat was je heet’); dan Abidjan, dan Lomé, dan met auto′s dwars
door het savannegebied naar Niamey, dan - weer met het vliegtuig - Tamanrasset
midden in de Sahara, dan een stop-over bij de nieuw-gevonden oliebronnen in de
woestijn, dan de woestijnsteden Ghardaia en Ouargla, om te eindigen in Algiers
(anticlimax). In al die landen zijn A. en ik later terug geweest: Sénégal, Guinée,
Ivoorkust, Togo, Boven-Volta, Niger en Algerije. In sommige ervan meermalen. Nú
is dat heel gewoon. Maar in 1957 was er nog geen Neckermann.
Het was bij alles: oui, Monsieur le Président. Het leek op het magische tapijtje uit
de oosterse sprookjes - maar het ging er nu maar om, dat tapijtje ook werkelijk te
krijgen, dat wil zeggen een behoorlijk vliegtuig dat op die soms geïmproviseerde
landingsplaatsen daar tegen een stootje kon. Wel, dat kon de Franse regering ons
wel bezorgen: zij mocht een vliegtuig gebruiken, zo af en toe, dat toebehoorde aan
een rustend Frans burger. Die burger was Charles de Gaulle in Colombier - en dat
vliegtuig was de DC 4, die hij indertijd van Eisenhower had gekregen.
Het ging er nu nog om, wie de benzine zou betalen (f 30.000,-, tóén). Wij: ‘Hè,
wat flauw, wie geeft er nou een vliegtuig zonder benzine!’ Dat kwam dus ook in
orde. Wij hadden een militaire bemanning met een beeldig stewardessje: overdag in
uniform, ′s avonds in heel mooie avondjurkjes. ′s Ochtends stonden ze bij het vliegtuig
opgesteld - en dan moest ik ze ‘inspecteren’. Het was allemaal wat onwerkelijk. De
‘staf’
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(wij drieën) hadden een apart soort kamertje; dat had de Gaulle er indertijd in laten
maken.
De twaalf parlementariërs van onze missie kwamen uit alle KSG-landen, behalve
Luxemburg. Voor Nederland waren er Blaisse en Jaap Burger; ik ging zelf mee voor
het Centre.
Onder de Kaderwet-Defferre waren de nationale leiders al naar voren gekomen
die ook ná 1960 in de meeste landen gebleven zijn - evenals in Engels-sprekend
Afrika het geval is. (Zij zijn wél oud geworden... zoals wij zelf.)
In Dakar was dat in de eerste plaats president L.S. Senghor: dichter/staatsman;
dichter in het Frans (én in het Serere); maar hoezeer Afrikaans staatsman! Zijn
invloed, zelfs op de jongste generatie van nu, is nooit meer weg te denken. Eerst het
concept van de négritude; toen dat van de - niet alleen geografisch ruimere, Africanité.
Niemand vóór hem heeft zozeer aan zeker drie generaties Afrikanen het besef van
hun ‘identiteit’ gegeven/teruggegeven, als hij.
En dan de voorzitter van het Senegalese parlement, toen burgemeester van Dakar,
Lamine Gueye: beiden tot het laatst toe - Lamine Gueye is enkele jaren geleden
gestorven - grote vrienden van A. en mij.
Die keer met het Centre reisde Lamine Gueye met ons mee in het vliegtuig: hij
kwam uit Parijs en was - met Senghor - toen nog lid van de Franse Kamer, voor de
socialistische partij. Men had in Dakar het gevoel, dat hij toen de onafhankelijkheid
kwam brengen - en dat wás eigenlijk ook zo. Zes uur lang had een enorme menigte
voor het stadhuis op hem gewacht: de vrouwen in het rood - want dat was de kleur
van hun partij. Voor ons was dat persoonlijke enthousiasme toen nieuw: iedere vrouw
wilde, dat hij haar en hun kind (dat ze op de rug droegen) even aanraakte.
In Conakry was toen al Sékou Touré de grote man. Ook daarná - en dat ‘daarna’
loopt tot nu toe - heb ik hem altijd opgezocht als ik langs Conakry kwam. Ik wilde
hem overtuigen, dat, al was de Gaulle bij het wegtrekken van de Fransen onhebbelijk
tegen hem geweest, dat niet iets was, dat hij de EEG kon kwalijk nemen; dat wij de
geassocieerde Afrikaanse landen alleen maar afhielpen van het Franse monopolie
(iets, wat met de statistieken heel gemakkelijk viel te bewijzen). Eindelijk heeft dat
dan geholpen!
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Sékou Touré wilde er bij niemand onder zitten, niet bij de Amerikanen en niet bij
de Russen. Ik moet bekennen (en dat gevoel van schaamte is echt niet tot Guinée
beperkt), dat wij de kreten van: de Amerikanen belagen me, de Amerikanen willen
me vermoorden, de Amerikanen hebben (in de straten van Conakry) mijn vriend
Cabral, de leider van de revolutionairen van Guinée Bissau vermoord..., dat we die
aanklachten niet hebben willen geloven. Hoeveel beter dan wij, wist hij wat er met
de CIA aan de hand was!
′s Middags ná de grote hitte reed hij altijd alleen in zijn open Rolls Royce een
beetje door Conakry; heel langzaam, zodat de kleine kinderen aan het handje konden
meelopen. Eens inviteerde hij mij op dit uitje. Een ideale schietschijf vormden we
voor de CIA! De kinderen van vijf, zes jaar moesten dan roepen: ‘A bas, l'impérialisme;
vive le socialisme’. Ik was maar voor één ding bang, namelijk dat ze de twee zo
moeilijke begrippen zouden verwisselen...
De republiek Mali (de scheiding tussen het toenmalige Soedan en Sénégal én de
stichting van de staat Mali gebeurden wat later) was onder Modibo Keita nóg linkser
dan Guinée. Maar Mali was van het begin af aan geassocieerd met de EEG. Geen
enkele moeilijkheid. Bij ons nam niemand er aanstoot aan, dat Mobido Keita ook
nauwe betrekkingen onderhield met Rusland en China. Ik ben nog in zijn laatste
periode bij hem geweest. Hij was toen al af en toe geestelijk ‘niet goed’ en wist dat
zélf. Vergiftiging, drugs? (De CIA?)
Later zijn A. en ik ook nog op bezoek geweest bij de voorzitter van het Malinese
parlement, Haidara. Hij was tevens burgemeester van Tombouctou en daar hebben
wij hem in een soort verwaarloosd palazzo in deze oase, opgezocht. Zijn vrouw
kwam uit een oud Tombouctous geslacht - en daarom was ze vóór de
onafhankelijkheid nooit buitenshuis geweest en dus ook nooit op school. Ze sprak
dus geen Frans; A. sprak geen Songhai... maar ze hebben leuk samen ‘gepraat’ over
de wederzijdse families.
Ik loop nog steeds vooruit op wat naderhand ‘het avontuur van de associatie’ zou
worden - nú alleen nog op het persoonlijke vlak.
In Niger - hoofdstad Niamey - had de delegatie van het Centre te maken met de
latere president van de republiek: Hamani
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Diori. Ik heb altijd een indruk van persoonlijke onkreukbaarheid van hem gehad. Hij
is nog eens op staatsbezoek in Nederland geweest: de buitenlandse zaken-mensen,
die dachten met een, nou ja, halve ‘wilde’ te doen te krijgen, waren stomverbaasd
over zijn talent om zich in prachtig Frans uit te drukken - en dat dan toch op een heel
eigen manier.
Vóór wij in Niamey aankwamen, hadden we een paar dagen met auto′s door de
savanne en door twee wildgebieden gereden. Ook, door de ‘Vallée des Somba’; toen
nog een écht primitief en erg afgesloten gebied. De vrouwen droegen alleen een rokje
van blaadjes; de mannen werden naar hun enige kledingstuk ‘les hommes trompettes’
genoemd. Hoe zal het daar nú zijn... met Neckermann?
Het Toeareg-gebied van Tamanrasset, de oases Ghardaia en Ouargla midden in
de Sahara... we hebben het kort geleden teruggezien. Onze laatste stop in 1957 was
Algiers. Dat was dus in de laatste tijd van de koloniale onderdrukking onder de
socialistische regering van Guy Mollet, met zijn ‘stadhouder’ Robert Lacoste. Een
rotvent. Verder ook helemaal een ongunstig gezelschap. Ik moest ze (ook dáár!)
toespreken en ik heb het gedaan zonder onze inzichten - inzichten van onze hele
groep - te kort te doen. Mevrouw Lacoste vond de situatie ellendig - en de moedige
burgemeester van Algiers, geboycot door de andere blanken, liet zijn mening, dat
het hier niet ‘vijf minuten voor twaalf’ voor een Franse ‘pacificatie’ was, maar wél
voor een volledige onafhankelijkheid voor de Algerijnen, duidelijk blijken. Nu, dat
heeft toch nog een paar verschrikkelijke jaren geduurd.
Thuis rapporteerden wij natuurlijk aan de Assemblée en aan alle andere Europese
belangstellenden. Wij deden dat in een geschrift Témoignages (Getuigenissen)
waaraan alle deelnemers bijdroegen.
Deze expeditie was wel de laatste grote actie van ons Centre. Maar zij vormde
tevens een beslissende stap naar een modern Afrikaans-Europees experiment, dat,
in zijn consequenties, een groot deel van mijn verder leven heeft gevuld.
Ik mag wel zeggen, dat ik - dikwijls met A. - de laatste tien jaar van mijn
parlementaire bestaan (1957-1967) een soort pendeldienst tussen Europa en Afrika
heb verricht.
Nadat uit de Afrikaanse expeditie van het Centre was ge-
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bleken, dat ‘Zwart Afrika’ én economisch én politiek wel voor een nieuwe binding
met het georganiseerde Europa voelde, zijn er een aantal officiële missies geweest
van delegaties uit het Europees Parlement, vooral uit zijn TOM-commissie. (TOM:
‘Territoires d'Outre-Mer’, dus overzeese gebiedsdelen; later, met het groeien van de
verhoudingen, heeft die commissie een steeds aannemelijker naam gekregen.)
Al die bezoeken bevestigden de al door de delegatie van het Centre verkregen
overtuiging, dat de Afrikaanse landen wanneer zij onafhankelijk zouden zijn
geworden, de associatie met Europa wel zouden willen doorzetten - maar op een
principieel geheel andere basis: als gelijkgerechtigde partners. Hoe zouden de
parlementariërs van de twee werelddelen kunnen ingrijpen om zelf die nieuwe
verhouding te scheppen?
Die kwestie moest wel spoedig beslist worden, want de eenzijdige, paternalistische
associatie van het verdrag van Rome zou in 1964 aflopen. Toen de onafhankelijkheid
in heel francofoon (en anglofoon) Afrika was verwezenlijkt, waren we al in 1961.
Het is daarom, dat het Europese Parlement in juni van dat jaar in Straatsburg een
bijeenkomst had belegd met de gekozen Afrikaanse parlementariërs, om over een
associatie tussen gelijken in de naaste toekomst te praten. En ze kwamen.
Dit was een feit zonder precedent in de wereldgeschiedenis - zoals ik het toen
formuleerde. Was het eigenlijk wel een ‘officiële’ bijeenkomst? Alles wat een
parlement in kwaliteit doet, is officieel. We maakten dus met de Afrikaanse leiders
een gezamenlijk reglement, een dagorde en alles wat daarbij hoort. De betrokken
commissie van ons parlement had zowel de politieke, de economische als de
sociaal-culturele zaken degelijk voorbereid; ik was rapporteur voor de - delicate politieke verhoudingen. Uitgangspunt: ‘de enige gemeenschappelijke politiek die
we hebben, is dat we géén gemeenschappelijke politiek hebben’. (Dank zij die
voorzichtige benadering viel dat ten slotte nogal mee.)
Onze eerste verrassing was, dat álle voorlopig geassocieerde landen van Afrika
en Madagascar zelf, net zo goed als wij, vooraf bijeen waren gekomen om hun
houding te bepalen: dat gebeurde in Ouagadougou, de hoofdstad van Boven-Volta.
Zo kwamen er dus in Straatsburg twee politieke rapporten: dat van een Cameroenees
én dat van mij: wij leidden dan ook
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samen onze stellingen in. En ja, de Afrikanen wilden ook ná 1964 met ons in zee...
maar op hún voorwaarden van gelijkwaardigheid en pariteit. Nu, die voorwaarden
werden ook de onze: nooit heeft het Europese Parlement zijn Afrikaanse collega′s
laten zitten!
Ook de persoonlijke banden werden steeds nauwer: de gemengde vergadering van
de Associatie en haar permanente commissie kwamen om en om in Europa en Afrika
bijeen. Als we in Madagascar samenkwamen (ik heb dat twee maal meegemaakt),
stapten de Westafrikanen soms al in Parijs met ons in het vliegtuig: alle avonturen
deelden we: en voor hen waren die avonturen minstens zo hevig en emotioneel als
voor ons.
De permanente commissie is eens op Soestdijk ontvangen. Op verzoek van de
Koningin heb ik toen twee markante figuren naast haar doen zitten: een Mauretaniër,
nomade uit het woestijngebied, een bijna bijbels type, én een heel zwarte gedelegeerde
uit de wouden van Gabon. Hun verhalen waren inderdaad van een boeiende diversiteit.
Ik heb eens aan mijn Mauretaanse vriend gevraagd waarom zij, islamieten, toch
zo tegen honden zijn. Hij zei: ‘Dat is helemaal niet waar; maar als je alleen maar in
tenten leeft, kún je ze niet binnen hebben. Maar ik speelde wel met ze. Soms liet ik
mijn hond om het hardst lopen met mijn geitje: een vriendje hield dan op honderd
meter een wortel én een stukje vlees vast - en dan maar rennen.’
Hij heeft zich ook eens tegenover mij beklaagd, dat wij hun zulke volumineuze
stukken stuurden: ‘Denk je eens in: wij leven dus in tenten, met ′s avonds op z'n
hoogst een kaars. Dikwijls gaan de kamelen tegen middernacht weer verder - dus
gauw oppakken; hoe kúnnen wij dan op tijd al jullie rapporten doornemen.’
Later zijn die contacten met vele vermeerderd. Alle francofone landen van
West-Afrika hebben we bezocht. (Ik zei al, dat A. dikwijls met mij meeging.) Dat
waren dan: Mauretanië, Sénégal, Guinée, Ivoorkust, Togo, Mali, Niger, Boven-Volta,
Cameroen, Centraalafrikaanse Republiek, en Tsjaad. Daar kwamen dan nog bij, in
Midden- en Oost-Afrika: Congo (Zaïre), Congo-Brazzaville, Rwanda, Burundi,
Somalia, Djibouti, Madagascar - weinig Afrikaans met zijn Gauguinachtige kleuren
- én het idyllische eilandje Réunion. Later ook nog
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- dikwijls op onze privé-tochten of in natuurbeschermingsverband - Nigeria, ‘Spaans’
Guinée (Rio Muni en het eiland Fernando Poo), Oeganda, Kenya, Tanzania, Ethiopië,
Soedan, Algerije, Tunesië en Lybië.
De associatie-contacten gingen natuurlijk vooral over de twee materiële
hoofdpunten van het verdrag van Yaoundé: de handelspolitiek en de financiële
bijstand.
De handelspolitiek - de ‘bescherming’ van de circulatie van de producten van de
geassocieerde landen - was al weer voor Nederland een punt om herrie over te maken:
de niet-geassocieerde Commonwealth-landen zouden worden gediscrimineerd! (Dat
zij zelf wél faciliteiten van Engeland kregen, deed er blijkbaar niet toe.) Die oppositie
ebde wat weg toen de statistieken bewezen, dat de handel met die
Commonwealth-landen méér toenam dan die met de eigen associés.
Belangrijker heb ik altijd de bijzonder verstandige, doelmatige en psychologisch
voortreffelijk opgezette, financiële investeringen van het Europees ontwikkelingsfonds
gevonden. Ook hier was dikwijls de Afrikaanse inbreng in de filosofie van de hulp
(‘Wát moet eigenlijk onze toekomst bepalen?’) én in de concrete beleidsbeslissingen
- al deze landen hadden hun vertegenwoordigers bij de EEG-commissie - beslissend.
Voor mij zelf was dit permanente contact met Afrika een groot voorrecht. Als we
genoeg Kamers van Koophandel hadden bezocht, dat wil zeggen als ‘het gezelschap’
terugging, gingen A. en ik door naar de Nationale Parken. Soms kregen we via onze
collega′s daar een landrover; eens, in Ivoorkust, voor een vrij barre tocht, een
geacclimatiseerde Mercedes! Ik had gewoon aan onze secretaris gezegd: zorg voor
een auto voor één week. Ik heb later, in mijn Afrikaanse rechtscolleges, die Mercedes
wel gebezigd als voorbeeld van ‘het vervluchtigen van het eigendomsbegrip’; ik heb
namelijk nooit geweten aan wie die luxe-wagen eigenlijk hoorde.
De doorbraak naar dit alles gebeurde dan in die eerste gezamenlijke parlementaire
bijeenkomst in Straatsburg, in juni 1961. Prachtig weer, buiten - maar wij voelden
ons drie volle dagen als opgesloten in een laboratorium, voor een grote proefneming
op het gebied van ethnische en algemeen menselijke verhoudingen. Toen we eindelijk
weer in het volle daglicht kwa-
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men wisten we, dat het experiment was geslaagd.
Bij het realiseren van deze nieuwe intercontinentale verhouding, toen en ook later,
hebben de Afrikanen mij nooit teleurgesteld; de Europeanen wel en de Nederlanders
het allermeest. Onze overheid kan zo echt netjes chicaneren!
Er was, in de parlementaire - maar ook in de verdere materiële - opzet van de
Associatie een stuk medewetgeving van de Afro-Europese parlementariërs, dat stellig
niet meer kon worden teruggedraaid. De regeringen en de EEG hadden, toen het
nieuwe verdrag van Yaoundé op stapel was gezet, dat eenvoudig te accepteren en
dat deden ze dan ook... behalve de Nederlanders! Luns, die zich de ‘grote’ (ja, voor
het fysieke: accoord) tegenspeler van de Gaulle vond, vertraagde jammerlijk de
totstandkoming van dit multilaterale verdrag... om de Gaulle te pesten en de Gaulle
moest worden gepest omdat hij in januari 1963 de toetredingsonderhandelingen met
Engeland had stopgezet. Zo werden doodonschuldige landen geplaagd en vernederd
- door de Nederlanders - om iets, waar ze part noch deel aan hadden. De ‘speciale
banden’ tussen Europa en Afrika waren helemaal niet bedacht door de Gaulle, maar
door zijn tegenstanders. De Afrikaanse landen zelf waren blij - zij spraken dat ook
uit - dat, zoals de cijfers uitwezen, het Franse monopolie voor hun import en hun
export dank zij EEG en Associatie werd doorbroken. Terwijl het Europese Parlement,
en óók de socialistische fractie daarvan, de Associatie van het begin af aan positief
tegemoet traden, was de meerderheid van de PVDA-fractie in Den Haag heel sceptisch
over dit ‘Eurafrique’: een term, die wij overigens nimmer gebruikten! Dat de
Afrikanen zélf de associatie prefereerden boven iedere andere vorm van
‘samenwerking’, interesseerde hen nauwelijks. De Afrikanen, nuchter als geen andere
bevolkingsgroep, constateerden, dat ze in ‘Brussel’ als volledig gelijke partners
optraden - en medezeggenschap hadden over het geheel van de associatiebetrekkingen;
zo werd hun economische zwakte daar méér gecompenseerd dan waar ook ter wereld.
Maar de meest antikoloniaal gezinden werden nú juist het koloniaalst; hún oordeel
over de Associatie moest prevaleren boven dat van negentien andere volken.
Ik heb eens een discussie aangehoord tussen mijn vriend Ruygers, fel antikoloniaal,
en een Afrikaan. Ruygers: ‘Jullie
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moeten niet meer in Parijs en Londen gaan studeren - maar in Dakar en Kampala.’
Onze Bantoe-vriend: ‘Je kunt me nog meer vertellen - maar als wij vinden, dat een
Europese vorming nuttig voor onze mensen is, dan géven we ze die.’
Onze kamer - en in veel opzichten ook mijn fractie - volgde Luns schaapachtig in
deze Don Quichotte-achtige kruistocht, bedoeld tegen de Gaulle, maar in feite gericht
tegen de Afrikanen! Het zou later nóg eens gebeuren, op een ander terrein.
Ja, nu vind ik weer hele bladzijden ‘Handelingen’ van mijn polemieken met Luns
op dit gebied. Ik wilde ze maar verslaan - ieder kan ze nakijken - maar het moet wel
duidelijk zijn, dat dat weglaten de proporties van wat mijn politieke activiteiten in
de jaren 1960-1967 aangaat, geweld aandoet. Bij iedere wijziging in de situatie, bij
iedere vernieuwing van het verdrag met de Afrikanen, kwam die Nederlandse tegenzin
in het geweer; tegenzin tegen de associatie, absurd in verband gebracht met een soms
even onredelijke tegenzin tegen de Franse politiek en nóg absurder gerelateerd aan
een typische ‘buitenlandse zaken’-afkeer van het supranationale... waardoor men
tóch weer in het schuitje van de Gaulle terechtkwam!
Jaren van strijd waarin ik Luns, echt niet tot zijn genoegen, zijn anti-Europese, alleen
maar nationale, ‘gaullistische’ politiek verweet! Die strijd begon al herfst 1958, toen
het verdrag van Rome nauwelijks een jaar werkte. Luns heeft het toen klaar gespeeld,
in de Troonrede wél een kreet over zijn zo geliefde vrijhandelszone, maar geen woord
over het historische feit van de in dat jaar aangevangen Europese integratie te doen
opnemen!
Uit die zelfde periode herinner ik mij Luns' woede, toen ik hem zijn enthousiasme
over de (vage, Engelse, anti-institutionele) vrijhandelszone en zijn koelheid ten
aanzien van de Gemeenschap verweet in het beeld, dat hij de EEG zag als het (toen
nieuwe), snel oplosbare, klontje suiker, dat hij in de Engelse thee wilde doen
verdwijnen. Toch bleven Luns en ik ‘dear enemies’.
Ik stond niet helemaal alleen. Dikwijls had ik in mijn fractie aan mijn zijde Ir.
Vredeling en ik had een volledige medestander in het ándere kamp: de KVP-er dr.
Wim Schuyt. Maar bij ons zelf - ik herinner me nog zo goed hoe mijn vriend Paul
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Kapteyn in de Europese socialistische fractie de stelling verdedigde, dat, nu de Gaulle
zo raar deed, wij voortaan aan geen enkel besluit van ‘Brussel’ mochten meewerken:
‘Er is iets gebeurd dat niet valt weg te cijferen; “business as usual” zou nu onwaardig
zijn.’ Ook hier vergat de goede Kapteyn te bedenken, dat men de Gaulle geen groter
plezier kon doen, dan ‘Brussel’ op sterk water te zetten.
Zó ver was het gekomen; het was niet nodig geweest. Was het zó moeilijk, in 1959
bij het optreden van de Gaulle als president en dus bij het begin van de ‘Vijfde
Republiek’, te aanvaarden, dat de verzetsheld de Gaulle géén fascist was - maar nu
wél een knorrige oude heer, die men best te vriend kon houden in het kader van de
Europese Gemeenschap? Gaf het (behalve dan aan mij) aan niemand bij ons te denken,
dat alléén Nederland in het frustreren van de Gaulle tot het uiterste wilde gaan?
Luns - én Stikker, toen ambassadeur in Londen, die in die kwaliteit grote anti-EEGen pro-Engelse vrijhandelsartikelen mocht schrijven - hebben blijkbaar nooit beseft
dat zij, door al maar Engeland als ‘machine de guerre’ te bezigen en dan beurtelings
óf op de supranationale kaart te spelen (waarvoor de Gaulle huiverde), óf op de
antisupranationale Engelse kaart, ook wel alles deden om de oude man uit ‘Europa’
weg te pesten.
Historisch juist schijnt het te zijn, dat het tegen-het-Franse-standpunt-stemmen er
eens in Brussel toe heeft geleid, dat in een ambtelijke commissie Frankrijk vóór een
voorstel was... en wij dus tegen, maar dat de Franse vertegenwoordiger zich had
vergist en zijn stem corrigeerde, waarop wij dat ijverig ook deden, want anders klopte
het niet met onze strategie!
Hoewel de Gaulle hoe langer hoe geïrriteerder raakte, heeft hij steeds pro-Europese
bestuurders in de EEG benoemd, steeds bindende bepalingen gehonoreerd (wat
Engeland, later, niet heeft gedaan) en altijd alle uitspraken van het Luxemburgse hof
geëerbiedigd. De voornaamste adviseur van de Quai d'Orsay op dit gebied bleef de
zeer ‘Europese’ prof. Paul Reuter, een van de drie ‘wijze mannen’ die in 1958 over
het eigen karakter van het Europese parlementaire recht hadden geadviseerd...
Later heb ik een ‘cours’ van hem gevolgd aan de ‘Academie
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voor Internationaal Recht’ in het Vredespaleis - en als goede Hollanders hebben wij
hem toen de IJsselmeerpolders laten zien - waar hij verrukt van was!
Waar ik ook bijna alleen in stond, was de positieve waardering van het
‘plan-Fouchet’ van eind 1961. Het ging erom, boven de vakministers van de EEG en
zelfs boven de ministers van buitenlandse zaken uit, een politieke top te creëren van
de staats- en regeringshoofden, met andere woorden de Gaulle wilde er zelf graag
bij zijn! Voordat er behoorlijk over kon worden onderhandeld (wat nodig was: de
banden tussen politieke top en verdere Gemeenschapsorganen moesten per se worden
versterkt), was er al een lunsiaans ‘njet’. En dat heeft negen jaar geduurd: nú is de
politieke top volkomen onmisbaar geworden voor het buiten-Europese
Gemeenschapsbeleid. Maar in die negen jaren heeft de Gemeenschap niet adequaat
kunnen reageren op ‘kleinigheden’ als de zes-dagen-oorlog van Israël en het
binnentrekken van de Russen in Tsjechoslowakije. Weinig principieel (gelukkig
maar) heeft Nederland weer wél meegedaan aan een min of meer geïmproviseerde
‘Top’... in Den Haag, eind 1969. Maar dat was dan ook ná het aftreden van de Gaulle;
toen was er namelijk voor Luns geen aardigheid meer aan.
De supranationale klaroenstoten - en tóch aanleunen tegen de Engelsen; het
bekvechten met de Gaulle over de hoofden van de Afrikaanse volken heen; het flirten
met de (Engelse) vrijhandelszone en het - net als de Gaulle - bevriezen van de EEG:
het heeft lang een vertroebelende rol gespeeld.
Hoe reageerden nu de Engelsen zelf? Zij werden gesterkt in hun
anti-EEG-gevoelens; gesterkt in hun anti-Afrikaanse-associatie (en
pro-Commonwealth)-politiek.
Over dit laatste heb ik een echt conflict gehad met Denis Healey, later minister
van financiën onder Wilson en Callaghan. In het bulletin van de Socialistische
Internationale had hij Frankrijk verweten, dat het zo veel hulp gaf aan zijn vroegere
koloniën (dat klopt; Engeland gaf maar de helft van dat bedrag uit voor de
Commonwealth-landen); ‘Engeland deed dat allemaal veel beter... De
Commonwealth-landen voelden dan ook niets voor de associatie.’ (Even later bleek,
dat ze in Afrika er allemaal wél voor voelden. Mauritius viel het eerst uit de boot;
de anderen volgden, zodra zij er de kans toe kre-
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gen.) Het succes van de Engelse politiek was dan ook duidelijk, vond Healey, en dat
was gesymboliseerd in Nigeria: ‘The success of the Nigerian federation is the key
of the stability of Africa.’ Tot zo ver de ziener Healey; maar even later brak het
conflict Nigeria/Biafra uit, het afschuwelijkste dat onze tijd in Afrika heeft opgeleverd.
A. en ik vonden Healey heus wel aardig. Hij was ook geinteresseerd in het Italiaanse
socialisme - waarop ik nog kom - en we hebben wel samengewerkt. Toen we hem
eens vroegen: ‘Hoe spreek je toch zo goed Italiaans?’ herinnerde hij eraan, dat hij al
bij de geallieerde landing in Anzio, in Italië, terecht was gekomen; de taal had hij
toen geleerd van een ‘longhaired dictionnary’.
Ik moet er eerlijkheidshalve aan toevoegen, dat het bureau van de Internationale
in Londen, dat overigens helemaal aan de leiband liep van de Labour Party, wél, als
antwoord aan Healey, een pro-EEG- en pro-associatie-artikel van mij heeft opgenomen.
De regeringen Gaitskell, Wilson en Callaghan keerden zich in iedere internationale
bijeenkomst tegen de integratie en de supranationale gedachte. Ik heb vrijwel al die
gevechten bijgewoond. Het enorme dossier ‘Internationale’ dat ik hierover heb, is
trieste lectuur. Hieruit zo dadelijk een paar episodes en incidenten.
In 1963 heb ik - in Socialisme en Democratie - een artikel geschreven: ‘Vijftien jaar
Engeland/Europa’. Weer vijftien jaar later is dit nog volkomen geldig. Niet alleen
heeft Engeland van 1948 af heel duidelijk laten weten, niet van enige ‘pooling’ van
politieke macht met eigen Europese instituties gediend te zijn - maar bovendien heeft
het steeds getracht de ándere Europese landen daarvan af te houden. Dat ging dan
zó:
9 mei 1950: plan-Schuman (Europese integratie);
18 augustus 1950: plan-Eccles omtrent niet-supranationale ‘Europese
maatschappijen’; (anti)
18 april 1951: Ondertekening verdrag van Parijs (KSG);
maart 1952: plan-Eden om de KSG geheel ‘in te bedden’ in de organen van de
niet-supranationale Raad van Europa; (anti)
april 1956: rapport-commissie-Spaak over de Europese Gemeenschappen
gepubliceerd;
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herfst 1956: Selwyn Lloyd lanceert zijn ‘Grand Design’ (grote conceptie) om met
alle Europese organen van het Europa van de Zes hetzelfde te doen, wat Eden met
de KSG had beoogd; (anti)
25 maart 1957: ondertekening verdrag van Rome (EEG);
eind 1957: minister Maudling stelt voor (nog vóór de onderhandelingsorganen
van de EEG zijn geïnstalleerd), de EEG te incorporeren in een grote vrijhandelszone
- maar de landbouw daarbuiten te laten (anti).
Toen bleek dat die spelletjes niet dadelijk doorgingen, hebben de Engelsen er zelf
ook niets meer aan gedaan.
Engeland zei ‘nee’ tegen ons in 1949 (voorstel Mackay); in 1950 (plan-Schuman);
in 1952 (KSG); en nogmaals in 1957. In 1961 - maar niets was er in hun
grondgedachten veranderd - zeiden zij plotseling ‘ja’. En Nederland maar juichen de Europese beweging vooraan!
De Gaulle heeft hun toetreding toen tegengehouden, nogal onlogisch - want de
Engelsen (Labour én Conservatieven) wilden evenmin een echt Europa als hij. En
dan herhaalt Engeland zijn aanvraag in 1967, met toevoeging van allerlei
voorwaarden, die op voorhand zouden moeten zijn vervuld. In 1970 gaat het dan
door... en in 1974 vraagt de Labour-regering (toegetreden en al) ‘heronderhandelingen’
over deze toetreding. En weer pleiten Nederlanders voor dit juridisch monstrum. Met
een referendum in 1975 door Labour gelanceerd in de sfeer van: ‘Die EEG heeft
eigenlijk niets om het lijf’, dus je kunt er gerust voor stemmen - is de zaak dan formeel
in orde gebracht. ‘For the time being.’
In het begin van de jaren '70 hielden we iedere zomer een ‘Europese socialistische’
boottocht op de boot van Sieb Posthumus, meestal in Friesland. Mansholt was altijd
van de partij.
Soms deed zelfs de Italiaanse Europese commissaris Levi Sandri mee, die dan een
fles Grappa meebracht. Eens wilde ik een beetje daarvan gebruiken bij het soep
maken (mijn taak), maar die verdomde boot gaf opeens een bonk: de soep leek toen
meer op Grappa-bowl.
Een enthousiaste deelnemer was de Franse socialistische commissaris Marjolin.
Ik herinner mij nog, hoe verrukt hij
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was van het - surrealistische - patroon van zwart/wit, dat een kudde koeien in Friesland
geeft wanneer je erlangs vaart...
Marjolin zei me toen: ‘Nu het besluit van toetreding van Engeland met z'n
hulptroepen Denemarken en Ierland (eerst leek ook Noorwegen daarbij te horen)
gevallen is, zal de Europese Gemeenschap nog slechts in naam blijven wat zij nu is.
Zij wordt ongrijpbaar voor een echt homogeen politiek bestuur. Zij zal mij geen
inspiratie meer kunnen geven: ik ga nu weg uit Brussel.’ En hij heeft het gedaan.
Ik begrijp het - maar ik deel dat standpunt alleen op korte termijn. De wetten van
de convergentie kunnen worden geremd, hinderlijk geremd; zij kunnen niet opzij
worden gezet - zelfs niet door een economisch én politiek achterlijk Engeland.
De Socialistische Internationale - ik heb het al gezegd - was die eerste tijd wel heel
sterk van Labour afhankelijk. Dat bepaalde (en beperkte) haar activiteit naar buiten:
die was gelijk nul; Labour kon in haar eigen kasteel (‘Transport House’) geen
policy-making power naast zichzelf dulden. Dit alles - en dertig jaar later is het nog
niet veel beter - remde een ontwikkeling die in de lijn van de historie lag.
In zijn befaamde Inaugural-Adresse van 1864 schreef Marx: ‘De arbeidersklasse
heeft de plicht, zich van de geheimen van de internationale politiek meester te maken.’
Een halve eeuw later concretiseerde Jean Jaurès dat in L'Armée nouvelle: ‘Alleen
door een vrije federatie van autonome naties - die zich willen onderwerpen aan
rechtsregels - kan de eenheid der mensheid zich verwezenlijken.’
Maar de socialistische leiders trokken zich in de praktijk hiervan maar bitter weinig
aan: de belangstelling voor de internationale (en voor de koloniale!) politiek was
heel matig... en van het federalisme wilde de machtige Labour en de spoedig even
machtige Duitse SDP niet veel weten. Alfred Mozer - met mij altijd een trouw bezoeker
van de internationale congressen - heeft eens gezegd: ‘De enige nationalisatie die
werkelijk geslaagd is, is de nationalisatie van de socialistische partijen.’ Cynisch
maar raak.
Ik wilde nog Karl Renner citeren, later president van de republiek Oostenrijk. Na
de bevrijding heeft Oostenrijk alleen
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socialistische presidenten gehad - ik heb ze allemaal gekend en tot en met Schärf
allemaal sympathiek gevonden. Eerst Körner, nog generaal geweest in het keizerlijke
leger; goed socialist maar toch trait d'union met het keizerlijke verleden. Daarom
stemden de mannen op hem; de vrouwen deden dat (grapten de Oostenrijkers) omdat
hij vrijgezel was. Schärf heeft zich prachtig door heel moeilijke situaties heen
geslagen. Eens hebben A. en ik beleefd dat we - een beetje aan de late kant - de
Volksoper binnen wilden, maar daarbuiten president Schärf in de regen zagen staan.
In z'n eentje. Hij was al binnen geweest voor de voorstelling, maar werd ineens
weggeroepen. En daar stond hij dan, wachtend op zijn auto. Geen adjudant, geen
‘stille’ in zijn buurt! We hebben hem toen maar gezelschap gehouden tot die auto
kwam.
Voor Körner en Schärf was Renner president. Voor de oorlog al was hij een
befaamd professor in de rechten. (Ik zal hem nog even noemen, als ik op mijn colleges
in Rwanda kom.) Nu, Karl Renner heeft de zaak van de internationale aaneensluiting
in Die Wirtschaft als Gesamtprozess economisch bekeken: ‘De economische
Internationale - en die bestaat - is politiek vertegenwoordigd in talloze soevereine
aparte staten, die die wereldeconomie dus in antagonistische nationale economieën
opsplitsen.’
Wij hebben dus - om het in moderne verhoudingen te brengen - Shell enzovoort
niets te verwijten: onze zwakte, onze stommiteit, ligt op politiek gebied en juist dáár
geeft de Socialistische Internationale een allerberoerdst voorbeeld. Opvallend was,
dat na 1950 (verklaring-Schuman; Kolen- en Staalgemeenschap), de cohesie en
solidariteit van de zes partijen uit de Europese continentale landen groter werd dan
zij ooit waren geweest, maar dat gold voor ‘de Internationale’ niet!
Het heeft helemaal geen zin alle onvruchtbare congressen - eerst onder de naam
‘Comisco’, later als ‘Socialistische Internationale’ - waaraan ik altijd braaf heb
meegedaan, nu te beschrijven. De naam ‘Socialistische Internationale’ klinkt gezellig
ouderwets; een beetje romantisch-gevaarlijk. Zij is dit nooit geweest; zij was alleen
maar vervelend. Het heeft mij enorm veel tijd gekost en leuke contacten in interessante
plaatsen opgeleverd; maar buiten de vergaderingen om.
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Ik heb dus zelf meegemaakt:
1946 Clacton-Engeland: dit had een ‘wedergeboorte’ moeten zijn. De ‘Comisco’
van Clacton vond haar vervolg eerst in Parijs en later nog in Bournemouth.
1947 Zürich in juni (Ik heb toen gepleit voor de toelating van de Duitse SPD);
Later in dat jaar: Antwerpen met een vage uitspraak over de Cominform: we hadden
toen nog wel gedelegeerden uit de Oosteuropese landen - maar het ging al goed mis.
1948 Londen. Er waren toen 21 landen aangesloten; ook schimmen uit Litauen
enzovoort. In Londen zat, o nee, niet een bestuur, maar het ‘verbindingsbureau’: een
prachtige naam voor iets wat niets betekende. Er kwam een subcommissie voor
Duitsland en één voor Spanje; vooral in die laatste heb ik nogal wat gedaan. In juni
1948 kwamen we samen in Wenen (verrukkelijk weer, verrukkelijke stad, verrukkelijk
Wienerwald). Ik heb toen met de Franse, Italiaanse en Spaanse partij (ballingschap)
contacten kunnen leggen over federalisme enzovoort, waarop ik nog terugkom. Eind
februari heb ik mijn eerste directe contacten met de SPD gelegd; een wonderlijke reis
samen met Alfred Mozer - waarop ik ook nog terugkom.
In 1949 heb ik mij vooral met de subcommissie Italië beziggehouden. De grote
conferentie vond toen - de eerste en enige keer - plaats in Nederland en wel in Baarn.
(Het Badhotel bestond toen nog). Omdat Vorrink door een vliegtuigongeluk in
Denemarken buiten gevecht gesteld was, heb ik de conferentie voorgezeten. Het is
daar, dat ik - ten onrechte in mijn kwaliteit van voorzitter - voor een incident heb
gezorgd over de Belgische koningskwestie. Dat komt later aan de orde.
1950 werd gekenmerkt door ruzies in en met Labour over het Europese federalisme;
eerst in Londen, toen in Parijs, daarna weer in Londen. Na de verklaring over het
plan-Schuman kwam Labour met de befaamde brochure Feet on the Ground; het
ging tegen ónze voeten, die ergens in de Europese lucht bengelden. Flink wat herrie
dus - waarbij Spaak van ónze kant de spits afbeet. Grote onenigheid die werd
gemaskeerd door resoluties ‘nègre blanc’ (zwart-wit). Dan kwam er dít in de tekst:
Sommige partijen vonden dit: andere daarentegen dat.’ Leve de socialistische eenheid!
Op de tweede conferentie van Londen (december 1950)
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werd niettemin een studiegroep ingesteld inzake ‘Europa’ (plan-Schuman); ik werd
tot rapporteur benoemd.
1951 In juni van dat jaar werd dan eindelijk, in Frankfort de ‘Socialistische
Internationale’ heropgericht - mét de nodige speeches. Ik heb ons standpunt (vooral
Nederlands-Frans-Italiaans) over Europa uitvoerig toegelicht.
In 1952 volgde het tweede congres in Milaan. Daar kon ik eindelijk mijn verhaal
houden als rapporteur over de Europese eenheid; het werd een veel te lange speech.
In 1953 gingen wij ijverig met dit vechten tegen de bierkaai door; dit vooral in
juli van dat jaar op het derde congres van de Internationale in Stockholm. (Een
onverwachte idylle, daar in het noorden; vooral het kleine beboste eilandje tegenover
de stad, met zijn eerst als stal vermomd, maar geheel onbeschadigd gebleven
rococo-theatertje, waar, krachtens een bepaling van Bernadotte - de door Napoleon
geïnstalleerde koning - alleen Franse gezelschappen mochten optreden!)
Eerder in dat jaar had een bijeenkomst in Luik plaatsgevonden van de ‘Mouvement
socialiste pour les Etats Unis socialistes d'Europe’: een club van vooral jongeren uit
de pro-Europese Gemeenschap-partijen. Het ging daar nogal heftig toe over de
Europese defensiegemeenschap. Ik was er met Vorrink, die zich nogal negatief
opstelde. (‘Wij begrijpen die EDG niet.’)
Ik betoogde daar tegenin, dat wij die EDG best begrepen, haar helemaal niet leuk
vonden, maar wél noodzakelijk... omdat verdediging niet meer een zaak van nationale
legers mocht blijven. Vorrink wond zich op. ′s Middags klaagde hij, dat zijn hand
plotseling gevoelloos was. Terug in Nederland bleek dat die gevoelloosheid
veroorzaakt was door een beroerte, die hem, na een afschuwelijke en tragische periode,
aan zijn eind bracht.
Er heeft tussen ons altijd een soort vriendschap/haat-verhouding bestaan. Vorrink
kon keihard óf sentimenteel zijn; ik heb hem waarschijnlijk nooit goed begrepen.
Bij mijn eerste bezoek op de woonboot, waar hij zijn einde afwachtte, barstte hij in
huilen uit. Bij het laatste bezoek dat ik samen met Joop den Uyl bracht, moesten wij
hem beloven, dat wij alles zouden doen om een enorme verkeersader van de
Noordkaap naar Kaapstad tot stand te brengen; natuurlijk helemaal in westerse
handen. Wij beloofden het.
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In 1954: geen enkele verandering in de tactiek van nietsdoen. Dat bleek op de
conferentie van de SI in Brussel van dat jaar.
Hetzelfde geldt voor het congres te Londen in 1955 - en daarmee sluit ik deze
trieste samenvatting af.
Was het allemaal negatief? Ik spreek nu weer helemaal voor mij zelf en - eerlijk
is eerlijk - dank zij het ‘historische’ prestige van de Internationale heb ik een aantal
bijzonder boeiende contacten gehad met een aantal landen, hetzij alleen, hetzij in
kleine werkgroepen. Zij spelen zich allemaal af in het tijdvak 1945-1955.
Een beetje buiten dit kader vallen mijn ‘ambtelijke’ reizen naar Duitsland - 1948
- en, tien jaar later, de Verenigde Staten.
De reis naar Duitsland vond plaats op uitdrukkelijk verzoek van de SPD.
Merkwaardig: de contacten met dat land waren van onze kant gelegd en steeds
onderhouden door mijn ‘antipode’ Koos Vorrink.
Ik werd vergezeld door Alfred Mozer: een kleurrijke figuur! Hij was van
Hongaars-Beierse afkomst - en na 1945 ‘ere’-Nederlander geworden voor zijn moedig
gedrag bij ons tijdens de bezetting. Deze uiterst bekwame internationale specialist
van de PVDA sprak slecht Duits (volgens de Duitsers) en slecht Nederlands (volgens
ons), maar hij had in heel Europa toegang, bij wie ook, zelfs bij nacht en ontij. Alfred
en ik hebben op die reis veel plezier gehad. Hoewel hij gemakkelijk een ‘sujet van
Vorrink’ had kunnen worden - hij behoorde tot het partijbureau - was hij volkomen
loyaal ook tegenover mij. Ik geloof niet, dat hij één vijand heeft gehad - en dat, terwijl
hij zich heus nogal kras kon uitdrukken.
De bekende publicist Van Blankenstein, die de hele wereld heeft bezocht (de
Touareg in de woestijn wilden hem nauwelijks laten gaan; in het Hoge Noorden
‘moest’ hij met een Eskimo-vrouw slapen) heeft aan die reeks door hem gepubliceerde
‘ontmoetingen’ botweg toegevoegd: ‘Maar het vreemdste, het moeilijkst te begrijpen
volk ter aarde zijn de Duitsers.’ Enfin, zo was het in 1948 ook: als zij niet in gevecht
met anderen zijn, dan toch áltijd met zichzelf.
Het was toen wél een moeilijke periode voor de Westduitsers; het was even voor
de nogal gewelddadige, politieke én
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militaire inlijving van Tsjechoslowakije bij het oostelijk blok. In ieder geval hadden
wij te doen met een uiterst agressieve Schumacher (nog maar één arm en één been...
en dan zó laaiend!) Inderdaad indrukwekkend was de vurige overtuiging van deze
hartstochtelijke pangermanist, dat hij de zo begeerde eenheid van alle Duitsers niet
wilde kopen met de opheffing van de democratische vrijheden in West-Duitsland.
Waarom nu maar niet direct wat vertellen over mijn Amerikaanse tocht - uitvloeisel
van het ‘Political Leaders’ (Fulbright)-programma van de USA? Twee maanden,
waarvan A. één maand (natuurlijk weer op eigen kosten) meemaakte.
De Amerikanen hebben zonder enige wijziging het reisprogram dat ik had
opgemaakt, uitgevoerd. O ja, toch één wijziging: ik had wél contacten met
negeruniversiteiten (Knoxville en Nashville) opgeschreven - maar het toen beruchte
Little Rock weggelaten: te sensatiebelust. De Amerikanen: ‘Hé, waarom gaat u niet
van Nashville naar Little Rock?’ Dat hebben we toen gedaan - en gelogeerd bij die
heldhaftige dagbladredacteur, die tegen de hele bende in de negeremancipatie bleef
verdedigen.
Verder natuurlijk contacten met de vakbeweging CIO, met congresmensen en met
het State Department, de Tennessee Valley-Authority (toen iets geheel nieuws),
vooral ook met de Law School in Harvard... over hun wetenschappelijke ondersteuning
van het Europese federalisme. (Prof. Lowie, prof. Friederich.)
Congress-people: mijn ‘sponsor’ bracht me in kennis met vooraanstaande
congresmensen - maar toen ik hem vroeg: ‘En Kennedy?’ leek hem dat niet nodig:
‘Hij was wel candidaat voor het presidentschap - maar hij was katholiek en zou het
dus niet worden.’ Ik ben toen tóch maar naar Kennedy toegestapt, want het leek mij
dat hij het wél zou worden.
En dan hebben we acht ‘National Parks’ bezocht: van de - inderdaad altijd nevelige
- Great Smoky Mountains in het oosten via de Grand Canyon tot het Yosemite
National Park in het meer tropische westen. Toen we aan de Amerikaanse
consul-generaal in Rotterdam vertelden, dat we in de Grand Canyon wilden afdalen
(drie uur naar beneden naar de Coloradorivier; de volgende dag vijf uur klimmen),
begon hij te lachen. Het was ook hoogst onserieus voor een politicus - maar dáár-
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om lachte hij niet: hij was zélf begonnen als ‘ranger’ in de Bottom van de Canyon.
In Amerika is de integratie van ‘gewoon’ ambtenaar bij het State Department en
‘diplomaat’, de gewoonste zaak van de wereld - maar blijkbaar gebeurt die
uitwisseling ook dwars door de muren van de ministeries heen: ‘natuurbehoud’
ressorteert namelijk onder binnenlandse zaken!
De States en de Amerikanen ‘at home’ hadden iets fris... maar álle volken zijn
thuis beter dan op reis.
Ik spreek nu van de opdrachten van de Internationale - óf rechtstreeks, óf via de
PVDA - om me met concrete internationale kwesties te bemoeien. Terecht heeft men
tegen mij altijd de grief gehad, dat ik te veel zelf wilde doen - alleen of bijna alleen.
Hier móést dat wel zo... en ik voelde me er lekker bij.
De vele, vele vertegenwoordigers in de Internationale van de emigrantenpartijen
(er was zelfs een Litauer bij), maakten altijd een trieste indruk. Eerst werden ze
toegejuicht; later vond men ze lastig. En ze moesten altijd geld hebben. Waarvoor?
Dat was nooit erg duidelijk.
Zo was er voor Zuid-Slavië dr. Zivko Topálovic, met zijn knappe vrouw Mila.
Geen bijeenkomst sloeg hij over. Tót ons de mededeling bereikte, dat hij stevig
gecollaboreerd had; niet alleen met de Italianen, maar ook rechtstreeks met de
Duitsers. Of we dat maar eens wilden uitzoeken! Guy Mollet en ik kregen een witboek
in handen over de processen tegen de fascist Mihailovic, waaruit in de eerste plaats
wel de afgrijselijke wreedheid van de mannen van Mihailovic tegen hun eigen volk
bleek, waarvan Topálovic zich niet distantieerde, terwijl in zijn zaak ook contacten
met de rechterhand van de Duitse commandant in Servië, een zekere Starker, duidelijk
werden.
Maar volgens Mila was dit zo gegaan: Zivko werd op een goeie dag opgepikt - en
zij zelf maakte toen, om zich wat te verzetten, een wandeling buiten Beograd. Toen
stopte er plotseling een auto, waaruit geroepen werd: ‘Kan ik u soms een lift geven?’
(In welke taal? Niet duidelijk!) De mooie Mila stapte in en het bleek een Gestapo-kerel
te zijn. Bij hem klaagde zij haar nood - en binnen een paar dagen werd Zivko weer
bij haar afgeleverd. O, nee, verder niets. Wél dankbaarheid, natuurlijk. De Franse
kameraad en ik die de zaak moesten onderzoeken en het echtpaar Topálovic hadden
ondervraagd, moesten wel tot de conclusie komen: onvoldoende bewijs.
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In Parijs en Brussel heb ik ook bemoeienis gehad met de Spaanse socialistische
partij: en ook later nog vele jaren met de minister-president in ballingschap, Rodolfo
Llopis, een briljante redenaar - maar scherp-zakelijk en wars van sentimentaliteit.
Tot het eind toe was hij woest over de vuile rotstreek van de mannen van Franco;
een volkomen legale en democratische regering nét zo lang pesten tot de
anarchocommunistische groepen de zaak van binnen uit stuktrokken en zij met hulp
van Hitler en Mussolini van buiten af beslissend konden ingrijpen. Llopis was de
sympathiekste van de refugiés en hij was niet helemaal ‘emigrant’: er is geen congres
van zijn partij in Toulouse geweest (regerings- en partijzetel), of er was een
vertegenwoordiging uit Spanje zelf, zó over de Pyreneeën gekomen.
Door het nalezen van mijn stukken werd ik er weer aan herinnerd dat een jonge
Spaanse partijgenoot waarmee ik op het congres van de Franse partij van 1946 kennis
maakte, bij zijn terugkomst werd opgewacht en gearresteerd: hij was, in gezelschap
van Llopis met ons allen op het congres in Parijs gefotografeerd en die foto was in
Spanje terechtgekomen...246
Er waren overigens in het socialistische kamp nare dingen gebeurd: voor de
capitulatie van 1939 waren er drie schepen met goud gered - twee daarvan kregen
de Russen in handen en die financierden daaruit de groep-Negrin in Mexico. (In ieder
geval leefde Negrin daar in een luxueuze villa.) Zijn geestverwant Alvarez del Vayo
(een beroemd rechtsgeleerde, dat wel) liet zich daar altijd afbeelden met twee prachtige
hazewindhonden. Het derde schip kwam veilig aan bij de groep-Prieto-Llopis in
Frankrijk. Het geld is voor het grootste deel voor ondersteuning gebruikt - én voor
het omkopen van de corrupte Franco-grenswachten.
De groep-Negrin stuurde mij braaf zijn blad, El Socialista Español; Negrin en ook
Alvarez del Vayo dreven helemaal op de Russen en verloren het contact met Spanje
zelf. Hoe moest de Internationale zich nu opstellen?
Ik maakte deel uit van een kleine commissie die hearings hield en de documenten
bestudeerde. (Ik kan Spaans lezen - via Latijn en Italiaans, maar vooral ook via het
Frans: de sleutel tot veel andere talen!) Met overgrote meerderheid is besloten, dat
alleen de Partido socialista obrero español (PSOE) van Perez

Marinus van der Goes van Naters, Met en tegen de tijd

247
en Llopis voortaan door ons zou worden erkend!
Ik vond nog een noodkreet van Llopis uit 1949. De Chase National Bank van New
York had toen - het Marshall-plan had nota bene juist Spanje uitgesloten - een groot
crediet aan Franco verleend. Ons werd verzocht daartegen te protesteren (maar het
was al gebeurd!) en alles te doen om het vaster in het zadel zetten van Franco te
verhinderen. 1949 was het meest tragische jaar in de periode van de stalinistische
agressie en daarmee werd iedere steun aan een niet-communistisch land goedgepraat
- maar wij hebben ons best gedaan. (Voor mij: een klein beetje medicijn tegen mijn
complex van in 1937 niets voor de Republiek te hebben gedaan.)
Een brief van Llopis die ik nog in 1967 ontving bracht mij toen het nieuwtje dat
de Gaulle de Spaanse emigrantenpers in zijn land niet langer lustte. Dit om Franco
een plezier te doen. ‘Je crois que de Gaulle pense à une alliance vaticaniste [!] pour
faire poids, face aux anglo-saxons.’ De Gaulle had deze mijns inziens juiste gedachte:
een zeker ‘Romaans’ evenwicht in Europa te scheppen tegenover (liever: naast) de
Germaanse volkeren, toen niet moeten bezoedelen door met Franco te gaan pacteren.
Nú is Spanje (en ook Portugal) democratisch en ook de PSOE is weer terug. Nú is
zo'n opstelling - natuurlijk niet meer ‘Vaticaans’ gedacht - geoorloofd!
Onze contacten met België en Luxemburg werden al in de zomer van 1945 gelegd.
De verbindingen waren toen nog nauwelijks hersteld. Dat wil zeggen: wij hadden
een auto vrijwel zonder remmen kunnen krijgen maar dat hinderde niet: er was toch
geen verkeer. In de wegbermen konden nog mijnen zitten en dat was wel vervelend
als we, remloos, tóch naar die bermen moesten uitwijken. Dat eerste Belgische
congres was in Antwerpen, in de enorme kelders van de ‘Vooruit’; het gebouw zelf
was er niet meer.
Hoe ging dat nu bij ons met het bijwonen van die congressen?
Koos Vorrink en ik hadden de afspraak gemaakt, dat hij zich vooral met Duitsland
en Scandinavië zou bezig houden (‘de Germaanse landen,’ zeiden A. en ik grijnzend
tegen elkaar), en ik in het bijzonder met België, Frankrijk, Italië en Spanje. Engeland
was gezamenlijk terrein!
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Om nu op het contact met de Belgen terug te komen: ik heb in die eerste jaren
verscheidene besloten bijeenkomsten met hen georganiseerd (meestal ergens rustig
buiten) en voor de Belgen deden Spaak, Anseele en Tielemans dat voor ons.
Als ik nu over Spaak nadenk, zijn mijn reacties erg gemengd. Kort voor zijn dood
heeft hij zijn memoires gepubliceerd; twee openhartige delen. De titel is: Combats
inachevés (onvoltooide gevechten), dit tekent Spaaks geestesgesteldheid.
Ja, Spaak heeft het dikwijls onplezierig gehad in de socialistische partij - maar in
welke partij ben je voor je plezier? Hij is er ten slotte (althans ‘de facto’) uitgestapt.
Hij is er uitgestapt om adviseur van de ITT te worden: de
rechterarm-voor-de-heel-vuile-werkjes van de CIA!
Maar tussen 1945 (Benelux!) en 1965 hebben wij intens samengewerkt in een
meer federale benadering van Europa. In zijn pareren van de Engelse (en soms Franse)
aanvallen daarop was hij een meester. Hij was emotioneel - maar berekend emotioneel.
Hij was een politieke vriend. Maar: een vriend?
Anseele, de goedhartigheid van hem en van de andere kameraden tegenover ons,
in die jaren van tóch nog gebrek, kende geen grenzen. Anseele is later, als minister
van verkeer en openbare werken, gecompromitteerd geworden door het (doen) bouwen
van onmogelijk dure postkantoren. Alles geconstrueerd door dezelfde architect - een
vriend van hem.
Die postkantoren wáren te mooi en te duur, maar er is nooit beweerd dat die te
vele gelden er niet aan zijn besteed! Het was ‘grandeur’ van Eduard Anseele en door
die zwier die er over hem lag is hij ten val gekomen.
Oorspronkelijk hadden de Belgen (behalve Spaak) nogal bezwaren tegen de
Benelux; die zijn opgelost in een hele reeks nogal technische conferenties, waar met
name Hein Vos indruk maakte door zijn uiterst exacte stellingname.
Moeilijker weg te praten waren de bezwaren van de Belgen tegen onze politiek
in Indonesië. Het trof altijd zo, dat we juist bijeenkwamen op rottige momenten:
onze weigering om de Veiligheidsraad te erkennen en zo.
We waren wel wat verbaasd over die zedelijke verontwaardiging bij hen, gezien
de afgrijselijke manier waarop de Belgen tekeergingen in de Congo. Ook tóén nog!
Partij en vakbeweging - ik heb het al eens gezegd - bekommerden zich wél om
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de positie van de blanke werknemers... maar de Congolezen? Ik vond het afschuwelijk
dat een van hen - toen ik de vergelijking Indonesië/Congo maakte, uitriep: ‘Maar
Van der Goes, de Congolezen zijn geen mensen, het zijn béésten!’
Voor de Benelux heb ik inderdaad veel gedaan - en de Belgische regering heeft
dit later ook erkend. Niet dadelijk...
In die jaren was de Koningskwestie in België een vreselijk punt - juist bij de
socialisten, die de tegenover de Duitse bezetting wel heel slappe koning niet meer
lustten. Na de capitulatie van Duitsland bleef hij ‘veilig’ in Oostenrijk en de Belgen
die nog wat in hem zagen moesten hem smeken om terug te komen. Nu, dat deed hij
dan maar; wél zou hij zich buiten de politiek houden. In België zelf, maar blijkbaar
niet in het buurland Nederland.
Ik heb op grond van wat dáár gebeurde aan de minister-president de volgende
vragen gesteld:
1. Is het de minister bekend, dat de aankomst van de koning der Belgen als
particulier persoon te Rotterdam op zondag 18 april 1948, tot demonstraties en
derhalve ook tot gevaar van contrademonstraties aanleiding heeft kunnen geven,
doordat:
1a. aan groepen Belgen in boten en bootjes werd vergund het schip waarop de
koning zich bevond, te naderen;
b. de mogelijkheid was geschapen voor het per megafoon overbrengen van
toespraken door Belgen;
c. de koning op die vroege morgenuur in een open automobiel werd afgehaald;
d. het politiecordon door groepen demonstranten is kunnen worden doorbroken?
2. Is de minister niet van mening, dat moet worden voorkomen, dat op Nederlands
grondgebied door buitenlanders demonstraties worden gehouden, welke
betrekking hebben op hun binnenlandse politieke aangelegenheden?
3. Indien de minister de voorgaande vraag bevestigend beantwoordt, wil hij dan
mededelen of hij, in de uiterst delicate omstandigheden waarin het Belgische
koningshuis zich thans bevindt, het niet verhinderen van de in de eerste vraag,
sub a tot d, vermelde demonstraties - mede in verband met het gevaar van
contrademonstraties - juist acht en welke autoriteiten daarvoor verantwoordelijk
zijn?
De Koningskwestie rolde verder - en de koning vertikte het,
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af te treden. Zo was het nog toen wij in Baarn (1949) onze socialistische conferentie
hielden. Ik heb toen in mijn slotwoord gezegd, dat ik de Belgen sterkte toewenste
‘avec leur roi indiscipliné’. Ik zei al, dat ik dat niet had moeten doen; ik bracht de
aanwezige Spaak in een moeilijke positie. Dadelijk kwam er dan ook in de Belgische
Kamer een interpellatie van graaf Carton de Wiart; een aardige man, overigens, met
wie ik het later goed kon vinden. Ja, die naam ‘Carton’... Het trotse geslacht Rohan
in Normandië had als wapenspreuk: ‘Roi ne puis, duc ne digne, Rohan je suis.’ Wat
we dus maar zullen vertalen als: ‘Koning kan ik niet zijn, hertog is me te min... maar
ik ben een Rohan!’ Ik geloof dat het Serrarens was, die dat transponeerde: ‘Parchemin
[perkament] ne puis, papier ne digne, carton je suis.’
Enfin, het werd in de Belgische Kamer een heel incident, waar Spaak zich natuurlijk
keurig uit redde. Naderhand hoorde ik, dat men mij toen juist, vanwege mijn
Benelux-werk, commandeur van de Kroonorde (!) had willen maken. Dat ging
natuurlijk niet door.
Even later trad Leopold tóch af; Boudewijn was zijn sympathieke, verlegen maar
flinke opvolger. Er ging een andere wind waaien in de top van het Belgische
staatsbestel. En de ‘Kroonorde’ kwam tóch aanzetten.
Met dat Benelux-werk ging ik uit van een bepaalde filosofie: een trapsgewijs
opgebouwd federalisme. Eerst moest België met Nederland (en Luxemburg) een
hechte, ook politieke, eenheid vormen. Deze unie als geheel (22 miljoen inwoners)
moest dan een verdrag met Frankrijk sluiten - op basis van gelijkwaardigheid. (Dat
wil zeggen het vierlanden-verdrag met dit land van maart 1945 moest eigenlijk als
een twee-partijenovereenkomst worden beschouwd.) Deze vier westcontinentale
landen zouden dan weer, als gelijke partners, een regionaal verdrag met Engeland
moeten sluiten.
Ik geloof nog altijd, dat deze organische en evenwichtige constructie een goede
zaak zou zijn geweest.
Ik kom nu tot het Franse socialisme. ‘Ha,’ zullen sommige lezers zeggen. Ja, ha!
Nergens is de continuïteit in het socialisme zo groot, als in
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Frankrijk: van de utopisten en prerevolutionairen af tot de jongste dag. Maar ik wil
het nu hebben over wat ik zelf heb meegemaakt van enkele jaren vóór de Duitse furie
tot twintig jaren erna: periode die lange tijd gemarkeerd werd door de stralende figuur
van Léon Blum, minister-president van de Volksfront-regering van 1936. Na de militair verdiende - nederlaag van 1940 heeft de keurige nette maarschalk Pétain
onder bescherming van de Duitsers een wet uitgevaardigd om ministers te kunnen
straffen, die hun plicht verzaakt hadden. Die wet had hij tien jaar terugwerkende
kracht verleend - precies zoals Hitler dat toen ook deed.
Blum moest met zijn Volksfront-regering dus de zondebok worden voor alle
stommiteiten van de generaals. Van álle generaals behalve de Gaulle, die - tegen
Pétain in - al voor 1939 bepleit heeft om de tanks die Frankrijk bezat, niet te
versnipperen ‘één per infanterieonderdeel’, maar er aparte ‘unités de combat’ van te
maken. Die ene keer (de catastrofe wás er al), dat hij dat op eigen gelegenheid kon
doen - bij Abbeville - is ook de enige keer geweest, dat de Duitsers konden worden
teruggeslagen en dat krijgsgevangenen konden worden gemaakt.
Goed, het vonnis van Blum was al tevoren gedicteerd - maar hij heeft zich
fantastisch verdedigd en zijn laatste woorden waren: ‘U kunt ons natuurlijk
veroordelen. Maar zelfs door uw vonnis kunt u ons werk niet uitvlakken. Ik geloof
- en de term zal u hooghartig voorkomen - ik geloof dat u ons niet uit de geschiedenis
van dit land kunt verjagen...
Wij zijn er trots op dat we in een tijd vol gevaren de échte traditie van ons land
hebben verpersoonlijkt en tot leven gebracht: de democratische en republikeinse
traditie... Wij zijn als regering van het Volksfront in de traditie gebleven van dat land
vanaf de Franse Revolutie. Wij hebben de keten niet onderbroken en niet afgekapt.
Wij hebben erbij aangeknoopt en hem bevestigd.’ (‘l'Histoire jugera’.)
Blum is veroordeeld tot levenslang en van gevangenis naar gevangenis versleept,
ook in Duitsland - maar in 1945 was hij terug - en toen heb ik hem weer meegemaakt.
Dit was dan in Parijs op het eerste congres van de SFIO dat we konden bijwonen:
A. en ik beiden als afgevaardigden (A. is na de oorlog heel lang voorzitster van de
Socialistische Vrouwenbond geweest.) Het waren de bruidsdagen van de Vrijheid:
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augustus 1945. We waren gegaan met een weer opgedolven auto met wel erg versleten
banden... en je deed er twee dagen over... ‘Eventjes naar Parijs’. Onze twee meiden
(de oudste kinderen) waren mee; ze gingen braaf op de Seine-kade zitten tekenen en
we werden allemaal roerend verwend door de ‘Femmes socialistes’. We dejeuneerden
onder andere bij buitenlandse zaken; het menu van wat minister Bidault ons voorzette
heb ik bewaard. Het zou nu nóg als heel erg fijn worden geconsumeerd.
Het congres werd gehouden op de dag - Victory Day - dat Japan capituleerde en
er dus echt ‘vrede’ was, en dat bepaalde ook de sfeer. We waren erbij, toen Léon
Blum op het congres zijn entree maakte. Er waren nieuwe socialistische ministers,
onder anderen de jonge energieke Tangui Prigent, zelf boer, een soort Mansholt dus,
voor landbouw - aanbeden door een even jonge secretaresse. ‘C'est une aventure,’
zei Prigent - en dat sloeg op alles. Weinig later werd hij door een ellendige ziekte
geveld.
Een van de hoofdpunten - vlak na het verzet, na de bevrijding - was het
eenheidsfront (al of niet) met de communisten. Antwoord: nee. Het was trouwens
nog een eigenaardige overgangstijd; partijgenoten uit Oost-Europa hoopten nog altijd
dat er géén gordijn tussen Oost en West zou komen - en dat zij partijgenoot zouden
kunnen blijven.
Dat Franse congres van 1945 was voor ons - zeker nu achteraf gezien - een echt
‘tableau de la troupe’: we kwamen in nauw contact met Vincent Auriol, toen voorzitter
van de constituante - later president van de republiek. We sloten vriendschap (ja, het
wás toen vriendschap!) met Guy Mollet, jarenlang - ná het congres van 1946 - leider
van de partij. Uiterlijk onbewogen (‘tu ressembles un Groningois de Groningue,’ zei
ik hem... en hij was niet gevleid), maar eigenlijk heel emotioneel. Helaas later in het
Algerijnse drama geëmotioneerd naar de verkeerde kant. Wij beseften de invloed
van de protestantse vleugel: André Philip, Gaston Defferre (nu nóg burgemeester
van Marseille) en Leenhardt. Bijna allen hadden een belangrijke rol in het verzet
vervuld; Guy Mollet was commandant van het hele ‘réseau’ van Noord-Frankrijk.
De wittebroodsweken van 1945 konden in Frankrijk evenmin
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blijven als bij ons; op het congres van eind 1946 was er al flinke herrie.
Herrie tussen wie? Natuurlijk tussen ‘links’ en ‘rechts’, ‘marxistisch’ en
‘reformistisch’. Waarover anders? Maar het liep wel goed door elkaar heen. Zo
werden Léon Blum en André Philip, die tot de in 1946 verslagen
humanisten/reformisten behoorden, toch weer met een ovatie begroet. De overwinnaar
was in theorie de marxist Guy Mollet - maar de koers die Guy Mollet ging bevaren,
werd rechtser dan ooit. Natuurlijk eindigde het congres met een eenheidsmotie - en
de minderheid was goed in het nieuwe partijbestuur vertegenwoordigd.
Och, na ruim dertig jaar is het wel gemakkelijk, wat cynisch over zo'n verloop te
doen - maar toen zag iedereen het toch anders...
De Franse partij, in 1945 met zo'n enorme animo herbegonnen, heeft zich niet
weten te vernieuwen. Ik vind een brief van mij (vijf pagina's) aan dr. Léon Boutbien,
een van de jongere medewerkers van het partijbestuur. Wij vonden hem erg
sympathiek. Hij had mij een brochure van zijn hand toegestuurd - en wat ik ervan
vond. Het was toen 1952; maar de ideeën bleven steriel. ‘Desnoods naar de macht
grijpen’! Zeker met maar 10 à 15% van de kiezers achter zich - en hinderlijk gevolgd
door een enorme communistische partij, waarmee men niet (meer) in zee wilde gaan,
maar die ook niet flink bestreden werd! Ik heb Boutbien gewezen op alle moderne
problemen waarover hij, ‘médecin’, gezwegen had: overbevolking, milieubederf,
congestie aan de top van de staat, kortom alle problemen die het kapitalisme niet
meer aankon en die wij dus moesten aanpakken. Het heeft niet veel geholpen. Pas
nadat Mitterand (over wie ik verder geen oordeel heb), Guy van zijn plaats had
gestoten, is de SFIO een massapartij geworden!
Ik heb stellig een achttal van zulke congressen - in Parijs en in de provincie meegemaakt. In 1954 heb ik, namens de drie Benelux-partijen, de SFIO kunnen
bezweren, achter de EDG (het ‘Europese leger’) te gaan staan. Het heeft de EDG niet
kunnen redden en de verwerping ervan - twee maanden later - heeft de Saar-kwestie
een andere loop gegeven én de Europese integratie zélf voor jaren achteruit gezet.
In 1969 (ik was toen al twee jaar geen actief politicus meer) heb ik, op een speciale
missie, de befaamde verkiezingsstrijd
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tussen Alain Poher en Pompidou om het presidentschap van de republiek bijgewoond.
Poher stamt uit een katholiek-democratische familie, die in de tijd van het
Dreyfus-schandaal vóór Dreyfus en dus tegen de clericale machtspolitiek van tóén
was. Ik kreeg toen weer contact met de Franse partijgenoten - die vóór Poher waren.
(Ik was zeer bevriend met Poher via het Europese Parlement waarvan hij jarenlang
voorzitter is geweest, terwijl ik vice-voorzitter was.) Poher heeft de vijftig dagen,
waarin hij - als senaatsvoorzitter - plotseling het presidentschap moest waarnemen,
op de dag dat de Gaulle er plotseling de brui aan gaf, goed besteed. Er is een bijzonder
aardig boekje over uitgegeven, Les 50 jours d'Alain Poher. Poher heeft in die periode
onder andere een ongunstige vent uit de top van de administratie gegooid, aan de
staatsradio groter onafhankelijkheid en groter objectiviteitsmogelijkheid gegeven,
enzovoort.
In heb toen nog een interessant gesprek gehad met de onderminister van
buitenlandse zaken, de Lipkowski, nu eens een ‘gaullistische’ relatie. Hij voorspelde
een andere, meer Europese, gaullistische koers. (Die is er ook gekomen.) Ook zou
hij zich inzetten voor een positieve politiek tegenover Benelux.
De laatste keer dat ik de weer senaatsvoorzitter geworden Poher zag, was in 1977
op een vijflanden-conferentie inzake natuurbescherming in het noordelijkste puntje
van Luxemburg. Dit korte contact eindigde met een ‘accolade’ in het publiek...
Mijn contacten met het Italiaanse socialisme zijn nogal uniek geweest - en hier
nauwelijks bekend. Ze lopen van 1946 tot 1966... maar ook hier zijn de eerste vijf
jaren het meest essentieel. Dikke dossiers; maar vooral de correspondentie uit de
eerste jaren (en de telegrammen: Italianen werken graag met telegrammen), is nerveus.
Dat zat hem in het brede verband van de problemen van het Italiaanse socialisme
met die van de gehele herontwakende Italiaanse democratie na tweeëntwintig jaar
fascisme. Op de Italiaanse democratie was en is nog altijd veel critiek: maar het moet
je maar gebeuren.
Dit brede verband is heel recent (1975) uitgemeten door onze vriend Antonio
Gambino in wat nú al als een standaardwerk wordt beschouwd: Storia del
Dopoguerra, met als onder-
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titel: ‘Dalla Liberazione al Potere-DC’ (Democrazia cristiana).
Het blijkt dan - het bleek al - hoe moeilijk een democratie komt te zitten na een
zó lange periode van politieke onderdrukking. Daar kwam nog bij: de zwakte van
de sterkste partij. Zelfs als de DC de absolute meerderheid heeft, legt zij het soms af
bij schriftelijke (geheime) stemmingen. Ze kan niet op haar eigen afgevaardigden
rekenen!
Dús zat heel dikwijls de socialistische partij - PSI - of als er weer eens een splitsing
was, zaten de socialistische partijen (met telkens wisselende benamingen) op de wip.
Voor ons hier werd de politieke situatie in Italië direct interessant, toen het erop
leek, dat de Sovjetunie, na zich van Hongarije en Tsjechoslowakije te hebben meester
gemaakt en (tijdelijk) van Zuid-Slavië, via Triëst (het toen nog betwiste gebied)
probeerde, Italië binnen te komen.
Ik zeg: toen het erop leek; nooit is duidelijk geworden of Rusland zich werkelijk
opmaakte om het verdrag van Yalta te schenden.
Maar: na de bevrijding waren de Italiaanse communisten, moreel en numeriek
gesterkt door het verzet en verenigd met de socialisten in een al dan niet formeel
gesloten Volksfront, niet direct afkerig van directe hulp van de trouwe bondgenoot
uit de laatste oorlogsjaren: Sovjet-Rusland. Zou het aanvaarden van zo'n invitatie
door de Russen een verdragsbreuk zijn geweest?
Ik schrijf dit niet op om eens ‘een beetje geschiedenis’ weer te geven; ik schrijf
het omdat ik zelf een nogal dramatische episode van dit proces heb meegemaakt;
een episode, waarin alweer (ik was er dankbaar voor) de PVDA en ook voorzitter
Vorrink geheel naast mij stonden.
Het eerste congres waarheen ik werd afgevaardigd was dat in Rome in januari 1947:
Met een onverwarmde nachttrein de Alpen over. Rome - zoals men het kent uit een
paar heel mooie films uit het allereerste ‘Dopoguerra’. En een congres, menselijker
dan waar ook ter wereld. Menselijk; te menselijk.
Er was al in 1946 een congres in Florence aan voorafgegaan; Italië was toen nog
nauwelijks bereikbaar. 1947 was een vervolg, ook in de discussies. ‘Als je de
communisten afstootte, was je nergens meer; maar je moest natuurlijk wel zorgen
dat
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ze je niet inslikten.’ Dus wél - ook in 1947 en 1948 - ‘eenheid van actie’ met hen.
In 1947 kwam het hierover tot een splitsing. Was het moment goed, kwam de
breuk tenminste daar te liggen waar hij móést liggen? Ik heb het dadelijk betwijfeld.
Lange gesprekken - na het aanhoren van nog veel langere redevoeringen - met Lelio
Basso (heel dicht bij de communisten) en Nenni, de ten dele onttroonde partijleider,
sentimenteel als Schermerhorn (vond ik toen), maar als het erop aankwam, veel
harder. Dán Saragat. ‘A hysterical,’ vond Healey, en daaruit bleek dat de Engelsman
mét mensenkennis nog moet worden geschapen. Dan waren er de heel sympathieke
Ivan Matteo Lombardo, sterk westers georiënteerd en al in 1946 in Nederland op
bezoek én Matteo Matteotti, zoon van de door Mussolini′s dictatuur vermoorde
vooroorlogse leider - die niets voelde voor nu weer een dictatuur van de andere kant.
Het kwam op dit congres tot een echte breuk: Saragat trad met vrij veel aanhangers
uit en besloot met hen - in een ander gebouw, het Palazzo Barberini - een nieuwe
partij te stichten.
Saragat hebben wij later - ook A. was dan van de partij - veel ontmoet; de laatste
keren toen hij president van de republiek was. Ook hij was (is) emotioneel - maar
erg betrouwbaar. De conclusie in Gambino′s boek, dat Saragat méér zichzelf zocht
in de politiek dan de anderen, is zeker niet juist. En stellig materieel niet: hij is er
niet rijk van geworden. Zijn spreken is niet alleen maar ‘briljant’; hij heeft een diepe,
ernstige wil om te overtuigen - en dat lukt nogal eens.
Omdat wij - de aanwezige buitenlanders - in 1947 echt meenden dat de breuk
(nog) niet goed lag, concludeerden wij, dat de Nenni-partij (nog) niet uit de
Internationale moest worden gestoten, maar dat we wél contact met Saragat moesten
blijven onderhouden: van de Internationale kan in ieder land maar één partij lid zijn.
Het congres van januari 1948 was nóg emotioneler dan dat van 1947. De breuk
had tevoren al tot een regeringscrisis geleid! Nenni - geschokt door de splitsing hield een speech van drie uur... en keek dan soms om hulp naar de tribune. Daar zat
‘compagno’ (kameraad) Togliatti, de leider van de communisten - en als die
goedkeurend knikte, was Nenni blij. (Nergens zie je mannen zo met elkaar flirten
als in Italië.) Het congres
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kreeg uitnodigingen van de Bulgaarse (!) ambassadeur en consorten; er waren nog
vertegenwoordigers (toen!) van Bulgarije, van Tsjechoslowakije, van Polen, van
Hongarije. Die van Spanje was de nogal naar het communisme neigende Del Vayo.
We hadden het gevoel dat dit het (althans voorlopige) afscheid van de
Nenni/Basso-groep zou worden. Ik hield er een rede in het Italiaans, die hierop wel
zinspeelde. Over die rede gaf het blad van de Saragat-partij, l'Umanitá, als
commentaar, dat ik ‘vrijwillig de impopulariteit bij de fusionisten [eenheidsfronters]
opriep en onder de verbaasde blik van Nenni verklaarde: het Socialisme kan niet
leven dan in de vorm van Democratisch Socialisme. De eerste eis is, zich te verdedigen
tegen ieder totalitarisme van wélke kant het ook komt. Dit deed alle fusionisten
knarsetanden’, schrijft het blad. Maar Lombardo kwam naar me toe en greep mijn
beide handen.
Dit alles (en dat kan alleen in Italië zó) deed niets af aan de persoonlijke
hartelijkheid van deze mensen. Het blad van Nenni, Avanti, had een klein stukje over
A. dat zó begon: ‘La moglia del delegato olandese Van der Goes, una deliziosa
signora dagli occhi azzuri e i capelli biondi...’
Overigens bleef Nenni achter de communisten aanlopen tot het midden van de
jaren '50; de gebeurtenissen in Hongarije, de gewelddadige verjaging van Dubcek
in Tjechoslowakije, brachten hem tot inkeer: hij stuurde de van de Russen gekregen
Lenin-orde voor de Vrede naar Moskou terug.
Wij hadden thuis dus één jaar de Partij van de Arbeid - met een (althans theoretische)
doorbraak naar, en van, katholieken. Maar een kerkelijk verbod lag hun vlak op de
hielen. Toen ik in Italië was, besloot ik hierover eens te gaan praten met de paus zelf
- en door de verrassende invloed van onze diplomatieke vertegenwoordiger, Van
Weede, kwam dat gemakkelijk tot stand. Deze paus - staatshoofd van Vaticaanstad
- was Pius XII.
Van deze paus - die in mei 1940 woedend heeft geprotesteerd tegen de Duitse
inval in Nederland, België en Luxemburg - kreeg ik een uiterst positieve indruk. Mág
het, na de publicatie van het vernietigende boek van Hochhuth, Der Stellvertreter?
De paus wilde alles weten van de situatie van het westerse socialisme: Labour, PVDA
en Frans socialisme. Hij gaf van een
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heel duidelijke voorkeur voor de democratie blijk. (Tactiek? Opportunisme?) Bij het
afscheid vroeg de paus, of hij ‘mij en de mijnen’ zijn zegen zou geven. En ik zei:
‘Ja.’
Moet ik dit nog op de een of andere manier goed praten? Enfin, iedereen kan wel
iets verzinnen.
Het afscheid was net een film: er was een minuut of tien voor mij uitgetrokken en
ik bleef drie kwartier. Toen ik door middeleeuwse kamerdienaren werd uitgeleid,
werden de opgezamelde groepen voor de volgende audiënties: hele groepen kinderen
en grijsaards, massaal naar binnen gedreven.
De volgende jaren bléven emotioneel voor de twee hoofdstromingen van het Italiaanse
socialisme die zich nu aftekenden. De mensen zélf bleven namelijk zeer betrokken
bij dit alles. Ik herinner me nog hoe op het congres van 1949 op de Piazza Argentina
partijgenoten naar buiten kwamen en vóór de bioscoop waar wij vergaderden, hun
lidmaatschapskaart in stukken scheurden. (Waarschijnlijk vroegen zij wat later om
een nieuwe...)
In 1949 - de situatie was nog steeds niet opgehelderd - droeg de Comisco (in Baarn,
zoals is vermeld) aan een drietal partijgenoten op, om een zo groot mogelijke eenheid
om de Saragat-partij te bevorderen; voortaan zouden we die dan internationaal
erkennen. (Iets anders zat er niet op.)
Dat commissietje bestond uit de Oostenrijkse patriarch Julius Deutsch (maar hij
was niet meer zo erg mobiel), de jongere Fransman Georges Brutelle en mij zelf. Ik
kwam nú dus op de Italiaanse congressen en vooral op de speciale vergaderingen
die we moesten beleggen, in zowel nationale als internationale kwaliteit. Ik
‘resideerde’ in de imponerende Albergo Grande - en daar lieten Brutelle en ik de
vertegenwoordigers van de verschillende vleugels komen. Het schilderachtigste was
de beroemde schrijver Ignazio Silone. Een type! Als je het niet met hem eens was
zei hij: ‘Je moet oppassen; vanwege mijn tuberculose mag ik me niet opwinden.’ Hij
had een mooie (maar nare) Ierse vrouw, met een enorm verre ‘inkijk’ van voren; dat
waren wij nog niet zo gewend.
Er volgde een compromis; er volgde een eenheidscongres dat geen eenheid bracht.
Ook volgde er een nieuwe bevlieging van de Labour Partij - die dat natuurlijk weer
aan de Comisco wil-
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de opleggen wat dan tot uitschakeling van mijn subcommissie moest leiden - om
vooral op Silone en Romita te mikken, die toen het Atlantisch Verdrag niet wilden
erkennen, terwijl Saragat dat al wél had gedaan. Labour... voor de ‘buitengewesten’
van Europa dus tegen het Atlantisch Verdrag! Labour werd blindelings gevolgd door
het Nederlandse mannetje Bolle, dat toen in Londen de zaken van Comisco in toom
moest houden. Bolle beklaagde zich bij ons over mijn anti-Labour houding.
Tevergeefs: de Partij van de Arbeid stuurde mij als haar vertegenwoordiger naar het
volgend congres van de Saragat-partij in Napels. Intussen had Saragat - de
correspondentie is nú nog vol dramatiek; er hing ook nogal wat van af! - zich bitter
over de Engelsen beklaagd bij Léon Blum.
Het congres van Napels van de Saragat-partij vond dan in januari 1950 plaats. Als
een stad ‘aangrijpend’ kan zijn, was Napels dat; het Napels van het afschuwelijke
boek van Malaparte, La Pelle (de huid). Saragat had intussen het onmogelijke
partijembleem dat was geërfd van de Nenni-partij: hamer en sikkel met een boek
daarbij, vervangen door een, wél minder originele, opgaande zon.
De Engelsen - doende of zíj de Comisco vormden, vertoonden zich hier niet, maar
zij hadden wél het congres van het kleine anti-Nato-partijtje bijgewoond - iets wat
bij de Saragat-mensen verbijstering had gewekt. Toen ik op óns congres daar tegenin
ging, kreeg ik natuurlijk ‘grandi applausi’... Ik had helemaal niet gezegd, dat ik toen
‘voor de Comisco’ sprak, maar Saragat - begrijpelijk - gaf er die uitleg aan.
Het leek een misselijke zaak: twee Westeuropeanen die elkaar bevochten om een
Italiaans program voor de toekomst. Maar het had een verre draagkracht: de
Labour-gezinde PSU signaleerde in een memorandum van acht bladzijden dat
uitsluitend tegen míj was gericht, dat mijn verklaring - namens de PVDA - in de grote
pers van Italië een brede aandacht had gekregen, vlak voor een vertrouwensvotum
in de Kamer voor het kabinet-de Gasperi. En zoals altijd, zaten de kleine socialistische
groepen, mét de Republikeinse Partij, op de wip.
Dit alles was vóór de oprichting van de EEG, zelfs voor die van de Kolen- en
Staalgemeenschap. Maar in de Partij van de Arbeid was toen al het gevoel dat er een
Westeuropese solidariteit bestond en dat die ten diepste ons stempel moest dragen,
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heel levend.
Hoe dan ook: de eenheid heeft zich toen toch wel doorgezet - en dat werd duidelijk
op het (ook door mij bijgewoonde) congres van Bologna, begin 1951.
Belangrijk was - ik sla een paar jaar over - het congres van Milaan, september
1956. Merkwaardig was, ook tóén nog, een verklaring van Nenni: ‘Mijn doel is de
toenadering tussen alle Italiaanse socialistische partijen, zonder een lawaaiige breuk
met de communisten.’ Wie waren er, in dat jaar, eigenlijk lawaaiig?
Even tevoren was er al wél, in de Franse Alpen, een persoonlijke ontmoeting
geweest tussen Saragat en Nenni; kortom Nenni begón bij te trekken. Maar de
definitieve breuk van Nenni met de communisten dateert pas van negen jaar later in
een ‘open brief’ van elf pagina's; gevolgd door een pathetische verzoening tussen de
twee socialistische groepen op een congres in 1966.
Ik heb toen weer contact met Nenni gehad - en het was nog altijd een boeiende
persoonlijkheid. Het congres van 1966 (het laatste dat ik in Italië bijwoonde) werd
in het EUR-centrum gehouden: het moderne, wat futuristische, tentoonstellings- en
show-centrum door Mussolini (!) ontworpen, een kilometer of twintig buiten Rome.
Eerst hielden de beide partijen daar afzonderlijk congressen, waar telkens de leider
van de ándere groep een ovatie kreeg: een paar dagen later kwam dan de
eenheidsmanifestatie.
In zekere zin was de verkiezing - eind 1964 - van Saragat tot president van de
Republiek een anticipatie op dit alles. In zijn inaugurele rede als president heeft hij
- terecht - herinnerd aan zijn afwijzing van Mussolini van het begin af, aan zijn rol
in het verzet, én aan zijn grondwettelijke mandaat om als zijn hoofdtaak nú de
democratie te handhaven. En dat heeft hij tijdens zijn presidiaat vastberaden gedaan.

Eindnoten:
246 Het - onder grote gevaren - in Franco-Spanje blijven van jonge Socialisten, echter met hechte
contacten over de Pyreneeën heen, vond eveneens en zeker niet minder plaats bij de
Communisten.
Eén van de zoons van De Semprún - onze vriend, de laatste gezant vóór Franco, in den Haag heeft in 1978 een schitterend boek hierover gepubliceerd: Jorge Semprún: Autobiographie de
Federico Sanchez. (Seuil, Paris, 1978). Uit de titel ‘Autobiographie’ is wel duidelijk, dat Semprún
zelf ‘Federico Sanchez’ is... in zijn Spaanse jaren.
De rest van die periode 1939-1964 was hij in Frankrijk... of achter het ijzeren gordijn! Zijn
liefde/haat verhouding met Carillo en La Pasionaria - hij keerde zich veel eerder dan deze leiders
van Stalin af - wordt op een verpletterende wijze beschreven.
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X Terug naar huis - met omwegen
Nee, dit verhaal is nog niet af. Juist de afgelopen tien, twaalf jaar, heb ik als ‘vrij’
man - in Europa én Afrika - dingen beleefd, die verteld moeten worden. Maar
daarnaast heb ik de indruk, dat ik in het voorafgaande veel feiten als incidenten heb
behandeld, terwijl zij dat echt niet waren: ze waren episodes uit een proces dat
voortschrijdt.
Van de laatste een voorbeeld: de overweldigende invloed die de Franse geest (taal
én cultuur) op mijn wezen heeft uitgeoefend.
Ik heb bij voorbeeld wel aangestipt dat in de cultuurcrisis waarin wij allen hebben
verkeerd toen Duitsland door Hitler in het barbarisme werd teruggedrukt, de Franse
geest voor velen van ons en ook voor mij een natuurlijke compensatie bood - maar
ik heb niet vermeld, dat bij mij die beïnvloeding is doorgegaan tot de jongste dag.
‘Nou ja, jíj ook.’ Niks ‘Jij ook’: op school was ik zwak in die taal - al vond ik de
litteratuurgeschiedenis zoals wij die op het Nijmeegse gymnasium kregen, geweldig
leuk. Later, in Heerlen en ook nog in Wassenaar, hebben we wel eens een tijdje aan
Franse conversatie gedaan, zo één uur per week; dat was alles. En dan maar lezen.
‘Geen tijd’? Nonsens; in bed heb je altijd wel tijd. De klassieken; op school al de
romantici (ik dweepte toen met Lamartine: een murmelende beek) - en later de grote
negentiende-eeuwers met hun enorme sociale draagkracht: Zola, Anatole France,
Flaubert, Balzac; (in de socialistische wetenschap: Jaurès). En dan alle modernen,
van de meer dan twintig delen Les hommes de bonne volonté (Jules Romains) tot
Modiano toe.
Lezen en deze wonderbaarlijke taal goed bekijken: ‘gut, zeggen ze dat zó ?’ Plezier
hebben in opzoeken en vergelijken. Veel le Monde en anders le Figaro lezen. En
veel in Frankrijk zijn en niet alleen in Parijs.
Maar dit alles kan tegenwoordig toch iedereen - en wat zit
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daar nu eigenlijk voor ‘elitairs’ in?
Ik werd me steeds meer bewust dat de frikken - die van binnen het departement
zijn het gevaarlijkst - op handig-ambtelijke wijze alles doen om deze eeuwenoude
invloed op onze beschaving (lees de werken van Huizinga) uit te roeien; uit te roeien
tot in details. Waarom? Zeker is, dat de Vlaamse onderwijspolitieke invloed hier een
kwade factor is. De derde letter van ons alfabet bij voorbeeld moet verdwijnen.
Waarom? De c zou geen Germaanse, maar een Romaanse letter zijn. Onzin, natuurlijk.
Cultuur, onder de Duitsers kultuur geworden, werd na de bevrijding dadelijk
teruggedraaid tot cultuur. Nú wordt het weer op school, steeds meer, kultuur. Bij de
Vlamingen zit hier een sterk agressieve politiek achter. Moeten zij weten. Maar voor
óns, vijf vernederende jaren als ‘Westmark’ aangewezen, liggen de gevaren voor
onze cultuur beslist anders.
Ik zie dat ik al in 1961 onze onderwijsmensen in de Kamer tegen dit drijven heb
gewaarschuwd. Nog zonder succes. Overigens is cultuur te belangrijk om haar aan
de onderwijsmensen over te laten. Wat meer dan tien eeuwen lang op natuurlijke
wijze onze ‘identiteit’ mede heeft geschapen, kan men niet ongestraft ‘ausradieren’.
Dat gevaar heb ik destijds aangeduid door een citaat op te nemen van de futuroloog
Jean Fourastié: ‘Het heden bepaalt in belangrijke mate de toekomst - en nú reeds
bepalen wij, onbewust misschien, voor eeuwen een aantal elementen van de
levenswijze van onze kindskinderen.’ Dus ook - en dat is helemaal niet ‘onbewust’
- de culturele verarming, de Germaanse vereenzijdiging, die het departement van
onderwijs ons oplegt. ‘Het Frans is meer dan het Frans alleen,’ zoals Henk Brugmans
het eens heeft uitgedrukt. Men wil (in theorie!) nu wel de meer wijsgerige kant
opgaan; men wil ook de esthetische vormgeving meer naar voren halen... en dan toch
het Frans schrappen?
Op een onderwijsdemonstratie heeft de communist Marcus Bakker daartegen
stelling genomen: ‘Als het Frans nú nog een elitair karakter zou hebben, moet er aan
dat elitaire een eind worden gemaakt - en niet aan het Frans.’
Het sprak voor mij vanzelf dat, toen men in de tweetalige (wat een wijs systeem!)
Raad van Europa zijn linguïstische keuze moest bepalen, dit voor mij als jurist en
institutionalist
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het Frans was. Voor economen zit dat misschien anders: daar ligt Engels wellicht
meer voor de hand. Maar een taal, die geen onderscheid weet te maken tussen
(ongeschreven) recht én wet (alles ‘law’), vind ik voor juristerij onbruikbaar.
In de Europese Gemeenschappen, dus al in 1952, heeft men er Duits en Italiaans
bijgevoegd - en op aandringen van de diabolische Stikker (die bliksemgoed wist wat
hij vernielde) ook Nederlands. Wel, hij heeft succes gehad: nu, met negen landen,
zijn er al zes talen (de Ieren zijn zo verstandig geweest, géén Gaelisch te eisen); er
zullen er binnenkort drie bijkomen. Echte communicatie zal dan niet meer mogelijk
zijn. Alleen idioten kunnen volhouden, dat je alles wel met tolken en vertalers af
kunt: persoonlijk contact in fracties, in commissievergaderingen, in de Assemblée
zelf, van mens tot mens, kan toch niet allemaal via een derde lopen? Actieve kennis
van één van de twee hoofdtalen Frans en Engels - in ‘Europa’ wordt Frans nog altijd
meer gebruikt dan Engels - en passieve kennis (dus het kunnen begrijpen) van de
ándere taal zou al heel veel helpen. Wat de meeste Zwart-Afrikaanse studenten
presteren: hun eigen taal, Frans als min of meer officiële taal, en Engels als behoorlijk
op school geleerde taal beheersen... dat zou voor ónze kinderen te veel zijn?
Ik heb steeds gevaarlijker linguïstische barrières voorzien - en, overstappende van
de Raad van Europa (tweetalig) naar het Europese Parlement... ben ik Frans blijven
spreken. Vooral bij de Vlaamse journalisten - slaafs gevolgd door de bange
Nederlanders - heb ik het toen eens en vooral verkorven; ik werd door deze
germanofielen (en niet door de Duitsers zelf) geboycot. Mijn vriend Velleman,
vroeger correspondent in Brussel, later in Londen, heeft bij zijn vertrek uit België
een boekje opengedaan over hoever die Vlaamse dictatuur zich wel uitstrekte!
Maar wat Nederland betreft: dank zij het toerisme, dank zij het opvoedende werk
van mensen als Henk van Galen Last en gelukkig steeds meer anderen, zou er best
eens een keerpunt kunnen komen in de huidige ondemocratische nivellatie naar
beneden, ook wat het Frans betreft.
Nu de Europese integratie. Ben ik in het voorgaande over mijn bijdrage daaraan
méér systematisch geweest? Ik betwijfel het. Het gaat over precies dertig jaar van
bijna dagelijks den-
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ken, lezen, praten en schrijven.
Het experiment ‘Europa’ heeft altijd sterk tot mijn verbeelding gesproken en het
doet dat nóg. In een lezing in Montpellier over ‘Europa-Middellandse Zee-Afrika’
heb ik daarvan eens rekenschap gegeven. Toen ik de tekst daarvan - na een gesprek
met hem - aan A. Roland Holst toezond, heeft hij daarop gereageerd zoals ik hier in
de Bijlagen aangeef. Dat is dus nu eens een niet-politieke reactie!
Ik heb de uitspraak van Jean Monnet aangehaald over de instituties. Goede
instituties blijf ik essentieel vinden - en ik heb geklaagd over het gechicaneer van de
Engelsen, conservatieven én Labour, van de tijd van Kim Mackay af... en nog altijd!
‘Heronderhandelingen’ over wat al lang overeengekomen was in 1974; een
‘referendum’ in 1975. Nú chicaneren de Engelsen nog dagelijks over visserij en wat
niet al. Men had ze nooit moeten toelaten, maar vertel dát nu maar aan een Hollander!
Een eindeloze strijd heb ik ook moeten voeren - in en buiten de fractie - over de
consequenties van het (destijds door ons aanvaarde) Europese defensieverdrag: een
Europese kernmacht. Het is een antipathieke materie, dat wel. Maar áls je vindt, dat
je je (collectief, met andere landen) moet verdedigen, kun je dat niet ‘met pijl en
boog’ doen, zoals Frans Goedhart het eens zo kernachtig heeft uitgedrukt. ‘Laten de
Amerikanen het maar opknappen, dan schijten we op ze - maar als ze het niet doen,
dan schijten we nog harder’; dát is de nobele Nederlandse politiek van de laatste
vijftien jaar.264
Anne Vondeling (later voorzitter Tweede Kamer) in een publicatie van 22 mei
1964: ‘Ik heb nog geen enkele partijgenoot ontmoet, Van der Goes uitgezonderd,
die voor een Europese kernmacht is.’ Inderdaad ik wél. Oud-minister Vredeling
schreef mij nog in 1973: ‘Jouw vermoeden dat ik meer aan jouw kant sta bij de
uitwerking van de Europese verdediging dan aan de kant van de zogenaamde Atlantici
[hij bedoelt: de-alleen-maar-Atlantici] is juist. Ook in mijn opvattingen over de
Europese kernmacht’ - vervolgt Vredeling - ‘krijg ik veel sneller gelijk dan ik zelf
had gedacht.’ Enzovoort. Deze man - van wie men zijn opvattingen kende - was toen
door onze partij tot minister van defensie gebombardeerd!
Kort tevoren had Van der Stoel (toen nog geen minister)
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mij geschreven: ‘Ik heb niets tegen een integratie van de defensie in Europa, en
beschouw dit zelfs als een logische ontwikkeling naarmate de Europese eenheid zich
realiseert.’ (Volgen enkele volslagen onprincipiële bezwaren tegen Europese atomaire
bewapening; kosten en zo.)
Ik vind dit een afschuwelijk vraagstuk - maar het wordt niet minder afschuwelijk
als je individuen als Nixon voor ons allemaal de trekker laat hanteren.
Op het institutionele denken kom ik nog terug, als ik, verderop, iets over mijn
biologische beschouwingswijze ga zeggen. Tegen alle anti-Europese critiek die
zichzelf reëel vindt en ons, Europeanen, irreële denkers, zou ik een recente
constatering willen aanvoeren - overigens helemaal geen compliment voor ‘Europa’,
maar wel... reëel: ‘Zo is nu eenmaal de situatie: de Gemeenschap wordt veel meer
van buiten samengedrukt en geschraagd dan dat zij uit zichzelf samenhangt.’ (B.M.
Veenhof in Socialisme en Democratie, 1977.)
Ik kom nu tot het zogenaamde schrootschandaal: een bijzonder donker hoofdstuk
in de Europese geschiedenis. Geschiedenis? Maar het is eigenlijk nog niet afgelopen;
wel heeft het mij van begin 1958 af beziggehouden - soms wel dagelijks; eerst in de
Kolen- en Staalgemeenschap; ná de fusie, in de Europese Gemeenschap als geheel.
Het schrootschandaal heeft mij geleerd, dat ‘vuiligheid’ niet een uitwas is van het
huidige productiestelsel - maar daaraan inherent. (En dat al lang vóór Lockheed- en
dergelijke schandalen.)
Voor mij was dit het doorslaggevend element om vanuit mijn socialistische
overtuiging afscheid te nemen van het harmonisatiemodel (het gezamenlijk
puinruimen, na 1945, door werkgevers en werknemers; de gezamenlijke ‘prosperity’
daarna) en het polarisatiemodel als enig gerechtvaardigd maatschappijbeeld te zien.
Dus weer klassenstrijd? Ja, natuurlijk; wél met een zakelijker instelling dan een
halve eeuw geleden. Als het kapitalisme niet ‘per accidens’ corrupt is maar in wezen,
bedreigt en slachtoffert het veel meer mensen dan de hoe langer hoe moeilijker te
definiëren ‘arbeiders’. Uitgebuit worden ook de verbruikers van zowat alle goederen;
uitgebuit worden ook allen,
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die van het verpeste milieu, van stank en lawaai, van ‘betonkoorts’, van het tekort
aan groene ruimte te lijden hebben. (Ik hoop, dat ik hiermee tenminste drie open
deuren heb ingetrapt.)
Het is natuurlijk niet alleen het schrootschandaal dat mij van dit alles bewust heeft
gemaakt; ook als natuurbeschermer viel ik met een plof in dit voor ons nieuwe
probleem, en als Kamerlid hoorde je zo een en ander en uit de Amerikaanse publicaties
vernam je wel wat ons zoal te wachten stond. Maar de schrootzaak bracht het bij mij
in huis. In letterlijke zin, via Louis Worms.
Dat begon zó... Maar nu moet ik wel eerst vertellen dat ik eenentwintig jaardossiers
bezit van wat ik, ten onrechte, ‘de zaak-Worms’ noemde. Worms heeft deze smerige
knoeizaak aangebracht en hij is het ergste slachtoffer daarvan geworden, maar het
gaat allemaal daar bovenuit. Als Worms zich bij mij beklaagde, zei ik - achteraf heb
ik wel een beetje spijt - ‘Meneer Worms, ik ben Kamerlid, en niet uw advocaat.’
Goed; ik zal in dit hoofdstuk - dat tóch al te documentair wordt - die eenentwintig
dossiers niet raadplegen, maar het allemaal door de zeef van mijn geheugen laten
gaan. Dat geheugen is hier minder beroerd dan elders: ik heb nachten over deze zaak
wakker gelegen - en dan blijft er wel het een en ander hangen.
Begin 1958 verscheen er in de NRC een goed gesteld en goed gemotiveerd artikel
over het belang van schroot in het nog steeds niet ten volle wederopgebouwde Europa.
Schroot is geen geroeste rotzooi; het is een kostelijk basisproduct om het zo hard
nodige staal te produceren. Alleen maar jammer, vond de auteur, dat de schaarste
aan schroot in de Kolen- en Staalgemeenschap al tot corruptie en zwendel had geleid.
Voor mij, als parlementslid van die Gemeenschap, was dit aanleiding mij te wenden
tot de schrijver, L. Worms. (In die eerste brief noemde ik hem ir.; ik had begrepen
dat hij dat was).
Hij was schroothandelaar. Maar wel een merkwaardige. Hij heeft bewust zijn
financiële toekomst vergooid - wij zullen dadelijk zien, hoe -; hij leefde (en leeft)
vanuit een ijzersterk idealisme dat hij belijdt in een liberaal maar heel ernstig genomen
jodendom. In de grootste narigheid vond hij troost bij
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joodse wijsgeren van Maimonides tot Buber. Ik was aanvankelijk gereserveerd
tegenover hem; ik was bij voorbeeld verbaasd dat zijn broer kantonrechter was. Zijn
vrouw - maar dat hoorde ik veel later - was tijdens de bezetting een zó onverschrokken
koerierster geweest, dat zij later een spontane dankbetuiging kreeg van de
‘bevelhebber der binnenlandse strijdkrachten’. Deze man, dit gezin, hoofdpersonen
in een zo schokkende zaak? Nou, het lijkt me dat het vlug te vertellen is, wat er in
1957 (en daarna) is gebeurd.
Het schroot in de Europese Gemeenschap raakte op, en toen het ook elders
moeilijker te krijgen was, werden de prijzen opgejaagd. En dát wilde de Hoge
Autoriteit niet: het zou de wederopbouwkosten erg omhoog jagen. Daarom wilde
men de prijzen van buitencommunautair schroot (‘derde-landenschroot’) in de hand
houden door daarvoor een ‘toeslag’ bij te passen. De handelaar of consument moest
dan wél bewijzen, dat het inderdaad derde-landenschroot was. En daaronder viel óók
alles, wat er op de bodem van de zeeën lag; van alle zeeën buiten het territoir van de
Gemeenschap; er lag daar namelijk, door de oorlogshandelingen, onnoemelijk veel
schroot van verongelukte en vernietigde schepen.
Om dat in de hand te houden - namelijk door een fonds te scheppen met bijdragen
van de betrokkenen om daaruit de ‘toeslag’ te kunnen betalen (zo'n 400 miljoen per
jaar), en om de nodige controle op de herkomst van het schroot te kunnen verrichten
- kon de Hoge Autoriteit volgens art. 53 van het Kolen- en Staalverdrag twee kanten
uit: zelf een bureau stichten en de zaak controleren, óf dit door ‘de betrokkenen’
laten doen. De verantwoordelijke man van de Hoge Autoriteit, D.P. Spierenburg,
koos de beroerdste weg: het allemaal aan de betrokkenen overlaten, dus aan de
schroothandelaren en staalfabrikanten. En met géén grondstof is er toen zoveel
geknoeid als met schroot! Spierenburg wist heel goed met wat voor ‘zakenlieden’
hij te doen had! (Deze fout heeft waarschijnlijk tot zijn aftreden als lid van de Hoge
Autoriteit geleid.)
Nu was Worms agent voor de grootste schrootverwerker van Europa: Krupp-Hansa.
Dat ging prachtig en het concern verdiende enorm. Krupp kocht wildweg alle
binnen-Europese schroot dat hij maar krijgen kon en ging daarmee zijn gang.
Totdat...
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Eind november 1957 bleek het Worms, dat Krupp-Hansa gewoon méér voor dat
Gemeenschapsschroot wou betalen dan de marktprijs toen was, áls hij het maar in
handen kreeg. Hij meldde dat aan Krupp-Hansa, die antwoordde: ‘Bemoei je daar
niet mee - koop maar in en de prijs kan me niet schelen.’ Worms snoof dat er iets
mis was; hij ging naar Düsseldorf en toen bleek hem, dat Krupp-Hansa samen met
de handelaars met medewerking van ambtenaren door vervalste papieren dat
binnenlandse schroot voor toeslag-gerechtvaardigd scheeps-(wrakken)schroot liet
doorgaan; zij inden dan de stevige toeslag en staken die in hun zak.
Voor dit bedrog moesten er dus, behalve de staalfabrikant, nog een paar instanties
meespelen, maar in deze gangstersfeer was dat niet moeilijk: de zogenaamde
leveranciers van dit (valselijk als scheepsschroot aangeduide) binnenlandse schroot,
én de ambtelijke instelling van het land waar dit scheepssloopschroot dan, alweer
zogenaamd, binnenkwam en die daarvoor een verklaring van oorsprong moest
afgeven. Voor Nederland, waar lang niet alle bedrog werd gepleegd maar wel een
groot deel, was dit de ‘Afdeling Metalen’ van het ministerie van economische zaken.
Toen Worms, die dus alleen maar tussenpersoon was, doorhad, wáár hij voor werd
gebruikt, smeet hij zijn lucratieve job erbij neer en waarschuwde de justitie.
Zo, nu hoeft er verder geen techniek meer te worden uitgeplozen; verder wordt het
- als de rest van dit boek - een menselijke en maatschappelijke affaire (nu goed:
onmenselijke en onmaatschappelijke). De schuldige hoofdambtenaar v.d. Gr. van
economische zaken kwam in de kast te zitten wegens (passieve) omkoperij en de
leverancier die in deze door Worms aangebrachte ‘test’-zaak de eerste was (maar er
waren er nog veel meer) werd eveneens vervolgd en veroordeeld wegens omkoping.
Toen bleek al de eigenaardige minimaliserende rol van ‘justitie’: even duidelijk als
er omkoping was, was er valsheid in geschrifte en het gebruikmaken van valse
documenten. Als men dát ook ten laste had gelegd (een klein kunstje), was er
voorlopige hechtenis mogelijk geweest en had niet kunnen gebeuren wat hierna wordt
beschreven.
De schatrijke leverancier werd namelijk vervolgd en veroor-
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deeld - maar niet gestraft. Deze rijk-gestolen man die met een prachtauto naar de
Haagse rechtbank reed, met ‘meneer’ voor en na werd toegesproken (in plaats van
‘verdachte’), haalde zijn hele huis leeg toen het vonnis uitvoerbaar werd. Ik heb toen
Samkalden (minister van justitie) gewaarschuwd, dat deze zwendelaar hem ging
smeren en dat hij zijn pas moest innemen. Niet gebeurd! Toen de politie hem kwam
halen was er alleen nog één kapstok over met een bustehoudertje eraan. Humor kan
dit soort mensen niet worden ontzegd. Deze heer bracht toen - naar gelang van het
klimaat - zijn tijd door in Zwitserland of in Israël: twee landen die niet uitleveren.
Toen, na enkele jaren, misdrijf en straf verjaard waren, kwam hij terug en werd
uitbundig befuifd door zijn collega′s uit de Rotterdamse metaal- en schrootkringen.
Aan Worms die deze zaak aan het rollen had gebracht, werd de toegang tot deze
kring ontzegd. Het lijkt allemaal op de wat drakerige romans uit het midden van de
vorige eeuw: Victor Hugo, Eugène Sue enzovoort. Maar het is echt gebeurd - in 1960
en later.
Het schrootschandaal bleek een veel grotere omvang te hebben aangenomen dan
de Hoge Autoriteit had gedacht. Wél naïef! En toen het niet meer te ontkennen viel,
was zij alleen maar kwaad dat de zaak, dank zij Worms, in de openbaarheid kwam.
Haar eerste opdracht aan een Zwitserse accountantsfirma zonderde van het
zogenaamde ‘all round’ onderzoek precies de categorie uit, waar de knoeierijen
inderdaad hadden plaatsgevonden: het scheepsschroot! Het kostte weer de nodige
conflicten om dit geredresseerd te krijgen.
Verantwoordelijk was dus haar lid D.P. Spierenburg. Die was zelf hoofd van het
‘Rijksbureau voor Metalen’ (economische zaken) geweest. Nog in de oorlog... toen
deze branche wel héél belangrijk voor de Duitsers was. Spierenburg heeft daar
blijkbaar nooit een bezwaar in gezien: hij is blijven zitten. Onaannemelijk is, dat de
referendaris V. d. Gr. die in massa valse verklaringen afgaf - onder andere voor een
houten zeilschip, waar geen onsje staal of schroot aan had gezeten - nu helemaal
alléén fraudeerde in die top op dat departement. Spierenburg heeft er in ieder geval
niets van gemerkt. Hij begon overigens met in de pers deze knoeizaak volkomen te
bagatelliseren.
Zijn verdediging was voor een knap econoom zonderling:
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als die lui elkaar bedriegen en de bedrogenen daardoor meer contributie voor hun
kas moeten betalen, is dat hun zaak: de Gemeenschap zelf is er niet door benadeeld.
Net alsof een geraffineerd bedriegersapparaat waarin (en niet alleen in Nederland)
ambtenaren meespeelden, op zichzelf al niet onaanvaardbaar is in deze jonge
Gemeenschap, en net of niet al deze verrijkingen op de staalconsumenten, dus op
prijzen van artikelen, op de bouwsom en de huur van huizen enzovoort, werden
verhaald.
Het griezelige van dit schandaal - waar ik met handen en voeten ben ingedoken:
Nederlands parlement, Europees Parlement, pers, zelfs televisie - was juist, dat de
bestolenen (bij voorbeeld de Hoogovens) even kwaad waren op Worms als de stelers.
Er is hiervoor maar één precedent: de mafia. Dit verschijnsel vormt de definitie van
‘mafia’ - in tegenstelling tot ander gangsterdom.
Wat ben ik, in die twintig jaren zaak-Worms, niet verder tegengekomen? ‘Justitie’
stuurde een rijksrechercheur op Worms af, om zijn bewijsmateriaal in te kijken. Die
rijksrechercheur heeft het meegenomen en verdonkeremaand. Die rijksrechercheur
was vóór de Duitse bezetting veldwachter; hij solliciteerde na de inval van 1940 naar
Berlijn, waar hij onder Himmler heeft gewerkt (‘Reichssicherheitshauptamt’).
Daarover heb ik een gesprek gehad met Tenkink - secretaris-generaal van justitie
tijdens en na de bezetting; over hem is in het Oorlogsboek van Lou de Jong nogal
wat te vinden. De zwakke Tenkink had een grote bewondering voor de sterke (en
brutale) rijksrechercheur aan wie de meest vertrouwelijke opdrachten uitgingen. Hij
begon tegenover mij zelf - giechelend - over het dossier van deze aartscollaborateur
(of erger!): hij wás gezuiverd - maar een dossier over deze man, van de
‘Field-security’, was verdwenen. Ik zei: ‘Zo, zo, en de kerel heeft zelf natuurlijk
toegang tot alle dossiers hier, die hij maar hebben wil.’ Weer gegiechel.
Toen de schrootzaak op haar hoogtepunt was, omstreeks 1960, dat wil zeggen
toen ‘Luxemburg’ dan eindelijk aan de nationale autoriteiten liet weten, dat die de
fraudes maar moesten vervolgen, werd in Nederland mr. Beerman tot minister van
justitie benoemd. Beerman was advocaat - en zijn voornaamste cliënt was
Krupp-Hansa. (Het lijkt alweer op een
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draken-roman.) Het eerste wat Beerman als minister deed, was de voorbereiding van
nieuwe vervolgingen stoppen. Toen de voortreffelijke en moedige officier van justitie
in Den Haag, mr. Maris, hieraan niet dadelijk voldeed, werd hij weggehaald uit het
openbaar ministerie en kreeg een snertfunctie op het departement. Tevoren al liet
Beerman Maris' telefoongesprekken - althans die met mij - afluisteren. Ik kon dat
duidelijk waarnemen en Maris bevestigde het mij. De hele sfeer werd luguber.
Toen Beerman stierf kwam er in NRC-Handelsblad een grote annonce van
Krupp-Hansa, die hem dank zei voor wat hij in een heel tijdvak voor hen had gedaan.
Dat tijdvak omspande óók zijn ministersperiode!
Toen de zaak in een stevig parlementair debat kwam in Straatsburg (‘Van der Goes
contra Spierenburg’) voegde een nieuwbakken lid van de Hoge Autoriteit mij toe:
‘U bent niet waardig om in deze banken te zetelen.’ (Excuses voor dit gallicisme.)
Hij heeft dit natuurlijk moeten intrekken. Deze man was P.O. Lapie, de vroegere
voorzitter (ten onrechte door de Franse kameraden voorgedragen) van mijn eigen
fractie! De man wilde wat later een mooie baan bij de Gemeenschappen hebben
onder de Gaulle - en moest dus eerst het socialisme afzweren, wat hij deed. Zo werd
hij lid van de Hoge Autoriteit. Een zotte figuur, overigens. Onze vriend en collega
generaal Corniglion Molinier (in de oorlog natuurlijk gaullist, daarná tegen de Gaulle)
vertelde mij, stikkend van het lachen, dat Lapie hem op de trappen van het Palais
Bourbon ‘ten huwelijk had gevraagd’. Ik denk niet dat Spierenburg erg blij was met
deze hulp. Spierenburg had het overigens zelf bestaan om aan het Parlement mee te
delen, dat hij niet meer op commissievergaderingen zou komen waar ik aanwezig
zou zijn. Ik kreeg toen ineens het hele Europese Parlement achter me! Ook dit
symptoom van woede tegen iemand die er alleen maar op uit was om aan smerig
geknoei een eind te maken, moest cito worden ingetrokken. Overigens had het blad
Die Welt het aan het rechte eind; eindelijk was er in het Maison de l'Europe eens een
echt parlementair debat: ‘ein erster Hauskrach’. Ik ben nog altijd blij dat ik die ‘Krach’
heb veroorzaakt.
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Toen Worms, wanhopig door het gepest en het geboycot door de benadeelden voor
wie hij het had opgenomen (!), Nederland verliet en zich in Zuid-Frankrijk vestigde,
werd hij opeens mét zijn familie dat land uitgezet. Ik heb de zaak kunnen achterhalen,
dank zij de prima hulp van onze ambassade in Parijs en dank zij mijn persoonlijke
relatie met de Franse ministers Michel Debré en Alain Peyrefitte, die als Europees
Parlementslid de schrootzaak hadden meegemaakt. De ‘hint’ om Worms als
‘ongewenst’ uit te zetten kwam uit Brussel, zei men, maar niet van onze gewone
ambassade maar van onze diplomatieke vertegenwoordiging bij de Europese
Gemeenschappen; toenmalig hoofd: D.J. Spierenburg. De Fransen hebben toen netjes
de zaak terug gedraaid en Worms mocht blijven. Om het zover te krijgen - tegen
duistere machten in - was het een goede steun dat het Europese Parlement, hierin
zijn rapporteur Alain Poher volgend, in 1961 heeft verklaard, dat Worms met het
onthullen van de schrootfraude, aan de Gemeenschap ‘de best mogelijke dienst heeft
bewezen’.
Toen toch wel enkele deskundigen geschokt waren door deze wel heel smerige
schrootzaak, is het ‘comité Schrootfraude’ opgericht - dat niet anders kon dan de
fraude en de pogingen tot dekking of minimalisering van de fraude aan de kaak te
stellen. Leden waren: prof. De Grooth en prof. H. Drion (beiden hoogleraar in de
rechten en beiden medeauteur van het nieuwe Burgerlijk Wetboek), en ook de heer
Noordam, meelhandelaar in Rotterdam, die niet wilde, dat de Europese Gemeenschap
aan verdere fraude, op ándere gebieden dan metaalschroot, kapot zou gaan. Nu, die
verdere fraude - ook met vervalste herkomstpapieren - is er geweest, maar de
Gemeenschap is er niet aan kapotgegaan. Natuurlijk is dat wel goed - maar er blijkt
ook uit, dat dit soort smeerlapperij in de huidige winstmaatschappij minder opwinding
verwekt dan waarvan Worms en ik zelf hebben blijk gegeven.
Mevrouw dr. E. van Tricht-Keesing - schrijfster van een paar heel bijzondere
boeken - heeft getracht de Schroot-Worms-Zaak in een soort toneelstuk te gieten.
Het is haar niet gelukt. (Ik herinner me een scène, waarin een stel kwaaie geesten op
z'n shakespeariaans om Spierenburg heen dansen.) De schrootzaak gaat niet alleen
om een stelletje schoften in één branche. Van ‘Lockheed’ zou je ook niet een
toneelstuk kun-
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nen maken, hoe lekker het ook zou vallen om de vuile was om een vorstelijk persoon
heen te draperen. Het zijn symptomen; het gaat om het geheel. Van Marx' Kapitaal
heeft men ook nooit een toneelstuk kunnen maken. Een meer op de persoon van
Worms gerichte nabeschouwing zou er wel inzitten! In de tijd van het
Dreyfus-schandaal in Frankrijk was er in de hele leger-camarilla maar één moedig
man: de kolonel Picquart. Alléén ging hij in tegen die leugenachtige kliek; Anatole
France heeft machtig onder woorden gebracht, wat er toen gebeurde: ‘Il sentit qu'il
se perdait en persévérant. Il persévera.’ (Hij voelde dat, als hij dóórging, hij zich te
gronde zou richten. Hij gíng door). Zó was dat met Worms en zo bleef dat: de
betrekkingen van sommige leden van de Hoge Autoriteit en van de internationale
staalproductie met de Banken in Benelux was zó, dat Worms zijn leven lang en tot
de huidige dag, geboycot is gebleven - en nu praten we nog niet eens over de aanslag
die er eens op hem is gepleegd. Voor CIA-methodes kun je ook in Europa terecht!
(Zie over de afloop de betreffende aantekening.)273
Een groot gedeelte van mijn Europees-Parlementaire leven speelde zich natuurlijk
af in de Europese socialistische fractie... waarin de Duitsers kwantitatief een grote
rol speelden. Principiële klanken kon men van die groep zelden horen; dat wil zeggen
principieel socialistische klanken. Wél principieel Dúítse geluiden. (Met de
schrootzaak bemoeiden zij zich niet; stel je voor: hún Krupp!) Bij de Nederlanders
en Fransen lag dit wat beter. De Nederlanders waren niet nationalistisch, maar behalve Nederhorst - toch ook niet voldoende kosmopolitisch. Bij voorbeeld wat de
nieuwe verhouding Gemeenschap-Afrika betreft. Bij iedere vernieuwing van het
verdrag van Yaoundé - later dat van Lomé - moest er een heel gevecht worden gevoerd
om onze socialistische parlementariërs in Straatsburg én in Den Haag mee te krijgen.
Paternalistisch, die verdragen? Het zich hier keren tegen iets wat eerst twintig, later
meer dan vijftig, Afrikaanse staten een goede zaak en een faire verhouding vonden,
dát is pas paternalistisch! Hoe dit allemaal toch is gegroeid, hoe ik helemaal gegrepen
werd door die nieuwe intercontinentale verhouding - dat heb ik in dit boek al eerder
meegedeeld.
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Eind 1967 - ik was toen net ‘vrij man’; in de voorzomer heb ik nog, als laatste daad
als vice-president van het Europese Parlement, Alain Poher vervangen bij een
plechtigheid in de ‘keizerstad’ Aken. Joseph Luns ontving daar de Karels-prijs voor
zijn Europese werk. Goed, ik was het daarmee dikwijls niet eens - maar, bij wát hij
deed, ontwikkelde hij een aanstekelijk enthousiasme.
Later in dat jaar 1967, hebben A. en ik onze zoveelste reis door Zwart-Afrika
gemaakt. (Voor mij zijn het er een twintigtal geworden.) Langs de Niger. Wij hadden
dat al eens een andere keer gedaan vanuit Mali; per boot langs Tombouctou ‘la
mystérieuse’. De stad valt iedereen tegen, maar ons niet. Toen zijn we ook in het
gebied van de Dogon geweest, waarover de Rotterdamse architect Haan geschreven
heeft. Maar nú begonnen we in het buurland Niger. Bij de grens met Mali waren we
in een ‘campement’ en we hoorden al vroeg in de ochtend een tam-tam. We vroegen
‘Waarvoor is dat?’ Antwoord: ‘Voor jullie.’ Ik was aangekondigd als
oud-vice-voorzitter van het Europees Parlement. In Frans-sprekende landen is een
oud-president ‘M. le Président’ en een vice-president ook. Het Europees Parlement
was ‘Europa’, dus: de president van Europa kwam zelf kijken (wat waar was), hoe
het stond met de Europese investeringen langs de Niger. Ik kon er niets aan doen en verwisselde gauw mijn shorts voor wat nets en A. deed iets aan, dat een ‘gouden’
indruk gaf. Op verscheidene tochten hebben we zoiets beleefd - en dan kregen we
van een of andere instantie een Landrover ter beschikking - waartegen ik mij nooit
heb verzet. In bijna al deze geassocieerde landen inspecteerden wij de Nationale
Parken (en daarvoor had ik tot voor kort nog een officiële functie).
Maar onze grote beschermer in Niamey - de hoofdstad van de republiek Niger was de voorzitter van het parlement van dat land, Boubou Hama. Boubou Hama is
islamiet - maar met alle kenmerken die door prof. Vincent Monteil worden genoemd
als die van de ‘Islam noir’; een synthese tussen de leer van Mohammed en het
traditionele animisme. Misschien zou men beter kunnen zeggen: een islam,
geïntegreerd in de oude (natuur)godsdiensten. Dus, zoals alle syncretisme:
verdraagzaam van nature.
Boubou Hama heeft, toen het regime in Niger veranderde,
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moeilijkheden gehad, maar die zijn - na enkele jaren - door de nieuwe president
opgelost op grond van zijn grote wetenschappelijke verdiensten voor zijn land. Ik
heb aan dat proces nog bijgedragen... en het was volkomen terecht. Boubou Hama
heeft wel heel originele studies gewijd - zoals alleen een Afrikaan dat kan - aan de
volken van zijn land en daaromheen. Ik heb boeken van hem over respectievelijk de
Songhay, Gobir en Sokoto, de Touareg van de Sahara en de Soudan. (Later hebben
we in een nogal harde tocht de centrale Sahara zelf doorkruist en veel teruggevonden
van wat Boubou Hama beschreven heeft.)
Wat is er nu zo ‘typisch Afrikaans’ aan deze ethnologische en
cultureel-anthropologische studies?
Boubou Hama ontleende veel van zijn materiaal aan wat hij zelf van oude
dorpshoofden en van plaatselijke beschermers van de traditie (griots) hoorde; hij
schreef alles op. (Sommige van die legenden konden later door hem zelf of door
anderen worden geverifieerd.) Hij schreef álles op; ‘critiekloos’, met het uitgangspunt:
‘Nú kan ik dit nog doen; na mij zal het nauwelijks meer mogelijk zijn... maar men
heeft, desgewenst, eeuwen de tijd om alles te testen en tot de juiste proporties terug
te brengen.’ Maar het uitgangspunt dat het alleen maar om mondelinge overleveringen
gaat, is al lang verlaten: ‘De geschiedenis van Afrika kan dikwijls worden gekend
uit authentieke documenten in het bezit van marabouts én uit die bibliotheken van
het Midden-Oosten die geprofiteerd hebben van de plundering van de bibliotheken
van Tombouctou door de Marokkanen.’
Boubou Hama heeft met een andere vriend van ons, Haidara, vroeger voorzitter
van het parlement van het buurland Mali en burgemeester van Tombouctou,
samengewerkt om door het reconstrueren van de oude verzamelingen en door
microfilms, Tombouctou weer iets van zijn oude wetenschappelijke glans te hergeven.
Ik heb, door een overzicht van wat er in Leiden op dit gebied bestaat, een (wel heel
kleine) bijdrage daartoe geleverd.
De oecumene van Boubou Hama is kleurrijker dan die van het Westen: naast het
christendom de islam en het animisme. Afrika is bezig een belangrijke bijdrage te
leveren aan onze gemeenschappelijke menselijke bestemming. In een brief van 17
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april 1978 vraagt hij - weer geheel vrij man - om studies of opstellen over Kant,
Goethe, Hegel, Spengler, Spinoza, Herbert Spencer; ‘de mens (ook in Afrika) moet
zich vertrouwd maken met alle culturen: de aarde is zo klein geworden dat zij in haar
totaliteit het vaderland van de mens is geworden...’
Ik was in die tijd dus nog maar net gepensioneerd - en dat bracht mij tot de gedachte
dat het eigenlijk absurd is, dat je, terwijl je op dat moment meer weet... en meer
ervaring hebt dan álle dagen tevoren, daar niks meer mee kunt doen. Moet dat nou?
Zo kwam ik tot het denkbeeld dat ik best wat van die kennis zou kunnen meegeven
aan die Afrikaanse instellingen die er wat aan zouden kunnen hebben, de
universiteiten.
In West-Afrika en een groot deel van Centraal-Afrika is het nieuwe recht staatsrecht en civiel recht - geënt op de Franse rechtsopvattingen. Is dit kolonialisme?
Je zou kunnen vragen: is het een uiting van kolonialisme bij ons, dat hier het Romeinse
recht en het napoleontische recht nog zo'n enorme rol spelen?
Natuurlijk is er in Afrika een probleem: in enkele jaren hebben deze landen de
sprong van afhankelijkheid (‘anderen beslissen voor ons’) moeten maken naar de
eigen soevereiniteit - en vanuit die soevereiniteit hebben ze beslist dat ze westers
recht aan het hunne zouden toevoegen en dat ze ‘moderne’ grondwetten zouden
hebben. Als wij zouden hebben gezegd: ‘Dat kúnnen jullie niet; daar ben je niet aan
toe,’ dan zou dát terecht als het zwartste paternalisme worden aangemerkt. Heel iets
anders is het, op verzoek te helpen om er het beste van te maken.
Zo'n verzoek kwam in mijn brievenbus in het voorjaar van 1969. Ja, ik had het
wél uitgelokt! Ik wist ook via de Associatie met de EEG, dat men in die aanloopjaren
verlegen zat om hoogleraren die iets van de zaken in Afrika begrepen; begrepen (om
het eens echt ouderwets te zeggen) met hoofd en hart. Voor de vroegere kolonialisten
- Fransen en Belgen - was dat moeilijker dan voor de andere Europeanen én bij
voorbeeld de Franstalige Canadezen. Ik heb dan eind 1968 de stap gewaagd en me
als part-time kracht voor dit werk aangeboden; ik deed dat weer via de
Parlementsvoorzitters, die ik door de Associatie goed kende.
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Kort en goed: zó kwam ik in contact met de pas opgerichte ‘Université nationale du
Rwanda’ in het kleine stadje Butare. Ik had vroeger - ook al weer in verband met de
Associatie - een week door Rwanda rondgereisd. Een heerlijk land met zijn duizend
heuvels en het mooiste aller meren: het Kivoemeer. Verder: twee Nationale Parken
en een (laatste) oerwoud in het zuiden. Butare lag mooi en hoog; de Belgen hadden
er al onderwijsinstellingen gehad, maar géén universiteit. Dáárvoor zorgden zij zelf
wel in Brussel en Leuven. Trouwens, juist voor alles wat met recht en staat te maken
had, behielden de kolonialisten het monopolie. (Eigenlijk was Rwanda geen Belgische
kolonie geweest, maar onder Belgisch beheer gesteld voogdijgebied/trustschapsgebied
van Volkenbond/Verenigde Naties.) Hoe dan ook: ze begonnen daar dus met alles
opnieuw en ook de universiteit was nieuw... toen met vijfhonderd studenten, en of
ik daar maar ‘professeur visiteur’ wilde worden!
Ik zou de eerstejaars krijgen van de ‘Faculté économique et sociale’, waaronder
ook de rechtswetenschap viel. Dat lag helemaal in mijn lijn; de afzondering van de
Rechten van de andere maatschappijwetenschappen heb ik altijd funest gevonden.
Gedurende de eerste twaalf weken van 1970 zou ik per week zes colleges geven;
middenin één week ‘vrij’ - en aan het eind één week voor examens en het beoordelen
van de resultaten.
Groot lef, dát wel. Ik had in mijn politieke leven veel lezingen en cursussen
gehouden, maar nú: zuiver wetenschappelijk docerend werk en dan dat ook nog van
de Afrikaanse denkwijze uit - dát was toch wat anders.
Mijn status hier zou die zijn van ‘oudere vrijwilliger’; iets waar het departement
wat raar van op keek. Ik kreeg reis- en verblijfkosten en verder niets; voor A. die
natuurlijk meeging en me ook als juriste heeft bijgestaan, ontvingen we helemaal
niets.
Eerst tien maanden nadenken over de opbouw van mijn twee colleges: algemene
inleiding rechtswetenschap, én Rwandees staatsrecht vergeleken met het andere
Afrikaanse én met het wereldrecht, was echt niet te veel.
Het waren tien heerlijke doelgerichte maanden. Ik was mijn hele leven blijven
‘doen’ aan het Franse constitutionele recht; ik heb wel meer gezegd, dat wie ‘politiek’
bedrijft, wetenschappelijke politiek moet bedrijven - anders verzandt hij. Dan kom
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je dus terecht bij constitutionalisten als Léon Duguit, Georges Scelle en Paul Reuter.
Geldt dat ‘dus’ niet meer? Heeft de Conseil d'Etat - altijd vooruitstrevend in zijn
rechtsconceptie, altijd uitgaand van het recht als sociale functie - in Nederland niet
meer dát gezag dat hij in mijn tijd had... en dat alleen omdat de moderne-conservatieve
juristen hier het verdommen om Frans te leren en te lezen? Een ramp, een
verduistering van ons rechtswezen, staat dan voor de deur.
Naast mijn studies in het onvolprezen Afrika-Studiecentrum in Leiden lieten A.
en ik - net als in 1920 ons samen inschrijven voor de vooral Engels georiënteerde
colleges van prof. Holleman over Afrikaans recht. Dat ‘inschrijven’ gebeurde in, wat
wij toen vonden, een kinderrepubliek: enorme administratieve ruimten gevuld door
jongens en meisjes die het werk deden. Een lief kind vroeg ons: ‘Wanneer bent u
aangekomen?’ (voor de meesten was dat zo ongeveer 1969). Wij zeiden: in 1919.
Verbijstering! Eén keer kon A. niet komen - we volgden drie jaar die colleges vrij
trouw - omdat we onze kleinkinderen thuis hadden. Een medestudent zei: ‘Hé, ik
heb wel veel verontschuldigingen horen maken, maar nog nooit deze.’ Het waren
heerlijke contacten.
Butare zelf: ik heb eens geschreven dat wie op een kleine Afrikaanse universiteit
rechten wil doceren, eerst op een tafel moet kunnen gaan staan, dan daar een stoel
op zetten en dán op die stoel durven klimmen: de enige manier om de altijd
doorlopende w.c.′s tot bedaren te brengen en dus met enige rust te kunnen werken.
Wij hadden, vanuit ons appartement elk jaar weer een onzegbaar mooi uitzicht; we
hadden altijd zeven boeketten met Afrikaanse bloemen en ik had een drietal extra
lichtpunten aangelegd. Maar verder! Het laatste kwartaal dat we meemaakten was
er zelfs geen gas; we legden dan drie bakstenen op de vloer en kookten daartussen
op stompjes kaars.
Het eerste jaar - dus begin 1970 - viel ons direct op, dat er veel meer Tutsi in het
lokaal zaten dan het landelijke gemiddelde tegenover de Hutu-bevolking (10%).278
De verklaring was dat ná de revolutie van 1959 veel Hutu-ministers en ambtenaren
getrouwd waren met Tutsi-meisjes: mooi en deftig; ‘ci-devants.’ Die vrouwen zeurden
hun mannen de oren van het hoofd dat broertje x en ‘petit-neveu’ y een beurs moesten
heb-
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ben voor de universiteit. (Op één na hadden al mijn vijftig studenten een beurs.)
Helemaal de Restauratie van na de Franse Revolutie.
De volgende jaren veranderde dat - en in ons laatste jaar, 1973, vond er een nieuwe
revolutionaire actie plaats: de Tutsi werden uit de universiteit gegooid, maar met een
complicatie die ook mij aanging: de andere jongens behielden hun fietsen en
transistors. In het stadje liepen jongens erg gewichtig te doen met heel grote strooien
hoeden en een rode band om hun arm, waarop ‘Comité du Salut’. De bevolking was
bang voor ze; geheel ten onrechte.
Mijn taak was toen moeilijk: ik moest mijn studenten, aankomende rechters
enzovoort op hun donder geven voor het gappen van de fietsen, én ik moest de
oorzaak van hun optreden duidelijk maken aan de - dikwijls onervaren - Quebecse
professoren; veel daarvan hadden een Tutsi-vriendinnetje of -vriendje, en die waren
hem gesmeerd. Deze beide taken bleken merkwaardigerwijs verenigbaar. Misschien
omdat de beide groepen - studenten én jonge professoren - eigenlijk zo aardig waren.
Het waren toen zotte toestanden: dollars, die ze altijd graag wilden hebben, mocht
je absoluut niet op de zwarte markt inwisselen - alleen bij de banken... maar die
waren potdicht omdat het (bevoorrechte) Tutsi-personeel was weggejaagd. Als je je
beklaagde bij de autoriteiten verwezen die je opgewekt naar de dichte banken. Het
werd dús zwarte markt - en dát bedoelden ze eigenlijk te zeggen.
A. en ik waren in Butare misschien de enige pro-Hutublanken. Ik had al lang
gemerkt - door mijn proefwerken, die ik ingeleverd kreeg zonder te weten uit welke
bevolkingsgroep ze kwamen - dat de Hutu zeker zo begaafd waren als de Tutsi. Nú
kwamen ook onze vrienden, zoals de Witte Paters, tot die zelfde ervaring.
Er waren veel Nederlanders onder de Witte Paters. Als je ooit kunt spreken van
superieure mensen, dan waren zíj dat. Ze togen niet uit ‘bekéren’; ze wilden gekend
worden door hun praktisch werk - en dat werk wás inderdaad ongelooflijk praktisch
en efficiënt.
Wij trokken het hele land door - en als we bij een missiepost kwamen die met
moeilijkheden zat: lekkende daken in het
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internaat, zodat de jongens kletsnat regenden; kapotte boodschappenjeeps, dan meldde
ik dat aan Ontwikkelingssamenwerking hier... en als het maar beneden de f 50.000,was, kwam het geld heel gauw in orde. Zo kwamen deze twee heidenen aan het getal
van acht missieprojecten waaraan iets gedaan moest worden. Van die acht kwamen
er zeven voor elkaar - en we zijn er nóg gelukkig over.
Ik had mijn colleges in overleg met rector en deken op drie aaneensluitende dagen
van de week geplaatst: telkens twee uur, wat enorm inspannend is als je het nooit
hebt gedaan. De overige vier dagen studeerde ik (onder een ‘arbre voyageur’)280 óf
wij reden - met gemiddeld dertig kilometer per uur - over wegen die (nog) geen
wegen waren naar de Nationale Parken: soms het beroemde Albert-park (nú Parc
des Virunga) in Congo/Zaïre, soms naar de Parken in Oeganda - waar Amin nog niet
woedde - maar meestal naar het enorme Kagera-park, naar het (potentiële) Park in
het oerwoud op de kam Congo-Nijl en soms naar het ‘Parc des Volcans’; deze laatste
drie lagen binnen Rwanda zelf. Over de bedreiging van het zeldzaam rijke
Kagera-park door kortzichtige landbouw-mensen-van-buiten-af zal ik zwijgen; de
zaak loopt nóg. Ons montane regenwoud (tot 3000 m) op de waterscheiding
Congo/Nijl is nog niet geklasseerd - maar ‘het geld’ vormt geen probleem meer.
Maar het Vulkanenpark... dat zijn betekenis dankt aan de gorilla gorilla Beringii (een
Von Beringen ontdekte... en schoot voor het eerst, deze mensapen): na ons (of voor
ons?) het intelligentste wezen der Schepping.
Ik heb een enorme herrie gehad met de autoriteiten over het gebrek aan bescherming
van deze laatste berggorilla's. Op een zeker moment heb ik aan de minister gezegd:
‘Als u niet beter de stropers in toom kunt houden, zal ik de gorilla′s zelf over de
Congolese grens doen jagen waar ze veilig zijn.’ (Er waren er nog tweehonderd...)
De man vroeg me: ‘Met welk recht kunt u dat doen ?’, en ik beet hem toe: ‘Met welk
recht past u de reeks bestaande beschermingsmaatregelen van uw land niet toe?‘
Het werd wat beter dank zij de charismatische figuur van Dian Fossey. Als een
echte Diana ging zij heersen over deze bergen. En niet alleen omdat zij pistolen had
- waarmee zij
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soms schoot als de blanke toeristen érg vervelend deden. Zij oefent (ja, ook met
speciale hulpmiddelen waarover ik niet spreek) een magische invloed uit.
Eens logeerden we bij haar - het was klimmen tot 3500 m - en hebben kennis
gemaakt met een gorillafamilie waarmee zij erg vertrouwd was. De leider (Uncle
Bert, zoals zij hem noemde) een enorme man met heel erg betrouwbare ogen, kwam
naar ons toe, besnuffelde eerst Dian, en toen A., die hij, blond als zij is, een bijzonder
geval vond. Hij besnuffelde haar dus, gaf haar een goedkeurend klopje op haar
schouder en wendde zich toen tot mij. Ik zei toen, stom genoeg, een woord in de
gorillataal, dat ik net van hem gehoord had toen hij een klein gorillaatje toesprak.
Hij keek mij teleurgesteld aan - en liep weg. (Achteraf moet hij tegen de kleine
‘Augustus’ iets gezegd hebben van ‘donder op’, of zo.) Ik kreeg een standje van Dian
Fossey: ‘Meneer Van der Goes, het praten moet u aan mij overlaten.’ Nooit zal ik
dit kunnen goedmaken... Overigens: onlangs is Uncle Bert - om Dian Fossey te treffen
- door stropers verminkt en vermoord.
Aan de universiteit gaf ik dus twee colleges:
I Inleiding tot de rechtswetenschap;
II Rwandees en vergelijkend staatsrecht.
Het eerste college had tot motto het uitgangspunt van de al eerder genoemde Franse
jurist uit het begin van deze eeuw, François Gény. Hoe modern was die man! La
matière sociale avec lakuelle le juriste opère est une partie de la Science juridique.’
Hier wordt tot eenheid gebracht wat in het soms zo steriele Europese denken
gescheiden wordt gehouden; in Afrika is die scheiding ondenkbaar. De
economisch-maatschappelijke ontwikkeling is bepalend voor het juridische denken
- en voor de moeilijkheden bij dat denken. Het grote probleem was, dat na de
onafhankelijkheid alle landen in Zwart-Afrika twee dingen tegelijk wilden: de
koloniale maatschappij vervangen door een nieuw, modern type samenleving, én...
teruggaan tot de bronnen van het Afrikaanse denken - négritude, Africanité - die
door de kolonialisten (soms met geweld) waren onderdrukt. Hoe die twee
uitgangspunten te verenigen?
De Togolese jurist N'Sougan heeft die conflictsituatie kern-
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achtig weergegeven met de term: conflits de passage. Dit was uitgangspunt én
eindpunt van mijn onderzoek. Een studie van het oude Afrikaanse recht maakt
duidelijk, dat in wezen de verschillen met ons niet zo groot zijn; ook dáár gold heel
sterk de aansprakelijkheid voor toegebracht leed of schade; de categorische imperatief
van Kant geldt dáár ook. Ik heb altijd de stelling verdedigd dat het Afrikaanse en het
Europese recht beide in beweging zijn; het Afrikaanse recht behoeft dan ook niet
‘Europees’ te worden; beide ontwikkelen zij zich naar een wereldrecht.
Veel heb ik gehad aan de Franse uitgave van het handboek van de Amerikaan W.
Friedmann: Legal Theory. Hoewel ik ook bij de concrete behandeling van deze stof
uitging van de oude én de bestaande situatie in Rwanda, kwam ik soms voor
verrassende moeilijkheden te staan. Van de ‘osmose’ tussen publiek- en privaatrecht
geeft de Oostenrijkse jurist Karl Renner een treffend voorbeeld: het station. Ieder
gaat er in en uit. (In die tijd werd er in het station van Amsterdam op de banken
uitbundig gevrejen; men gaat zijn gang maar... en niemand bekommert zich erom,
van wíé dat station nu eigenlijk wel is!) Dit prachtige voorbeeld dééd het niet: de
studenten hadden geen flauw idee van de functie van een station! Een andere keer
zei ik, dat een of ander recht ‘verankerd’ was in de grondwet: ancré met ‘a’; zij
schreven het met ‘e’ (‘verinkt’ zou je kunnen zeggen). Ankers bestonden er in heel
Rwanda niet.
Vandaar ‘de noodzaak voor de Afrikaanse juristen om tegelijkertijd sociologen te
zijn, in staat om het wettenrecht en het doorleefde recht dichter bij elkaar te brengen’.
(P.E. Gonidec: Les Droits africains, évolution et source, 1968.)
Bij het eerste college stond het recht centraal; bij het tweede was dit met de staat het
geval. Oók met een motto - en dat was ontleend aan de Franse staatsman Raymond
Poincaré: ‘L'éternel chimère des hommes est de chercher à mettre dans les
constitutions la perfection qu'ils n'ont pas eux-mêmes.’ Een waarschuwing tegen het
perfectionisme, dus! 282
Natuurlijk werd de relatie recht/staat intens behandeld - uitmondend in de conceptie
van de rechtsstaat, waar dus de staat wordt gezien als onderworpen aan het recht.
Oude én moderne staatsvormen werden behandeld - van Afrika, Europa, Amerika
en de Sovjetunie.
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Een definitie van de staat? Men komt er niet uit - zoals Van Haersolte betoogt - als
je die eenvoudig wilt maken. Er zijn twee aspecten en men krijgt eerst dieptewerking
als men beide - én hun correlatie - beschouwt: de staat is menselijk: wij vormen hem
allemaal te zamen - én hij is instrumentaal: hij bestaat uit instituties die ons moeten
dienen. Voor dat ‘menselijke’ gebruikt Van Haersolte ergens het beeld van de spiegel
waarin wij ons zelf terugzien... In het Frans klonk het goed en duidelijk om te zeggen:
de staat is ‘miroir et machine’.
Het werd goed begrepen. Dat wil zeggen... ja, toen ik het had gehad over die eerste
kant: ‘l'Etat est une Communauté d'Hommes’... zat één jongen daarmee toch in op
zijn examen. Hij keek af bij een meisje voor hem - maar hij keek niet goed af en
maakte er van: ‘l'Etat est un Comité d'Honneur.’ (Evenals in Frankrijk zwérmen in
Afrika de erecomités.) Ik heb hem een één gegeven en ondanks het pleidooi van de
klasgenoten - zij waren altijd erg solidair - was ik daarvan niet af te brengen.
De Afrikaanse staatsinstellingen; er bestaat gelukkig een vrij uitgebreide Engelsen Franstalige litteratuur zowel over de vroegere als over de moderne.
De staatkundige geschiedenis van Rwanda zelf is uitermate dramatisch geweest en je kunt er het beste gewoon eerlijk over praten; de twee volksgroepen deden dat
- voor en ná het conflict dat ik beschreven heb - zelf ook. De moderne grondwet van
Rwanda - in het Kiniarwanda: ‘Itégeko-Nshinga’ - kon alleen uit dat verleden
begrepen worden.
Natuurlijk gaat het over veel meer dan over grondwetteksten: het ongeschreven
staatsrecht - oud én nieuw - speelt daarbovenuit een beslissende rol. En in veel
opzichten is - in Afrika als in Europa - de oude staatsidee door de maatschappelijke
ontwikkeling ‘overwonnen’. Het internationale recht vervult ook dáár een steeds
grotere rol (J.M. Bipoun-Woum: Le Droit international africain). Men is zich daar
- gemakkelijker en op ‘natuurlijker’ wijze dan in Europa - bewust van het primaat
van het internationale boven het nationale recht.
Dit alles werd door mijn studenten goed verwerkt. Ik heb al gezegd, dat het peil
van zowel Hutu als Tutsi stimulerend werkte. (Er waren dáár méér
eerstejaars-studenten die Latijn begrepen dan in Leiden.) In de oudere generaties dus zij, die nú aan het bewind waren - was die begaafdheid nog niet vol-
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doende tot haar recht gekomen: de schuld van de Belgische kolonialisten. Goed;
maar na onze laatste periode, begin 1973, vond er een (onbloedige) staatsgreep plaats
- waarbij een slappe president werd vervangen door een veel sterkere generaal. Hij
ging dadelijk tegen de corruptie in - en trok onder andere de Nationale Parken tot
zich. (Hier ligt een causaal verband waarop ik nu maar niet inga.) Maar: de nieuwe
president stuurde het parlement naar huis - en schreef géén verkiezigen meer uit. Hij
plaatste (en dát was voor mij helemaal onverteerbaar) de hele rechterlijke macht
onder de minister van justitie. Voor iemand die drie jaar had geleraard: ‘Een
onafhankelijke rechterlijke macht is het hoofdkenmerk van de democratie’ was dat
onaanvaardbaar. Ik schreef aan de studentenvereniging dat hoogmoed en westerse
arrogantie mij hier vreemd waren: ‘Als ik chemie kon doceren kwam ik zéker terug.’
Maar als aanhanger en verkondiger van de leer van de rechtsstaat was dit nu niet
meer mogelijk; ik zou niet mij zelf, maar hén in moeilijkheden brengen. Zij begrepen
het, en uit - van toen af indirecte - contacten werd het aan A. en mij duidelijk, dat er
hier een onverbreekbare band van vriendschap was geschapen.
Ook de - soms alles beheersende - rol die het natuurbehoud in mijn leven heeft
gespeeld, laat zich niet aflezen uit een paar dwarsdoorsneden: de ‘boom’ van schilder
Lücker en mij in Nijmegen; het Limburgs Landschap; Afrika.
De geschiedenis van de natuurbescherming na 1900 is een geschiedenis van mensen.
Eerst waren het vrijwel uitsluitend ‘heren’... zoals onze grote voorman Pieter van
Tienhoven. Een heel voorgeslacht van Amsterdamse regenten en burgemeesters
kwam in hem telkens ‘acte de présence’ geven. In 1953 - er was een internationale
natuurbeschermingsbijeenkomst in Den Haag - hadden wij hem bij ons ten eten, mét
andere coryfeeën op dit gebied en met de grote wereldreiziger en publicist Van
Blankenstein. Van Tienhoven - die als alle dove mensen te hard praatte - vroeg me:
‘Wie is dat daar?’ Ik fluisterde terug: ‘Dat is dr. Van Blankenstein.’ ‘O,’ was het
knallend harde antwoord, ‘de courantier?‘
Zonder Van Tienhoven zou de Nederlandse natuurbescherming nooit die daadkracht
gekregen hebben, die haar tot de gevreesde tegenstander van ontginners,
ruilverkavelaars, huis-
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jesbouwers en oefenterrein-militairen maakte.
In de tijd dat ik de leiding van de natuurbeschermingstop (de ‘Contactcommissie’)
ging overnemen, begon haar draagkracht tot de arbeidersklasse door te dringen. Niet
tot de Dreesjes, die eens, nota bene nog ná 1945, ons hierover onderhielden, waarbij
werd opgemerkt: ‘Maar natuurbescherming is toch iets voor rijke mensen!’
Er is één man, die het altijd anders had gezien, en dat was de befaamde dr. Henri
Polak, de leider van de Diamantbewerkersbond: een kleurrijke figuur, die zich later
in Laren een Morris-achtig milieu heeft geschapen. Polak heeft - in de beste zin van
het woord - de natuurbescherming in de politiek gehaald door in de Eerste Kamer
de onverschillige regeerders en de nóg onverschilliger ambtenaren bij de voortdurende
schendingen van natuur en milieu te attaqueren. Ik heb me altijd erfgenaam gevoeld,
zowel van Van Tienhoven als van Henri Polak.
Ik ben pas goed op gang gekomen als natuurbeschermer in 1937 - toen ik in de
Tweede Kamer kwam. En dat al dadelijk: een paar maanden na mijn beëdiging begón
ik al - en ik ben continu de volle dertig jaar daarmee doorgegaan. Bemoedigend was,
dat wij (dat wil zeggen de ‘Contactcommissie voor Natuur- en
Landschapsbescherming’) steeds meer mensen, ook in de Kamer, ook in de kabinetten,
aan onze kant kregen. Maar dat dit speciaal in mijn fractie gebeurde, nee, dat was
echt niet waar! Soms moest ik bedelen om de helft van het kwartier, dat bij ‘onderwijs’
(daar ressorteerde de natuurbescherming toen onder) ter beschikking stond van de
niet-frikken, toegemeten te krijgen. Men vond dat maar jammer van de spreektijd.
Nú grabbelen de Kamerleden elkaar de mogelijkheid af om over dit hevig populaire
onderwerp te mogen spreken.
Ik heb nooit en nooit ‘partijpolitiek’ bedreven met de natuurbescherming - en in
de Contactcommissie, waar liberalen en christenen goed vertegenwoordigd waren,
is mij dat ook nooit verweten. Maar in mijn innerlijke overtuiging horen socialisme
en natuurbehoud bij elkaar. Welke oplossing bestaat er voor het massale uit winzucht
omkappen van de tropische regenwouden waar ook ter wereld, voor het speculeren
in mooie natuurgebieden, voor de jachthaven- en tweede-woningmanie, voor het
roekeloos omspringen met natuurlijke hulpbronnen -
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als men niet de zeggenschap over dit alles boven de privé-belangen uittilt?
Ik moet oppassen dat deze ‘verantwoording’ van mijn actie - en dat ís het - nu niet
verwordt tot een soort speech, want daaraan heeft niemand behoefte.
Wij hadden een prachtig uitgegeven orgaan Natuur en Landschap - en wij wisten
dat, in het heetst van de strijd, men op de ‘Maliebaan’ elkaar in de lift vroeg: ‘Is het
nieuwe nummer van Natuur en Landschap al binnen?’ ‘De Maliebaan’ was voor óns
niet het aartsbisschoppelijke paleis - maar de zetel van de ruilverkavelingslieden.
Het was toen de grote tijd van mijn secretaris de bioloog Roelof de Wit, nú
commissaris van Noord-Holland; altijd nog even aardig... maar wel heel kalm
geworden: kalm, kalmer, kalmst. Toch wel jammer! De ontwikkeling van onze
vice-voorzitter en dus mijn vervanger, mr. Hans Gorter, was juist andersom. Hij leek
altijd kalm - maar was het niet - en zijn felle hardnekkigheid kwam steeds meer naar
buiten. Deze directeur van Natuurmonumenten is niet weg te denken van ons gevecht
tegen mensen die ons eerst niet, maar later steeds meer, mede dank zij Hans, wel
ernstig moesten nemen!
Langzaam aan ging men ons concessies doen: ‘Goed, de mooie plekjes in de
ruilverkavelingen zullen we dan sparen.’ ‘Maar hóe dan? Hoe zorgen jullie ervoor,
dat het eutrophe (voedselrijke) water uit de bemeste weilanden niet tóch de flora in
die reservaten vernietigt?’ ‘Wel, dan leggen we daar wel een dijkje om, dan houden
jullie je eigen waterhuishouding.’ ‘O, ik zie het al: je maakt er dan een soort
bloempotten van; bloempotten in een cultuurwoestenij.’ Zo ging dat toen (Die
‘bloempotten van Van der Goes’ zijn befaamd geworden).
Ja, er moet maar eens een geschiedenis over de natuurbescherming in de laatste
vijftig jaar geschreven worden. Het zal een echt stuk cultuurgeschiedenis worden.
Het criterium ‘natuurschoon’, dat ook ik in het begin heb aangelegd (‘Nijmeegse
Vereniging voor Natuurschoon’) is verdwenen, in ieder geval verruimd tot een politiek
van natuurbeheer. Biotopen als zodanig moeten worden behouden; hun bijna geheel
verlorengaan - zoals van onze hoge venen en onze blauwgraslanden - is een
onverteerbare zaak. Het zal ons gruwelijk opbreken. Ik heb eens als motto voor een
lezing gebruikt het woord van een Franse boomkweker: ‘Ook al probeert de natuur
altijd de mis-
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grepen van ons mensen te herstellen, ook al reageren de natuurfenomen nooit
onverwacht... moet men toch niet vergeten dat de natuurwetten uiteindelijk geen
genade kennen en dat - langzaam maar zeker - de consequenties van hun schending
ons zullen worden ingepeperd!’
Natuurbehoud is dus van alleen maar esthetisch relevant tot wetenschap geworden
en ik heb al genoemd mijn lezing in 1960 in het Nationale Park Gran Paradiso
(Noord-Italië) voor de internationale natuurbeschermingsjeugd, ‘La Protection de
la Nature: Science nouvelle.’ (Later door de Contactcommissie erg mooi uitgegeven.)
Ja, dat Gran Paradiso. Op een beslissend moment in zijn bestaan als park - er zou
een enorm stuwmeer met krachtinstallaties middenin komen - hebben A. en ik ons
volledig in de strijd geworpen - aan de zijde van zijn onvergetelijke direttore, Renzo
Videsott. We hebben die strijd zo breed en zo internationaal mogelijk gemaakt. Het
stuwmeer is er niet gekomen; wél een weg dwars door het park heen en enorme
hoogspanningsleidingen. ‘Wat kunnen we nu nog doen,’ zei de moegestreden Videsott;
‘ze zijn best bereid om meer geld te spenderen, maar wat hebben we daaraan?’ Ik
zei toen dat hij moest eisen, dat men de stalen pylonen van de hoogspanningsleidingen
precies de kleur van de successie van landschappen gaf: groen in bossen en weilanden;
wit boven de rotsen en de sneeuw. En zo is het gebeurd en het resultaat is... interessant.
(Ik vind - en dat is weer die beruchte ijdelheid - dat wij ons hiermee een blijvend
monument hebben verschaft... van staal.)
In de Kamer was het gevecht evenmin gemakkelijk. Ik heb al laten blijken, dat ik
het ook in mijn fractie vrijwel alleen moest voeren. (Nu kon ik daar best tegen: het
is nu wel duidelijk dat ik altijd graag de dingen zélf, en alleen, heb gedaan.) Er was
dan bij voorbeeld het gevecht om het behoud van de blauwe vinvis: het grootste dier
van de Schepping... en Nederland deed dapper mee (met die ellendige ‘Willem
Barendsz’) om hem uit te roeien. Het was helemaal niet nodig - vond minister
Biesheuvel - dit dier te beschermen; er waren er meer dan genoeg.
Biesheuvel was te goeder trouw; zijn voornaamste deskundige, prof. Slijper, was
dit niet. Die wist, dat de blauwe vinvis
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eraan ging, maar hij vond het zó fijn, met de ‘Barendsz’ mee te varen (de walgelijke
stank rook hij niet), dat daarvoor de feiten maar moesten wijken. Nu is de blauwe
vinvis vrijwel verdwenen.
Ik ben ook in de Kamer, telkens weer, over de milieubedreigingen begonnen. Als
eerste. (Ik zeg dit, omdat nu ándere partijen - ten onrechte - dit primaat opeisen.)
‘Smog - Rotterdam? O nee, daarvan zou nooit sprake zijn!’ (Alweer Biesheuvel.)
In 1961 kwam in de Kamer het ontwerp Bestrijdingsmiddelenwet aan de orde. Een
groot probleem werd hier piepklein opgediend: het moest niet te gemakkelijk worden
gemaakt om elkaar met parathion-in-de-koffie te vergiftigen. Maar over de totaliteit
van de milieuverontreiniging (lucht, water, bodem) werd niet gesproken; de
ontmoeting van de organische natuur met de anorganische stoffen viel, behalve op
dit ene deelgebied, buiten de officiële belangstelling. Ik heb toen voor dat geheel
van onze bedreigde omgeving een kaderwet bepleit, waarbinnen dan de deelproblemen
konden worden aangepakt. Ik deed dit in een voor de Kamer ongebruikelijke, maar
in het reglement van orde uitdrukkelijke voorziene vorm: als een ‘Nota, behorende
bij het Voorlopig Verslag’ en ook dit was weer een prettige procedure voor een
eigenzinnig iemand: ik kon het alléén doen (al heeft mijn fractie, heel sportief, haar
instemming betuigd!). Die door mij bepleite kaderwet - en dus een algemene aanpak
- is er nóg niet; het blijft knutselen aan de symptomen. Is die kaderwet nú, zo tegen
1980, in aantocht? (Zie Aantekeningen.)
In de Contactcommissie (en voor mij ook als Kamerlid) was een van de
hoofdmomenten, naast de antiruilverkavelingsstrijd, het gevecht met Rotterdam:
eerst tegen burgemeester Van Walsum, daarna tegen burgemeester Thomassen.
Eerst werd het prachtige natuurgebied De Beer opgeofferd, door het gauw gauw
met duizenden oude autobanden plat te branden. Dit was dan ter wille van de
Rotterdamse hoogovens, die immers per se op zandgrond moesten worden
geconstrueerd - ‘dat weet je toch wel, Van der Goes’. Hoogovens... die er twintig
jaar later nog niet zijn en die er nooit zullen komen! Daarna ging het gevecht om de
zogenaamde ‘demarcatielijn’: de voor altijd vastgelegde scheiding tussen het
Rotterdamse
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industriegebied (‘de Maasvlakte’) en de natuur van Voorne. In de zomer van 1964
is door een aantal ministers - nadat zij zowel Van Walsum (met aanhang) als mij
(ook met aanhang) in een levendig debat hadden aangehoord, in deze principiële
beslissing genomen: de eerste, waaruit duidelijk begrip sprak, dat ook de groei zijn
grenzen heeft.
Thomassen heeft herhaaldelijk getracht - met Maasvlakte II, de Gouden Delta,
enzovoort - die beslissing terug te draaien, maar het is hem niet gelukt. Wél lukte
het, een stevige ruzie tussen ons beiden te fokken, die pas veel later - door bemiddeling
van Roelof de Wit is beslecht: ‘de vrede van 's-Graveland’. Ik vond dat fijn. Ik houd
van iemand als Thomassen die flink kan doordraven - ook al draaft hij een andere
richting uit dan de mijne.
Conflicten over de bestemming van onze bodem worden nooit definitief beslecht;
dat wil zeggen als onze tegenstanders het winnen - dus de ontginners, ruilverkavelaars,
havenmensen, militairen en projectontwikkelaars - dan is het helemaal uit... maar
als wíj het winnen - zelfs tot en met de Kroon - dán beginnen de ‘belanghebbenden’
na een paar jaar weer opnieuw. Daarom is het zo belangrijk, dat we van de
‘Contactcommissie Natuur- en Landschapsbescherming’ een combattieve pressiegroep
hebben kunnen maken, die welk project ook, nooit meer losliet...
Of het nu om politiek of om natuurbehoud gaat: alle praktische actie moet gebaseerd
zijn op theoretisch inzicht en op een wetenschappelijke methode. Voor wat het
natuurbehoud betreft, kom ik daar nu op terug - omdat die mijn persoon en mijn
denkwereld ten diepste hebben beïnvloed. Wél moet ik duidelijk zeggen, dat ik deze
combinatie voor dit werk heb gepropageerd en geëxpliceerd en verdedigd; ánderen
hebben het werk gedaan zoals Peter Nijhoff, vele jaren onze (mijn) secretaris, die in
de opvolgster van de Contactcommissie: de stichting Natuur en Milieu, nu met groot
elan dit werk doet.
Voor een internationaal gezelschap heb ik van dit inzicht getuigd, toen ik in 1963
in de universiteit van Bonn de ‘Van Tienhoven-prijs’ ontving: Naturschutz - eine
moderne Wissenschaft. (Ik heb toen wél de restrictie gemaakt, dat ‘natuurbehoud’
ook een groot stuk techniek, praktijk, omvat - maar
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steeds gevoed door de wetenschap.) Bij de gelukwensen die ik in Bonn aantrof was
een hartelijk telegram van Konrad Adeauer, tien jaar na ons contact in de Saarkwestie!
Het is te vinden bij de Aantekeningen. 290 Later, in mijn afscheidsrede als voorzitter
van de Contactcommissie (1971) Planetair bezien, ben ik voor het laatst in het
openbaar hierop ingegaan.
Die directe band tussen wetenschap en natuurbehoud is in ons land - en ons land
staat hierin vooraan - gelegd door de twee theoretici, Chr. van Leeuwen en Victor
Westhoff.
De menselijke techniek - die men nota bene ‘cultuurtechniek’ durft noemen - leidt
tot entropie (opheffing van spanning, ‘warmtedood’), egaliteit, vervlakking,
monotonie. Dus: scherpe begrenzing, monocultures, verharde wegen, rechte kanalen,
genormaliseerde beken, eenzijdige en kunstmatige bemesting, verdelging van
‘onkruid’ (wat een woord!). Wil men een leefbare wereld houden of restaureren, dan
moet men (en dat kan met de toepassing van de cybernetica: de stuur- en regelkunde),
een ‘negatieve’ entropie bevorderen: orde, verschil in ruimte en tempo, antinivellering.
Dit proces, dus de terugkeer uit de technische ontmenselijking (misschien kun je
zeggen: ontdierlijking, ontplanting) wordt, in baanbrekend werk van de twee
Nederlandse geleerden: tegenkoppeling genoemd. Het is zelf - in zijn toepassing een stuk natuurtechniek.
Het is duidelijk dat Van Leeuwen de schuld van de huidige technische én
menselijke erosie legt bij de progressieven, de ‘egalitairen’ van deze wereld. Dat is
misschien vroeger wel eens waar geweest - maar het ís niet zo! Iedere krantenlezer
weet dat het vooral de progressieve groepen én de actiegroepen in binnen- en
buitenland zijn, die tegen bureaucraten, technocraten én projectbelanghebbenden in,
vechten voor een kleurrijker, leefbaarder, ‘natuurlijker’ samenleving. ‘Nature
conservation and spatial differentiation are going hand in hand,’ zegt de progressieve
professor Westhoff. In een caput-college van 1978 vergelijkt hij het landbouwtype
tot 1930, met wat er daarna kwam: ‘Terwijl het uitgangspunt vroeger was overal wat
anders doen, maar op die plek wél steeds hetzelfde, is het nu juist andersom:
voortdurend wat anders doen, maar dan wel overal hetzelfde. Voor de meeste
levensgemeenschappen is dit een catastrofale gang van zaken.’ Revolterende jongeren
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die aan deze meestal op winzucht berustende beperkingen kop en handen stoten - ik
bedoel natuurlijk niet alleen de landbouwsector - kunnen niet anders dan zich inzetten
voor die ‘tegenkoppeling’.
De schrijvers denken bij dit alarmerende erosieproces dikwijls vooral aan hun
eigen werkgebied - maar mensen als wijlen Roger Heim, als mijn grote vriend
Jean-Paul Harroy (Afrique, terre qui meurt) en Jean Dorst (Avant que Nature meure),
hebben onze aandacht gericht op de zo ontzettend kwetsbare tropen, in de eerste
plaats: Afrika. Door mijn reizen door Afrika heb ik in een groot aantal landen
contacten kunnen leggen op het gebied van de Nationale Parken. Wat Hein Vos mij
al omstreeks 1960 voorspelde: ‘Het is een illusie te denken dat de wilde fauna - en
vooral de grote dieren - te redden is buiten de Nationale Parken,’ is al grotendeels
uitgekomen. Voor het voortbestaan van de soorten (als ‘genenpools’)291 worden die
parken - soms enige malen groter dan Nederland - steeds belangrijker. Ik ben soms
zelf verbaasd over mijn woede, wanneer blanke barbaren bewust bezig zijn, bij
voorbeeld addax en oryx uit te roeien: ‘De laatste van de schepping.’ Dominees
zullen zeggen: ‘Ha, eindelijk een godsdienstig gevoel bij Van der Goes.’ Ik zie dat
niet zo zitten. Zeker geen christelijk gevoel: geen godsdienst is zo natuurvijandig,
zo caricaturaal anthropocentrisch, als het christendom, zoals het de laatste eeuwen
wordt beleden.
De Internationale Unie voor Natuurbehoud heeft een commissie voor de Nationale
Parken - en tot 1980 was ik daar nog ‘consultant’ van. Ik heb dus meegemaakt hoe
die commissie van een soort vakvereniging van parkdirecteuren tot een mondiale
braintrust van het wetenschappelijke natuurbehoud is geworden, die uitgaat van
‘geobiologische provincies’ van de aarde, met eigen biotische criteria en ecologische
typologie. Van alle indelingen en subindelingen willen wij specimina van flora en
fauna dit dáár hun biotoop vinden, bewaren: in wetenschappelijk beheerde en
gecontroleerde parken. Systematisch en effectief. En dat voor eeuwig.
Ik heb al beschreven hoe ik al in Buchenwald (1940) de invloed heb ondergaan van
Von Uexküll en Spemann.
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Ik moet nu daarop wat meer ingaan; ook op de gedachten van de bioloog-filosoof
Julian Huxley (in zijn goede tijd).
De ‘Umwelt’ van von Uexküll: het milieu van een levend organisme, heeft (nog)
niet te maken met wat nu in het Nederlands ‘milieu’ heet - en in de andere talen
‘environment/environnement’. Het is dus geen ecologisch begrip; de interactie tussen
groepen speelt er nog geen rol. Het aangrijpende lag voor mij hierin, dat de Umwelt
van het organisme daar echt deel van uitmaakt, onmisbaar is. De Umwelt mag dus
niet als ‘dood’ worden beschouwd: een integrerend deel van het levenloze leeft
immers zelf ook!
De grens tussen ‘levend’ en ‘levenloos’ valt weer eens weg - zoals zo dikwijls.
Zoals altijd! Victor Westhoff alweer: ideale combinatie van classicus, bioloog en
dichter (en hoe!) - heeft een van zijn bundels Levend Barnsteen genoemd. Natuurlijk
lééft barnsteen, leeft alle steen, leven alle rotsen en alle rotsgebergten. In de ‘intimiteit’
van de Umwelt.
Victor Westhoff... Op de top van de Great Smoky Mountains sprak een
biologieprofessor uit Knoxville mij aan en zei: ‘Bent u Nederlander? Kent u Victor
Westhoff? Vertel mij precies álles van hem. Hoe ziet hij eruit?’ enzovoort.
Maar ik ga nu door met te vertellen hoe en waarom deze fenomenen en de theorie
waarin zij voor ons begrijpelijk worden, een stuk van deze autobiografie, ja een stuk
van mij zelf zijn geworden.
Von Uexküll en Spemann hebben dus beiden de theorie van het Bouwplan verder
ontwikkeld; Spemann vooral ook experimenteel (de proeven met de axolotl). Ieder
organisme tracht zijn eigen structuur te volgen, respectievelijk te repareren. (Dat is
natuurlijk veel te anthropocentrisch gezegd maar wij kúnnen ons moeilijk anders
dan in mensentaal uitdrukken.) Dat herstelproces, dat ook in groepsverband plantensociologisch/ecologisch - soms heel treffend is (gelukkig voor de
‘natuurbescherming’), wordt wel met de term ‘regeneratie’ aangeduid: het begrip
dat in mijn hele leven en met name ook in mijn denken over het staatswezen zo'n
belangrijke plaats heeft ingenomen. (Vergelijk het tijdschrift Regeneratie dat ik al
op mijn twintigste jaar redigeerde.)
Bestaat er dus in het levende een soort inherente finaliteit? Ik heb wel geleerd mij
voorzichtiger uit te drukken, als het
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over dit zoeken, respectievelijk terugvinden, van een bestemming gaat: het vraagstuk
van de teleologie (doelgerichtheid). Aanwijsbaar is wel dat elk individu, elke groep,
tendeert naar:
behoud van het leven;
behoud van de soort;
behoud van de levensgemeenschap.
Wat is er nu ‘ouderwets’ aan dit denken en wát ervan heeft zijn geldigheid
behouden? Henri Bergson heeft omstreeks de eeuwwisseling het zich telkens en
overal manifesterende leven toegeschreven aan een ‘élan vital’, dat zich bij zijn
realisering zou houden aan een ‘plan préconçu’. Groot gelach, toen al, over dat
gebruik van de term ‘élan vital’ als je vérder geen verklaring-van-oorsprong hebt.
Men vond dat het leek op de methode van de alchemisten, die, als ze een fenomeen
niet konden verklaren, er een Latijnse naam aan gaven; een werkwijze die al door
Molière belachelijk is gemaakt. (Maar een heel moderne bioloog-filosoof, P.J. Zwart,
schrijft in het Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, anno 1978: dat er een in de
materie inwonende drang tot evolueren aangenomen moet worden’.)
Al lang geleden heb ik deze kosmische gedachte van een Umwelt, van een niet
geheel kenbaar bouwplan en van de vraag waar dat vandaan komt, in een sonnet
vastgelegd. Ik zie het nóg zo, maar ik ben nog sceptischer geworden over de factor
of de factoren die dit proces, voor zover dan wél kenbaar, aan de gang hebben gezet.
(De ‘koele dirigent’ uit het vers - ‘koel’ wil al wel zeggen: niet voor mensen
bevattelijk - is mij tóch nog te anthropomorf, nú.)
Het motto - ontleend aan Dante - wordt in de laatste regel vertaald teruggevonden.
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La somma Sapienza e il primo Amore
Je ziet de dingen. Weet je, wát je ziet?
De bloemenwei, het kantige ravijn,
Amoeba, platworm, bouwwerk van termiet,
Viswater, vogellucht, spoor van het zwijn...
Chaos of kosmos? Droomgezicht of niet?
Ja, droom, maar schaduw van het echte zijn;
Dichtbije naklank van een oeroud lied:
Van achterliggend plan de troeble schijn.
Het lied, het plan, hun koele dirigent,
De rode wet van scheppen en vergaan Je schouwt hun beeld, al kun je ′t niet bezinnen
Maar soms beleven wij het oudst moment:
De goedheid van de zon, het zoet ontstaan,
De hoogste Wijsheid en het eerst Beminnen.

Dit hele, mij sterk aansprekende, complex van kosmisch denken wordt bestreken
door het oeuvre van Pierre Teilhard de Chardin. Ik moet altijd lachen als fantasieloze
- en daardoor gefrustreerde - wetenschapsmensen krampachtig volhouden, dat het
denken van Teilhard ‘niet wetenschappelijk’ is.
Deze bijna uit zijn Kerk gegooide jezuïet heeft tijdens zijn leven alleen zijn
monografieën mogen uitgeven: een vierhonderdtal, dat wel... maar zijn explosieve
algemene œuvre kreeg niet het ‘imprimatur’; díé uitgave is na zijn dood in 1955 door
een moedige nicht verzorgd. En zelfs vanuit die moed... heeft men bij voorbeeld in
de bundels Reisbrieven van Teilhard (1923-1955) een aantal brieven niet durven
opnemen. Ik heb, al snuffelend in de - idyllisch in de Parijse Botanische Tuinen
gelegen - ‘Archives et Bibliothèque-Teilhard’, een paar van die nooit gepubliceerde
brieven gevonden, gericht aan de beroemde Afrikaanse (protestantse)
ontdekkingsreiziger Théodore Monod... In één daarvan schrijft hij: ‘Le Christianisme,
tel qu'on s'obtine à nous le présenter, ne couvre plus le processus cosmique
d'arrangement qu'est devenu, à nos yeux, l'Univers.’ Inderdaad een (bijna ?) ketterse
taal...294
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Ik denk aan de lectuur van een van de commentaren op Teilhard (Claude Cuénot:
Pierre Teilhard de Chardin, les grandes Etapes de son Evolution), een boek met
citaten uit het hele œuvre, met boeiende uitleg en veel illustraties, een van de
kostelijkste herinneringen uit mijn leven: ik las het op een riviertocht van vijf dagen,
de Niger af... van Koulikoro (even oostelijk van Mali′s hoofdstad Bamako) tot
Tombouctou en nog verder tot Gao. Deze omgeving: de steeds variërende rivier, het
scherpe contrast van links de droge woestijn en rechts de kletsnatte rijstvelden... dit
alles inspireerde ons tot de kijk op de wereld van Teilhard, de avonturier van geologie
en geest, op wie zo van toepassing is het prachtige testimonium dat madame de Staël
aan Rousseau heeft toegekend: ‘Il n'a rien découvert, mais il a tout enflammé.’ Maar
tóch is dat niet compleet: de paleontologische en prehistorische ontdekkingen van
Teilhard gedurende twintig jaar werken in China, zijn medewerking aan de
‘ontdekking’ van de Sinanthropus (die Teilhard en zijn Pekinese vrienden ‘Nelly’
doopten), zijn methodisch onderzoek in de gevaarlijke Ordos-hoogvlakte en de vallei
van de Gele Rivier, zijn fanatieke geologische arbeid in de grote ‘oversteek’ van
China met de ‘Croisière Jaune’, van de firma Citroën, dat heel concrete werk gaf
Teilhard waarachtig wel het recht op een eigen conceptie over het betrekkelijke van
het onderscheid leven/levenloos, over de evolutie van het levende die al begonnen
is bij de ‘inerte’ materie... die Teilhard dan ook niet als inert ziet, maar die hij
consequent aanduidt als le Weltstoff.
Le Weltstoff... al, zij het ook nog maar in geringe mate, ‘bezield’? Wég dualisme,
wég antithese tussen geest en stof. Voor mij helemaal te aanvaarden, maar voor het
orthodoxe christendom ten enenmale verwerpelijk!
Volgens Teilhard moet die ontwikkeling vanuit de Weltstoff verder worden
doorgetrokken tot in de toppen van het rijk van de geest (de Noösfeer), waarvan
Teilhard een duidelijke aanzet ziet in dingen die wij als ‘banaal’ ervaren: de moderne
mondiale communicatie, de media, de werveling van atomen, electronen en neutronen
als in de ‘cyclotron’ die hij in de universiteit van Berkeley heeft aanschouwd. Televisie
- cybernetica - chips - satellieten - alles nog in een experimenteel stadium - maar
Teilhard zag in dat alles de convergentie die hij als we-

Marinus van der Goes van Naters, Met en tegen de tijd

296
zenlijk beschouwde voor de overgang naar de Noösfeer. Het begrip ‘convergentie’
speelt zo'n grote rol, ook in Teilhards maatschappijbeeld, dat hij ongetwijfeld accoord
zou zijn gegaan met het gebruik dat Jan Tinbergen van die term maakt: het (ondanks
alles) naar elkaar toe groeien van de westerse postkapitalistische en presocialistische
samenleving, en die van de - nu nog met haar steeds talrijker dissidenten worstelende
- communistische wereld.
Teilhard heeft nog geen kennis kunnen nemen van de ontdekking van het
recombinent DNA (de zeer complexe verbinding, die plotselinge genetische
veranderingen kan teweegbrengen). Maar na het beschouwen van de cyclotron van
Berkeley heeft hij die doorbraak voorzien. In een brief van juli 1952 schrijft hij (en
mijn slechte vertaling moet maar weer naar de commentaren van dit boek verhuizen):
‘En regardant ces extraordinaires produits de la “Noosphère”, je n'ai pu m'empêcher
de songer que demain, sans doute, ce sont des moyens de cet ordre qu'emploiera,
pour contrôler la Vie, la nouvelle Biologie.’296 Deze conceptie vindt dan haar
verlenging in de maatschappijwetenschap: ‘l'Unité organique de l'Humanité, un degré
supérieur du Réel.’
Als deze biologisch-filosofische weergave van Teilhards gedachten - en die van
zijn voorgangers en opvolgers - troebel of vervelend wordt gevonden, ligt dat aan
mij. Ik ben er dan niet in geslaagd, uit te leggen, waaróm ik deze materie zo
ongelooflijk attractief vind. Overigens zullen er stellig critische filosofen/biologen
zijn, die zullen zeggen ‘Van der Goes heeft er maar de helft van begrepen.’ Ze zullen
zeker gelijk hebben. Wel geloof ik, dat dit dan de bovenste helft is.
Overeenkomstige biologisch-organische gedachten vinden we bij Julian Huxley: ‘A
more rigid force, than had hitherto been suspected, might inhere in the comparison
between State and Organism.’
Ik kan niet anders doen dan steeds daarop terugkomen, omdat dit probleem zestig
jaar mijn juridische denkleven heeft bepaald.
Victor Westhoff, die ik al meermalen heb genoemd, heeft in zijn inaugurele rede
als wezenstrek van de plantensociologie/ecologie het feit genoemd, dat deze
samenlevingen ‘blijken
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kenmerken te bezitten die niet kunnen worden voorspeld op grond van de
eigenschappen der soorten waaruit zij bestaan. Ze moeten derhalve worden geacht
te behoren tot een hoger organisatieniveau dan het individu.’
Ik geloof dat hiermee de bewijslast is omgedraaid: wij hoeven niet te bewijzen
dat dit voor de mensensamenleving ook geldt; men moet maar aantonen dat dit voor
de mensenmaatschappij in haar verschillende structuren: staat, Europese
Gemeenschap, enzovoort niet opgaat...
Ik heb dus, als gezegd, de weg teruggevonden naar de histoloog/bioloog Oscar
Hertwig die al in 1922 zijn boek heeft geschreven: Der Staat als Organisnzus. Maar
men kan nóg verder teruggaan tot Auguste Comte en Herbert Spencer. Men kan ook
de lijn doortrekken naar ‘organische’ institutionalisten als Jean Monnet en W.
Friedmann.
Maar overal wordt het duidelijk dat de staat geen absoluut en onveranderlijk - en
vooral ook geen optimaal - gegeven is!
Voor mij is er dus niets ‘natuurlijker’ dan dat, voor de vele bemoeiingen die een
staat te boven gaan, een supranationaal lichaam - voor óns: Europa - het beheer
overneemt. Dit dus te zamen met anderen, op gelijke voet en op een redelijke, niet
alleen maar rekenkundig-proportionele, manier. We kunnen dus - zo gezien - naast
de term plantengezelschap dan plaatsen: statengezelschap... en ook hierop is dan het
citaat van Westhoff weer toepasselijk.
In dit stuk ‘Noösfeer’ moeten wij dan zelf zorg dragen voor goede instituties; dat
wil zeggen die zorg wordt dan overgelaten aan dát stuk natuur (‘spirituele’ natuur...
maar dat is het, zij het ook in veel zwakkere mate, van den beginne af geweest), dat
wij zélf vormen. Niemand is daarvoor verantwoordelijk dan wij zelf. En tot nu toe
hebben wij - sinds het Europa van 1952 - het er niet zo daverend goed afgebracht.
Maar in ons, in onze maatschappij, werken ook de krachten van regeneratie.
Tenslotte is de mensheid nog jong.

Eindnoten:
264 Europese Kernmacht. Mijn verhaal hierover is ‘ex tunc’, d.w.z. gezien zoals het probleem er
tóen bij lag. Door Nixon - en CIA-schandalen daarná - heeft enerzijds een groter europees
zelfdoen nog meer zin; anderzijds weten we veel meer over de gevaren van proliferatie/escalatie.
273 Een laatste bedrijf van de Schrootzaak - maar je weet het nooit! - speelde zich in 1979 in den
Haag af. Worms had zich voor een ‘symbolische’ schadevergoeding tot de
Verzoekschriften-commissie van de Tweede Kamer gewend. Die commissie heeft als een ware
Ombudsman de zaak onderzocht en uitgesproken, dat de Hoge Autoriteit toen inderdaad in deze
zaak in gebreke was gebleven, doch dat de heer Worms door zijn actie de EGKS - en ook
Nederland - ‘miljoenen guldens heeft bespaard’. De Kamer zèlf bevestigde de uitspraak, dat
Worms althans een gedeelte van de door de boycot geleden schade vergoed diende te krijgen.
En zo is het gebeurd. Maar dat heeft dan wèl twintig jaar geduurd...
278 Tutsi en Hutu. De Tutsi - romantisch uitziende maar soms nogal luie figuren; zoiets als de Masaï
in Kenya - hadden altijd een negen maal grotere Hutu-bevolking beheerst... en soms
geterroriseerd. Sinds 1959 - het is een boeiend verhaal, hóe dat toen toeging - waren de Hutu
(Bantoe-bevolking) aan de macht.
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280 ‘Arbre voyageur’: een ‘reizigers-palm’: óf omdat hij je, als je naar de plaatsing van de bladeren
keek, de weg wees, óf omdat er enorm veel water uitkwam, als de reizigers versmachtten van
de dorst.
282 Het motto van mijn tweede college zou je het best zó kunnen weergeven: Raymond Poincaré:
‘Het eeuwige droombeeld van ons mensen is, te proberen om in de grondwetten de perfectie
neer te leggen die er in ons zèlf niet is.’
290 Telegram van Adenauer: ‘Ich beglückwünsche Sie zu der Verleihung des Van Tienhovenpreises.
In hohem Masse ist es Ihrem Wirken zu verdanken, dass sich der Europarat die Zielsetzungen
des Naturschutzes zu eigen gemacht hat.
Ich freue mich, dass der Gedanke des Naturschutzes damit auch auf europäïscher Ebene
Anerkennung gefunden hat. Ich bedauere, an dem Festakt nicht teilnehmen zu können und
wünsche Ihnen bei Ihrem ferneren Wirken weitere gute Erfolge. Adenauer-Bundeskanzler.’
291 ‘Genen-pools’: natuurlijke opslagplaatsen van erfelijk materiaal.
294 De ‘ontdekte’ brief van Teilhard aan Prof. Monod: ‘Het Christendom zoals men het ons
hardnekkig blijft voorhouden, dekt niet meer onze conceptie van het kosmische wordingsproces
van het Heelal.’
296 Uit deze brief van Teilhard: ‘Toen ik keek naar deze uitzonderlijke producten van de Noösfeer,
kon ik niet nalaten er over te peinzen, hoe, morgen, soortgelijke bestanddelen zullen worden
gebruikt - om het Leven te kunnen beheersen, en wel door de Nieuwe Biologie.’
De gedachte van Huxley: ‘een kracht van een meer doordringend vermogen dan wij ons tot nu
toe konden voorstellen, zou zich wel eens kunnen opdringen in de relatie tussen Staat en
Organisme.’
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[Bijlagen]
[16 Februari 1955]
M. v.d. Goes van Naters.
Konijnenlaan 49, Wassenaar, 16 Februari 1955
De Heer S. de Wolff,
Stadionkade 21, Amsterdam
Beste de Wolff,
Het speet me, dat we indertijd niet contact konden hebben - waarvan ik mij veel
had voorgesteld - ter gelegenheid van het bezoek van Benedikt Kautsky. Ik kreeg
later nog een bijzonder aardige brief van hem.
Ik schrijf je nu, om te protesteren tegen de Epiloog van je Biografie, die ik zo juist
uitlas. Het is een eigenaardig soort masochisme, zich te verlustigen in het feit dat
men vergeten is, of spoedig zijn zal (een verdrongen onsterfelijkheidscomplex?).
Vooral, als het eenvoudig niet waar is. Maar daarover dadelijk.
Het is een treffend boekje. De schoolherinneringen doen mij verbaasd staan: ik
kwam in 1913 op het Nijmeegse Gymnasium, en toen was ‘de Hip’ daar al, en werd
geplaagd. Had die man dat toen al ten minste 23 jaar bij jullie in Sneek, en elders,
uitgehouden?
Wat mij zo opvalt (met een zekere jalouzie) is, hoe bij de ‘bewuste’ Joden de
klassieke Oudheid toch méér ‘in de familie’ is, dan b.v. bij mij, die mij ′s Zondags
nog af en toe met Hermeneus en rechtstreeks met de Latijnse dichters bezig houd.
Het is bij jullie bijna ‘Oom’ Flavius Josephus en dus ‘collega’ Strabo. (Bij Marx was
dit: Epicurus; bij Lassalle: - eigenlijk rechtlijniger dan Marx -: Democritus).
Dit is mij ook zo opgevallen bij een auteur, die ik als zodanig vereer: Julien Benda
(Délice d'Eleuthère en vooral: La Jeunesse d'un Clerc). Dit brengt me op een ander
punt: wat merkwaardig, dat jouw generatie zó sterk Duits georiënteerd is, in haar
litteratuur-keuze! Misschien werd dit in de hand gewerkt door de ongegeneerde
wijze, waarop én Marx én Engels het wetenschappelijk socialisme voor het
‘Deutschtum’ hebben gemonopoliseerd. (Zie b.v. Marx Narede bij de 2e uitgave van
‘Das Kapital’, nog sterker: Engels in het Voorwoord van ‘Utopie zur Wissenschaft’,
Ie uitgave.) Was het terecht? Is het terecht? Jij noemt Jean Jaurès maar één keer, in
het befaamde debat Bebel/Jaurès, maar het is blijkbaar toen niet in je opgekomen,
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dat het standpunt-Bebel wel historisch bepaald was door de positie van de Duitse
arbeidersklasse, toen, maar ook daardoor... historisch beperkt was. Heb je ooit later
het wetenschappelijke en politieke œuvre van Jaurès en van Léon Blum op je laten
inwerken?
Wat de huidige Marx-studie aangaat: ik krijg zo juist de Januari-aflevering van
de ‘Revue Socialiste’ thuis, en die opent met een artikel van jouw senior Bracke (hij
is 93) over Kautsky en dan één van Maximilien Rubel over Kautsky′s Magnum Opus:
‘Die materialistische Geschichtsauffassung’. Wou jij nu heus beweren, dat het
Marxisme nu dood is?
Voor mijn internationale en supra-nationale taak heb ik, uiteraard, eerst door
Lassalle heen moeten gaan. (Zie mijn proefschrift.) Daarna ben ik teruggekomen tot
de betrekkelijkheid, en voor vele maatschappelijke functies tijdelijkheid, van de
Staat. Al heeft Marx die ‘overbodigheid’ van de Staat anders gezien, zijn relativering
van de Staatsmachinerie is toch voor mij uiterst belangrijk geweest. Ik gaf hiervan
publiekelijk rekenschap als inleider op het eerste Congres van de (her-opgerichte)
Internationale in Frankfurt, in 1951. Ik geloof, dat onze vrienden, hier, het toen
lichtelijk zwaar en theoretisch vonden, maar deze rekenschap leek me nu juist bij
deze heroprichting (weder-geboorte is helaas een te mooi woord) wel op haar plaats.
Voor de curiositeit stuur ik je hierbij mijn op één na laatste exemplaar toe. (T.a.v.
de Europese opbouw is het allang achterhaald; ten goede en ten kwade.)
Wat dus blijft, is de vorming en scholing. Jóu behoef ik niet te zeggen, hoe
beslissend die is. En nu je Epiloog. Wat Nederland betreft, heb jij in die scholing
voor een hele generatie toch een onuitwisbare rol gespeeld. Zeker, we hebben in de
goede dagen van de Socialistische Gids wel eens gegrinnikt over zonnevlekken, en
zo, maar dat hebben we in 1929 toch bepaald wel afgeleerd! En aangezien zelfs een
materialist blijkbaar toch wel tuk is op een klein beetje onsterfelijkheid, moge het je
gerust stellen, dat jij tot dat minieme groepje denkers behoort, die daarvan verzekerd
zijn.
Met hartelijke groet,
(w.g.) M. van der Goes van Naters.
Bijlage
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[23 Februari 1955]
S. de Wolff
Stadionkade 21 hs, Amsterdam-z.
Telefoon 29975
23 Februari 1955
De Weledelgestr. Heer
Jhr. Mr. M. v.d. Goes van Naters,
Konijnenlaan 49, Wassenaar
Beste v.d. Goes van Naters,
Je brief d.d. 16 Februari was voor mij een aangename verrassing en wees er zeker
van, dat de waardering voor mij, die uit deze brief spreekt, mij veel goed heeft gedaan.
Daarom debatteer ik niet met je in mijn antwoord. Alleen één ding wil ik recht
zetten. In mijn epiloog komt geen verdrongen onsterfelijkheidscomplex tot uiting.
Integendeel, als je het nog eens overleest, zal je zien, dat ik geloof, dat ik in de
toekomst - de enige onsterfelijkheid, die mij interesseert - meer gewaardeerd zal
worden dan thans. Al sla ik hetgeen ik gepresteerd heb minder hoog aan dan jij het
doet in de slotregels van je schrijven.
En verder je referaat over het socialisme en de eenheid van Europa heb ik met
grote aandacht en hier en daar zelfs met zeer grote instemming gelezen.
Voor je brief en je referaat ben ik je ten zeerste dankbaar.
Met hartelijke groeten,
t.t.
S. de Wolff.
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[4 juli 1930]
Dr. F.M. Wibaut lb/>H. Waldeck-Pyrmontlaan, Amsterdam, 4 juli 1930
Aan den Heer Mr. H. van der Goes Naeters,
Nymegen
Waarde Partygenoot,
Myn dank voor de toezending van Uw proefschrift. Ik heb er al een paar uur in
zitten bladeren en lezen; gelezen heb ik het begin en het slot. Het zou voor my zeer
aantrekkelyk zyn, in een uitvoerige gedachtenwisseling met U te treden, waarby
voorop zou staan myn vaste overtuiging, dat wy elkander niet zouden overtuigen.
Want er ligt tusschen Uw opvatting van den opbouw der socialistische samenleving
en de myne een afgrond, dezelfde afgrond, die sedert 1907 Troelstra en my op dit
gebied gescheiden heeft gehouden.
Maar dat zou niet beletten, dat onze polemiek voor een zeker aantal lezers
verhelderend zou kunnen zyn. Evenwel, ik heb voorloopig geen tyd er aan te beginnen.
Ik hoop dien tyd nog wel eens te vinden, maar wanneer weet ik niet.
Ontvang intusschen met Uw vrouw myn hartelyke gelukwenschen met Uw
aanstaande promotie. Myn indruk is, dat Uw proefschrift een stevig stuk werk is.
Met besten groet,
F.M. Wibaut.
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[Nieuwe organen]
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(Argumenten: In Tenebris)
Het autonome leven is voor ons onkenbaar; wij kunnen er niet in komen zonder het
leven op te heffen.
In het leven is continuïteit en eigen innerlijk verband; de vraag naar de oorsprong
heeft geen zin; deze kan evenmin worden gekend als het leven zelf; voor het leven
is doel bepalender dan herkomst.
Wij kunnen niet aangeven, wat oorzaak en wat gevolg is; immers: wij konden geen
opening vinden om het leven binnen te komen.
De evolutie bestaat feitelijk - maar de menselijke vormen waren en zijn geïnvolueerd
in het begrip ‘mens’; dit begrip is primair (Bolk, Hersenen en Cultuur: ‘In het
oerorganisme lag reeds de noodzakelijkheid besloten der menswording’)

In Tenebris
Elk leven vormt een eigen rijk. Betreden
Kunt ge zijn landen slechts door wrede scheur
- Een gaaf gespannen bol verdraagt geen deur Maar vóór uw komst is ′t leven weggegleden.
Elk leven houdt zijn eigen zekerheden.
Eeuwig doorschoten met een vaste kleur
Gespannen vraag naar herkomst stelt te leur:
Bestemming wortelt niet in het verleden.
Beweging: eerst door aderklop van ′t bloed,
Of vaart van bloed ná felle oerbeweging?
De vraag blijft vraag; toegang is ons ontzegd.
Na dier ziet mens het licht; maar weet dit goed:
De mens is daar, vóór dier en plant en leeg ding.
In alle aanvang is ′t Begrip gelegd!
M. v.d. G. v. N.
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[19 Februari 1971]
(Mr. Mohamad Roem)
Pekalongan, 19 Februari 1971
Lieve Anneke en Beste Marinus,
Dat was een heel hartelijke brief, die wij van jullie kregen. Wij hebben net het
Dagboek gekregen.* Toen ik de vorige maand Mevrouw Sjahrir ontmoette zei ze,
dat ze ′t ook al heeft gekregen. Nu zit ik deze laatste dagen alsmaar in dat dagboek
te lezen. Het laat me niet los.
Ik ben erg blij, dat het bij zijn leven nog is verschenen en niet ‘na zijn dood’, zoals
ik het in het boek van Mr. Smit heb gelezen. Volgens mij ligt het niet alleen in de
motie Romme-Van der Goes maar de geest die er bestond. After all: jij bent toch
zeker een geestverwant van Schermerhorn. Maar niet van Beel, Romme, Mook en
anderen.
Het was de geest, die ‘Linggadjati’ niet zo kon uitvoeren, dat wij nader tot elkaar
kwamen, maar juist verder van elkaar. Een basisovereenkomst en een motie zijn
tenslotte maar verklaringen op papier. Maar ik voelde dat na de ondertekening wij
hoe langer hoe meer van elkaar verwijderden.
En nu ik zo de dingen weer bekijk, dan zie ik het zo: De Commissie-Generaal en
de Indonesische delegatie, dat wil zeggen de personen (ik weet eigenlijk niet, waar
Van Mook staat) zijn nader tot elkaar gekomen, zodat ze voor enige tijd van hart tot
hart hebben gesproken. En zo dicht, dat ze ver zijn komen te staan van een deel van
hun respectievelijke volken. Laat mij het zo zeggen, Schermerhorn staat dichter bij
Sjahrir dan Schermerhorn-Romme of Schermerhorn-Beel of Sassen. Aan de andere
kant Sjahrir-Schermerhorn is dichter dan Sjahrir-Tan Malaka of Ali Sastroamidjojo.
Wij hadden aan ieders kant dezelfde moelijkheden. Alleen zeiden de Nederlanders,
dat wij onze extremisten niet de baas waren. De commissie-generaal of eigenlijk de
Nederlandse Regering was de Nederlandsche extremisten ook niet de baas. Daarom
moest Linggadjati worden aangekleed. Ik heb eens in een lezing voor de Djakartese
Kunstraad gezegd: Aan beide kanten zaten extremisten, in de zin dat ze zeer extreem
waren

*

‘Het Dagboek van Schermerhorn’ (1970)
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in hun eisen. Aan de Indonesische kant Tan Malaka die eiste: Eerst de Hollandsche
troepen weg, dan pas praten. Dat is onmogelijk. Aan Nederlandsche kant niemand
minder dan de GG van Starkenborg Stachhouwer, die eiste: Eerst het Nederlandsch
Indisch gezag herstellen, dan pas praten. Dit is evengoed onmogelijk. Dat zijn de
zeer extremen, en de meesten zijn daar tussen in.
En al is Stachhouwer afgetreden, hij is door zijn moedige en edele houding een
zeer gerespecteerde man in Holland. En dus is zijn invloed waarschijnlijk nog zeer
groot in die tijd.
Bij de herdenking van Sjahrir in Schiphol zei Schermerhorn: Shahrir had gelijk.
Hij wilde eigenlijk zeggen Schermerhorn had gelijk. Als Linggadjati prompt en niet
weifelend was uitgevoerd, dan hadden wij het wantrouwen beetje bij beetje kunnen
overwinnen. Maar de PVDA was in de minderheid, evenals zij in Indonesia, die voor
Linggadjati waren. Door de aankleding kregen de twijfelden juist wantrouwen.
In dat dagboek las ik een gesprek tussen Schermerhorn en Hadji Salim, waarbij
de laatste gezegd heeft: Elk Volk wil, goed of kwaad, toch eens de ervaring van de
vrijheid beleven. Dit slaat ook daarop, wat de Indonesiërs betreft.
Mijn vrouw en ik zijn sinds een half jaar in Pekalongan, d.i. een plaats in M. Java
waar ik mijn lagere schooljaren heb doorgebracht, om mijn boek af te maken.
Onze 2 kinderen zijn beide al getrouwd. De eerste heeft 2 kinderen en de laatste
een. Om hen te zien gaan wij nogal vaak naar Djakarta.
Heel prettig te horen dat jullie na het pensioen toch nog heel actief zijn voor de
ontwikkelende landen. Laat het nog heel lang aanhouden. Vaak verlangen we toch
weer Holland te zien.
In het verleden is het enige malen gebeurd, zonder dat wij eigenlijk opzettelijk er
een plan voor hebben gemaakt. Waarom zou het niet eens weer kunnen gebeuren?
Ontvangt jullie beiden onze heel hartelijke groeten.
Steeds je
Mohamad Roem.
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Brief van A. Roland Holst (zie p. 264)
Donderdag
Zeer geachte Heer van der Goes van Naters.
Pas vandaag kwam ik er toe Uw ‘Colloque’ geheel in te zien. Hoewel ik politiek
vrijwel een luchtledig ben en - in tegenstelling tot de meesten - van meening blijf,
dat de Historie de politiek bepaalt, en niet omgekeerd - kon ik Uw betoog, geloof ik,
toch wel vrij goed volgen. Al dadelijk trof mij de term ‘le Caractère dynamique de
la Communauté européenne’ - en niet minder, Uw beroep op Teilhard de Chardin.
Moge Uw geloof in ‘le succès de l'institutionnalisme’ bewaarheid worden.
Ik moet bekennen, dat ik een groot ontzag heb voor de Onverstoorbaarheid van
de Gaulle - maar ik zie wel in, dat deze Jean d'Arc een groot gevaar kan worden voor
la doulce France... en ik begrijp, dat men hem nog net bijtijds een Spaak in zijn wiel
wil steken.
Het citaat uit Horatius is prachtig! Met groot genoegen denk ik terug aan onze
ontmoeting, door mijn voortreffelijken Burgemeester, in het Delftsche gedrang.
Met vriendelijken groet, en de
meeste hoogachting Uw A. Roland Holst.
Bergen N.H. 14-11-'63.

Toelichting v.d. Goes op deze brief.
Ik heb Adriaan Roland Holst maar één maal ontmoet - bij de begrafenis van Koningin
(‘Prinses’) Wilhelmina. Ik was daar als Kamerlid; hij als... bewonderaar van
Wilhelmina. (Zie b.v. zijn gedicht ‘Koningin Wilhelmina’ uit de bundel ‘Uitersten’,
1967.)
De burgemeester van Bergen N.H. bracht ons daar samen. Hoe is - na afloop - het
gesprek op ‘Europa’ gekomen? Ik was erg actief in het Europees Parlement - maar
er zal toch wel een directe aanleiding geweest zijn.
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In ieder geval heeft het gesprek gelopen over de ‘bronnen’ en de essentie van Europa.
Waarschijnlijk hebben wij het gehad over ‘Tempel en Kruis’ van Marsman. (Marsman
lag ‘goed’ bij R.H.: zie zijn gedicht ‘Ook Marsman’, in de bundel ‘Onderweg’; z.j.,
maar het moet 1940/41 geweest zijn.)
Ik heb R.H. toen toegezegd - en toegestuurd - de tekst van een lezing, die ik op
10 december 1962 in Montpellier had gehouden: ‘Europe - Méditerranée - Afrique:
aire de nouvelles relations humaines’. In het slot daarvan heb ik een Epode van
Horatius aangehaald, waarover R.H. dus schrijft, dat hij hem ‘prachtig’ vond.
Dit citaat heeft betrekking op het ‘avontuur’ van de jonge Europa, die door de
sterke witte stier wordt ontvoerd - en zich dan tegenover Venus over de gevolgen
beklaagt, met de volgende reactie van de Godin:
‘Uxor invicti Jovis esse nescis
mitte singultus, bene ferre magnam
disce fortunam; tua sectus orbis
nomina ducet’.

(Dit was toen door mij voorzien van de franse vertaling van René Gouast; ik geef
hieronder een nederlandse:
Zonder het te weten, ben je nu de vrouw van de onoverwonnen Jupiter.
houd dus maar op met snikken; je moet leren dit groot
fortuin waardig te dragen; een heel werelddeel
zal altijd je naam voeren.

De Historie, die de politiek bepaalt; de ‘dynamiek’ van de europese Gemeenschap;
de houding tegenover de ‘evolutionist’ Teilhard de Chardin, het belang van de
Instituties... ik vond en vind dat heel verrassend, dat de soms als zo ‘der Welt
abhanden’ gedachte R.H. hierop zo positief reageerde.
Voor een later geslacht: de bewonderend-critische houding tegenover de Gaulle
wordt dus wat gecompenseerd door een zekere voldoening, dat hem een ‘Spaak’
(hoofdletter; Paul-Henri Spaak, Belgisch-europees staatsman) in het wiel is gestoken.
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