
Vervreemding in de moderne technische 
maatscappij 
Oorzaken en oplossingen 

Dit artikel is oorspronkelijk geschreven als bijdrage tot de discussies tussen 
marxistische en niet-marxistische humanisten in augustus 1969 te Hersegnovi, 
Joegoslavië. 

De huidige maatschappij wordt gekenmerkt door een revolutionaire ontwikke-
ling op wetenschappelijk en technisch gebied. Deze ontwikkeling is bepalend 
voor het karakter van het dagelijks leven, in ieder geval in de centra van maat-
schappelijke en culturele activiteit. Ongehoorde nieuwe mogelijkheden doen 
zich voor. Spanningen zowel op nationaal als op internationaal niveau nemen 
toe (al lijkt een totale kernwapenoorlog niet waarschijnlijk). Er is nu een over-
vloed van informatie die meestal ontmoedigend en pijnlijk is. Het is daarom 
niet verwonderlijk dat deze ontwikkeling de mens van vandaag in een ver-
vreemde wereld plaatst, waarin de traditionele gedragspatronen niet meer van 
toepassing zijn. Hij is zijn vertrouwde zekerheden in zijn betrekkingen met de 
samenleving kwijt en zoekt vergeefs naar zijn eigen identiteit. Dit vormt mis-
schien het meest fundamentele psychologische probleem van deze tijd. 
Ons culturele patroon verandert snel onder invloed van de moderne techniek. 
Tegenwoordig leven en werken er tien maal zoveel wetenschapsmensen als er 
ooit in de hele geschiedenis zijn geweest. Wij leven in een wereld van electro-
nica, automatie en organisatie. Het lijdt geen twijfel dat ons levenspatroon 
hier sterk door wordt beïnvloed, evenals door het onderwijs op ongekende 
schaal en het proces van fundamentele democratisering. Met het laatste wordt 
bedoeld het betrekken van steeds meer mensen bij een steeds groter gebied 
van menselijke bemoeienis. Dit houdt een steeds toenemende vrijheid van keu-
ze in, die een gestadig groeiende en vaak overweldigende verantwoordelijk-
heid met zich meebrengt. In zekere zin betekent dit alles dat wij werkelijk in 
een nieuwe wereld leven. 
Ons culturele klimaat wordt steeds meer beheerst door de wetenschappelijke 
en technische revolutie die plaats vindt. De meest opmerkelijke gevolgen hier-
van zijn de enorm in omvang toenemende industrialisatie, urbanisatie en wel-
vaart; en ook de sociale en geografische mobiliteit, en de mogelijkheden van 
communicatie. Bovendien worden wij geconfronteerd met een bevolkingsex-
plosie en daardoor ook met een onevenredig groot aantal jongeren. Zij worden 
— mede door de moderne informatiemedia — reeds vroeg en onverbloemd in 
aanraking gebracht met de problemen van vandaag. Tegelijkertijd is er een 
betrekkelijk hoog percentage oudere mensen die de snelle veranderingen in 
de samenleving nauwelijks kunnen bijhouden. Dit alles veroorzaakt bijzonder 
grote spanningen. 
Nog een aspect van de huidige situatie is de ongemene ontwikkeling van het 
doelbewuste ingrijpen, dat mogelijk wordt door de revolutionaire ontwikkeling 
van wetenschap en cybernetica. Maar de kennis die hiervoor vereist is, wordt 
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— zelfs in toenemende mate — een zaak van specialisten, zodat een gerecht-
vaardigde inspraak van de enkeling wordt belemmerd. Dit veroorzaakt een 
eigenaardige tegenstelling tussen een opmerkelijk toegenomen gevoel van ver-
antwoordelijkheid en een wijd verbreid gevoel van onmacht, dat juist uit deze 
verantwoordelijkheid voortspruit. Wij leven in een tijdperk van ongekende mo-
gelijkheden, maar staan tegelijkertijd ook aan ongehoorde gevaren bloot. Wij 
zijn in staat een veelbelovende ontwikkeling van de mensheid teweeg te bren-
gen, maar ook een verschrikkelijke, vernietigende catastrofe. Het hangt van 
onze vindingrijkheid en moed af, welke van deze twee mogelijkheden verwer-
kelijkt zal worden. 

Paradoxen van de techniek 
De moderne industrialisatie zet een stempel van verstedelijking op de gehele 
Westerse cultuur. En ook in andere delen van de wereld gebeurt dit in snel 
tempo. De voordelen van deze ontwikkeling zijn mobiliteit en informatie, maar 
het nadeel is de desintegratie van de samenleving in een onpersoonlijk stede-
lijk patroon. Deze desintegratie wordt nog geaccentueerd door de prestatie-
dwang in de westerse samenleving die naar voren komt in de eenzijdige waar-
dering voor schoolcijfers, diploma's, promoties, winstcapaciteit en intellectue-
le en artistieke uitzonderlijkheid. 
Door de welvaart — hoewel slecht verdeeld — wordt de onmiddellijke zorg 
om het bestaan en daarmee ook de behoefte aan zekerheid naar de achter-
grond geschoven. En dit brengt gevolgen met zich mee voor de culturele sta-
biliteit. De mobiliteit wordt steeds groter en er is voortdurend behoefte aan 
veranderingen. Maar waar betrekkelijke welvaart heerst en uitsluitend naar 
efficiency wordt gestreefd, dreigen verveling en conformisme te ontstaan. Ver-
veling leidt tot onverschilligheid tegenover het maatschappelijk leven en 
draagt bij tot een zucht naar romantiek en sensatie in de persoonlijke sfeer. 
Het conformisme van een één-dimensionale samenleving roept reacties op als 
de beweging van de hippies, die zich buiten de gevestigde orde opstellen en 
de rebellie tegen de maatschappelijke misstanden van nieuw links. 
De reeds eerder genoemde revolutionaire ontwikkelingen verschaffen veelbe-
lovende mogelijkheden voor welvaart en welzijn, voor mondigheid en zelfont-
plooiing. Maar de snelheid waarmee de veranderingen zich voltrekken, veroor-
zaakt veel verwarring en onzekerheid. De traditionele normen en gedrags-
regels zijn niet meer van toepassing; nieuwe ideeën en vormen moeten nog 
groeien of zijn nog niet echt aanvaard. Hierdoor neemt de onzekerheid van de 
oudere generaties toe, terwijl de jeugd meer tijd nodig heeft om volwassen te 
worden, naarmate de maatschappij ingewikkelder wordt. Enerzijds treffen wij 
aan verlangens zonder konkrete inhoud, onevenredigheid van doel en midde-
len, wantrouwen tegen een chaotische en ingewikkelde werkelijkheid; en an-
derzijds zien we een krampachtig vasthouden aan tastbare prestaties, angst 
voor verandering en vernieuwing, het verwarren van autoriteit en gezag. Hier 
begint de openbare kritiek een rol te spelen. Maar die zogenaamde schokken- 
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de maatschappijkritiek is vaak te zeer een functie van deze maatschappij zelf 
om nieuwe mogelijkheden in te leiden. De kritiek leidt tot verdere desintegra-
tie, vaak zonder enig uitgangspunt te bieden tot nieuwe integratie. 
Al deze ontwikkelingen gaan zo snel dat velen zich nauwelijks bewust zijn van 
de desintegratie van de traditionele wereld. Daardoor ontstaan vaak gevoe-
lens van frustratie. Maar ook overtuigde vernieuwers ondervinden frustratie 
wanneer de doelbewuste vernieuwing van de maatschappij achterblijft bij de 
culturele revolutie. Hierdoor wordt de verwarring vergroot en de communica-
tie belemmerd. De onvermijdelijke delegatie van bevoegdheden aan vertrou-
wenslieden komt op ieder terrein in botsing met de eisen van kritische mede-
zeggenschap. Maar critische medezeggenschap is alleen mogelijk op basis 
van communicatie; en waar kunnen wij zo'n basis vinden in onze uiterst tech-
nische maatschappij? 
Bovendien vereist de technische revolutie een meer omvattend organisato-
risch patroon dan ooit, en tegelijkertijd een zeer verregaande specialisatie die 
het mechanisme van de samenleving aan ons gezichtsveld onttrekt. De onder-
linge afhankelijkheid van technologie en organisatie in de huidige fase is een 
van de grondbegrippen waar deze beschouwing over gaat. Vooral de jonge-
ren voelen zich gevangen in een verstikkende organisatie, die hen verhindert 
de vrijheden te genieten, die juist door de techniek mogelijk worden gemaakt. 
Paradoxaal genoeg is het dus de techniek die hun ongelooflijke mogelijkheden 
verschaft en hen tegelijkertijd een organisatie oplegt die het gebruik van deze 
mogelijkheden belemmert. Deze organisatie, een noodzaak bij de gespeciali-
seerde technische ontwikkeling, heeft meestal zeer grote invloed op de kwa-
liteit van het menselijk leven. De moderne mens wordt zijn recht op medezeg-
genschap ontnomen, ook al is hij wegens zijn opleiding en mondigheid zeer 
wel in staat daar volledig gebruik van te maken. 
De mens van nu, en vooral de jeugd, voelt zich onzeker, wordt achterdochtig, 
aggressief en opstandig. Het is niet alleen de geest van establishment of bu-
reaucratie die typische kortsluitingen in de moderne samenleving veroorzaakt 
— hoewel deze inderdaad in vele gevallen een remmende factor kan zijn —
maar het zijn vooral de tegenstellingen in een overgeorganiseerde organisa-
torische en technische samenleving die bepaalde karakteristieke controver-
ses in de huidige situatie teweegbrengen. Desondanks is dit geen reden om 
wetenschap en techniek af te wijzen. Er is geen terug meer, zelfs al zouden we 
dat willen. De techniek is bovendien de basis van de welvaart en het zou hui-
chelachtig zijn die te verachten, ook al is de verdeling van de welvaart vaak 
onbevredigend en wordt er niet altijd zinvol gebruik van gemaakt. Desondanks 
is welvaart voorwaarde voor welzijn, dat wil zeggen voor gezondheid en 
mobiliteit en vrijheid van keuze, deelname aan cultuur, kortom voor een waar-
lijk menselijke ontwikkeling. Maar wetenschap, techniek en welvaart in hun 
huidige vorm onttrekken de mens aan de onmiddellijke relatie met de produc-
tie, andere mensen en zichzelf. Hier ligt de oorsprong van de opstandigheid 
van de jeugd en de onzekerheid van de volwassenen. Er is nauwelijks gele- 
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genheid voor speelsheid, voor spontaneïteit, voor hartelijkheid en creativiteit. 

Vervreemding Marx en het heden 
Dogmatische marxisten zullen zeggen dat dit nu precies de vervreemding is 
waar Marx over sprak. Maar er zijn enige bezwaren tegen deze zienswijze 

aan te voeren. Volgens Marx was de oorzaak van vervreemding het privaat-

bezit van de productiemiddelen, de arbeidsverdeling en de warenproductie. 
Dat moest afgeschaft worden door de productiemiddelen te socialiseren. 
Maar hoewel er van humanistisch standpunt uit veel voor een meer gesociali-
seerde maatschappij te zeggen valt, is het toch niet duidelijk wat socialisatie 
zou bijdragen tot de oplossing van het huidige probleem. De massaproductie, 
zij het met gewijzigde oogmerken, zou voortgaan; arbeidsverdeling, of beter 
gezegd rationalisatie en automatie, zijn onontkoombaar; en een gesocialiseerd 
productiemechanisme zou toch nog steeds een ver verwijderd productieappa-
raat blijven. Misschien zou socialisatie wel betere voorwaarden kunnen 

scheppen voor het opheffen van de vervreemding, maar het is niet erg duide-
lijk hoe de individuele producent zijn gevoel van vervreemding zou kwijtraken 
door middel van socialisatie op zichzelf. Dit blijkt ook wel uit de ontwikkeling in 

vele socialistische landen, zoals Marx reeds aangeduid had in sommige van 
zijn werken. 

De mens kan niet anders dan zijn ideeën naar buiten brengen en zijn aktivitei-
ten vorm geven in de werkelijkheid, zij het onder verschillende maatschappe-

lijke omstandigheden. Deze omstandigheden worden ten minste zo zeer be-
paald door de huidige technische en organisatorische ontwikkeling als door 
de bezitsverhoudingen. En het is vooral het huidige maatschappelijke mecha-
nisme dat de mens van zijn relatie tot de wereld en zichzelf berooft. De mo-
derne mens voelt zich vervreemd en alleen, en niet enkel in filosofische (exis-
tentiële) zin. Deze vervreemding is meer van sociale aard dan die bedoeld 
door het existentialisme, en meer van technische aard dan de vervreemding 
bedoeld in de traditionele marxistische leer; hij beheerst zowel marxistische 
als niet-marxistische landen. Het gaat niet alleen om de vervreemding van de 
mens als producent, maar vooral om de totale vervreemding van de 

mens in zijn maatschappelijke betrekkingen. Deze leidt tot een soort „ver-

enkeling-  die veel minder bewust is dan eenzaamheid of individualisme en die 
de individuele mens in een massamens verandert. Daardoor krijgt hij een ge-
voel van frustratie dat allengs ondragelijk wordt. Verenkeling is de hel. Niet 
de anderen, zoals Sartre zei, maar de vervreemde en verenkelde medemensen 
maken het leven onverdragelijk. 

Rebellie en levensfilosofie 
Deze ervaring veroorzaakt de heftige rebellie van volkeren, rassen, jongeren, 
intellectuelen en kunstenaars, die zich overal in de samenleving voordoet. 
Natuurlijk wordt deze rebellie versterkt door allerlei onbillijke productiever-
houdingen en onrechtvaardige maatschappelijke patronen, maar dit probleem 
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kan niet opgelost worden door alleen economische veranderingen van de 

maatschappij. Er is ook een culturele revolutie aan de gang en er moet even- 

zeer gereageerd worden op de culturele uitdaging als op de tegenstrijdighe- 

den in de samenleving zelf. Doordat de moderne mens steeds meer onderwijs 

en informatie via de massamedia ontvangt, begint hij zich los te maken van 

conventioneel en absoluut denken en gedrag. Maar dat betekent nog niet dat 

hij nu in staat is zin aan zijn leven te geven of dat hij er in slaagt inhoud te 

geven aan nieuwe maatschappijvormen. Daarvoor zal hij zijn ervaringen moe-

ten verwerken op zulk een wijze dat ze zinvol bijdragen tot de uitoefening van 

de medezeggenschap. 

Daarom is er een moderne levensfilosofie nodig die die overvloed van infor-

matie hanteerbaar maakt en die perspectieven biedt voor de emotionele ver-

langens, en daardoor tot critische en creatieve activiteit inspireert. Een derge-

lijke filosofie zou geen recepten of technieken moeten geven, maar een be-

paalde richting aanduiden. Dat zou tot een zinvolle „praxis" leiden. En met 

praxis worden niet zozeer definitieve doeleinden bedoeld, maar meer midde-

len en methoden. Het gaat er om de menselijkheid te versterken door middel 

van concrete vormen van denken en leven. Want het is niet moeilijk verheven 

idealen aan te geven; het probleem is juist om humane middelen aan te wijzen 

die geschikt en bevredigend zijn. Daarvoor is niet alleen mondigheid van de 

enkeling nodig, maar ook volwassenheid, en in volwassenheid wordt besef 

van de betekenis van beslissingen verondersteld. 
Bij opleidingen, speciaal vakopleidingen, wordt vaak gesproken over „pro-

blem-solving methods", methoden om problemen op te lossen. Want in een 

snel veranderende wereld kan men nu eenmaal geen kennis overdragen die 

over tien, twintig jaar wanneer de leerling die nodig heeft, nog van toepassing 

is. Wat hij wel moet leren is hoe hij de kennis, vaardigheid en teamgeest kan 

verwerven, die hij dan nodig heeft om zijn problemen op te lossen. Na de 

basisopleiding moeten de methoden voor het oplossen van problemen geleerd 

worden. Dit geldt ook voor de levensovertuiging. Het is onmogelijk een recept 

te geven dat bruikbaar is voor alle situaties in een voortdurend veranderende 

wereld. Maar wel kunnen er methoden voor het oplossen van problemen wor-

den aangegeven. De humanistische methode is die van openheid voor alle 

beschikbare kennis van mens en maatschappij, en is er op gericht deze kennis 

te gebruiken om als volwassen mensen samen te kunnen leven, en zo het leven 

de moeite waard te maken. 

In tegenstelling tot de grote godsdiensten levert het humanisme geen defini-

tieve antwoorden op fundamentele vragen. Maar wat heeft het dan wel te bie-

den op het gebied van doelgerichtheid? Allereerst moet het duidelijk zijn dat 

het humanisme niet de pretentie heeft een ander antwoord te geven op vra-

gen die door de traditionele godsdiensten worden gesteld, maar het stelt an-

dere vragen. De mens geeft vorm aan de wereld waarin hij leeft met behulp 

van zijn verwachtingen en ideeën, en door de wijze waarop hij zijn ervaringen 

interpreteert en hanteert. De humanist is niet een christen, ontdaan van zijn 
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christelijke verwachtingen en houdingen; hij heeft een andere benaderings-
wijze. Hij denkt niet in termen van zonde en verlossing, lijden en heil. 
Natuurlijk kan de humanist het bestaan van kwaad, leed en dood niet ontken-
nen, maar hij beschouwt ze als de natuurlijke keerzijde van zijn verlangens. 
Zoals een schilderij ondenkbaar is zonder de ondergrond waarop het aange-
bracht is, zo is al onze ervaring niet alleen verweven met de bedreigingen van 
het menselijk bestaan maar zij wordt daar juist door voortgebracht. Het is wat 
het is door zijn hachelijk karakter. Het humanisme biedt dan ook geen andere 
zekerheid in plaats van de zekerheid van het evangelie, noch een andere ge-
borgenheid in plaats van de geborgenheid in God, noch een ander einddoel 
in plaats van de eeuwige zaligheid. Het humanisme veronderstelt eenvoudig-
weg de mogelijkheid van een zinvol leven met vallen en opstaan, met geen 
andere waarborg dan het onuitblusbare streven van de mens, en zonder enige 
bovennatuurlijke doeleinden. Volgens de humanistische opvatting is het doel 
van het leven in dat leven zelf gelegen. 
Alle soorten van humanisme steunen in hun benadering van de werkelijkheid 
op natuurlijke en sociale gegevens, zonder uit te gaan van een kosmische 
geest of bedoeling. Zij beschouwen de menselijke waarden als beslissend. 
Bovendien streven de humanisten, in moderne gedaante, er niet alleen naar de 
mens en de wereld op een menselijke wijze te interpreteren, maar ook om een 
basis voor het menselijk bestaan te verschaffen die ten volle aan de mense-
lijke behoeften in het dagelijkse leven tegemoet komt. Hoe zullen we dat 
doen? Dat wil zeggen, hoe zullen we een basis verschaffen voor het menselijk 
bestaan, waardoor de menselijke behoeften bevredigd kunnen worden? De 
moderne mens leeft in een nieuwe wereld waarin traditionele gedragspatronen 
niet meer van toepassing zijn. Dit maakt hem vaak onzeker en angstig, zelfs 
al is hij zich daarvan niet bewust. Hij kan nauwelijks bijdragen tot de zin van 
zijn bestaan in een vervreemde wereld. Maar het is niettemin een feit, zoals 
de psychologen aantonen, dat de mens een zinvol bestaan nodig heeft om een 
gezond leven te kunnen leiden. Maar waar moet hij die zin vandaan halen als 
hij op zichzelf wordt teruggeworpen? 

Ontsnapping aan de zelfmoord 
Men begint nu pas te beseffen wat de betekenis is van de woorden van 
Nietsche: God is dood en wij hebben hem gedood (door onze wereldlijke cul-
tuur). Dat was geen triomfkreet, zoals wel eens wordt aangenomen, maar een 
wanhoopskreet. Bestaat er nog onder en boven, voegde hij er aan toe; dat 
wil zeggen: heeft het leven nog enige zin? Want god was niet alleen de schep-
per van hemel en aarde, maar ook de waarborg voor de zin van het leven; hij 
waarborgde de zin van het bestaan, hetzij op aarde of in het hiernamaals. 
Maar de wereldlijke mens moet zelf zin aan zijn leven geven, en zelfs de mo-
derne christen met zijn god-is-dood theologie bevindt zich in dezelfde po-
sitie. Een humanist is evenwel iets anders dan een christen zonder god. Hier-
in ligt nu de ware uitdaging aan het humanisme: het beantwoorden van de 
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vraag naar de zin van het leven in de huidige situatie. Dit zal natuurlijk niet 
gemakkelijk zijn. Humanisten beschikken niet over automatische recepten of 
toverspreuken. Zij staan er op dat ieder zijn eigen problemen oplost en dat is 
ook de enige mogelijkheid, want het is niet een kwestie van woorden maar 
van persoonlijke ervaring. Desondanks kunnen humanisten wel zeggen waar 
en op welke wijze zij de zin van het leven denken te vinden. 
De moeilijkheid is inderdaad hoe het leven de moeite waard te maken. Dat is 
een kwestie van ervaring en overdenking. Er doen zich ervaringen in het leven 
voor die betekenis hebben zonder enig er buiten gelegen doel; daarbij denken 
we aan een concert, een toneelvoorstelling of gewoon een feest. Zij dienen 
geen enkel verder doel, maar hebben op zichzelf betekenis. Ze zijn de moeite 
waard omdat ze een bevredigend stuk ervaring opleveren. En op diezelfde 
manier zouden we naar een levenswijze kunnen zoeken die ook op zichzelf 
betekenis heeft. 
In deze opvatting van betekenis wordt een grote mate van creativiteit veron-
dersteld. En met creativiteit wordt niet zozeer de creativiteit van de weten-
schapsman of de kunstenaar bedoeld, maar meer de mogelijkheid die ieder-
een heeft om zijn capaciteiten te ontwikkelen in zijn persoonlijke leven en in 
de samenleving. Hierdoor wordt het zelfbewustzijn versterkt, wat een nood-
zakelijke voorwaarde is voor een zelfbestemming die betekenis aan het leven 
geeft. Want Fromm zegt terecht: „De egoïst houdt niet te veel van zichzelf, 
maar te weinig." Hij verwaarloost zijn eigen werkelijke waarde en probeert 
dit te compenseren met valse waarden. Maar er is nog een ander beslissend 
gezichtspunt op het menselijke bestaan: De verhouding van iemands creativi-
teit en zelfbeschikking tot die van zijn medemensen. Want zelfverwerkelijking 
betekent altijd de uitdrukking van eigen gevoelens, die op anderen gericht is. 
Zelfs de meest individualistische kunstenaar kan zich niet onttrekken aan de 
onvermijdelijke communicatie met anderen, die het kader verschaft voor men-
selijke activiteit. Solidariteit is dan ook de andere kracht in het leven die bete-
kenis aan het bestaan kan geven. Deze duidt op het fundamenteel sociale 
karakter van de mens. 
Creativiteit en medemenselijkheid, zelfbestemming en solidariteit, dat zijn 
richtlijnen voor de humanist, die hem in staat stellen de onzekerheden van 
het bestaan onder het oog te zien, te ontsnappen aan de zelfmoord, en een 
zinvol bestaan te leiden. Want zelfmoord is inderdaad het alternatief, als men 
de situatie van de mens ernstig neemt. Het is een kwestie van keuze. Maar 
wat is het nut van die keuze? Blijkbaar dat deze het leven betekenis geeft. 
Dat is een kwestie van ervaring, niet alleen van de enkeling maar van het ge-
hele mensdom. En wat is het antwoord van de ervaring? Volgens humanisten 
is dat het aanvaarden van de uitdaging van de werkelijkheid in verbondenheid 
met de wereld; creativiteit te samen met medemensen. Dit moet worden opge-
vat als een uitgangspunt van intermenselijke geldigheid. 
Echter, is zo iets niet aangeleerd? Maar men kan alleen maar aanleren waar-
op men aangelegd is, en men leert slechts wat in het cultuurpatroon de neer- 
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slag is van het streven en de oordelen van talloze generaties. De zelfverwer-
kelijking van de mens in verband met anderen is in staat zowel het persoon-
lijke bestaan te verrijken als een leidraad te verschaffen voor het samengaan 
met anderen in het persoonlijke en maatschappelijke leven. Ondanks de af- 
grond van verdriet, schuldgevoel, ziekte en ellende waar de mens vaak door- 
heen moet, kan zijn toewijding aan het leven het menselijk bestaan werkelijk 
de moeite waard maken. 

Uitdaging en antwoord 
Menselijk leven betekent leven in gemeenschap; menselijke prestaties zijn 
afhankelijk van de sociale cultuur. Omgekeerd is de maatschappij gehouden 
de voorwaarden te verschaffen voor het welzijn van zijn leden. Vooruitgang 
van de maatschappij is vooruitgang in vrijheid van keuze, dat wil zeggen dat 
meer mensen meer dingen kunnen doen of laten. En deze vrijheid staat uiter-
aard in nauw verband met rechtvaardigheid: het gelijke recht op keuze. Dit 
geldt eveneens voor de wereldsamenleving. Vandaar dat de humanist zich 
inzet voor onderontwikkelde gebieden, wereldorde en wereldvrede. Want de 
mensheid is niet een som van volkeren en rassen, maar een eenheid van 
mensen, wat een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle mensen voor alle 
mensen inhoudt. 
In een door vervreemding en verenkeling bepaalde situatie moet het duidelijk 
zijn in welke richting naar betekenis gezocht moet worden. Vervreemding 
daagt uit tot zelfbestemming, en verenkeling tot medemenselijkheid. Zelfbe-
stemming betekent het verwezenlijken van eigen mogelijkheden in een geest 
van zelfbewustzijn en moed, door gebruik te maken van ervaring en weten-
schap, en door een eigen weg uit te stippelen, samen met anderen. Dit laatste 
leidt als vanzelf tot een solidariteit, waarin tot uitdrukking komt dat de mens 
een sociaal wezen is. Door zijn persoonlijkheid te verwerkelijken, verwezen-
lijkt hij de mensheid als medemenselijkheid. Er bestaat geen ware zelfverwer-
kelijking, die niet gericht is op de ander. Enkeling en gemeenschap zijn onder-
ling afhankelijk. In deze zin zijn zelfbestemming en medemenselijkheid onver-
brekelijk met elkander verbonden begrippen. 
Bij deze zienswijze op waarlijk menselijk leven is een algemeen idee van de 
menselijke natuur verondersteld. Natuurlijk is het duidelijk dat het gedrag van 
de mens afhangt van zijn cultuurpatronen en maatschappelijke betrekkingen. 
Menselijke waarden wisselen naar plaats en tijd. Maar het is onmogelijk een 
leidraad voor een ontwikkeling van de mens en de samenleving te geven 
zonder uit te gaan van een grondpatroon van menselijkheid. Sartres opvatting 
van de mens als een volstrekt onbepaald wezen gaat gewoonweg niet op en is 
ook niet vol te houden als mensen over hun situatie spreken. Bovendien is er 
in een monistisch beeld van de mens als een eenheid van lichaam en geest 
geen plaats voor een fundamenteel indeterminisme. Iedereen zal erkennen dat 
het menselijk lichaam zich in zijn verschillende verschijningsvormen volgens 
een vast patroon ontwikkelt. Uit de monistische opvatting vloeit dan voort 
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dat de menselijke geest eveneens volgens een vast patroon tot ontwikkeling 

komt. Deze zienswijze impliceert niet het bestaan van eeuwige waarden, maar 

duidt op duurzame tendenties waar richtlijnen en zelfs normen uit afgeleid 
kunnen worden. 

Waarden zijn afkomstig van mensen. In iedere culturele en sociale samenhang 

zijn ze een uiting van de menselijke aard. Ze komen tot uitdrukking in de men-

selijke behoeften. En daardoor is er een fundamentele samenhang tussen een 

beschrijvend en een normatief beeld van de mens. Ieder oordeel over agres-

sie, verdrukking, vrijheid of samenwerking is gebaseerd op een normatief be-

grip en een beschrijvende analyse. Anders zou het niet meer uitdrukken dan 

een persoonlijke (of groeps) voorkeur en niet meer kunnen opleveren dan een 

basis voor rebellie en terreur. Maar werkelijk kritische oordelen vormen de ge-

meenschappelijke bodem voor discussie en verstandhouding en voor de ont-

wikkeling van creatieve kracht. Onder gelijke omstandigheden zijn waarden 

als zelfbestemming en solidariteit te prefereren, en dit houdt reeds een waar-

debepaling in van de menselijke natuur. De inspanning van de mensheid is in 

feite gericht op de verwerkelijking van deze waarden, en deze verwerkelijking 

is tegelijkertijd de toetsing van de opvatting die eraan ten grondslag ligt. Deze 

onderlinge samenhang is een kwestie van praxis. 

Inspraak en radikale verandering 
Het is evenwel niet voldoende om humanistische richtlijnen te formuleren; ze 

moeten ook verwerkelijkt worden. Dit vereist een verandering van de maat-

schappelijke patronen. Maar voor ingrijpende verandering moet men weten 

welke richting men uit wil. De vernieuwing van patronen is even noodzakelijk 

als het besef van wat er gebeuren moet. Dit besef en de maatschappelijke 

patronen ondersteunen elkaar. Daarom doet zich de vraag voor wat er bij-
voorbeeld gedaan kan worden bij de vorming, zowel van de jeugd als van 

volwassenen, ter bevordering van de volledige ontplooiing van de mens, opdat 

hij zich creatief kan verwerkelijken zowel in zijn werk als zijn vrije tijd, en be-

vredigend met anderen kan leven en samenwerken. Maar wij moeten ons ook 

afvragen wat er gedaan kan worden in fabrieken en kantoren, in overheids-

diensten, scholen en universiteiten, en in de maatschappij in het algemeen om 

het echte burgerschap in stand te houden en te herstellen zowel op professio-

neel als op politiek gebied. Hoe kunnen mondigheid en inspraak verwezenlijkt 

worden, zonder de structuur van een georganiseerde samenleving te door-
breken. 

Om misverstanden te voorkomen moeten we hier een onderscheid maken tus-

sen de onontbeerlijke structuren van iedere maatschappij in een bepaalde fase 

van ontwikkeling, en de inhoud van deze structuren onder bepaalde politieke 

en economische omstandigheden. Het is duidelijk dat een (technisch) hoog 

ontwikkelde maatschappij speciale organisatorische structuren vereist zon-

der welke hij eenvoudigweg niet kan functioneren. Maar er kunnen binnen de-

ze structuren ook onrechtvaardigheden of klasseverhoudingen bestaan die 
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niet noodzakelijk zijn voor het functioneren van die structuren of die zelfs een 
beletsel kunnen vormen voor het volledige gebruik van de mogelijkheden die 
deze structuren bieden. Daarom is een verandering van deze patronen zeer 
wel denkbaar, terwijl de structuur als een meer duurzame vorm van organisa-

tie kan en zelfs moet worden behouden. Om een eenvoudig voorbeeld te ge-
ven: de organisatie van het verkeer door middel van verkeersregels is een 

vereiste in iedere moderne stad, maar het patroon van het autobezit kan ge-
makkelijk veranderd worden zonder de verkeersstructuur te ontwrichten. 
We mogen niet uit het oog verliezen dat, hoe hoger een samenleving zich tech-

nisch-organisatorisch ontwikkeld heeft, des te catastrofaler een verstoring van 
zijn fundamentele structuren zou zijn. Voor een radicale maatschappijverande-
ring in hoog ontwikkelde landen is daarom creatieve actie nodig om zowel 
welvaart als democratie te waarborgen. In een organisatorische maatschappij 
is niets anders mogelijk dan organisatie van de ruimte voor werkelijke vrij-

heid en inspraak; dat wil zeggen dat men zorgvuldig aanwijst waar ieders in-
spraak en verantwoordelijkheid gewaarborgd en uitgeoefend kan worden. Dat 
is in de eerste plaats een kwestie van verkiezingen op basis van programma's, 
waarin mogelijkheden geboden moeten worden voor persoonlijke en sociale 
mondigheid en ontplooiing. Maar het is ook een kwestie van de grootst moge-
lijke inspraak op alle niveau's, dat wil zeggen gericht op zelfbestuur op ieder 

niveau binnen het patroon van de gehele maatschappij. 
Voor inspraak is mondigheid en volledige informatie nodig. Maar dit is alleen 
maar op grote schaal mogelijk op basis van vertegenwoordiging en critisch 
vertrouwen. Directe inspraak op alle niveau's door iedereen in alles leidt tot 
demagogie, tot anarchie en ten slotte tot dictatuur. Het berust op een mis-
verstand dat directe democratie ieders rechten zou waarborgen. Werkelijke 
inspraak van allen kan alleen maar verkregen worden via organisatie in kleine 
eenheden en wederzijdse verantwoordelijkheid van enkelingen en hun verte-
genwoordigers. Het kan alleen maar bevredigend functioneren binnen het ka-
der van structuren die de belangen van de samenleving als geheel waarbor-
gen. Anders zou het op zijn best leiden tot een corporatief systeem, waarin 
de onderlinge concurrentie van belangengroepen geïnstitutionaliseerd zou 
worden. Inspraak is geen eenvoudig recept, maar een voortdurend proces van 

zelfopvoeding, verduidelijking van doel en middelen, en creatieve actie. 
Onder deze voorwaarden echter, kan de inspraak de voornaamste progres-
sieve kracht in hoog ontwikkelde landen vormen. Een gewelddadige revolutie 
is daar in feite ondenkbaar zolang de stabiliteit van die samenlevingen niet 
door catastrofale gebeurtenissen verstoord wordt. Dit is precies wat Marcuse 
bedoelt met het één-dimensionale karakter van deze systemen die de subjec-
tieve behoeften zelfs van hun niet-bevoorrechte klassen bevredigen. Maar het 
is niet zo duidelijk hoe opstandige groepen desondanks die stabiliteit funda-
menteel zouden kunnen verstoren zolang de macht van de staat betrekkelijk 
ongeschokt is. De betrekkelijke vrijheid die deze groepen gegeven wordt is 
meer een symptoom van sterkte dan van zwakheid. Niettemin, als we het 
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woord revolutie reserveren voor gewelddadige opstand, moet men toch er-
kennen dat een radicale verandering van de maatschappij vereist is om de 
stagnatie op te heffen die zich kennelijk in de politieke ontwikkeling voordoet. 
En inspraak is de kracht waarmee de sociale patronen langzaam maar zeker 
veranderd kunnen worden. 
Inspraak verschaft zowel de middelen als het doel in dit proces. Er kan ver-
band gelegd worden tussen menselijke behoeften en humanistische ideeën. 
Door inspraak kunnen zelfbestuur en welzijn de overhand krijgen op efficien-
cy en welvaart, zonder echter de laatsten, als de basis van menselijke vooruit-
gang, te verstoren. Aldus kan zelfbestuur langzamerhand het accent en de 
richting van de sociale patronen veranderen op een werkelijk democratische 
wijze. Alleen in een revolutionaire periode doorbreekt zelfbestuur de structu-
ren van de maatschappij. Maar revoluties worden niet gemaakt; ze treden op 
als de flexibiliteit van de samenleving niet aan de eisen van de vooruitgang 
tegemoet komt. Hoe flexibeler de maatschappijstructuur, hoe meer vooruit-
gang er door hervorming kan worden tot stand gebracht, mits namelijk de 
kracht van de vooruitgang sterk genoeg is. Waar komt die kracht vandaan? 

Protest en idee 
Marx heeft gezegd dat de idee belachelijk wordt, als hij gescheiden is van 
materiële macht, en dat de idee materiële macht wordt, als hij greep op de 
massa krijgt. Dat gebeurt als de idee radicaal is, d.w.z. als de wortel der 
zaken waar het om gaat erdoor wordt blootgelegd. Als de huidige moeilijkhe-
den geworteld zijn in vervreemding en verenkeling, is de idee van zelfbestem-
ming en medemenselijkheid een radicaal antwoord. En wanneer krijgt de idee 
greep op, zo niet de massa, dan toch in ieder geval op brede kringen van de 
bevolking? Als de toestand van vervreemding en verenkeling onverdraaglijk 
wordt. Dat lijkt het nu te zijn wat er om ons heen gebeurt, getuige de protest-
bewegingen van kunstenaars, intellectuelen, studenten en jongeren. Hun be-
doelingen zijn niet altijd duidelijk. Heel vaak hebben zij zelfs geen nauwkeurig 
idee van wat hun doeleinden zijn. Bovendien zijn zij vaak extreem in hun me-
thoden. Maar het valt niet te ontkennen dat zij uitdrukking geven aan een diep 
gevoel van onvrede. Als de deelnemers aan bewegingen die zich over de ge-
hele wereld manifesteren, niet goed weten wat ze willen, ligt het op onze weg 
om te ontdekken welke krachten hen drijven. 
Het is onze taak een weg te wijzen in solidariteit met protest en kritiek waar 
die duiden op werkelijke tekortkomingen in onze samenleving. Solidariteit be-
tekent echter nog niet identificatie. Onze kracht wordt niet afgeleid van pro-
test en kritiek, maar van een besef van volwassenheid en identiteit. Dit bete-
kent niet dat zelfbewuste, volwassen mensen niet zouden protesteren tegen 
onrechtvaardigheid. Integendeel, maar de drijfveer tot hun actie is niet een 
houding van afweer. Hun protest is gebaseerd op hun opvatting omtrent de 
eisen die de menselijkheid stelt, en hun nee is bewust geworteld in hun ja. 
Men kan waarlijk niet volhouden dat er geen positieve ideeën ten grondslag 
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liggen aan de huidige protestbewegingen. Maar het is wel duidelijk dat ze 
meestal vaag en utopisch blijven. En daarom hebben protestbewegingen —
ook al zijn ze van veel belang bij het doorbreken van vaste patronen — de 
neiging zich negatief op te stellen tegenover alle sociale structuren en zouden 
ze gemakkelijk eerder anarchie (en als resultaat een conservatieve dictatuur) 
teweeg kunnen brengen, dan de vernieuwingen waarnaar we verlangen. 
De humanisten hebben daarom een speciale functie in solidariteit met al de-
genen die materieel of moreel schade lijden in de huidige samenleving. Het is 
helemaal niet academisch of utopisch om de menselijke waarden te accentue-
ren die de enige rechtvaardiging van iedere hervorming van de maatschappij 
leveren. En dan niet zozeer als ververwijderde doeleinden maar meer als on-
misbare middelen. De aard van de ware praxis is dat deze middelen en 
doel verenigt. Want een toekomstvisie heeft geen levensvatbaarheid als die 
niet verwerkelijkt wordt in de actie van vandaag. Het ligt daarom op onze weg 
om samenwerking, vindingrijkheid en begrip te bevorderen in een wedijve-
rende, destructieve en aggressieve wereld. De moderne mens kan nauwelijks 
enige zin ontwaren in een verwarrende maatschappij, die hem aan alle kanten 
benauwt. En hij behoeft juist een zinvol bestaan om gezond te kunnen leven. 
Het humanisme staat voor de taak bij te dragen tot een zinvolle praxis temid-
den van een gevaarlijke maar uitdagende wereld. 

J. P. van Praag 

Hersegnovi, Augustus 1969 

(Vert. uit het Engels door mevrouw J. W. F. Klein-v. Baumhauer). 



De autobiografie van Bertrand Russell 

Op 2 februari van dit jaar overleed Bertrand Russell. Met zijn dood is een ein-

de gekomen aan het uiterst bewogen leven van de ongetwijfeld roerigste en 

meest besproken filosoof van deze eeuw. Desmond MacCarthy, de briljante 

causeur, die de grote roman die men naar aller overtuiging van hem mocht 

verwachten, nooit zou schrijven — men leze de prachtige bladzijden die Leo-

nard Woolf in zijn autobiografie aan hem wijdt! — heeft dunkt me in een brief 

aan zijn vriend Bertie een profetische opmerking gemaakt. Sprekend over wat 

hem de voornaamste dreiging van de ouderdom lijkt: de langzaam groeiende 

onverschilligheid, zodat het je tenslotte eigenlijk niets meer schelen kan, gaat 

hij verder: „you can stilt care, for your power of feeling has always been 

stronger than mine." Dit ongewoon sterke vermogen to care and to feel is 

Russell tot het eind van zijn lang leven bijgebleven — hij is 97 jaar geworden 

— en het heeft hem gemaakt tot de erkende leider van praktisch elke bewe-

ging die zich ten doel stelt onrecht te voorkomen of te bestrijden. 

Deze geniale man is geboren uit ouders, aan wie men een zekere originaliteit 

ook niet kan ontzeggen. Zijn vader was Lord Amberley, leerling en vriend van 

John Stuart Mill en auteur van „An Analysis of Relig:ous Belief", zijn moeder 

die levendig, geestig en vrij van vrees geweest moet zijn, kwam soms in moei-

lijkheden wegens haar radicale opvattingen. Beiden waren voorstanders van 

geboorte-beperking en vrouwenkiesrecht. Voor de oudere broer van Bertie 

namen zij een huisleraar in dienst. Deze jonge man behoorde wegens zijn 

vergevorderde tuberculose geen kinderen te verwekken, maar, zo meende het 

echtpaar, een strikt celibaat mocht men ook niet van hem verwachten, en dus 

werd hem toegestaan omgang te hebben met de vrouw des huizes! Na haar 

dood bleef de gouverneur in functie en toen een paar jaar later ook de vader 

stierf, bleek deze, die zijn zoons wenste te bewaren voor „the evils of religious 

upbringing", de gouverneur en een andere atheïst benoemd te hebben tot 

voogden over zijn kinderen. De uitvoering van deze wilsbeschikking werd 

verhinderd door de grootouders, die er achter waren gekomen, wat zich had 

afgespeeld tussen hun schoondochter en de huisleraar, en daarom de opvoe-

ding van hun kleinkinderen zelf ter hand wensten te nemen. De kleine Bertie 

was toen vier jaar. Van zijn grootvader die nog Napoleon op Elba bezocht had 

en prime-minister geweest was, herinnert Russell zich niet veel meer dan dat 

de oude heer rondgereden werd in een rolstoel of zat te lezen. Zijn groot-

moeder daarentegen heeft een grote en blijvende invloed op hem gehad. Op 

het schutblad van de bijbel die zij hem gaf, had zij o.a. deze tekst geschreven: 

„Gij zult niet een menigte volgen om kwaad te doen." Russell is er dan ook 
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nooit bang voor geweest tot kleine minderheden te behoren. 
Op elfjarige leeftijd begon hij onder leiding van zijn oudere broer aan Eucli-
des, en, zegt hij, „dat was een van de grote gebeurtenissen in mijn leven, even 
verbijsterend als een eerste liefde." Hij kreeg toen ook het vermoeden, dat 
hij enige intelligentie bezat, en vanaf dat ogenblik totdat hij — hij was toen 
38 — zijn beroemde boek Principia Mathematica voltooide, bleef wiskunde 
„my chief interest, and my chief source of happiness." 
Hij las wat hij lezen kon, werd hevig geplaagd door zijn sexuele begeerten, en 
dacht stelselmatig na over de beginselen van het Christelijk geloof. Toen hij 
na een ellendige periode van groeiende twijfel atheïst was geworden, merkte 
hij tot zijn verrassing, dat hij blij was met dit onderwerp te hebben afgere-
kend! 
Even voordat hij zestien jaar werd, ging hij naar een repetitor om opgeleid te 
worden voor een scholarship-examen in Cambridge. Temidden van de meren-
deels oudere jongens die bij deze „crammer" werden klaargestoomd voor het 
leger, voelde hij zich diep ongelukkig: hun vuilbekkerij vond hij afschuwelijk, 
hij werd geplaagd, en dacht over zelfmoord. Maar hij kwam daar niet toe, 
omdat hij „meer wilde weten van wiskunde"! 
Zijn studentenjaren in Cambridge werden belangrijk voor hem. Hij maakte er 
vrienden — speciaal over Crompton Llewely Davies spreekt hij met grote 
warmte —, en hij werd opgenomen in het vermaarde gezelschap „De Apos-
tels", waarvan ook de filosofen Whitehead en Moore, de econoom Keynes, 
en Lytton Strachey, de schrijver van Eminent Victorians, deel uitmaakten. 
In mei 1893 vroeg hij na eindeloze aarzelingen de vijf jaar oudere Alys Pear-
sell Smith, op wie hij al enige tijd verliefd was, ten huwelijk. Ze zei ja noch 
nee en ze besloten met elkaar te corresponderen. Pas in januari van het vol-
gende jaar inde hij de eerste kus en in december trouwde hij. Zijn grootmoe-
der en tante hadden hun uiterste best gedaan dit huwelijk te verhinderen o.a. 
door er op te wijzen dat er in de familie Russell zo veel krankzinnigheid voor-
kwam. Het echtpaar besloot dan ook geen kinderen te krijgen, maar toen zij 
later het gebruik van voorbehoedmiddelen opgaven, bleken deze onnodig 
geweest te zijn: Alys was niet vruchtbaar. 

Gekozen tot Fellow van Trinity ontmoette hij in 1900 op een filosofen-congres 
Peano, wat een keerpunt betekende in zijn intellectueel leven. Het was een tijd 
van intellectuele dronkenschap. De problemen die zich voordeden bij het ont-
wikkelen van een nieuwe mathematische techniek besprak hij elke avond met 
Whitehead, en elke morgen ontdekte hij dat de moeilijkheden vanzelf tot een 
oplossing waren gekomen. Terwijl hij bezig was met het schrijven van The 
Principles of Mathematics maakte hij toen naar aanleiding van een pijnaanval 
van mevrouw Whitehead die hartpatiënte was, een geweldige emotionele cri-
sis door. Aan het eind van vijf minuten „mystic illumination" was hij een 
geheel ander mens. In plaats van imperialist was hij plotseling pacifist en pro-
Boer geworden, en hij verbeeldde zich dat de intiemste gedachten van ieder-
een die hij op straat tegenkwam, voor hem niet langer verborgen waren. Dat 
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moet, zegt hij er dan bij, wel een illusie geweest zijn. Inderdaad, hoewel hij 
geestige portretten inlast over zijn familie en vrienden, krijgt men de indruk, 
dat mensenkennis nooit zijn sterkste kant geweest is. 
En toen, in het najaar van 1901, gebeurde er iets verschrikkelijks. Tijdens een 
fietstochtje kwam hij plotseling tot de ontdekking dat hij niet meer van Alys 
hield. Deze verandering in zijn gevoelens kon zijn vrouw natuurlijk niet ont-
gaan en tenslotte bekende hij haar dat zijn liefde dood was, dat hij niet langer 
een kamer met haar wilde delen, en hij trachtte zichzelf te rechtvaardigen door 
kritiek te leveren op haar karakter: zij leek pijnlijk veel op haar moeder! 
Alys voelde zich door dit alles diep ongelukkig, en haar wanhoop deelde zich 
aan hem mee. „Ik kwam zelfs zo ver (I descended) dat ik Maeterlinck ging 
lezen," schrijft hij. Hij bleef intussen met haar in hetzelfde huis wonen, pro-
beerde ongeveer twee maal per jaar hun sexuele verhouding te herstellen, 
maar hij voelde zich niet langer tot haar aangetrokken, en deze pogingen, 
ondernomen om haar ellende te verlichten, liepen op niets uit. Dit leven hield 
hij negen jaar vol. Hij had, zegt hij, natuurlijk eerder moeten weggaan, maar 
Alys dreigde zich van kant te zullen maken, als hij haar verliet. 
Samen met Whitehead werkte hij inmiddels aan Principia Mathematica, maar 
in de zomers van 1903 en 1904 slaagde hij er maar niet in de moeilijkhe-
den waarop hij gestoten was, op te lossen, en hele dagen zat hij te kijken 
naar het blanke papier dat voor hem lag en blank bleef. In 1905 vond hij de 
zogenaamde „theory of descriptions", wat een belangrijke stap vooruit bete-
kende. In 1906 was hij zo ver, dat hem niets meer restte dan „to write the 
book out". Aangezien Whitehead hiervoor weinig tijd had, werkte Russel hier 
alleen aan, acht maanden per jaar dagelijks tien à twaalf uur, van 1907 tot 
1910. Van deze krachttoer heeft zijn intellect zich nooit helemaal hersteld. Na-
dien was hij niet meer zo goed als vroeger in staat zich bezig te houden met 
moeilijke abstracta. De koerswijziging in zijn werk schrijft hij dan ook voor 
een deel hieraan toe. 
In de wintermaanden bemoeide hij zich voornamelijk met politieke vraagstuk-
ken en in 1907 liet hij zich kandidaat stellen voor het Lagerhuis. Maar als 
voorstander van het vrouwenkiesrecht werd hij door het publiek bijzonder 
onvriendelijk ontvangen — er werden zelfs ratten los gelaten tijdens zijn rede 
— en hij werd niet gekozen. 
Onder de brieven uit deze periode is er een van 3 april 1903 aan de graecus 
Gilbert Murray, wiens Euripides-vertalingen Russell zeer bewondert. Hij ont-
vouwt hierin een ethische methode: hij wil onmiddellijke concrete morele er-
varingen analyseren om zo te komen tot de onbewuste beginselen die eraan 
ten grondslag liggen. Men kan het alleen maar betreuren dat Russell dit voor-
treffelijke programma niet heeft uitgevoerd. Als ethicus moest hij daardoor 
een dilettant blijven. 
Een brief aan „Goldie" (Lowes Dickinson) beschrijft vier mogelijke houdingen 
tegenover de godsdienst. De Voltairiaanse traditie die „makes fun of the 
whole thing'', noemt hij hopeloos inadaequaat: alleen de toevallige uitwassen 
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worden er door getroffen; de wetenschappelijke argumenten van Darwin en 
Huxley zijn weliswaar volkomen juist en fataal voor alles wat men pleegt aan 
te voeren ter verdediging van de godsdienst, maar zij zijn te koel critisch en 
staan te ver af van de emoties; en de filosofen houden soms wel een religi-
euze rest over, maar die is te gering om troost te verschaffen, hoewel ruim 
voldoende om hun systemen intellectueel te vernietigen. Men moet daarente-
gen het religieuze instinct respecteren, maar er tevens op wijzen dat er geen 
snippertje waarheid schuilt in de metafysische systemen, die het heeft gesug-
gereerd. 
Na de voltooiing van Principia Mathematica denkt hij erover in de politiek te 
gaan, maar in 1910 wordt hij aan zijn eigen college Trinity in Cambridge aan-
gesteld als lecturer in de grondslagen der wiskunde. In 1911 wordt hij dan 
uitgenodigd drie voordrachten te houden in Parijs. Op weg daarheen logeert 
hij in Londen ten huize van de Morrells. Philip Morrell, lid van het Lagerhuis, 
moet onverwachts naar zijn kiesdistrict, en Russell blijft eten en praten met 
Lady Ottoline. Het gesprek wordt gaandeweg vertrouwelijker, en als hij voor-
zichtige veroveringspogingen onderneemt, wordt hij tot zijn verrassing niet 
afgewezen. Tot „full relations" met de beeldschone Ottoline komt het die 
avond nog niet „for external and accidental reasons", maar zij spreken af 
„to become lovers as soon as possible". Terug uit Parijs, vertelt hij Alys wat 
er gebeurd is en in haar woede zegt deze, dat ze dan wil scheiden maar Otto-
line als de derde partij zal noemen. Ottoline wil terwille van haar kind en haar 
man niet scheiden en Russell verbiedt derhalve Alys haar erin te betrekken. 
Alys blijft bij haar voornemen, en dan zegt hij, dat hij zelfmoord zal plegen, 
als ze dat werkelijk doet. „Nadat ze een paar uur te keer was gegaan, gaf ik 
haar nichtje die voor een examen zat, les over de filosofie van Locke. Daarna 
reed ik weg op mijn fiets, en daarmee eindigde mijn eerste huwelijk." 
Ottoline heeft een grote en wel heel gunstige invloed op hem gehad. Veel 
mannen, zegt hij, zijn bang door vrouwen te worden beïnvloed, maar dat is 
een dwaze vrees. Hij zelf heeft veel te danken aan de vrouwen die hij heeft 
liefgehad, en zonder hen zou hij veel bekrompener zijn geweest. 
In 1914 gaat hij naar Amerika, waar hij tijdelijk verbonden is aan Harvard, en 
verder in verschillende plaatsen voordrachten houdt. In Chicago logeert hij 
ten huize van een gynaecoloog, dit op verzoek van diens dochter die hem een 
paar maal ontmoet had in Oxford, waar zij Grieks studeerde onder Murray. 
„Ik bracht twee nachten door onder het dak van haar ouders, en de tweede 
bracht ik door met haar. Haar drie zusters hielden de wacht om te waarschu-
wen als een van de ouders naderde." Het meisje reist overeenkomstig hun 
afspraak samen met haar niets vermoedende vader naar Europa, maar als zij 
aankomt, kan Russell aan niets anders denken dan aan de oorlog. Hij is vast 
basloten daar openlijk tegen op te treden, maar hij wil zijn positie niet com-
pliceren met „a private scandal", dat aan zijn woorden elk gezag zou ontne-
men. „De schok van de oorlog doodde mijn hartstocht voor haar, en ik brak 
haar hart." 
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Russell zegt hier niet te veel: het meisje kreeg een zelden voorkomende ziek-
te, die haar eerst verlamde en daarna krankzinnig maakte. Als de oorlog er 
niet tussen gekomen was, „zou het plan dat wij in Chicago maakten, groot 
geluk aan ons beiden gebracht hebben." En hij besluit deze episode met één 
zinnetje: „I feel still the sorrow of this tragedy." Misschien  heeft Russell ook 

gevoeld dat hij in deze tragedie een niet geheel onschuldige rol heeft ge- 
speeld. Een paar bladzijden eerder heeft hij verteld hoe volledig hij het eens 

was met zijn vriend Joseph Conrad, die minachting had voor een gebrek aan 
discipline en vasthield aan de overtuiging, dat discipline niet van buiten moet 
worden opgelegd, maar „should come from within". Heeft hij, zo mag men 
dunkt me vragen, deze theorie ook in dit geval, in praktijk gebracht? 
De oorlog heeft voor Russell het verjongingsproces dat was ingezet door zijn 
liaison met Ottoline Morrel], voltooid Hij wordt erdoor verlost van veol voor- 

oordelen en gaat over een reeks fundamentele vragen heel anders denken. 
Zijn afkeer van de oorlog werd tot zijn verbijstering door velen van zijn vrien-
den allerminst gedeeld. De Whiteheads waren wild oorlogszuchtig, en Murray 
schreef over de schurkachtigheid van de Duitsers, en prees Sir Edward Grey. 
Russell daarentegen had het gevoel dat hij, gesteld dat hij Asquith of Grey 
ontmoette, niet in staat zou zijn, zich te onthouden van moord! Hij twijfelde er 
geen ogenblik aan wat hij moest doen, hij wist dat het zijn taak was te protes-
teren, hoe vruchteloos dit protest ook mocht zijn. Troost in zijn wanhoop putte 
hij uit Ottoline die net zo gekant was tegen de oorlog als hij, en in mindere 

mate uit de conversatie van de filosoof Santayana, die zo weinig eerbied had 

voor het menselijk ras, dat het hem onverschillig liet of ze elkaar vernietigden 
of niet, maar die vlak voor de slag bij de Marne zijn voornemen uitsprak om 
nog even naar Parijs te gaan, waar nog een manuscript van hem lag waaraan 
hij tien jaar gewerkt had, en, wat nog belangrijker was, zijn winter-ondergoed! 
Ottoline bracht hem in contact met een andere opstandige: D. H. Lawrene, 
maar dit monster-verbond duurde maar kort. Er was eigenlijk niets waarover 
zij gelijk dachten. „Hij is,-  rapporteert Russell aan Ottoline, „ongedisciplineerd 
in zijn denken, en hij houdt zijn wensen voor feiten. Hij is ook een warhoofd. 
Hij zegt „feiten" zijn volkomen onbelangrijk, het gaat alleen om „waarheden". 
Londen is een feit, niet een waarheid. Maar hij wil Londen laten afbreken. Ik 

trachtte hem duidelijk te maken, dat dat absurd zou zijn, als Londen onbelang-
rijk was, maar hij bleef maar herhalen dat Londen niet werkelijk bestaat, en 
dat hij de mensen daar gemakkelijk van zou kunnen overtuigen en dan zouden 
ze het afbreken. Hij had zoveel vertrouwen in zijn vermogen mensen te over-
tuigen, dat ik hem uitdaagde direct naar Trafalgar Square te gaan en al vast 
te beginnen met zijn prediking. Dat ontnuchterde hem en hij begon er zich uit 
te draaien. Zijn houding is een beetje gek en niet helemaal eerlijk. Een bij-

zonder mild oordeel, naar het mij voorkomt! 
In 1915 schreef hij zijn eerste boek over een heel ander onderwerp: Principles 

of Social Reconstruction. Deze koersverandering was zonder twijfel mede ver-
oorzaakt door Wittgenstein. Deze geniale figuur had, zegt Russell, een soort 
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zuiverheid die door niemand geëvenaard werd behalve door G. E. Moore. 
Toen Russell op een vergadering van de Aristotelian Society een troepje idio- 
ten beleefd behandelde, nam Wittgenstein hem deze morele vernedering 
uiterst kwalijk: hij had die lui moeten vertellen, wat voor idioten ze waren! Hij 
leefde van melk en groenten en bezorgde Russell het gevoel dat mrs Patrick 
Campbell ten opzichte van Shaw had: „God sta ons bij als hij ooit een bief- 
stuk gaat eten!" Aan het eind van zijn eerste trimester vroeg hij Russell: 

„Denk je dat ik een absolute idioot ben?" Waarom hij dat wou weten? Omdat 

hij dan vliegenier werd, en anders filosoof! Russell liet hem in de vacantie een 
verhandeling schrijven over een willekeurig filosofisch onderwerp. Na de le-
zing daarvan zou hij antwoorden. „Zodra ik de eerste zin las," schrijft hij, 
„kreeg ik de overtuiging, dat hij een geniaal man was, en ik verzekerde hem, 

dat hij in geen geval vliegenier moest worden." 
Het is deze Wittgenstein die Russels werk over logica scherp becritiseerde. 
„H.s criticism," bekent hij in een brief aan Ottoline, „was an event of first-rate 

importance in my life, and affected everything I have done since." In de over-
tuiging, hem door Wittgenstein bijgebracht, dat wat hij wenste te doen op het 
gebied van de logica, te moeilijk voor hem was, gooit Russell het roer om, 
en begeeft zich op het terrein van wat hij noemt „the philosophy of life and 
politics." In een brief aan zijn Amerikaanse vriendin Lucy Martin Donnally 

schrijft hij: „I don't care for the applause one gets by saying what others are 
thinking; I want actually to change people's thoughts. Power over people's 

minds is the main personal desire of my life; and this sort of power is not 
acquired by saying popular things." Voor iemand die later zo vaak beschouwd 

wordt en ook zichzelf beschouwt als een kampioen voor de geestelijke vrij-

heid, lijkt dit mij een nogal onthullende uitspraak! 
Intussen ging hij door met het verbreiden van zijn pacifistische overtuiging en 
hij maakte zich bijzonder druk voor de „conscientious objectors". De gevoe-
lens van Ottoline werden koeler en hij begon uit te kijken naar een andere 
vrouw „to relieve my unhappiness". Lady Constance Malleson, als actrice 
bekend onder haar toneelnaam Colette O'Niel ontmoette hij in een gezelschap 
pacifisten. Samen met anderen bracht hij haar thuis, maar deze eerste 

keer had hij alleen maar gelegenheid om aan te kondigen dat hij een paar 
dagen later een rede zou hebben. Colette zat toen op de eerste rij, hij nodigde 

haar uit met hem te souperen in een restaurant en toen hij haar thuis gebracht 
had, betoonde hij zich eens te meer een snelle werker: „we talked half the 

night, and in the middle of talk we became lovers." 
De momenten van extase die deze liefde hem bezorgde, maakten af en toe 
plaats voor buien van wanhoop, waarin het hem toescheen dat eigenlijk niets 
de moeite waard was. Maar toch schreef hij een open brief aan President 
Wilson: „In the name of Europe I appeal to you to bring us peace." 
In 1916 werd hij veroordeeld tot een boete van 100 pond wegens het publice-
ren van een pamflet over een in geweten bezwaard man die veroordeeld was 
tot gevangenisstraf. Zijn collega's van Trinity grepen deze gelegenheid aan 



74 

om hem zijn lectoraat af te nemen. In 1918 werd hij voor de tweede maal ver-
oordeeld, nu wegens een zin in een artikel in het weekblad The Tribunal, waar-
in stond, dat Amerikaanse soldaten gebruikt zouden worden als stakingbre-
kers in Engeland, zoals dat heel gewoon was in hun eigen land. Hij kreeg een 
gevangenisstraf van zes maanden, die hij dank zij de voorspraak van Balfour 
eerste klas („in the first division") mocht ondergaan. Dit betekende dat hij 
mocht lezen en schrijven zoveel als hij wilde, en hij vond de gevangenis aller-
minst onaangenaam: „it kept my self-respect alive"! 
Op de avond van de wapenstilstandsdag slaat hij de feestende menigte gade, 
en hij voelt zich wonderlijk eenzaam. Zijn vreugde is niet geringer dan die van 
de anderen, maar in hun en zijn vreugde kan hij niets gemeenschappelijks ont-
dekken. Hij heeft er altijd naar verlangd zich één te voelen met een grote 
geestdriftige menigte, hij heeft zich ook wel eens wijs gemaakt dat dit gelukt 
was, maar zijn sceptisch intellect fluistert hem, juist als hij dat het minst wil, 
twijfels in, die hem afsnijden van het makkelijke enthousiasme van de ande-
ren. 

In de gevangenis werd hij heftig gekweld door jaloezie: Colette was verliefd 
geworden op een ander. Na zijn vrijlating werd hun liaison nog wel voortgezet 
— Colette's gevoel voor hem was ernstig genoeg om in stand te blijven 
„through any number of minor affairs" —, maar de volmaakte verrukking van 
het eerste jaar konden ze samen niet weer bereiken. 
In 1919 werd Collette opgevolgd door Dora Black, die anders dan haar voor-
gangster wel kinderen wilde hebben, met of zonder huwelijk, die teleurgesteld 
was omdat hun verhouding al heel gauw in alles op een huwelijk ging lijken, 
en die in tranen uitbarstte toen Russell haar vertelde, dat hij graag zou willen 
scheiden om met haar te kunnen trouwen: dan was het met haar onafhanke-
lijkheid en luchthartigheid afgelopen. 
In 1920 sloot Russell zich aan bij een Labourdeputatie, die Rusland ging be-
zoeken. Zijn verblijf daar schildert hij als een voortdurend erger wordende 
nachtmerrie. De sfeer van wreedheid, armoede, verdenking en vervolging be-
nauwde hem, 's nachts hoorden ze schoten, dan wisten ze dat er weer idealis-
ten in de gevangenis werden gedood. „Elke dag nam mijn afschuw toe, totdat 
ik elk vermogen tot een evenwichtig oordeel" — toch al nooit zijn sterkste 
kant — „had verloren." Zijn ontmoeting met Lenin werd een teleurstelling: 
hij werd getroffen door diens intellectuele beperkingen, zijn bekrompen ortho-
dox Marxisme, en een duidelijke inslag van duivelse wreedheid. 
Op de terugreis hoorde hij in Stockholm, dat ook Dora naar Rusland vertrok-
ken was. Zij had aldoor met hem mee willen gaan, hij had zich daar heftig te-
gen verzet — er was een typhus-epidemie en hij wilde haar aan de gevaren 
niet blootstellen — en hij begreep, dat deze reis van haar een zet was in de 
niet bijgelegde ruzie. Toen hij brieven van haar kreeg, merkte hij tot zijn ont-
steltenis, dat zij Rusland prachtig vond. Zijn bezwaren beschouwde zij als 
burgerlijk, seniel en sentimenteel. Het was nauwelijks de harmonische sfeer, 
die eigenlijk nodig was, als zij samen voor een jaar naar China zouden gaan, 
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waar Russell uitgenodigd was colleges te geven. Maar de reis ging door. Aan 
boord waren er aanvankelijk nog wel enige moeilijkheden en Russell meende 
zelfs dat ze zich met het ondernemen van deze reis vergist hadden en dus het 
best overboord konden springen, maar deze stemming was voornamelijk te 
wijten aan de hitte en ging gauw voorbij. Het verblijf in China beviel uitstekend 
en over zijn werk daar en zijn studenten was hij zeer tevreden. Maar dan wordt 

hij door een verwaarloosde bronchitis doodziek, zodat de doktoren veertien 
dagen lang elke avond dachten dat hij de morgen wel niet zou halen. De Duit- 
se verpleegster die hem samen met Dora verzorgde, was een zeer godsdien-
stige vrouw, die zich, zoals ze later vertelde, ernstig had afgevraagd, of het 
niet haar plicht was hem te laten sterven. Gelukkig was haar beroepstraining 
te sterk voor haar zedelijk besef! 

Russell hoorde ook dat de Chinezen van plan geweest waren hem te begraven 
bij het Westerse Meer en een tempeltje te bouwen te zijner nagedachtenis. 

Het spijt hem een beetje dat dat niet gebeurd is. Misschien was hij wel een 

god geworden, wat voor een atheïst wel heel pikant geweest zou zijn. De Ja-
panse journalisten die door Dora werden afgescheept, berichtten, dat Russell 
dood was, en dit nieuws bereikte Engeland op dezelfde dag dat zijn scheiding 
van Alys werd uitgesproken. Gelukkig werd het bericht niet geloofd, anders 
zou de uitspraak over de scheiding misschien uitgesteld zijn. Een zendings-
blaadje reageerde op zijn overlijdensbericht met één zin: „Zendelingen kan 

men het vergeven als zij een zucht van verlichting geslaakt hebben bij het 
horen van de dood van Mr. Russell." 
Voordat hij ziek werd had Russell op zich genomen een reeks lezingen te hou-

den in Japan. Hij beperkte dit tot een en hij bleef er maar twaalf dagen, die 
verre van aangenaam waren. Aan de journalisten die geweigerd hadden het 
bericht van zijn dood tegen te spreken en hem nu weer belaagden, gaf Dora 
de getypte boodschap: „Aangezien Mr. Russell dood is, kan hij niet worden 
geïnterviewd." 

27 september 1921 legaliseerde hij zijn verhouding met Dora — „Wij zijn nu 

getrouwd, maar even gelukkig als tevoren," schrijft hij aan een vriend — en 
half november werd zijn zoon John geboren. Dit eindelijk verworven vader-
schap beheerste de volgende tien jaren van zijn leven. In 1926 schreef hij een 
boek On Education, especially in early childhood en in 1927 namen Dora en 
hij het besluit een school te stichten. Zij waren enerzijds afkerig van gods-
dienstonderwijs en de vele vrijheidsbeperkingen die in gewone scholen vanzelf-

sprekend geacht werden, anderzijds konden zij zich niet verenigen met de 
zienswijze van de meeste moderne opvoeders die onderwijs minder belangrijk 
vonden en een volledige afwezigheid van discipline voorstonden. Deze school, 
begonnen met een twintig leerlingen, heeft een zekere vermaardheid verwor-
ven, maar is desondanks op een mislukking uitgelopen. Russell zelf kon zich 
niet volledig wijden aan de school: om de aanzienlijke tekorten te dekken 
moest hij boeken schrijven en hield hij vier maal een lezingentournee door 
Amerika. Dora deed dat ook één keer en zo kon telkens maar één van hen 
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leiding geven. De staf kon er niet toe worden gebracht te handelen volgens de 
principes van de school. Maar wat het ergste was: zij kregen veel te veel pro-
bleemkinderen, en er was lang niet zo veel vrijheid als sommige ouders en hun 
kinderen zich hadden voorgesteld. „Noem dit maar een vrije school!" zeiden 
sommige leerlingen als hun gezegd werd dat ze hun tanden moesten poetsen. 
In 1929 schreef Russell Marriage and Morals, het boek, waarom hij in 1940 
heftig werd aangevallen in Amerika en waarvoor hij in 1950 de Nobelprijs 
kreeg! In 1930 volgde The Conquest of Happiness, geschreven in een tijd 
waarin hij zelf veel zelfbeheersing nodig had om een dragelijk peil van „happi-
ness" te handhaven! „The next few years" voelde hij zich diep ongelukkig, 
maar toch komen de woorden waarmee hij het volgende hoofdstuk begint als 
een complete verrassing: „When I left Dora ..." Een paar bladzijden verder 
horen we dan nog dat hij geprobeerd heeft de vrijheid van zijn vrouw te re-
specteren, maar dat hij aan zijn vermogen tot vergeven te hoge eisen had moe-
ten stellen, maar bij deze aanduidingen blijft het. 
Zijn volgend boek Power, a new social analysis vindt hij zelf ook nu nog be-
langrijk, maar het had geen succes. 
In 1936 trouwde hij met Patricia (Peter) Spence, zoals alle vrouwen die een 
rol speelden in zijn leven weer een schoonheid, en het volgend jaar werd zijn 
jongste zoon Conrad geboren. 
Door de verkoop van zijn huis van onmiddellijke financiële zorgen bevrijd, 
richtte hij zijn aandacht opnieuw op problemen van theoretisch-filosofische 
aard en gaf in Oxford een reeks colleges die later uitgroeiden tot zijn boek 
An Inquiry into Meaning and Truth. Het gezin vestigde zich ook in de buurt 
van Oxford, maar er was slechts één dame uit Oxford die hen op kwam zoe-
ken: zij waren niet „respectable". Maar in Amerika zou het hem nog veel er-
ger vergaan. In 1938 vertrok Russell met zijn vrouw en Conrad naar Chicago, 
waar hij voor een uitgelezen gezelschap een werkcollege gaf, in de zomer van 
1939 ging hij naar de universiteit van Los Angeles in Californië waar het kli-
maat hem beter maar de werksfeer veel minder beviel, en in 1940 zou hij be-
noemd worden tot professor in New York, toen er een soort heksenjacht tegen 
hem losbarstte. Een Anglicaanse bisschop protesteerde tegen hem en pries-
ters wezen politie-agenten die praktisch allemaal Ierse katholieken waren, op 
Russells verantwoordelijkheid voor de plaatselijke misdaad! Een dame wier 
dochter een afdeling van het City College bezocht waarmee Russell nooit iets 
te maken zou hebben, diende een klacht in: Russells aanwezigheid in het Col-
lege zou gevaarlijk zijn voor de deugdzaamheid van haar dochter. Bij de be-
handeling van deze klacht, die officieel niet gericht was tegen Russell zelf 
maar tegen het Gemeentebestuur van New York, zodat hij ook geen gelegen-
heid kreeg zich te verdedigen, werd er een keur van vernietigende kwalifica-
ties op zijn boeken afgevuurd: zij zouden zijn „lecherous, libidinous, lustful, 
venerous, erotomaniac, aphrodisiac, irreverent, narrowminded, untruthful, and 
bereft of moral fiber". Van de lezingen-tournee kon hierna niets meer komen: 
er was geen zaal meer te huur, en als hij zich ergens in het publiek vertoond 
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had, zou hij waarschijnlijk door het katholieke gepeupel gelyncht zijn met vol-
ledige instemming van de politie. Hij kon geen geld uit Engeland krijgen, en 
vooral omdat hij nu voor al zijn drie kinderen moest zorgen — de oudste twee 
waren voor de vacantie overgekomen vlak vóór het uitbreken van de oorlog 
— was de situatie heel moeilijk. Gelukkig contracteerde Dr. Barnes hem voor 
vijf jaar om filosofie-colleges te geven aan de Barnesstichting bij Philadelphia. 
Op deze colleges behandelde hij een groot deel van de stof die hij verwerkte 
in wat later een best-seller werd History of Western Philosophy, maar aan het 
eind van het tweede jaar werd hij door Barnes afgedankt. Pas toen hij al lang 
weer in Engeland was kreeg hij de schadevergoeding waar hij recht op had. 
In 1944 voer hij op een Liberty ship, dat zijn eerste reis maakte — slechts één 
op de vier schepen van dat type brak op de eerste reis in tweeën, vertelde de 
kapitein om hem op te vrolijken — terug naar het vaderland. Nog aan boord 
hoorde hij van de landing op D-day en leerde hij dat van „Alfons, enfants de 
la patrie, le jour de gloire est arrivé" het Engelse equivalent luidt: „Well, 
friends, this is it." 
Zijn oude college Trinity had hem een lectoraat voor vijf jaar aangeboden, 
waardoor hij ook weer het fellowship terugkreeg, dat hem in 1916 ontnomen 
was. Hij schreef Human knowledge, its Scope and Limits, maar deed verder 
geen werk van betekenis. In 1947 kwam ook zijn derde huwelijk tot een eind, 
doordat zijn vrouw de beslissing nam, dat zij genoeg van hem had („she wan-
ted no more of me"). 
Intussen hield hij zich intensief bezig met het gevaar van een nucleaire oorlog. 
Het voorkomen van een nieuwe, fatale bewapeningswedloop eiste drastische 
maatregelen en tegen het eind van 1948 stelde hij dan ook voor Rusland te 
dreigen met een onmiddellijke oorlog en zo te dwingen tot nucleaire ontwape-
ning. Dit voorstel deed hij echter, zegt hij, zo terloops, en hij had zo weinig 
hoop dat het zou worden opgevolgd, dat hij al gauw helemaal vergat, dat hij 
het ooit gedaan had, en dit later ook met nadruk ontkende. Een brief bewees, 
dat hij dit wel degelijk had voorgesteld, en hij moest zijn ontkenning intrekken! 
In 1948 verongelukte het vliegtuig waarmee hij naar Noorwegen vloog. Hij 
moest zich redden door te zwemmen, niet zoals later beweerd werd mijlen, 
maar dan toch wel een kleine honderd meter, een dominee verschafte hem 
droge kleren, uit de aard der zaak „clerical clothing", en een journalist vroeg 
hem vanuit Kopenhagen per telefoon, of hij toen hij in het water lag, gedacht 
had aan mysticisme en logica. „Nee," zei Russell. De stem hield vol: „Waar 
dacht u dan wel aan?" „Ik dacht dat het water koud was." Einde van het ge-
sprek. 
In 1950 hield hij een lezingen-tournee door Australië en Amerika en zei in Co-
lumbia: „Wat de wereld nodig heeft is „liefde, christelijke liefde, of mededo-
gen". Een stroom van brieven brak los: vrijdenkers betreurden zijn overgang 
tot de orthodoxie, christenen heetten hem welkom in de kudde, en tien jaar 
later begroette de gevangenispredikant in Brixton hem met de woorden: „Ik 
ben blij, dat u het licht gezien hebt." Maar wat hij „het licht zien" noemde, was 
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voor Russell, die het adjectief Christelijk gebruikt had om deze liefde te onder-
scheiden van „sexual love", nog altijd een rondtasten in duisternis. 
In 1950 kreeg hij de Nobelprijs, ook tot zijn eigen verrassing voor literatuur, 
en wel voor zijn boek Marriage and Morals. Het gevoel, dat hij misschien te 
veel nadruk had gelegd op de meer sombere mogelijkheden die de mensheid 

bedreigen, bracht hem tot het schrijven van New Hopes for a Changing World, 
en toen men blind bleef voor de gevaren schreef hij Human Society in Ethics 
and Politics. Ethiek, meent Russell, is, als men de analyse maar ver genoeg 
doorvoert, te herleiden tot politiek. Ik heb dit boek van Russell niet gelezen, 
en wat hij er in zijn autobiografie over schrijft, geeft mij niet het gevoel, dat ik 
daarmee veel gemist heb. „What are we to say, for example, about a war in 
which the partjes are evenly matched? In such a context each side may claim 
that it is obviously in the right and that its defect would be a disaster to man-
kind." Inderdaad, what are we to say? Het komt mij voor dat er niet veel beters 
te zeggen is, dan dat het bijna onvoorstelbaar genoemd mag worden, dat een 
filosoof van het kaliber van Russell met dit voorbeeld komt aandragen om zijn 
bewering, dat de ethiek herleid kan worden tot politiek, aannemelijk te maken. 
„I adopted as my guiding thought the principle that ethics is derived from 
passions and that there is no valid method of travelling from passion to what 
ought to be done." Zou een andere, wat voorzichtiger gekozen leidende ge-
dachte misschien niet van meer waarde geweest zijn? 
Tijdens zijn tournee door Amerika in 1950 ontmoette hij opnieuw Edith Finch, 
hun vriendschap „rijpte snel", en zij werd zijn vierde vrouw. 
De rest van het derde deel is bijna geheel gewijd aan Russells energieke po-
gingen de wereldpolitiek te beïnvloeden. Nadat de rede die hij met Kerstmis 
1954 voor de B.B.C. uitsprak onder de titel „Man's Peril" grote indruk had 
gemaakt, lanceerde hij na overleg met Einstein de beweging die zou leiden tot 
de Pugwash conferenties. In 1957 schrijft hij dan een open brief aan Eisen-
hower en Krushchev, waarin hij op deze „most potent Sirs" een dringend be-
roep deed te komen tot samenwerking ten einde oorlog te vermijden. In 1958 
ging de Campeign for Nuclear Disarmament van start, en ook het Direct Ac-
tion Committee begon zijn werkzaamheden. Russell schreef weer een boek 
Common Sense and Nuclear Warfare en liet zich een reeks van interviews 
afnemen voor de televisie, die werden gepubliceerd onder de titel Bertrand 
Russell Speaks his Mind. Aangezien hij meende dat de C.N.D. weinig meer 
uitrichtte, trok  hij zich als president terug — niet zonder een storm van ver-
ontwaardiging te ontketenen van mensen die hem ervan beschuldigden een 
scheuring in de C.N.D. te hebben veroorzaakt — en begon met een nieuwe 
beweging voor massale burgerlijke ongehoorzaamheid, die het Comité van 
100 genoemd werd. De eerste demonstratie werd gehouden op 18 februari 
1961, toen 5000 mensen op straat gingen zitten voor het ministerie van defen-
sie. Op 6 augustus, Hiroshima Day, belegde het comité een meeting in Hyde 
Park en Russells optreden bij deze gelegenheid bezorgde zijn vrouw en hem 
een week gevangenisstraf. Het verslag van de indrukwekkende reeks van ac- 
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tiviteiten die hij ontplooide in verband met deze bewegingen, vervult iemand 
met diepe bewondering voor de toewijding waarmee de toen bijna negentig-
jarige de strijd voerde tegen elke vorm van oorlog en vóór de vrede. Maar het 
is een tamelijk vermoeiende en eerlijk gezegd soms wat vervelende lectuur. 
Dit laatste deel van de autobiografie is dan ook lang niet zo boeiend als zijn 
twee voorgangers. 

Russels werk ten behoeve van vervolgde minderheden en politieke gevange-
nen werd langzamerhand zo omvangrijk dat hij het onmogelijk nog alleen kon 
doen. Dank zij het organisatietalent van Ra.loh Schoenman werden twee stich-
tingen opgericht:  The Bertrand Russell Peace Foundation en de Atlantic Peace 
Foundation. Het doel van de laatste is onderzoek te bevorderen op het gebied 
van oorlog en vrede, terwijl de stichting die zijn naam draagt — hij betwijfelt 
zelf of deze naamgeving verstandig is geweest — zich bezig houdt met de 
meer onmiddellijk politieke en polemische kant van het werk. Het grootste deel 
van de Britse pers heeft Russell niet gesteund, wat hem niet verbaast, aange-
zien hij tegen de politiek van zijn land heeft gewerkt, niet tegen de politiek 
die Mr. Harold Wilson en de zijnen beloofden voordat zij in functie waren, 
maar wel tegen die, welke zij in feite volgden. Om dezelfde reden heeft ook 
de pers elders hem herhaaldelijk doodgezwegen, of, wat nog effectiever was, 
verklaard, dat hij seniel was. 
Nu was hij dat bepaald niet! Zijn oordeel kan ik lang niet altijd onderschrijven: 
wanneer hij vertelt, dat bij demonstraties tegen het bezoek van het Griekse 
koningspaar „the police planted bricks in the pockets of arrested demonstra-
tors", dan ben ik naief genoeg om dit te betwijfelen; en wanneer hij, sprekend 
over civil disobedience, beweert van Kennedy en Macmillan „they are much 
more wicked than Hitler", dan kan men deze enormiteit vergoelijken door er 
op te wijzen, dat dit een á l'improviste uitgesproken toevoegsel was bij de 
zorgvuldig opgebouwde rede, een enormiteit blijft het. Maar dat neemt niet 
weg: de auteur van dit in alle betekennissen van het woord grote en rijke boek 
was allerminst seniel. Integendeel, wat hij schrijft over de zeer uiteenlopende 
zaken waarmee hij zich bemoeid heeft, b.v. het Rosenberg-Sobell proces, het 
onderzoek naar de moord op Kennedy en natuurlijk vooral de oorlog in Viet-
nam — hij schreef een boek War Crimes in Vietnam en richtte een Internatio-
nal War Crimes Tribunal op — is altijd bijzonder helder, en men kan het boek 
niet sluiten zonder bewondering en dankbaarheid voor een ongemeen briljant 
en moedig man, die zonder twijfel het geestelijk klimaat van zijn tijd mede 
heeft bepaald. 

Libbe van der Wal 



Zede, zedelijkheid en idealen 

A. Het geweten 
In de klassieke psycho-analytische literatuur denkt men zich de ontwikkeling van het 
geweten in korte trekken als volgt: in zijn jeugd leert het kind van zijn ouders wat 
mag en wat niet mag. In het geval van een normale ontwikkeling zijn de gevoelsbanden 
met deze ouders zodanig dat het kind zich psychische beelden (die dan imagines worden 
genoemd) in zijn geest vormt van zijn ouders, hij aanvaardt ze als een op zichzelf staand 
psychisch element (introjectie). Dit standpunt, dat ten slotte gebaseerd is op experi-
mentele ervaringen die verkregen zijn in de praktijk van de psycho-analyse, is juist 
voorzover het geweten te doen heeft met moraliteit en conventies; het verworven ka-
rakter met het zogenaamde super-ego, als morele regulator, wordt inderdaad opgebouwd 
uit elementen die in de jeugd werden overgenomen van ouders en opvoeders. Maar zelfs 
hier blijkt de eigenlijke innerlijke regelende kracht, dat aspect van zijn eigen geweten 
dat een van de samenstellende factoren is van ons eigen natuurlijk karakter, actief te 
zijn; de individuele keus van de beelden (imagines) waarbij het blijkt dat twee kinderen 
van dezelfde ouders in het geheel niet dezelfde vorm van super-ego bezitten, en waarbij 
vanzelfsprekend individuele voorkeur optreedt, bewijst dat in de vorming van dit super-
ego de opvoeders niet de enige regelende instantie zijn, maar dat ook het innerlijk van 
het kind, de individuele psychische structuur zoals het wetenschappelijk wordt genoemd, 
een zeer belangrijke rol speelt. 
Deze individuele psychische structuur is eveneens van overheersend belang in de 
regulatie van de psyche, zoals door Maeder (die Richtung im Seelenleben) aangegeven 
waarbij hij ook refereert aan een individuele gradatie van de verschillende psychische 
componenten, en uiteenzet dat het juist deze gradatie is die de innerlijke regeling mo-
gelijk maakt. 
Als gevolg van deze overwegingen mogen wij uitgaan van het bestaan van een super-
ego, in de psycho-analytische zin van dit woord, en van een innerlijk geweten dat deel 
uitmaakt van de psychische structuur, waardoor een zekere mate van innerlijke regulatie 
tot stand komt. 
Daar het super-ego in feite reeds is behandeld in het conventionele stadium en boven-
dien weinig te maken heeft met iemands persoonlijkheid zelf, tenminste niet onmiddellijk, 
zal het niet behandeld worden in dit zedelijk stadium. 
Uitgaande van een innerlijk geweten, dat verbonden is met de psychische structuur, 
ligt het wezen van de zedelijkheid in de verhouding tussen de mens en zijn geweten; 
wanneer men een fout begaat, in zijn daden of in zijn bewuste denken, dan zal een 
disharmonie in zijn eigen innerlijk hiervan het gevolg zijn. 
Wanneer er zulk een „disharmonie" ontstaat, speelt het reeds genoemde lust-principe 
een belangrijke, zo niet de belangrijkste, rol. Natuurlijk produceert het streven naar 
innerlijke harmonie een zekere lust, maar deze is veel zwakker dan de lust, welke ver-
kregen wordt door zintuigelijke prikkeling of door de bevrediging van zijn driften —
een bevrediging welke nauw verbonden is met zintuigelijke prikkeling. 
Daar evenwel, zelfs wanneer het om de bevrediging van geslachtsdrift gaat, individuele 
verschillen kunnen worden waargenomen welke samenhangen met de individuele ver-
schillen van structuur, wordt het onderscheid tussen lustbevrediging door het streven 
naar innerlijke harmonie en het streven naar bevrediging van ons instinkt een psycho-
logisch probleem, waarover reeds veel is geschreven. 
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In samenhang met deze innerlijke harmonie noemt Freud de zogenaamde „ich-ge~se 
Entfaltung", die waarschijnlijk in verband staat met zijn concept betreffende primair 
narcisme. Hoe dit ook zij, het bestaan van deze twee vormen van lustbevrediging schept 
een eerste psychologische eis op zedelijk gebied: eerlijkheid tegenover zichzelf. 

Eerlijkheid 
Meestal verstaan we onder eerlijkheid een bepaalde verhouding tot onze medemensen 
welke er praktisch op neer komt, dat we geen leugens vertellen en eerlijk zijn. 
In de psycho-analytische praktijk valt het ons op hoe dikwijls mensen, die zeer sterk 
vasthouden aan deze soort van eerlijkheid, ja, die buitengewoon gevoelig zijn voor 
oneerlijkheid, innerlijk helemaal niet eerlijk zijn tegenover zichzelf, al is dit dan ook 
onbewust. Dergelijke mensen hebben zich meningen gevormd, welke typisch opgebouwd 
zijn uit de bevrediging van hun eigen lustgevoelens en ondanks alle fraai lijkende termen 
verraden zij een innerlijk gebrek aan persoonlijkheid, welk gebrek bemanteld wordt 
door toepassing van strikte eerlijkheid in het dagelijks leven. Deze opmerking houdt 
verband met een samenhang tussen het begrip eerlijkheid in de gebruikelijke betekenis 
van het woord en eerlijkheid zoals het kan bestaan ten opzichte van het eigen innerlijk. 
Dit kan in het algemeen daarmee worden verklaard, dat de innerlijke eerlijkheid een 
onderscheid maakt tussen hetgeen men doet ter bevrediging van lustgevoelens en 

hetgeen men doet aangespoord door zijn eigen innerlijke structuur, als gevolg van de 
innerlijke harmonie. 
Ean mens kan leiderskwaliteiten hebben als gevolg van een zekere psychische structuur. 
Als zo iemand zijn talent gebruikt om zijn eigen lustgevoelens te bevredigen, dan zal 
een zekere mate van disharmonie optreden en deze mens kan toch een beroemd heerser 
of leider worden, maar de aangeduide disharmonie zal er de oorzaak van zijn dat het 
eigenlijke talent niet tot zijn recht komt, daar hij zijn ware oordeel niet zal baseren op 
zijn innerlijke structuur, maar op het streven en de wensen van zijn instinkt. 
Wanneer een dergelijke man een volk leidt, dan is er grote kans dat hij het in een oorlog 
zal betrekken en het tot grote ellende brengt (de geschiedenis heeft hier meerdere 
voorbeelden van); de inspanning van een dergelijk volk is tot mislukking gedoemd, om-
dat de heerser gevangen zit in zijn machtsbegeerte, en op elk gebied blijkt dan ook dat 
een mislukking van dit talent te wijten is aan innerlijke disharmonie, zodat deze mens 
zonder er zich van bewust te zijn beter luistert naar zijn instinktieve impulsen dan naar 
zijn innerlijke stem. 
Hetzelfde verschijnsel doet zich voor, als we verschillende idealen onder de loupe nemen 
volgens welke mensen dikwijls denken te moeten leven. Achter deze idealen zien wij in 
veel gevallen een zekere mate van wensvervulling, waarvan we ons evenwel niet bewust 
willen zijn. Nu is het zeer goed mogelijk dat in een dergelijk ideaal ook het eigen 
innerlijk geassimileerd is, — idealen kunnen dikwijls de weerspiegeling zijn van diep-
liggende structurele lagen van de psyche, welke de kern van de persoonlijkheid raken, 
— maar als gevolg van de verborgen lustbevrediging wordt het ideaal zodanig toegepast, 
dat het meer kwaad dan goed doet. 
Bij de behandeling van de innerlijke eerlijkheid moeten we ook het egoïsme aan een 
onderzoek onderwerpen. Egoïsme behoort tot de dingen die niet zijn toegestaan. Het 
gevolg is dat deze lustbevrediging, vermomd in idealen en andere nobele motieven, 
zich als een kankergezwel verspreidt, daar vele mensen niet durven te handelen volgens 
de ingevingen van hun innerlijk zelf op basis van hun eigen individuele structuur, daar 
zij dan menen egoïstisch te zijn. 
In een dergelijk geval is er een grote zedelijke verwarring, daar de schijnbaar zedelijke 
idealen en motieven waarachter de werkelijk egoïstische lustbevrediging zich verschanst 
heeft, getolereerd worden terwijl de werkelijk eerlijke motieven worden onderdrukt, omdat 
zij egoistisch lijken. Waarom zou het bijvoorbeeld onder alle omstandigheden verwer-
pelijk zijn als men de wens heeft anderen voorbij te streven? Het is een feit, dat men 
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hiermee zijn wens naar macht bevredigt, maar als men daar hard voor werkt en deze 
wens eerlijk (dit is innerlijk eerlijk) onder de ogen ziet dan is men in zedelijk opzicht 
beslist de meerdere hetzij van diegene, die van elk streven in dit leven afziet of van 
diegene, die met behulp van allerlei ongezonde motieven een „streber-  is in de slechte 
betekenis van het woord. 
De uiterlijke eerlijkheid kan altijd objectief onderzocht worden door de feiten waar te 
nemen wasrop een bepaalde mening of een bepaalde gedachte gebaseerd is; de inner-
lijke eerlijkheid is aan de andere kant een zuiver subjectief psychologisch gegeven; 
het representeert persoonlijke zedelijke waarde, terwijl de eerste vorm van eerlijkheid 
meer een onpersoonlijke conventionele waarde bezit. 
Drie punten zijn van groot belang in samenhang met deze innerlijke eerlijkheid: 

1 Het luisteren naar de stem in zijn binnenste. 
2 De innerlijke bewustheid met betrekking tot onze onafscheidelijke verbondenheid met 

het leven. 
3 Innerlijke aanvaarding van het leven. 

In onze beschaving doet de vraag zich voor op welke wijze iemand naar zichzelf kan 
luisteren; men kan luisteren naar de geluiden om zich heen, maar inwendig luisteren is 
een begrip dat nog maar zelden doorbreekt ofschoon het psychologisch van zeer grote 
waarde is. 
De grote waarde ervan is speciaal bekend bij psycho-analytische behandelingen waar-
van een van de essentiële punten is, dat men leert hoe men inwendig moet luisteren, 
hetgeen men hier aanduidt als de methode van het vrij associëren (waarbij aan de ge-
dachten de „vrije loop" worden gelaten zonder dat ze bewust worden geleid). 
Bij het innerlijke luisteren gaat de aandacht speciaal uit naar die gedachten, die niet 
logisch zijn of niet geheel bewust gedacht, en welke naar boven komen in ons bewustzijn 
zodra alle logische gedachten uitgeschakeld zijn. In deze onwillekeurige gedachten komt 
de persoonlijkheid dikwijls scherp naar voren, hoewel men ook rekening moet houden 
met de instinktieve impulsen, welke door middel van wensvervulling d.w.z. in dagdromen, 
eveneens een rol kunnen spelen in deze „vrije" gedachten. 
Het best bekende voorbeeld waarbij innerlijk luisteren te pas komt, is misschien het 
ogenblik wanneer men 's morgens half wakker in bed ligt en men z'n gedachten de vrije 
loop laat ten aanzien van bepaalde problemen die zich in de komende dag zullen voor-
doen. Dikwijls komt het evenwel voor dat dit enkele spontane ogenblik van innerlijk 
luisteren gestoord wordt door zijdelingse overwegingen betreffende een mogelijk voor-
deel dat men kan behalen enzovoorts. Het onvermogen om innerlijk te luisteren hangt 
in onze beschaving voor een groot deel samen met onze angst tot zelf-handhaving; 
inwendig vrezen wij materieel te mislukken en daarom hebben wij alle aandacht op de 
zogenaamde „struggle for life". Deze angst vernauwt onze kijk op het leven, remt onze 
persoonlijke ontwikkeling en belemmert de bovengenoemde innerlijke eerlijkheid. Het 
innerlijke luisteren wordt dan vervangen door een te grote aandacht voor wereldse 
zaken, dus in wezen voor ons eigen-belang. 
Behalve innerlijk luisteren is ook een zekere mate van levensaanvaarding noodzakelijk. 
Men heeft er reeds meerdere malen de aandacht op gevestigd dat de uitbreiding van het 
verzekeringswezen omgekeerd ev-Jnredig is aan de persoonlijke moed om het leven 
onder ogen te zien, waarmee men bedoelt de moed en de kracht om het risico te dragen 
dat in het leven niet kan worden vermeden. De mensen verzekeren hun auto's, hun eigen 
levens en alles wat ze hebben en bezitten, daar zij veronderstellen dat zij zelf niet het 
risico van het verlies zouden kunnen dragen Dit feit belicht de economische kant van 
de algemene angst tot zelfbehoud. 
Het wonderlijke verschijnsel doet zich hierbij voor dat naarmate de verdeling van goe-
deren verbetert en naarmate de overvloed van goederen groter wordt, (en het huidige 
tijdperk heeft zich inderdaad op deze wijze ontwikkeld) de angst voor het zelfbehoud 
in werkelijkheid is toegenomen, tenminste wanneer we de omzet van het verzekerings- 
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wezen als maatstaf nemen. Vanuit een zuiver economisch standpunt gezien zou dit 
onmogelijk moeten zijn, maar het bewijst dat er een geheel andere psychologische 
factor aan het werk is; naarmate de goederen gemakkelijker verkrijgbaar zijn, neemt de 
angst voor het zelfbehoud toe. Dit reële feit kan slechts verklaard worden als men het 
ziet als een consequentie van geestelijke passiviteit en het groeiende onvermogen om 
zich op geestelijk actieve wijze aan te passen aan de veranderende levensomstandig-
heden. De ongezonde geesteshouding wordt bevorderd door de grote mate van toegan-
kelijkheid van allerlei goederen. 

Hiertegenover moet gesteld worden een positieve levensaanvaarding, waarmee wij niet 
bedoelen een gemakkelijke aanpassing aan omstandigheden (omdat we dan de levens-
omstandigheden accepteren, maar het leven zelf niet), maar waarmee wij bedoelen de 
innerlijke bewustheid dat het leven sterker is dan de omstandigheden die het schept. 
De betekenis van het woord „leven" is vanuit dit standpunt volkomen verschillend van 
die wanneer we de omstand:gheden zelf leven noemen en wanneer wij ons er mee 
vergenoegen ons hieraan aan te passen. Het woord „leven" is hier bedoeld als een 
sterk dynamisch begrip dat zichzelf zowel in de levensomstandigheden als in elk mens 
afzonder:ijk manifesteert. Het leven is in elk ment aanwezig en ofschoon het gegroeid 
is in de vorm van een definitieve individuele structuur, vormt het de kern van de mens 
als een levend wezen. Levensaanvaarding betekent daarom niet zichzelf onderwerpen 
aan de levensomstandigheden, maar het betekent in werkelijkheid de aanvaarding van 
het dynamisch vermogen om te leven, dat in elk mens aanwezig is en dat sterker is dan 
alle levensomstandigheden, welke die ook mogen zijn. 
Men kan bang zijn zijn werkkring in de maatschappij te verliezen, zodat men met zijn 
familie tot armoede kan geraken. Deze dreiging kan angst veroorzaken, maar een mens 
die gebukt gaat onder de eventualiteit van een dergelijk gebeuren en die zijn angst 
daarom toestaat hem te overheersen, loopt het risico dat wat hij vreest werkelijk ge-
beurt, zonder dat hij de mogelijkheid heeft om zich weer te herstellen. 
Levensaanvaarding streeft niet in de eerste plaats naar het behoud van een bepaalde 
maatschappelijke positie en een zekere mate van financiële welvaart, maar is speciaal 
gericht op de dynamische kracht in de eigen psyche, welke ook aangeduid wordt met 
levens-impuls. Een mens die door innerlijk te luisteren zich bewust wordt van zijn eigen 
levensimpuls heeft geen angst voor zelfbehoud, daar hij er zich van bewust is over 
krachten te beschikken die hem in staat zullen stellen om de dreigende levensomstan-

digheden het hoofd te bieden. Hij is zich dan bewust van een geestelijke activiteit welke 
diametraal tegengesteld is aan de geestelijke passiviteit welke achter de angst voor 
zelfbehoud loert, waarbij wij in wezen van het leven verwachten dat het onze verschil-
lende wensen in vervulling zal breigen, terwijl wij intussen een sigaret roken in een 
makkelijke stoel en waarbij er de geestelijke toestand van een baby optreedt, die passief 
afwacht totdat zijn moeder hem voedt: kortom de mentaliteit van iemand die wacht tot 
de gebraden duiven hem in de mond vliegen. 
Als wij ons deze levensimpuls ten volle realiseren en de moed hebben om hierdoor tot 
levensaanvaarding te komen dan zal hiervan een intensieve innerlijke band met het 
leven het resultaat zijn. Er is namelijk een groot verschil tussen het gezegde „ik zal le-
ven" en „het leven spoort mij tot leven aan". In het eerste geval is er een vruchtbare 
voedingsbodem voor allerlei vormen van levensangst, in het tweede geval, positieve 
aanvaarding van het leven, hebben wij, hoe slecht ook de levensomstandigheden mogen 
zijn, vaste grond onder de voeten, dat wil zeggen dat wij actief en onwrikbaar onze 
levensweg vervolgen. 
De eerste geestesgesteldheid doet de mening postvatten, meestal onbewust gevormd, 
dat het leven een mens geen werkelijke levenskansen biedt (hier komt opnieuw de ver-
warring boven waarop wij reeds zinspeelden, tussen het leven en de levensomstandig-
heden); de tweede levensinstelling vooronderstelt het zich bewust zijn van een nauwe 
band met het leven, zelfs wanneer de levensomstandigheden soms verre van benijdens- 
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waardig zijn, maar de levensimpuls zelf en de intense band met het leven maken ons 
sterker dan de omstandigheden die zich kunnen voordoen. 
Dit ingewikkeld systeem van innerlijke eerlijkheid, het innerlijke luisteren, de levensaan-
vaarding en het klare bewustzijn van onze band met het leven zelf is een belangrijke 
basis voor een zedelijk leven. Het is duidelijk dat er nog veel meer te zeggen valt 
over de verschillende begrippen die tot nu toe behandeld zijn in het kader van het 
zedelijk probleem; maar ook in het vervolg van deze studie zullen alleen een aantal 
hoofdpunten worden behandeld, daar een tot in detail uitgewerkt systeem van zedeleer, 
een soort Procrustes bed, een ongerijmdheid is. Iedereen moet namelijk de verschillende 
bouwstenen toepassen totdat hij een persoonlijk waardevol inzicht in deze zaak krijgt: 
gezien vanuit een psychagogisch standpunt is de conclusie hiervan dat de uitwerking 
niet in een studie moet plaatsvinden, maar door iedereen individueel moet worden 
ondernomen. Het geweten is namelijk een zeer individueel apparaat en wij kunnen hier 
alleen de samenstellende factoren bespreken. 

B. De ik-gij verhouding 
Met betrekking tot de ik-gij verhouding kunnen een aantal begrippen genoemd worden 
op zedelijk terrein, die veelal gebruikt worden in dit verband: de liefde tot de medemens 
is het begrip dat als het centrale punt wordt beschouwd. Tesamen met deze naasten-
liefde wordt de zogenaamde zelfverloochening veelal genoemd: uit zedelijke gronden 
moet men in staat zijn om zijn eigen wensen en verlangens op te geven en in staat om 
zichzelf allerlei zaken te ontzeggen uit liefde voor zijn medemensen. Het wordt zelfs 
dikwijls zo voorgesteld dat het een ideaal is zichzelf geheel en al te verloochenen en 
geheel op te gaan in de liefde voor zijn medemensen, waarbij dus afgedaan is met 
eigenliefde. 
Het begrip „liefde tot de medemens" zal later behandeld worden, zodat we ons op het 
ogenblik zullen beperken tot bespreking van zelfverloochening. 
Mensen zijn dikwijls van mening dat zelfverloochening betekent het opgeven van alle 
levensaspiraties, het geheel of gedeeltelijk wegcijferen van zichzelf. Deze instelling kan 
nauwelijks tot geluk voeren; zichzelf wegcijferen (voorzover men daarin slaagt, want 
meestal is een vorm van huichelarij het gevolg) brengt beslist niet een volledige ont-
wikkeling van iemands eigen persoonlijkheid tot stand, maar eerder een onderdrukking 
van al het persoonlijke. In christelijke kringen wordt deze zelfverloochening soms voor-
gesteld als een ideaal, maar door dit te doen vergeten zij dat het nooit de bedoeling 
van een Schepper kan zijn geweest om iets te scheppen dat als een gevolg van deze 
schepping zichzelf geestelijk of lichamelijk vernietigt. 
Slechts voor zeer weinig mensen met een speciaie geestesstructuur kan zelfverlooche-
ning enige betekenis hebben in een streven om zichzelf weg te cijferen; voor alle anderen 
schept het schijnheiligheid in die zin, dat onder een dekmantel van opoffering een 
gesluierde bevrediging van onze wensen verborgen ligt. 
Zelfverloochening wordt eveneens toegepast op een ander terrein; het betekent in dat 
geval dat wij geen wensen en verlangens in ons leven hebben. In de praktijk leidt deze 
opvatting van zelfverloochening tot ongeveer hetzelfde resultaat als in het eerste geval: 
de opoffering van onze eigen verlangens en ook van onze eigen persoonlijkheid onder 
het mom van zelfverzaking is indei.daad een vermomd streven tot bevrediging van de 

wensen die men heeft. 
Evenwel geeft de visie dat zelfverloochening het opgeven van de eigen wensen en 
verlangens inhoudt, zij het dan in een gewijzigde vorm, aanknopingspunten voor een 
discussie. Wij hebben al op het gevaar gewezen dat de bevrediging van de impuls de 
innerlijke harmonie kan verstoren, zoals ook het andere uiterste dit kan doen: het 
wegcijferen van onze eigen wensen en verlangens kan eveneens de innerlijke harmonie 
remmend beïnvloeden en dus de volledige ontwikkeling van onze eigen persoonlijkheid 
in de weg staan. Beide visies op het leven hebben namelijk gemeen, dat grote waarde 
wordt gehecht aan het verkrijgen van genot door rnddel van de zintuigen, waarbij dat 
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genot verwaarloosd wordt, dat verkregen kan worden door het streven naar innerlijke 
harmonie. Dit heeft tot gevolg disharmonie in zichzelf en tenslotte in zijn omgeving. 
In het ene geval wordt het zinnelijke genot overschat in positieve richting, in het andere 
geval in negatieve richting. 
Een tweede nadeel dat verbonden is aan de bevrediging van lustgevoelens met behulp 
van de zintuigen is, dat wij ons door deze bevrediging aan het voorwerp binden waaraan 
wij het genot ontlenen. Een voorbeeld uit het dagelijks leven is de sigaret, die een zeker 
genot verschaft, maar die tegelijkertijd de roker bindt aan de lustbevrediging (in dit 
geval van gebondenheid aan de materie, spreken wij over verslaving). In wezen gebeurt 
iets dergelijks in elke lustbevrediging. Een dergelijke verslaving aan iets is, gezien 
vanuit een individualistisch standpunt, in principe een absurditeit, daar onze persoon-
lijkheid zich dan nooit volledig kan ontwikkelen. Daarom is er een vorm van zelfver-
zaking die wij hier uitvoeriger moeten bespreken. Het komt hierop neer, dat een mens 
zich niet bindt door lustbevrediging en dat hij hieraan een niet te grote waarde moet 
hechten. Daar deze kijk op de zaak de omschrijving die wij hebben gegeven van het 
begrip zelfverloochening niet voldoende dekt, zal een ander woord worden gekozen 
voor het hierbedoelde aspect: vrijheid. 

Vrijheid 
Onder vrijheid verstaan wij derhalve die geestelijke houding, waarbij wij ons niet binden 
aan lustbevrediging omdat we ons hebben verheven boven de instinktieve impulsen; we 
vervallen evenwel niet in het andere uiterste door onze wensen en verlangens geheel 
weg te cijferen. 
Een vrij mens is geen kluizenaar of asceet, hij is ook geen streber of iemand die er 
maar op los leeft. Hij stelt evenwel de lustgevoelens die het gevolg zijn van het streven 
naar innerlijke harmonie boven die welke men verkrijgt door zintuigelijke bevrediging. 
Door deze geestelijke instelling voelt men de laatstgenoemde vorm van lustbevrediging 
als de mindere van de eerste, hoewel er tezelfder tijd geen sprake van is dat wij onze 
gevoelens en impulsen negeren. Deze toestand van vrijheid treedt onder andere op na 
een psycho-analytische behandeling, waarbij de duur afhankelijk is van de mate dat de 
analyse in de psyche is doorgedrongen. Dit wordt min of meer klassiek beschreven 
in het evangelie van Lucas (hoofdstuk 10) in de toespraak over het uitzenden van de 
zeventig leerlingen. 
Deze vrijheid moet niet gezien worden als een soort onverschilligheid, maar er wordt 
aan de bevrediging van onze behoeften een ander aanzien gegeven. Wanneer wij dit 
vergelijken met de verhouding van de mens die deze vrijheid of onthechting niet bezit, 
dan is deze laatste dikwijls meer onbewust dan bewust, de slaaf van zijn behoeften: 
een vrij mens treedt ze bewust tegemoet maar blijft streven naar innerlijke harmonie. 
Evenmin heeft dit vrij zijn iets te maken met pedantheid of eigendunk, welke eigen-
schappen men soms waarneemt in mensen die proberen boven anderen uit te steken. 
Het vrij zijn drukt een bepaald stempel op de ik-gij verhouding; een enkel voorbeeld 
zal dit duidelijk maken. 
Als een moeder haar kind opvoedt, is het begrijpelijk dat zij haar gehele persoonlijkheid 
in deze opvoeding legt, want het is haar kind. Zij loopt evenwel het risico dat zij het 
kind bewust of onbewust als haar eigendom beschouwt en daardoor een volledige 
ontwikkeling van het kind belet, terwijl zij aan de andere kant door haar gevoelens veel 
warmte en liefde aan het kind kan geven. De geestelijke instelling van vrijheid heeft 
niet tot gevolg dat de moeder koud en onverschillig voor haar kind wordt; integendeel, 
zij beleeft haar eigen moederinstinkten reëel, door liefde aan het kind te geven, maar 
toch is zij in staat geestelijk van deze instinkten afstand te nemen, zij is er niet de 
slaaf van, die het gevaar loopt in geestelijk opzicht haar kinderen te verslinden. 
Een tweede voorbeeld: een mens kan zijn best doen om een bepaalde positie te berei-
ken of eer te oogsten. Als hij vrij is dan zal hij, ondanks zijn streven, een zekere afstand 
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bewaren van deze inspanning zodat hij niet zijn hele persoonlijkheid afhankelijk maakt 
van het te bereiken doel. 
Een vrij mens is geestelijk onafhankelijk van de omstandigheden, ook al staat hij midden 
in het leven. Hij ondergaat emoties, maar is er niet de slaaf van, de voorvallen in zijn 
leven laten zijn persoonlijkheid onaangetast; de betrekkingen tot zijn medemensen wor-
den gekenschetst door een gevoel van grote achting, zonder dat zij hem geestelijk te 
veel binden. 
Deze vrijheid komt voort uit het streven naar de opbouw van een innerlijke harmonie 
en is met een aantal eigenschappen verbonden. In de eerste plaats noemen we de 
innerlijke overtuiging, waarbij men zich bewust is een persoonlijkheid te zijn. Hiermee 
bedoelen we geen verwaandheid of arrogantie, maar het resultaat van de innerlijke 
levensimpuls welke bewust ondergaan en erkend wordt. Op deze wijze zijn wij ons 
bewust van het feit, dat, welke wending het leven ook mag nemen, de verdere ontwik-
keling van de persoonlijkheid door zal gaan en dat er daarom geen enkele reden is 
om het streven naar innerlijke harmonie te onderbreken. 
Ten tweede is een vrij mens bestand tegen tegenslagen van het lot; hij is, ofschoon hij 
midden in het leven staat, zo onafhankelijk van omstandigheden, dat zijn innerlijk wezen 
door tegenslag die het bereiken van een speciaal doel onmogelijk maakt, niet geschokt 
is, integendeel, zijn innerlijke structuur maakt het hem mogelijk zich met nog meer ener-
gie aan zijn taak te wijden teneinde in staat te zijn zijn zelfverwerkelijking mogelijk te 
maken. 
Tenslotte is een vrij mens verdraagzaam; hij vindt niet te gauw dat hij beledigd is of 
dat men hem misbruikt. In dit opzicht is er een groot verschil met de zelfgenoegzame 
mens, die schijnbaar vrij is maar die zo gauw aanstoot neemt aan een veronderstelde 
belediging. 
Men is verdraagzaam omdat men innerlijk vrij is en daardoor met belangstelling kan 
luisteren naar hetgeen een ander heeft te zeggen. 

C. De menselijke daden 
De moderne psychologie leert dat elke aktiviteit het resultaat Is van een bewuste of 
onbewuste drang om onze wensen te bevredigen; men stelt verder dat een buitengewoon 
belangrijke reden voor aktiviteit gelegen is in het willen verkrijgen van lust. 
Als wij in ons leven om ons heen kijken moeten wij toegeven dat hierin inderdaad veel 
waars schuilt en als we op de een of andere manier meer inzicht krijgen in onze eigen 
beweegredenen welke ons tot handelen aanzetten, zullen we zeker tot de conclusie 
komen dat het lustprincipe, tesamen met de instinkten, een overheersend aandeel heeft 
in de beweegredenen welke ons tot activiteit brengen. 
Ook de vrije mens is zich hiervan bewust en dit zal hem niet beletten om te handelen. 
Bij een persoon wiens leven in harmonie is met zijn innerlijk, komt evenwel een tweede 
faktor in het geding, welke als beweegredenen voor aktiviteit dient: de lust welke 
gewonnen wordt door het verkrijgen van innerlijke harmonie. Als de aktiviteit gebaseerd 
is op het streven naar innerlijke harmonie, krijgt ze een geheel ander aanzien. 
Ze staat dan in het teken van zelfverwerkelijking; want als wij handelen met de wens 
om in harmonie te zijn met ons innerlijk, dan kunnen onze daden niet alleen maar 
zinnelijk zijn doordat zij gebaseerd zijn op onze instinkten en op onze wens voor lust-
bevrediging; maar zij zullen van binnenuit gericht zijn. Hier komt een psychologisch 
motief in het geding, dat een sterke impuls voor ons handelen is: we kennen onszelf 
alleen maar zover als we onszelf openbaar maken. 
Wat kunnen wij weten van ons eigen innerlijk leven, als het zich niet aan ons openbaart; 
hoe kunnen wij tot zelfkennis komen, als wij onszelf niet uitdrukken en als wij niet 
reageren? 
Hoe sterker onze behoefte is naar innerlijke harmonie, hoe sterker ons verlangen zal 
zijn om te handelen, daar wij in onze handelingen onszelf openbaren, dat is onszelf 
verwerkelijken. Door deze geestesgesteldheid verkrijgt de aktiviteit een zekere mate 
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van doelbewustheid die belangrijk verschilt van hetgeen gewoonlijk onder deze term 
wordt verstaan. 

Doelbewustheid 
Meestal wordt onder doelbewustheid verstaan, dat de persoon in kwestie, wanneer hij 
handelt, een welomschreven doel voor de geest heeft, waaraan hij, wat er ook gebeurt, 
niet afwijkt. Het na te volgen doel wordt bepaald in het kader van lustbevrediging. 
Voor een dergelijke doelbewustheid is een bepaalde psychische structuur noodzakelijk, 
daar bij de meeste mensen de lustbevrediging niet zodanig is georganiseerd, dat deze 
een vastomlijnde koers aan hun handelingen geeft: als de lustbevrediging in een bepaal-
de richting niet lukt, wordt ze meestal gezocht en gevonden in een andere richting. 
Degene die terwille van zijn lustbevrediging op basis van strakke richtlijnen werkt, blijkt 
door zijn handelen een speciale structuur te bezitten en het zal blijken dat een dergelijke 
specialisatie van de handelingen altijd in de richting wijst van innerlijke psychologische 
eigenschappen, die men soms aanduidt als onbewuste complexen, en soms als natuur-
lijke gaven. 
Hieruit volgt, dat in deze vorm van doelbewustheid op de een of andere wijze een 
zekere mate van zelfverwerkelijking is opgenomen: innerlijke eigenschappen bepalen 
de handelingen, ofschoon de aktiviteit zelf gebaseerd is op de wens tot lustbevrediging. 
Wanneer nu evenwel het streven naar innerlijke harmonie de overhand heeft over de 
andere vormen van lustbevrediging, zodat onze handelingen in eerste plaats bepaald 
worden door het verlangen naar zelfverwerkelijking, — want het is hierdoor dat zelf-
kennis kan worden verkregen — dan komt deze doelbewustheid tezelfder tijd in een 
nieuw licht te staan. 
Met de uitwendige doelbewustheid, zoals boven beschreven, valt de nadruk op lust-
bevrediging en zijn de innerlijke gevoelens een toevallige omstandigheid; met de inwen-
dige doelbewustheid valt de nadruk op de individuele aard van de psychische structuur, 
welke aan de mens openbaar wordt door zijn handelingen. Het eigenaardige hierbij Is 
dat deze neiging ons in het geheel niet duidelijk behoeft te zijn voordat we tot handelen 
overgaan en in ons verdere leven worden we ons hiervan alleen maar op den duur 
bewust, namelijk wanneer wij door ons handelen voldoende zelfkennis hebben verkregen. 
Daarom kunnen wij enerzijds dikwijls niet spreken van een bewust, strakomlijnd doel 
in het geval van deze doelbewustheid, terwijl we aan de andere kant door het leven 
gaan met een grote mate van innerlijke geestelijke rust. 
Deze inwendige doelbewustheid, waarbij het doel niet altijd bewust bekend is, toont 
enige speciale eigenschappen. In de eerste plaats is er, ofschoon het doel, dat men 
vervolgt, niet helemaal duidelijk is, een grote innerlijke zekerheid welke verband houdt 
met de nagestreefde innerlijke harmonie welke in zijn algemeenheid bewust wordt 
nagestreefd. 
Een mens kan niet tot een bepaald begrip komen tenzij de kiem ervan, ook al is het 
onbewust, ergens in zijn psyche verborgen is. Dit is ook het geval met de innerlijke 
harmonie en met de doelbewustheid: het is mogelijk dat we ons er niet volledig van bewust 
zijn hoe we zullen zijn wanneer we geheel harmonisch zijn uitgegroeid en ook dat wij niet 
weten wat we in feite bereiken en dus welk doel we nauwkeurig vervolgen. Wij zijn ons 
er evenwel van bewust dat zowel deze harmonie als dit doel ergens in onze psyche 
verborgen zijn, zodat, indien we onze levensweg doelbewust vervolgen zonder ons op 
zijpaden te begeven door toevallige omstandigheden, zowel het gestelde doel als de 
innerlijke harmonie zal worden bereikt en dit geeft ons een grote mate van innerlijke 
zekerheid. 
Een tweede eigenschap is, dat wij doorzetten niettegenstaande mogelijke fouten in onze 
handelingen. Vele mensen denken dat, als zij in hun leven een fout hebben gemaakt, 
het enige zin heeft om zich daarmee constant te kwellen en voordurend tegen zichzelf 
te zeggen: had ik het maar niet gedaan. Deze houding is natuurlijk beslist verkeerd 
voor iemand die naar innerlijke harmonie streeft, want door te tobben raken wij steeds 
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verder verwijderd van ons eigenlijke doel en dit verzwakt onze doelbewustheid; wij 
verknoeien onze tijd met toevallige gebeurtenissen. 
Het is heel goed mogelijk dat de gemaakte fouten van ernstige aard waren, maar degene 
die werkelijk naar innerlijke harmonie streeft, zal beseffen dat hij of zij deze conse-
quenties moet aanvaarden en dat het geen zin heeft om de handen in de schoot te 
leggen en er over te tobben dat het zoveel beter was geweest als de fout niet was 
gemaakt. Deze persoon moet integendeel doorzetten en er zelfs tot op zekere hoogte 
dankbaar voor zijn de fout gemaakt te hebben, omdat hij of zij er een beter en wijzer 
mens van geworden is. 
In de derde plaats gaat de innerlijke doelbewustheid gepaard met een zekere matigheid. 
Degene, die zich tot doel heeft gesteld zichzelf door zijn handelingen te verwerkelijken, 
zal er niet voor voelen om zijn doel te bereiken langs allerlei soorten van handelingen 
die niet naar zelfverwerkelijking voeren, maar leiden tot lustbevrediging. Hierdoor wordt 
een zekere mate van soberheid bereikt, die niets te maken heeft met ascese, maar die 
een bepaalde zichzelf opgelegde matiging vooronderstelt, zoals die uitgedrukt is in de 
woorden van Goethe: „In der Beschrnkung zeigt sich der Meister". 

Opmerkingen 
Aan het eind van dit hoofdstuk zal ik in de eerste plaats trachten een verklaring te 
geven van de betrekking die er bestaat tussen de verschillende zedelijke waarden, 
welke ook deugden worden genoemd, en de boven beschreven psychische condities. 
Ik ben evenwel niet van pier] een standaardisatie van zedelijke normen te maken, maar 
geef er de voorkeur aan met een voorbeeld aan te geven op welke wijze ze met elkaar 
verband houden. 
In het geheel van geestelijke eigenschappen die tesamen het innerlijk bewustzijn vormen, 
hebben wij achtereenvolgens genoemd de innerlijke eerlijkheid, het innerlijk luisteren, 
de bewustheid van de innerlijke band met het leven en het aanvaarden van het leven. 
Deze eerlijkheid kan tot een deugd voeren die wij bescheidenheid noemen; bescheiden-
heid heeft niets te maken met nederigheid of onderworpenheid, maar geeft ons een 
zodanige achting voor anderen, dat wij met belangstelling luisteren naar wat een ander 
te zeggen heeft; het heeft te maken met een speciale instelling van ons Ik, waarbij het 
Ik zich niet verbeeldt beter of meer te zijn dan een ander. 
Deze bescheidenheid kan zelfs zodanig ervaren worden, dat we van een religieuze 
belevenis kunnen spreken. Hierop wordt onder andere gedoeld door Bierens de Haan 
in zijn boek „Ethica" waar hij veronderstelt dat het innerlijk, door hem aangeduid als 
„diepte-Ik" deel uitmaakt van een goddelijke wereld-orde. Vanzelfsprekend baseer ik 
de zedeleer niet op metaphysica, maar bekijk haar als een psychologisch probleem; 
toch is het begrijpelijk dat iemand met een juist begrip voor innerlijke eerlijkheid van 
mening is, dat de zedeleer gebaseerd is op de wereld-orde. Hiermee geeft hij uiting 
aan zijn diepgewortelde bescheidenheid die voortvloeit uit innerlijke eerlijkheid. 
Bescheidenheid is evenwel niet voldoende om een juiste functionering van ons geweten 
te bereiken. De gevoelens die de innerlijke eerlijkheid in ons opwekt moeten vertaald 
worden in aktie en aktiviteten; het innerlijk luisteren moet daarom gepaard gaan met 
gehoorzaamheid. Evenals in het geval van bescheidenheid, kan men vaststellen dat de 
aard van deze gehoorzaamheid gemakkelijk gevoerd heeft tot een religieuze interpretatie, 
waarbij men denkt dat men God's wil moet gehoorzamen, welke volgens Bierens de 
Haan identiek is met de „wereld-orde" of in humanistische zin met de kosmische ver-
banden. Hij, die zich bewust is intens met het leven verbonden te zijn, kan ook onder 
moeilijke omstandigheden voldoende geduld opbrengen, daar levenservaring een be-
paalde mate van toegevendheid met zich meebrengt; niet alleen immers aanvaarden wij 
de levensomstandigheden die ons geluk brengen, en vermijden wij die van het ongeluk, 
wij accepteren het leven in zijn geheel met zijn lusten en onlusten. 
Deze beide deugden, toegevendheid en geduld, kunnen met een innerlijk religieus gevoel 
gepaard gaan, welke samenhangt met een bijzondere eigenschap van het Ik. 
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De Ik-gij verhouding wordt, zoals boven besproken, bepaald door de volgende zedelijke 
eigenschappen: vrijheid, innerlijke onverstoorbaarheid, innerlijke overtuiging en ver- 
draagzaamheid. De zedelijke deugd, die we met geestelijke vrijheid aanduiden, is in het 
voorgaande reeds besproken, waarbij aangetoond werd dat deze vrijheid afgeleid is van 
zelf-ontzegging. Er werd reeds de nadruk op gelegd dat een zelf-ontzegging, die de 
persoon zelf geheel uitschakelt, een absurditeit is. Een dergelijke zelf-ontzegging leidt 
tot onoprechtheid. Aan de andere kant is het zeer goed mogelijk dat iemand zich 
bepaalde dingen ontzegt bij het vervolgen van een hoger doel; hier is inderdaad sprake 
van zelfverloochening, daar hetgeen men opgaf, genot verschafte waarvoor in de plaats 
omstandigheden kwamen die minder genot verschaffen. De innerlijke kalmte waarmee 
wij smart of verdriet ondergaan, maakt een instelling van het Ik nodig, waarbij dit Ik 
toegevendheid toont ten opzichte van hetgeen een hindernis op onze weg lijkt. Een 
toegevend mens is er zich van bewust dat geen enkele omstandigheid in het leven 
op zichzelf geluk of ongeluk meebrengt, maar dat elke omstandigheid enig goed in zich 
heeft, als we er naar zoeken. Het feit dat wij overtuigd zijn van onze innerlijke waarde 
en de weg naar innerlijke harmonie volgen, kan gepaard gaan met een speciale vorm 
"•en medelijden die ons er toe brengt deel te hebben aan het verdriet van onze mede-
mensen, veroorzaakt door het volgen van hun impulsen en instinkten. 
We kunnen dan bewust het verdriet aanvoelen dat deze mensen zichzelf aandoen en dat 
groter is dan het verdriet dat zij ons berokkenen. 
Tenslotte gaat verdraagzaamheid, als een der deugden van het Ik, gepaard met goeder-
tierenheid;  wij realiseren ons dat iemand die ons onjuist behandelt, niet op hetzelfde 
geestelijke niveau is als wij zelf en daarom zijn wij gematigd in ons oordeel, clement, 
en wij dragen hem geen kwaad hart toe. 
In het zedelijk geheel, dat een rol speelt bij menselijke aktiviteit. heb ik onderscheid 
gemaakt tussen de doelbewustheid. de innerlijke zekerheid, doorzetten na mislukking 
en matigheid. Doelbewustheid is, zoals reeds opgemerkt, nauw verbonden met zelfver-
werkelijking, waarbij het innerlijk als het ware weerspiegeld wordt door het Ik; deze 
doelbewustheid vormt de psychische voorwaarde. Ongetwijfeld hangt dit samen met 
het begrip „innerlijke overtuiging", die verkregen wordt door geestelijke vrijheid, maar 
de doelbewustheid is veel nauwer verbonden met het geheel van menselijke handelingen 
dan de innerlijke overtuiging. De eerste brengt bedrijvigheid met zich mee; wij worden 
zedelijk verplicht tot aktie. Door deze vorm van bedrijvigheid spannen wij ons in om 
deugdzaam te zijn of te worden. 
De innerlijke zekerheid kan gepaard gaan met het zich bewust zijn van de geestelijke 
zuiverheid; wij laten ons niet leiden door het lust-onlust principe, maar als vrije mensen 
met een omschreven levensdoel zijn wij zuiver in onze handel en wandel. Dit bewustzijn 
kan zelfs zover gaan dat elke afwijking als onzuiver wordt gevoeld. Wij moeten evenwel 
niet uit het oog verliezen dat het instinkt ook ten goede kan worden aangewend; dit is 
bij zelfverwerkelijking zelfs onontbeerlijk; want hoe kan iemand zijn Ik in overeenstem-
ming brengen met zijn innerlijk, als hij geen gebruik maakt van zijn innerlijke mogelijk-
heden waaruit zijn instinkten en hartstochten voortkomen? 

Bij het behandelen van doorzetten na mislukking dient de faktor berouw besproken te wor-
den; er moeten twee soorten berouw onderscheiden worden. Sommige mensen zijn ven 
mening, dat berouw iets moet zijn dat op het gezicht geschreven staat. Op deze wiize kan 
een bepaalde daad iemand gedurende lange tijd berouwen. Het valt evenwel op dat dit 
soort berouw ons niet verhindert om op dezelfde wijze te zondigen, want deze vorm van 
berouw is vermengd met vrees; wij vrezen in hetzelfde kwaad te vervallen en onbewust 
denken we het gevaar te vermijden door diep berouw te tonen. Dit komt in religieuze krin-
gen veel voor, waar angst voor stref, met dit berouw verbonden, onbewust een rol speelt. 
De andere vorm van berouw is in feite een geestelijke opstanding na mislukking. In dit 
geval bekennen we onszelf eerlijk dct we in een bepaald opzicht afgeweken zijn van de 
richting die we hadden te gaan, we onderzoeken de redenen die ons ertoe geleid heb- 
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ben, zodat we de afwijking zelf als materiaal gebruiken om ons te leren onze zelfkennis 
te verbeteren en om dan, geestelijk verrijkt, de goede weg opnieuw te vinden. 
Het is van belang hierbij op te merken dat deze twee vormen van berouw, die beiden 
een rol spelen in de verschillende godsdiensten, elkaar blijkbaar nooit begrijpen. Hij die 
de eerste vorm kent, is voortdurend bang voor herhaling en voor straf; het lijkt daardoor 
dat de kracht van dit soort berouw veel groter is dan die van de tweede vorm. De 
mensen van de eerste soort zijn van mening dat de anderen er oppervlakkig op los 
leven en geen berouw kennen, terwijl de tweede categorie de anderen angst voor het 
leven en schijnheiligheid verwijt. 
Vanuit een individuele psychologische hoek bekeken is het begrijpelijk dat de tweede 
vorm van berouw gewenst is, terwijl de eerste vorm, doordat er allerlei angstmotieven 
doorheen spelen, een goede en complete ontwikkeling van het innerlijk belet. 
Teneinde een misverstand te vermijden, wil ik er evenwel de nadruk op leggen, dat ik 
niet speciaal het oog heb op religieus berouw, zodat de keuze van deze vorm van 
berouw, die ons geestelijk kan verrijken, geen twistpunt kan worden. Berouw wordt hier 
alleen beschouwd in het kader van ons streven naar geestelijke harmonie en in samen-
hang met de mislukkingen bij dit pogen. 
Tenslotte zij opgemerkt, dat een harmonisch mens matigheid zal betrachten in zijn leven. 
Matiging en terughoudendheid, beiden zedelijke deugden, die al bekend waren aan 
Ruusbroec, zijn kwaliteiten die van deze matigheid deel uitmaken. Daarentegen zijn 
gierigheid en verkwisting afwijkingen van het werkelijke doel in het leven: zelfver-
werkelijking. 
Aan het eind van deze verhandeling wi ik nogmaals de nadruk leggen op het feit, dat 
de methode om deugden aan te kweken die hier wordt voorgesteld, niet de enig moge-
lijke is; zij is bedoeld als een mogelijkheid en niet als „de" mogelijkheid. 
Misschien is een kleine uitweiding over het begrip „het kwade", hier niet misplaatst. 
Uit het voorgaande is duidelijk dat elke afwijking van de harmonie gezien kan worden 
als het kwade, het slechte, het onzuivere. De grondoorzaak is het feit, dat het gehele 
leven van instinkten en hartstochten ten goede kan werken, als het beheerst wordt; 
zodra deze beheersing ophoudt, ontstaat desintegratie om het met een modern woord uit 
de psychologie aan te duiden: er verschijnen tekenen van verval en de instinkten hebben 
vrij spel, daar het Ik de controle erover verloren heeft. We spreken dan van kwaad, 
slecht of verdorven. Het beheersen van de instinkten teneinde het kwaad in ons de baas 
te blijven, vindt plaats door het Ik dat zichzelf in dienst heeft gesteld van het zedelijk 
ideaal: de Harmonie. Uit dit ideaal kan het Ik de kracht putten om de instinkten te leiden 
en te beheersen. 
Het „kwade" kan dus gezien worden als de „veelheid-, die niet van binnen uit tot een-
heid is gekomen: de persoonlijkheid is gedegradeerd tot iets onpersoonlijks en tot het 
najagen van genot. 

M. Liefaert-Peerholte 

Dit essay is een verdere ontwikkeling van de gedachten, begonnen in Rekenschap van 
september 1969. 



KYLKOS 

Een hoorspel 

Motto: 
The sordid and savage story of history has been written by 
man's irrationality. 

Leonard Woolf 

Personen: 
De grootvader; Kinare; Drouso; de vader van Drouso; Kyzikos, koning der Dolionen; 
Phobikol, zijn raadsheer; 
Argonauten: Jason, Tiphys, Herakles, Telamon; een heraut 

Scène 1 
Kinare: Grootvader . 
Grootvader: Ja, m'n kind. 
Kinare: Ik wou u iets vragen ... 
Grootvader: Wat dan m'n kind? 
Kinare: Ja, ik weet eigenlijk niet, hoe ... Als u zo lang stil zit, waar denkt u dan aan? 
Grootvader: Waar ik aan denk? 0, zo'n beetje aan van alles. Wat me maar invalt. 
Kinare: Zo pas dacht u aan iets prettigs. U glimlachte. 
Grootvader: Dat kan wel, Kinare, ik dacht aan vroeger. 
Kinare: Denkt u altijd aan vroeger? 
Grootvader: Nee, niet altijd. Maar ik geloof wel vrij vaak. Maar ik weet het zelf niet 

altijd. Soms kom ik plotseling tot de ontdekking: je bent weer met vroeger bezig. 
Ja, wat wil je? Zwaar denken over later, dat hoeft niet meer. Wat er voor mij nog 
komt, dat kan niet zo veel meer zijn ... 

Kinare: Niet zeggen, grootvader, daar moet u niet aan denken! 
Grootvader: Waarom niet, Kinare? Ik zou wel heel dom zijn, als ik er nooit aan dacht, 

dat ik niet lang meer te leven heb. 
Kinare: Maar lijkt het u dan niet vreselijk om ... om ... ? 
Grootvader: Kalm, m'n kind. Om dood te zijn bedoel je. Nee, Kinare, dat lijkt me niet 

vreselijk. Vóór mijn geboorte ben ik er ook al zo'n verschrikkelijk lange tijd niet 
geweest, en dat was niet erg, waarom zou het dan na mijn dood wel erg zijn? 

Kinare: Ik begrijp niet dat u zo praten kunt! 
Grootvader: Nee, toen ik zo oud was als jij, zou ik dat ook niet begrepen hebben. 

Toen was ik ook bang voor de dood. En tien jaar geleden, toen jij nog klein was, en 
grootmoeder en ik de enigen waren die voor jou konden zorgen, toen was ik het ook 
nog, om jou. Maar nu niet meer. Je bent nu volwassen, je zult wel gauw gaan 
trouwen ... 

Kinare: Misschien trouw ik wel helemaal niet. 
Grootvcde,-: (licht) 0, dat is nieuw voor mij. Ik dacht dat je keuze al bepaald was. 
Kinare: Dat dacht ik ook, maar .. . Grootvader! 
Grootvader: Ja? 
Kinare: U 	u bènt toch wel mijn grootvader? 
Grootvader: Wat zeg je nou?! Of ik wel 	? Maar natuurlijk mijn kind, wat dacht je dan? 
Kinare: Ik ben toch niet van Griekse afkomst? 
Grootvader: Van Griekse afkomst?! Vertel eens, Kinare, hoe kom je aan die rare 

vragen? 
Kinare: Parbo zegt, dat een van mijn voorvaderen een Griek was. Maar dat is toch 

niet zo? 
Grootvader: En als het wel zo was, zou je dat erg vinden? 
Kinare: Ik eigenlijk niet. Maar Parbo wel. Hij is een van de zonen van Kyzikos, en die 

zeggen dat de Dolionen hun bloed zuiver moeten houden. 
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Grootvader: 0 ja. En zuiver wil waarschijnlijk zeggen: vrij van Griekse smetten, ja, ja. — 
Heb je wel eens een Griek gezien, Kinare? 

Kinare: Nee, tenminste niet dat ik weet. U wel? 
Grootvader: 0 ja, vaak genoeg. 
Kinare: Hoe zien ze er uit? 
Grootvader: Heel gewoon, net als wij. 
Kinare: Dus je merkt niet dadelijk, dat ze niet te vertrouwen zijn? 
Grootvader: Hé, wie heeft jou verteld, dat ze niet te vertrouwen zijn? 
Kinare: Parbo! 
Grootvader: 0 natuurlijk, Parbo! Die Parbo van jou zegt nog al veel, dunkt me. En hoe 

weet hij dat allemaal zo precies? 0. hij heeft zeker zelf met heel veel Grieken 
gesproken. 

Kinare: Nee, dat niet, ik geloof dat hij maar één keer een Griek gezien heeft. Nee, hij 
heeft het gehoord. Van de zonen van Kyzikos. Daar zijn een paar oudere mannen bij 
en die weten alles van de Grieken af. 

Grootvader: „Die weten alles van de Grieken af"! Knappe jongens moeten dat zijn, 
die zonen van Kyzikos! Weet je wel, wie Kyzikos was, Kinare? 

Kinare: Ja! Dat is toch die koning van de grote grafheuvel op het strand. Daar speelden 
we vroeger altijd! 

Grootvader: Ja. Maar weet je ook, waarom die grafheuvel daar voor hem is opgericht? 
Kinare: Niet zo erg goed. Het was een held, dat weet ik wel, maar ... 0 wacht eens, 

ik weet het weer, geloof ik. Hij heeft zich opgeofferd voor de Dolionen, toen de 
Grieken ons land bestormden. Of ben ik nou met iemand anders in de war? 

Grootvader: Nee, je bent niet in de war. Zo zal het jou wel verteld zijn. Kyzikos moest 
eens weten, dat ze er zo'n prachtig verhaal van gemaakt hebben. 

Kinare: Maar bedoelt u 	? Is het dan niet waar? 
Grootvader: Nee, Kinare, het is niet waar. Kyzikos offerde zich niet op voor de Dolionen, 

ons land werd ook helemaal niet bestormd door de Grieken, en Kyzikos was geen 
held, maar een heel gewoon mens. 

Kinare: Maar ... hoe kan dat dan? Ik bedoel: hoe kunnen ze dan zo'n verhaal vertellen? 
Grootvader: Dat kan, omdat zo'n verhaal veel eerder geloofd wordt dan de waarheid. 
Kinare: Waarom wordt de waarheid niet geloofd? 
Grootvader: Omdat die niet zo prettig is. Als je hoort, wat er toen gebeurd is, en denk 

ik nog wel vaak gebeuren zal ... Ja, 't is eigenlijk een nogal droevig verhaal. Wil je 
't toch horen? 

Kinare: Ja! 
Grootvader: Het is al lang geleden, al heel lang, ik denk wel vijfhonderd jaar. Toen 

landde hier op onze kust het schip van de Argonauten. Je moet je dat voorstellen, 
dat was iets heel bijzonders, want in die tijd voeren onze eigen vissers maar een klein 
eindje uit, en een vreemd schip hadden ze nog nooit gezien. Maar toen was er een in 
aantocht. 

Scène II 
[Men hoort het klotsen van de golven en het gekrijs van de meeuwen] 
Een jongen: (hij komt in grote opwinding, hijgend, van ver lopen) Vader! Vader!! 

Vader!!! (hij is nu waar hij zijn moet) Een schip, een schip, een schip! 
De vader: (wordt knorrig wakker) Hè? Wat? Waarom schreeuw je zo? Kun je me niet 

even laten slapen?! 
De jongen: Ja maar vader er komt een schip! 
De vader: Nou, en wat zou dat'? Heb je nooit eerder een schip gezien? 
De jongen: Maar niet zo'n schip. Een heel vreemd schip zo geweldig groot, en het 

komt recht op ons af! Kom nou eens kijken! 
De vader: Goed, ik kom, maar bij de grote goden, ik waarschuw je, Drouso: als het die 

ouwe schuit van Phorkander is, dan voer ik je op aan de vissen! 
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De jongen: Die is het niet, die zou naar de kleine baai varen en niet recht op het strand 
af. Kijk, ze roeien prachtig gelijk! En wat een zeil! 

De vader: (fluisterend) Bij het graf van mijn moeder, je hebt gelijk. Dit is een heel 
vreemd schip! — Een prachtig gezicht zo, met de zon in het zeil! Maar wie zijn het en 
waarvoor komen ze? — Drouso, loop vlug naar de wacht bij de Koningsburcht en 
laten ze Kyzikos roepen. Hij zal weten wat we moeten doen. 
[Men hoort de riemslag van het naderende schip, dan bevelen om de riemen te strijken 
en het gejuich van de schippers „Land!" Dit gaat over in een vrolijke muziek, die 
wordt gevolgd door:] 

Scène III 

Kyzikos: Dus om het samen te vatten, Phobikol, uw raad is: niet ontvangen. 
Phobikol: Heer Kyzikos, uw vader heeft veertig jaar naar mijn raad geluisterd, en ik mag 

wel zeggen: hij heeft nooit reden gehad zich over mij te beklagen. Natuurlijk zou ik u 
graag het advies geven dat u welgevallig is, maar dan zou ik mijn plicht verzaken. 
Ik moet u nog eens met klem de raad geven: ontvangt u deze mannen niet. Dit is 
gevaarlijk! 

Kyzikos: Is het gevaarlijk om vreemdelingen welwillend te ontvangen? 
Phobikol: Nu zegt u het zelf: het zijn vreemdelingen! 
Kyzikos: Natuurlijk, maar wat zou dat? 
Phobikol: Van hun bedoelingen weet u niets! 
Kyzikos: En waarom zouden hun bedoelingen anders zijn dan zij zelf zeggen? Zij moeten 

tijdens hun vaart toch eten en drinken, niet waar? En nu willen ze hun voorraden aan-
vullen. Het komt mij voor dat dat heel natuurlijk is. 

Phobikol: Het is in elk geval goed bedacht. 
Kyzikos: Maar waarom moet het bedacht zijn? Ik weet helemaal niet ... 
Phobikol: Daar zegt u een waar woord, heer. U weet helemaal niet. U kunt niet in hun 

hart kijken. 
Kyzikos: Dat is zo, maar ... Ik kan tenslotte ook niet in 1:1W hart kijken! 
Phobikol: Ik dacht dat dat ook niet meer nodig is. Veertig jaar lang heeft uw grote 

vader... 
Kyzikos: Ik weet het, Phobikol, ik weet het: naar uw raad geluisterd. U begrijpt mij ver-

keerd. Ik twijfel niet aan uw goede bedoelingen, en uw adviezen stel ik op hoge prijs, 
ook als ik ze soms niet kan volgen. Maar als u het al een kwaad ding van de vreemde-
lingen vindt, dat men niet in hun hart kan kijken, dan zeg ik: in het hart van een ander 
kun je nooit kijken! 

Phobikol: Als het mij vergund is, u tegen te spreken heer Kyzikos, in uw hart kan ik heel 
goed kijken! 

Kyzikos: In mijn hart? 
Phobikol: 0 ja! Ik zie daar deze gedachten: die ouwe man verveelt mij. Mijn vader mag 

dan naar hem geluisterd hebben, ik ben niet van plan het ook te doen. Hij kan nog zo 
veel goeie raad geven, ik doe toch lekker wat ik zelf wil! — Ik heb hiermee geloof ik 
bewezen, dat ik wel degelijk in uw hart kan kijken. U zult dat niet willen ontkennen. 

Kyzikos: (na een korte stilte) Nee, Phobikol, u hebt gelijk. U bezit zonder twijfel de gave 
in mijn hart te kijken. — Dan verzoek ik u nu de wacht te roepen, en de vreemdelingen 
te laten binnenkomen. 

Phobikol: Zoals u wenst, heer Kyzikos, zoals u wenst. 

Scène IV 
[Men hoort de voetstappen van een groep mannen die de zaal binnenkomen. Zij praten 
gedempt onder elkaar. Iemand stampt met een lans op de vloer.] 
Heraut: Stilte! (hij wacht, het rumoer verstomt) Koning Kyzikos spreekt. 
Kyzikos: Vreemdelingen, de Dolionen groeten u. Het verschijnen van mannen uit de 
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vreemde op onze kust is voor ons een heel ongewoon gebeuren, en het is dus wellicht 
vergeeflijk als de eerste Dolionen die u zagen, u wat traag, misschien zelfs minder 
hartelijk hebben verwelkomd. Die aarzeling in onze houding tegenover u, ik hoop, dat 
u die kunt begrijpen en gauw zult vergeten. En ik voorspel u dat u die zult vergeten. 
Want ik spreek nu namens het hele volk der Dolionen, als ik u van ganser harte wel-
kom heet. Wie u bent, vanwaar gij komt en welk doel u tot ons heeft gevoerd, ik weet 
het niet, maar in het vertrouwen dat ik u mag ontvangen als eerlijke mannen die niets 
kwaads in de zin hebben, geef ik u onzerzijds de verzekering, dat wij u graag zullen 
helpen met alles wat u nodig mocht hebben. Ik nodig u uit onze gasten te zijn zolang 
het u goed dunkt. — Wie is uw leider? Ik wacht zijn antwoord. 

Jason: Mijn naam is Jason, zoon van Aison, en ik kom van lolkos. De mannen die hier 
voor u staan, groeten in eerbied u, Koning Kyzikos, en met u het volk der Dolionen. 
U hebt gesproken in het vertrouwen dat wij gekomen zijn als eerlijke mannen die niets 
kwaads in de zin hebben. Ik dank u voor deze woorden en ik beloof u onder aanroe-
ping van vader Zeus en Athene en Apollo: wij zullen uw vertrouwen niet beschamen. 
Wij, Argonauten, zwalken niet over de zeeën als rovers of avonturiers, wij zijn uit-
gevaren om uit het verre Kolchis terug te halen wat de bewoners van Hellas rechtens 
toekomt: de gouden ramsvacht, die nu in het bezit is van Koning Aietes. Van uw gast-
vrijheid zullen wij met dankbaarheid maar ook met bescheidenheid gebruik maken. Wij 
zullen er naar streven uw gaven met zoveel gratie te aanvaarden, dat het voor u een 
vreugde blijft, ze te schenken, en bij het geven zult u hoop ik zo goed maat weten te 
houden, dat een pijnlijke verlegenheid ons bespaard blijft. Wij willen vrienden zijn voor 
het volk der Dolionen. 

Kyzikos: Heer Jason, dit zijn woorden naar mijn hart! Onze dochteren zullen nu rondgaan 
met versnaperingen en wijn. Laat er muziek klinken voor zang en dans. Wij vieren 
feest met onze nieuwe vrienden! 
[Juichkreten en muziek. Er zijn geluiden van verward gepraat, van dansen met gestamp 
van voeten en handgeklap, van bulderend gelach en hoge gilletjes, van kussen en van 
zwak protesterende meisjes „0 nee ..., toe, niet doen!!" en van gelukzalige zuchten. 
Tenslotte klinkt de muziek van heel ver, en men hoort weer het ruisen van de zee.] 

Scène V 
Een stem: Au!! Bij de Cerberus, je stapt op mijn hánd!! Verzet je lompe poten! 
Andere stem: Kalm aan, mannetje, kalm aan! Wie ben jij? Je praat over de Cerberus, 

alsof je hem kent! Als je 'm werkelijk gezien had ... 
De stem: Dan moet jij Herakles zijn! 
Herakles: Die ben ik, maar schreeuw niet zo. Denk je soms dat we hier alleen zijn? 

— Maar wie ben jij? Het is hier zo verschrikkelijk donker . 
De stem: Ja, er is geen maan en er zijn geen sterren. Als wij werkelijk morgen uitva- 

ren... 
Herakles: 0 wacht es, jij bent Tiphys, onze stuurman. Wat doe je hier in de nacht op het 

strand? 
Tiphys: Ik had slaap, en toen ben ik naar buiten gelopen. Misschien had ik ook wat veel 

gedronken. Het is een prachtig feest, maar na drie dagen ben ik er wel moe van. 
Hoe kom jij hier? 

Herakles: Jaaa, hoe kom ik hier! 
Tiphys: 0, je hebt weer een vrouw achterna gezeten. 
Herakles: Het leek er meer op, dat ze mij achterna zat. In elk geval, toen we elkaar ge- 

vonden hadden, was het geweldig! 0 Tiphys, het klotsen van de zee in je oren en een 
paar vrouwenarmen om je hals — het bevalt mij hier best bij de Dolionen! 

Tiphys: Je maakt misbruik van hun gastvrijheid. 
Herakles: Misbruik? Ik?! Ik doe wat Jason zo mooi gezegd heeft. Hoe was het ook weer? 

„Wij zullen uw gaven met zoveel gratie aanvaarden, dat het voor u een vreugde blijft 
ze te schenken" Nou ik zweer je, voor de vrouwen die mij van hun gaven hebben 
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laten genieten, is het schenken een vreugde gebleven! Dat laatste lieve meisje werd 
geloof ik bang van zichzelf. Na twee maal liep ze plotseling weg, ze lachte en huilde 
tegelijk, en ze riep dat ze dadelijk terug kwam, maar ze moet in deze vervloekte 
duisternis een verkeerde kant uitgelopen zijn. Ik zocht haar toèn ik op jouw hand 
trapte . .. Stil eens, ik hoor wat geloof ik. 

Een meisjesstem: Pssst! Herakles! — Waar ben je, lieve Herakles? Papalje wacht op je. 
Herakles: Ik kom, kleine Papalje, ik kom. — Je hoort het, de plicht roept. Tot morgen, 

Tiphys. 
Tiphys: Tot morgen, „lieve" Herakles! En goede nacht! — Maar de nacht is afschuwelijk 

donker. Er is zwaar weer op til. 
[Muziek — het klotsen van de zee.] 

Scène VI 
Kyzikos: (opgewekt) Goeienavond, Phobikol. 
Phobikol: (somber) Goedenavond, heer Kyzikos. Het is dus toch waar, dat u mij hebt 

laten roepen? 
Kyzikos: Zeker, verwondert u dat? Het is toch altijd mijn gewoonte geweest mijn meest 

ervaren adviseur geregeld te raadplegen. 
Phobikol: De laatste dagen bent u van deze regel afgeweken, en ... 
Kyzikos: Dat kwam omdat wij feest vierden! 
Phobikol: Ach ja, wij vierden feest! Maar ik had mij al min of meer vertrouwd gemaakt 

met de gedachte, dat mijn taak als adviseur wel afgelopen zou zijn. 
Kyzikos: 0 maar Phobikol, hoe komt u erbij!? Ik hoop nog heel vaak mijn eigen oordeel 

te mogen toetsen aan uw wijze raad. 
Phobikol: De laatste maal dat ik u mocht adviseren, vond u, als ik mij wel herinner, mijn 

raad niet zo „wijs". 
Kyzikos: Maar hoe heb ik het nu? U wrokt toch niet, omdat ik uw raad toen eens niet 

volgde? U zult moeten toegeven, dat uw voorzichtigheid deze keer misplaatst is ge- 
weest. 

Phobikol: Ik zou het u graag toegeven, als ik inderdaad die overtuiging had. 
Kyzikos: Wat bedoelt u? Hebt u die dan niet? 
Phobikol: Nee, heer Kyzikos, die heb ik niet. 
Kyzikos: Maar bij de moeder der goden, Phobikol, ik begrijp u niet! De Argonauten zijn 

nu drie dagen hier, en morgen bij zonsopgang vertrekken ze weer. Wij zullen dunkt me 
aan dit bezoek alleen maar goede herinneringen bewaren! 

Phobikol: De kwaliteit van onze herinneringen, heer Kyzikos, kunnen we pas bepalen, 
als het bezoek voorbij is. 

Kyzikos: Het lijkt mij geoorloofd die kwaliteit met enige zekerheid te voorspellen! U 
wilt mij toch niet laten geloven, dat ons in deze laatste nacht nog iets gruwelijks 
te wachten staat?! Iedereen is even tevreden over dit bezoek! 

Phobikol: Het spijt mij, ik niet. 
Kyzikos: Dan bent u een uitzondering. Maar waarom? 
Phobikol: Ik heb reden om aan te nemen dat mijn kleindochter gisteravond verleid is 

door een van de Argonauten. 
Kyzikos: Verleid?! Waarom denkt u dat? 
Phobikol: Ik heb vanmorgen haar gezicht gezien. 
Kyzikos: 0. En ... eh . .. hoe was het met haar? Was ze ontsteld? In tranen? 
Phobikol: (somber) Nee heer, dat niet. Ik zou haast zeggen: integendeel. Ze zag er min 

of meer verzaligd uit. 
Kyzikos: Verzaligd! Nou kijk es aan, waarover beklaagt u zich dan? Uw kleindochter is 

dus niet ontevreden. 
Phobikol: Nee, het meisje zelf niet. Maar de jonge man die al langer dan een jaar 

tevergeefs naar haar gunsten dingt — denkt u, dat hij ook tevreden is? 
Kyzikos: Eh ... nee, vermoedelijk niet. 
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Phobikol: U kunt gerust zeggen, heer: zeker niet! En als u dan weet, dat het zo'n aller-
aardigste jongen is. Hij kan werkelijk verstandig praten, heel verstandig zelfs, en weet 
u, hij verstaat ook nog de kunst die bij de jongeren tegenwoordig in onbruik raakt: 
hij kan luisteren! 

Kyzikos: Voortreffelijke eigenschappen, zonder twijfel, maar toch, Phobikol, ik kán mij 
voorstellen dat een jong meisje niet in de eerste plaats behoefte heeft aan een jonge 
man die heel verstandig kan praten. 

Phobikol: Ach, „in de eerste plaats behoefte heeft". Wilt u dat dan laten beoordelen 
door zo'n onnozel schaap zelf?! 

Kyzikos: U vindt, dat men dat beter kan overlaten aan een oude wijze ram! 
Phobikol: Uw spot is misplaatst, heer Kyzikos. Natuurlijk, zo'n jonge vrouw weet zelf het 

best wat zij in de dronkenschap van het ogenblik verlangt. Maar is wat zij verlangt, 
ook werkelijk goed, heilzaam voor haar? Dát weet ze niet, en misschien kan een oude 
ram dat wel beter beoordelen. Als we negen maanden verder zijn, zal ze dan nog zo 
tevreden terug denken aan haar liefhebbende schipper? Ik betwijfel het, heer, en ik 
wil u ronduit zeggen: ik betreur het, dat mensen die beter zouden moeten weten, zo'n 
kortstondige verdwazing altijd nog met een zekere vertedering beschouwen. 

Kyzikos: U spreekt toch niet helemaal ronduit, geloof ik, Phobikol. „Die mensen die 
beter zouden moeten weten", dat slaat op mij? 

Phobikol: Als u het zo vraagt, heer, ja! Het is naar mijn mening de taak van een koning 
— maar mischien wenst u dat van mij niet te horen ... 

Kyzikos: Integendeel, Phobikol, ik hoor graag wat de taak van een koning isl Gaat u 
verder! 

Phobikol: Een koning moet zijn volk leren, dat zij zich bij al hun doen en laten zorgvuldig 
rekenschap geven van wat zij nastreven en wat zij bereiken. Zij dienen hun hartstoch-
ten te beteugelen, en op hun hoede te zijn voor de opwellingen van het ogenblik, zij 
mogen zich niet uitsluitend laten leiden door het zo vaak misleidende gevoel, zij moe-
ten ook en vooral luisteren naar de nuchtere stem van het gezonde verstand! 

Kyzikos: Gesteld dat mijn mensen zich dat alles zouden voornemen, dan ben ik toch 
bang, Phobikol 

Phobikol: En dat mag u nu juist niet zijn, heer. Vrees is meestal onredelijk. 
Kyzikos: 0, dank u, ik zal mijn best doen. Maar het komt mij voor, Phobikol, dat de 

uitvoering van wat men zich voorneemt, niet altijd zo makkelijk is. Maar we zijn af-
gedwaald, hoe kwamen we hierop? 

Phobikol: Ik vertelde u van mijn kleindochter... 
Kyzikos: Ik weet het: die zo tot haar genoegen verleid was! 
Phobikol: Als u mij toestaat heer, uw vrolijkheid kan ik niet delen. Er is eerder reden 

voor verontwaardiging. 
Kyzikos: Verontwaardiging? 
Phobikol: Ja, heer. Het is toch eigenlijk meer dan schandelijk, dat zo'n meisje aan de 

eerste de beste aangewaaide vreemdeling de voorkeur geeft boven een flinke jongen 
van haar eigen volk. U zou in dat onrecht niet mogen berusten. 

Kyzikos: Onrecht? Maar er is toch niemand onrecht aangedaan! 
Phobikol: Toch wel, heer. De jongens van de Dolionen hebben, zou men kunnen zeggen, 

recht op haar. En dat recht wordt hun onthouden. 
Kyzikos: Maar mijn waarde Phobikol, uw kleindochter is toch geen slavin! 

Phobikol: Natuurlijk niet, heer. 
Kyzikos: Dan zou men dunkt me ook kunnen zeggen, dat het meisje zelf het recht heeft 

zich een minnaar te kiezen. 
Phobikol: Zeker heer dat heeft ze ook. Als ze zich tenminste verenigen wil met een 

van de Dolionen. Ze mag zich natuurlijk niet verslingeren aan een vreemdeling. 
Kyzikos: En aan een van de Dolionen? Of is dat niet denkbaar, dat een meisje zich 

verenigt met een vreemdeling en zich verslingert aan een van de Dolionen? 
Phobikol: Dat is ondenkbaar, heer. Als het een Dolioon betreft, kan van verslingering 
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geen sprake zijn. 
Kyzikos: 0 juist. Maar — waarom eigenlijk niet? 
Phobikol: WaarOm? Ik begrijp uw vraag niet, heer. Dat spreekt toch eenvoudig van zelf. 
Kyzikos: 0 ja? 
Phobikol: Zonder twijfel! Dat zegt mij mijn natuurlijk ... 
Kyzikos: ... gevoel? 
Phobikol: Nee heer, mijn natuurlijk gezond verstand. 
Kyzikos: Dan heb ik daarvan te weinig, vrees ik. 
Phobikol: Niet vrezen, heer! 
Kyzikos: 0 nee, dat is waar. Dan — hóóp ik, dat ik daarvan te weinig heb. Maar ik 

dank u zeer. Goeienacht, Phobikol. 
Phobikol: Goedenacht, heer Kyzikos. 

[Muziek] 

Scène VII 
[Het ruisen van de zee. Stemmen van mannen en vrouwen op de achtergrond]. 

Jason: Kyzikos, mijn vriend, mijn mannen zijn aan boord, wij moeten gaan. Ik dank de 
goden, dat zij ons gevoerd hebben naar deze kust. Wij hebben hier zoals we ver-
wachtten de proviand gevonden die we nodig hadden, maar boven alle verwachting 
nog iets, waarvan we pas nu beseffen, dat wij er niet minder behoefte aan hebben: 
vriendschap en warme genegenheid. De Dolionen hebben ons niet alleen gastvrij 
ontvangen, maar ook — en voor een mens is dat misschien van nog groter waarde —
zij hebben naar ons geluisterd. Als wij vertelden van wat achter ons ligt en wat wij 
van de onbekende toekomst hopen, hebt u ons het gevoel gegeven, dat wij spraken 
tot mensen, die werkelijk belang stelden in ons lot en begrip hadden voor wat ons 
bewoog. Voor wat u ons geschonken hebt aan voedsel en wijn, betuig ik u onze dank, 
voor de onzichtbare gaven waarmee u onze harten hebt verkwikt, bied ik u onze 
blijvende vriendschap. Ik verzeker u — wat is er Tiphys? 

Tiphys: Jason, ik vraag om uitstel. 
Jason: Uitstel? Waarvan? 
Tiphys: Van het vertrek. Wij moeten een dag wachten. 
Jason: Een dag wachten ... ? Waarom? De offers waren gunstig! 
Tiphys: De offers wel, maar de wind is slecht. 
Jason: De wind?! Er is bijna geen wind. De zee is spiegelglad. Gisteravond, ja, toen 

stond er een stevige bries ... 
Tiphys: En vanavond zal het een storm zijn! 
Jason: Kom kom Tiphys, niet zo somber! 0 ik begrijp je wel: je betreurt het dat wij 

moeten gaan. Dat doe ik ook! 
Kyzikos: En ik niet minder. De Dolionen zullen zich verheugen als u nog wat blijft. 
Jason: Wij blijven niet. Tiphys, je weet zo goed als ik, als wij ons doel willen bereiken, 

mogen wij ons niet door elke vage dreiging laten afschrikken. 
Tiphys: Dit is geen vage dreiging. Ik weet zo goed als zeker: er is zwaar weer op til! 
Jason: Laat ik je dan vertellen, wat ik volkomen zeker weet: dat de stuurmanskunst van 

Tiphys ons al uit heel veel stormen heeft gered en nog zal redden. En als het erg 
wordt, vinden wij wel net op tijd een inham of een kleine baai waar wij de bui laten 
uitrazen. Maar varen dat moeten we! En nu! 

Tiphys: Goed, als het moet, dan zal ik doen wat je van mij verwacht. Maar ik heb je 
gewaarschuwd, ik ben bang! 

Kyzikos: Ik heb mij gisteravond laten vertellen door mijn raadsheer, dat ik nooit bang 
mocht zijn. 

Tiphys: Een slechte raad, heer Kyzikos. Ik weet te veel van wind en weer en zee om 
niet heel bang te zijn. En Jason zou aan mij een slechte stuurman hebben, als ik het 
niet was. 

Jason: Maar Jason heeft aan jou een mester-stuurman. Hij mag dan bang zijn, maar hij 
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stuurt! Kyzikos, mijn vriend, wij gaan aan boord. 
Kyzikos: De beste wensen van de Dolionen vergezellen u op uw tocht. Als u terugkeert 

met de gouden vacht, zult u hoop ik hier weer landen. Het zal een feest voor ons zijn 
u weer te ontvangen. Wat wij voor de schippers van de Argo zijn gaan voelen, niets 
kan dat duidelijker vertolken dan de tranen die enige jonge vrouwen schreien om uw 
vertrek. Onze ogen zijn droog, maar ook wij treuren, omdat wij afscheid moeten nemen. 
Wij allen zullen voor altijd uw vrienden blijven. En nu vaarwel! 

Jason: Nog eens en nu voor 't laatst, mijn dank, vriend Kyzikos. Het ga u goed! Kom 
Tiphys! 

Kyzikos: (na een korte pauze) Wel Phobikol, u komt te laat voor het afscheid. 
Phobikol: Goedenmorgen, heer Kyzikos. Ik kwam niet om afscheid te nemen. 
Kyzikos: U wilde, vermoed ik, met eigen ogen zien, dat zij werkelijk vertrekken. 
Phobikol: Inderdaad heer, ik kan niet gerust zijn voordat het schip in beweging is. En 

dat ogenblik ... 
Kyzikos: Dat is er nu!! [Er gaat een kreet op uit de menigte. Dan vaarwel-geroep. Men 

hoort de riemslag nog.] Een prachtig gezicht, die witte zeilen tegen de donkere lucht! 
Phobikol: Vooral zo mooi, omdat ze aldoor kleiner worden! 
Kyzikos: U kunt gerust zijn: ze zijn weg! 
Phobikol: Ja heer, ik hoop voorgoed. 

Scène VIII 
[Sombere muziek] 
[Men hoort het geluid van wind en golven dat gaandeweg aanzwelt, en dan een 
ratelende donderslag. Boven het stormgeweld uit tracht Jason zich verstaanbaar te 
maken.] 

Jason: Tiphys! Ti-phys!!! Naar de kust! [Weer een donderslag en gekraak van brekend 
hout] Tiphys! Waar stuur je heen? 

Tiphys: Jason!! Hoor je mij?! 
Jason: Ja, Tiphys! 
Tiphys: Ik stuur niet meer. Het roer is weg!! 

[Het gieren van de storm. Kreten van mannen. Donderslagen. Dan wordt het lang- 
zamerhand kalmer, ze worden op het strand geworpen. Gesteun van kerels, die een 
arm of been hebben gebroken.] 

Herakles: Jaaa-son! 
Jason: (zwak) Ja. Wie roept daar? 
Herakles: Ik. Herakles. Ik lig hier op het strand. 
Jason: Ik ook. Ik zal proberen op te staan — au, mijn voet! Help mij eens! 
Herakles: Waar ben je? Ik kan niets zien! Waar is het schip? 
Jason: Gezonken denk ik. 
Herakles: Nou, wees dan blij, dat jij niet ook gezonken bent. Als het nou even bliksemt, 

kan ik zien, waar je bent. 
Jason: Het onweer is voorbij. 
Herakles: Dan zal ik proberen je in het donker te vinden. Ho, wie hebben we hier? 
Telamon: Au!! 
Herakles: Wie ben je? 
Telamon: (zwak) Telamon. Ik geloof, dat ik dood ben. 
Herakles: Nog niet makker. Zolang je nog au zegt! 
Telamon: Maar — waar zijn we dan? 
Herakles: Jaaa. als ik dét wist! 
Jason: Ik smeek de goden dat we weer op de kust van de Dolionen 
Herakles: De goden luisteren niet, makker! De kust van de Dolionen — dét strand, dat 

ken ik! Geen bed is heerlijker om op te liggen! Maar dit, dit is héél anders! 
Tiphys: (kreunt en praat in zijn droom) Ik had hem gewaarschuwd, en ik hèb gestuurd, 

natuurlijk, de kop in de wind, maar als de wind van drie kanten tegelijk komt ... mijn 
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schuld niet ... (hij kreunt) 
Jason: Tiphys! 
Tiphys: (nog niet wakker, toonloos stamelend) Ja, ja. Jason roept. Moet opstaan. Maar 

kan niet. Roer weg. Stuur maar eens zonder roer... 
Jason: Tiphys!! Wakker worden. 
Tiphys: (als voren) Ja. Jason roept. 
Jason: Luister, Tiphys! Het is jouw schuld niet, hoor je, het is helemaal niet — jouw — 

schuld! 
Tiphys: (herhaalt toonloos) Helemaal niet jouw schuld. (plotseling wakker) Wat?! Wie 

zegt dat? Waar ben ik? 
Jason: Ik ben het: Jason. Maar waar we zijn, dat zou ik ook graag willen weten. Wij 

hebben grond onder de voeten, maar welke ...? Zouden we weer bij de Dolionen 
beland zijn? Wat denk jij, Tiphys, is dat mogelijk? 

Tiphys: De Dolionen? Nee, dat kan niet, dan zouden we ... nee dat kan haast niet. We 
voeren naar het Oosten, en toen zijn we uit de koers geslagen, maar dunkt me niet 
zó ver ... Trouwens, dan zouden ze ons al lang opgepikt hebben. 

Herakles: Natuurlijk! Nee, bij de Dolionen zijn we vast niet. 0 nee! 
Jason: Waarom zeg je dat zo? Bij wie dan wel, denk je? 
Herakles: Ja, ik weet het niet! Maar dat er nog niemand van de lui die hier wonen, is 

komen opdagen, lijkt mij niet zo'n erg best teken. 
Tiphys: Wat bedoel je daarmee? 
Herakles: Ik kan mij vergissen hoor, maar ik vind het wat — onheilspellend. 
Jason: Onheilspellend?! 
Herakles: Nou ja, in elk geval verdacht. 
Jason: Denk je, dat ze iets — in de zin hebben tegen ons? 
Hemkies: Ik weet het niet. Mogelijk is het natuurlijk wel. Zal ik eens op verkenning 

uitgaan? 
Jason: Misschien is dat het beste. 
Herakles: Gaat er nog iemand mee? 
Telamon: Goed, ik ga met je mee. 
Herakles: Ben je gewapend, Telamon? 
Telamon: Ik heb mijn zwaard. En jij? 
Herakles: Ik heb alleen mijn handen, maar dat is genoeg, dat beloof ik je! 
Jason: Maar denk er om, Herakles: geen geweld, als het niet beslist nodig is! 
Herakles: Ja, wat wil je? Moeten we wachten tot ze ons op de bek slaan, voordat we 

iets terug mogen doen? 
Jason: Nee, natuurlijk niet. Als het nodig is, mag je ... 
Herakles: Tot daden overgaan. Mooi! 
Jason: Maar begin niet te gauw met die daden, hè! Je hebt er wat te veel zin in, ge- 

loof ik. 
Herakles: Zin? Nee, dat niet, maar ... kijk, zo'n storm, je wilt er graag wat tegen doen, 

maar je kunt er niks tegen doen. Dat vind ik vervelend, en daar word ik kwaad van. 
En dat pot je dan in je zelf op, hè. En als iemand me dan te na komt, dan sta ik mijn 
mannetje. 

Jason: Ja, dat weet ik. Maar wees wel voorzichtig! 
Herakles: Natuurlijk, heel voorzichtig. Kom Telamon. We zullen eens gaan kijken! 
Telamon: Kijken! Als het niet lichter wordt, zal er niet veel te kijken zijn. 
Herakles: Vooruit, niet meer praten. Er op af! 

[geluid van wind en golven, dan sombere muziek] 
Scène IX 
Kyzikos: Maar een aanval? Waarom moeten we dadelijk spreken van een aanval, 

Phobikol? 
Phobikol: Wij moeten de feiten onder de ogen zien, heer. 
Kyzikos: Ja, de feiten! Wat zijn de feiten? Er lopen een paar vreemdelingen op het 
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strand, en meer weten we niet. 
Phobikol: Toch wel: ze trekken het binnenland in. 
Kyzikos: Allicht, zou je willen, dat ze de zee inliepen? 
Phobikol: Ik zou willen, heer Kyzikos, dat ze een andere kust hadden uitgezocht voor 

hun strooptocht. 
Kyzikos: Maar wie zegt u, dat het een strooptocht is? Het kunnen toch ook schip- 

breukelingen zijn. Misschien zijn het wel de Argonauten! Dat kán toch! 
Phobikol: Ach ja, dat kán! Maar lijkt het u niet beter, u niet te verdiepen in wat er 

allemaal kan en misschien wel zo zal zijn, maar u te houden aan de naakte feiten: 
onder begunstiging van een storm en de duisternis van de nacht doen vreemdelingen 
een inval in ons land ... 

Heraut: (buiten adem) Heer Kyzikos!! 
Kyzikos: Wat is er? 
Heraut: Heer Kyzikos 	I 
Kyzikos: Wat is er man? Vertel op! 
Heraut: (nog hijgend) Heer, Drouso is hier. Zijn vader... 
Kyzikos: Ja, zijn vader ... ? 
Heraut: Is dood heer! 
Kyzikos: Dood?! Ik heb hem vanmorgen nog gezien! 
Heraut: Ik ook, heer. Maar nu is hij dood. Hij was naar buiten gegaan, hij hoorde iets, 

zei hij, en even later kwam hij weer binnen en toen zat hij onder het bloed! Hij heeft 
nog iets gezegd over twee vreemde kerels en toen is hij in elkaar gezakt. 

Phobikol: De feiten, heer Kyzikos! 
Kyzikos: U hebt gelijk. Roep de wacht. Phobikol, mijn zwaard! Ik neem zelf het bevel! 

[Verwarde geluiden: gedreun van voeten. Een trompetsignaal. Het openen van zware 
deuren. Een bevel: „in het gelid!" Wind en golven en het krijsen van meeuwen.] 

Herakles: Telamon! Geef mij je zwaard. En ren terug naar het strand en haal de anderen! 
Die kerels maken zich denk ik klaar voor een stormloop. 

Telamon: Wat hebben wij die smerige schoften gedaan?! 
Herakles: Nou, die ene hebben we lelijk te pakken gehad. 
Telamon: Die vent die probeerde mij omver te lopen. Die vertelt er niet veel van na! 
Herakles: Toch is hij ons nog ontglipt. In dat beroerde donker ... ! Het wordt geloof ik 

wat lichter. 
Telamon: Gelukkig, dan kunnen we die kerels tenminste zien aankomen. 
Herakles: Dat wel, maar ze zien ons natuurlijk ook. 
Telamon: Ik haal de anderen. 
Herakles: Maar kom gauw terug. En hou ze stil! 

[Geluid van wind, golven, onweer in de verte, meeuwen] 
Kyzikos: (gedempt sprekend) Mannen, ik roep de moeder der goden tot getuige aan: wij 

hebben deze strijd niet gewild, die wordt ons opgedrongen. Maar als het niet anders 
kan, dan zullen wij met de wapens in de vuist ons land verdedigen. Denk aan onze 
vrouwen en kinderen, die vertrouwen op onze bescherming. Voorwaarts mannen, voor 
het land der Dolionen! 
[Gejuich. Een trompetsignaal. Het gedreun van een aanstormende troep. Gekletter van 
zwaarden. Kreten van mannen die toeslaan en die getroffen worden. Wind, golven, 
meeuwen, donder] 

Telamon: Het wordt licht! 
Herakles: Ha! Nu kunnen we zien, wie wij raken. Vooruit mannen! 

[Krijgsgeschreeuw, zuchten van stervenden) 
Tiphys: (zwak) Jason! Ik ben gewond! 
Herakles: Tiphys? Dát zal niet ongewroken blijven! 
Jason: (schreeuwt boven alles uit) Herakles, hou op! 
Herakles: Jason schreeuwt. Maar ik versta het niet. Maar jij — jij zult nooit meer iets 

verstaan! Zie daar, en daar, en daar!! 
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Jason: (komt aanrennen) Herakles, hou op! Het zijn de Dolionen! 
Herakles: (verbijsterd) De Dolionen?! 
Jason: Kijk, wie daar ligt. 't Is Kyzikos! Kyzikos, hoor je mij? 
Kyzikos: Jason ... 
Jason: Mijn vriend! Dit hebben wij niet gewild. 
Kyzikos: Wij ook niet, Jason. Wij zijn nog altijd vrienden. Een vergissing (hij sterft) 
Jason: (roept) Kyzikos! (dan zacht) Mijn vriend Kyzikos — is dood. 
Herakles: Jason, vind je, dat het mijn schuld is? 
Jason: Wat zei je? 
Herakles: Ik heb hem gedood. Maar ik wist het niet. Vind je ... vind je, dat het toch 

mijn schuld is? 
Jason: Jouw schuld ... ? Nee, Herakles, de goden — de goden hebben het zo gewild. 

Richt een grafheuvel op op het strand. Voor mijn goede vriend Kyzikos. 
[Treurmuziek] 

Scène X 
Grootvader: Zo moet het ongeveer gebeurd zijn, Kinare. 
Kinare: Grootvader, denkt u, dat het dus eigenlijk de schuld van de goden is? 
Grootvader: De goden? Nee, Kinare, dat geloof ik niet. 
Kinare: Maar het is toch wel voor een heel groot deel te wijten aan de omstandigheden, 

ik bedoel de storm vooral en de duisternis ... Of denkt u van niet? 
Grootvader: Ik denk dat die storm en die duisternis ook vooral zaten in de mensen zelf, 

Kinare. 
Kinare: In de mensen zelf? Dat begrijp ik niet allemaal. 
Grootvader: Nee, m'n kind? Denk er maar eens over na. 

[Muziek] 
Libbe van der Wal 



Notities van een lezer 

Ik schrijf deze notities op de avond van 
de vijfde mei en ik moet zeggen dat wij 
er hier bij mij thuis nogal mee bezig zijn 
geweest. Een gevoel van verwarring is 
eigenlijk elk jaar weer heel gewoon. 
't Lijkt een beetje op het vreemde gevoel 
dat ik vroeger had als ik spijbelde. De 
straat zag er dan illegaal uit. Gisteravond 
heb ik obligaat als humanist gesproken 
in een oude kerk, naast een rabbijn, 
een pastoor en een dominee. De rabbijn 
straalde een zeldzaamheidswaarde uit. 
De andere twee leken als uit voorraad 
geleverd. Ik voel me bij die evenementen 
altijd als de neef uit Canada, even over. 
Maar op deze twee malle dagen draait er 
altijd een vraag door mijn hoofd — een 
vraag tengevolge van een herinnering. 
In oktober 1944 werd mijn broer Jan, 
die elf jaar ouder was, gegrepen in de 
Amsterdamse Jordaan door de Grne 
Polizei, tengevolge van een melig toeval. 
Dat is een verhaal op zichzelf, maar niet 
voor nu. Hij had afschuwelijk bezwarend 
materiaal bij zich en werd haastig naar 
de Euterpestraat gebracht, verhoord, 
geslagen, verhoord en geslagen. Ik heb 
nooit één boek over de bezettingstijd 
gelezen. 
Tenslotte werd hij in de kamer van een 
hoge S.D.-officier gebracht. Nu moet ik 
bij het volgende wel zeggen — en 't moet 
maar op mijn gezag worden aangenomen 
— dat mijn broer een uiterst verstandige 
man was met een heel scherpe kijk 
op mensen. Zijn verhaal was later: die 
S.D.-officier kwam hem heel humaan 
hoewel realistisch voor. In het gesprek 
dat volgde — een verhoor kon het 
eigenlijk niet genoemd worden — erkende 
de officier dat er harde dingen 
gebeurden. Hij verontschuldigde zich niet 
voor de duidelijke letsels die mijn broer  

bij de verhoren had opgedaan, maar hij 
verdedigde zich ook niet. Zo iets 
gebeurde nu eenmaal en wie het onder-
vond had pech. De kansen wisselden 
voortdurend. 't Was oorlog. Volwassen 
mensen konden dat over en weer 
erkennen. Hij had — zag mijn broer —
een puistje op zijn rechterwang. Met 
bewondering keek mijn broer steeds naar 
het gave korstje. Hoe kon iemand daar 
dagenlang afblijven? De officier bood 
sigaretten aan. „Wil ik thee binnen laten 
brengen?" 't Was geen verhoor, 't werd 
het ook niet. Geen val. Ze spraken 
over elkaars kinderen, over de feitelijke 
ellende van de tijd. Ze vergeleken 
elkaars leeftijd. Mijn broer was van 1908, 
de ander was al 39. De officier was 
electrotechnicus. Mijn broer was bouw-
kundige. 
Nogmaals, wie slim denkt: ja ze:i ver-
hoorde men tenslotte als er met geweld 
niets meer uitkwam, die vergist zich. 
Vermoedelijk ging het om een eind-
indruk. De officier had een dossier 
voor zich liggen. Hij noteerde niets, want 
hij vroeg niets. Tot op het laatste 
moment. Het gesprek werd beëindigd. De 
officier zei zonder nadruk, zonder op-
gewektheid, gewoon: dat hij niets kon 
doen, de molen maalde. En krabbelde 
toen heel even iets op het papier dat 
bovenop in het dossier lag. Hij stond op 
en liep mee tot de deur. 

Nu mijn kant van de zaak. Met behulp 
van allerlei relaties wist ik in contact te 
komen met professor G. A. S. Snijder —
een bekwaam archeoloog van Neder-
landse nationaliteit, getrouwd met een 
Duitse vrouw, en al sinds lang openlijk 
pro-duits, pro-Hitler. Om het verhaal tot 
de essentie te beperken: Snijder die 
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mij kende van een paar publicaties, 
besloot te gaan praten met het hoofd 
van de S.D., Willy Lages. Snijder maakte 
zich geen illusies over mijn gezindheid, 
al wist hij niet wat ik deed, maar het was 
al oktober 1944 en hij was een bijzonder 
intelligente man. De hele oorlog door 
had hij gefungeerd als verbindingsofficier 
van de S.S., tussen de Nederlandse 
en de Duitse autoriteiten. 
Een dag later liet hij mij het papier zien, 
dat bovenop in het dossier had gelegen 
in die kamer in de Euterpestraat. 
Achter de naam en de antecedenten van 
mijn broer stond een klein rood teken, 
als een paraaf. Dat betekende —
zei Snijder — fusilleren. Kennelijk had 
Snijder het blad papier van Lages ter 
hand gesteld gekregen om er een advies 
van afwijkende aard op te zetten. Ook 
Lages brandde liever zelf zijn vingers 
niet. Snijder zei mij dat hij bereid was 
zijn commentaar zo te formuleren, dat de 
rode paraaf genegeerd zou worden —
maar van loslaten van mijn broer kon 
geen sprake zijn. De afloop van deze 
affaire is voor wat mij bezig houdt niet 
van gewicht, maar volledigheidshalve 
moeten de feiten wel kort vermeld 
worden. Toen de bezetters in Amsterdam 
met het oogmerk van represailles 
politieke gevangenen gingen afmaken, 
waartoe zij vooral de gevangenis aan de 
Weteringschans — waar mijn broer zat — 
leeghaalden, lukte het ons hem naar het 
kamp van Amersfoort doorgezonden 
te krijgen waar hij, na een ingewikkeld 
kunstje, voor Duitsland werd afgekeurd. 
Eind april werd hij, na een luimige 
afstraffing door Kot&la, losgelaten — 
een iel stuk leven. 

Maar het gaat er mij niet om verhalen te 
schrijven waarvoor ik mijzelf ontzie 
ze te lezen. Wat mij werkelijk sindsdien 
latent een beetje teistert is het onvermo-
gen te begrijpen wat er plaats greep 
in die S.D.-officier, die aan het einde van 
dat gesprek met een medemens in alle 
gemoedsrust een krabbel zette, bijna kuis: 
dood maken. Heel humaan, rustig, 
amicaal pratend. Alsof hij net gezegd had: 
„Ach laat ik uw telefoonnummer even 
noteren." 

Ik slaag er na ruim vijf-en-twintig jaren 
alsmaar niet in om die S.D.-officier —
en de vele duizenden van zijn soort-
genoten — te begrijpen. Maar ik begrijp 
zoveel niet, zeg ik vaak. Wat blijft knagen 
is de daarop volgende overweging. 
dat als wij dit niet leren bekijken van 
binnen uit, dan moet ik blijven vrezen 
dat we veel erger op een vulkaan leven 
dan de fysici ons overtuigend aantonen. 
Aan grote woorden heb ik geleerd niets 
te hebben. Schizophrenie? Dat woord 
zegt me net zo min iets als naastenliefde. 
Ik schrijf vermoedelijk niet precies 
duidelijk, en zeker niet volledig, op wat 
ik weet van die S.D.-officier. Ik ken hem 
na 25 jaar beter dan ik mijn broer ken. 
Het verhaal dat mijn broer mij later gaf 
over dat gesprek is in zijn details, in zijn 
sfeer niet weer te geven. Ik weet ook 
meer dan mijn broer. Deze zat met zijn 
rug naar het raam. Ik weet op welk 
straattafereel, op dat pleintje, die officier 
uitkeek. Mijn dochters zijn daar op 
school. Ik heb daar op dezelfde plaats 
gezeten, pratend met een leraar over een 
slecht rapportcijfer. 
Ik weet zeker dat ik mij niet vergis als ik 
een onnoemelijke grensoverschrijding 
zie op dat moment in dat gesprek van 
1944 toen dat teken werd gezet: afmaken. 
Hoe handelt een mens die een gesprek 
voert met iemand die hij het licht gaat 
laten uitblazen? Ontelbare keren heb ik 
met mensen gesprekken gevoerd waarbij 
ik iets beslissen moest, dingen soms 
van enig belang. Ik heb me dan wel 
eens afgevraagd, als de zekerheid van 
mijn uiteindelijk „neen" in mij groeide: 
hoe gedraag ik mij nu? Hij tegenover me 
weet het niet, maar zou hij iets aan mij 
kunnen zien? Ik heb me geschaamd 
als ik meende onbetrapt te zijn en dán 
merkte ik dat mijn bewegende voet, 
het te vlug uitdrukken van mijn sigaret 
mij verried, als hij oplette. En dan 
verdween mijn gêne. 
Ik zou het de rechters destijds van 
Mussert of Blokzijl moeten vragen. Maar 
het hoeft niet, want ik heb hen goed 
doorgehad als ik de procesverslagen 
doorvlooide. Naarmate het proces 
vorderde las ik in de woorden, de vragen, 
de opmerkingen van de president, dat 
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hij zijn overtuiging: een ernstig vonnis 
te gaan vellen, niet kon verbergen. 
Dat begrijp ik. Gespannenheid, woede, 
verontwaardiging, ijzige kalmte, ver-
harding, al te geaccentueerde verzake-
lijking kan ik gelukkig begrijpen. Maar 
normaal, ontspannen, amicaal gedrag niet. 
Verantwoordelijkheidsbesef moet blijken. 
Wat niet blijkt is er niet. En zonder die 
schroom voor een ander mens — van het 
nee tegen iemand die een baan wil 
hebben, tot en met een paraaf achter 
zijn naam die hem uit het leven stoot —
stapt men ongedwongen en amicaal 
over de grens der menselijkheid, der 
meest elementaire menselijke, aller-
eenvoudigste solidariteit. Als het duperen 
van de ander ons niet aangaat rest ons 
alleen maar afgrijzen. 

Er is een schitterende uitspraak van 
Kierkegaard die ik hier wil overschrijven: 
„Dat wat de filosofen zeggen lijkt vaak 
op het uithangbord dat we kunnen aan-
treffen in de etalage van een handelaar 
in afgedankte voorwerpen en waarop 
staat: Hier repareert men. Als men, 
daardoor gewekt, naar binnenstapt met 
wat kleren ter reparatie, lacht de lompen-
handelaar u uit. Het bord behoorde bij 
zijn handel." 
De branche waarin ons dit aforisme 
verplaatst kan de schijn wekken dat ik 
een laatdunkende suggestie ten opzichte 
van de filosofie toevoeg, maar op zichzelf 
is de idee van Kierkegaard juist. 
Filosofie wordt er voor aangezien 
oplossingen te leveren, terwijl zij zich 
alleen maar met oplossingen kan bezig 
houden. 

De nieuwste Maigret van George 
Simenon: „Maigret et le marchand de 
vin" kan ik niet aanraden. Het is wel weer 
een gezellig boek, maar het is nauw-
keurig volgens het oude recept ge-
schreven. Iedere trouwe lezer had het 
met schaar en lijmpot uit een tiental 
oudere Maigrets kunnen samenstellen. 

Door het Nederlands Letterkundig Museum 
en Documentatiecentrum (editie Nijgh 
Van Ditmar) is een bundel documenten 
en foto's, data en exerpten terzake van  

het befaamde tijdschrift „Forum", 
1931-1935, uitgebracht. De verzorging 
berustte bij Willem Mooijman, de inleiding 
is van de hand van L. Mosheuvel. 
Het is een belangwekkende verzameling 
en als zodanig een objectiverende 
ordening van gegevens die in staat stelt 
gefundeerde beschouwingen te wijden 
aan de curieuze verschijning van dit 
tijdschrift in onze cultuur. De betekenis 
van die vijf jaren penetratie met een 
nieuw geluid in onze beschaving, in het 
bijzonder door E. du Perron en Menno 
ter Braak, moet niet overschat worden, 
maar de invloed op bepaalde figuren is 
duidelijk geweest. In de eerste plaats 
danken wij er de herleving van het proza-
en poëzie-werk van Willem Elsschot aan. 
Ook een goed deel van het eerste werk 
van S. Vestdijk, de romans van 
Slauerhoff, en van Du Perron: Uren met 
Dirk Coster en De smalle mens. 
Van Ter Braak: Dr. Dumay verliest en 
de opzet van Politicus zonder partij. 
Al met al een geweldig trefpunt van 
bewegelijke geesten in een wat saai 
literair klimaat. 
Een opvallende denkfout begaat de 
recensent van het Algemeen Handelsblad 
K. L. Poll, die de samenstellers verwijt 
geen uitgesproken mening, geen waarde-
bepaling te hebben geleverd. Dat is een 
verwarring. Het is natuurlijk wenselijk 
dat er studies gewijd worden aan het 
verschijnsel Forum. Dat is al gedaan 
door Van Leeuwen, Bomhoff en anderen. 
Maar zij werkten op grond van verspreide 
bronnen en eigen inlichtingen. Het werd 
zaak dat een bronnenpublicatie verscheen 
waarop men een visie kan baseren. 
Met het boek van Mooijman kan men 
nu ook uiterst gekleurde verhalen over 
Forum, als dat van Maurice Roelants: 
„Roman van het tijdschrift Forum, of les 
liaisons dangereuses", beter beoordelen. 
Daar komt bij dat de inleiding van 
Mosheuvel al enkele aanlopen levert tot 
boeiende aspecten, zoals naar mijn 
smaak een allerbelangrijkste zaak als het 
type van Du Perrons en Ter Breaks 
antifascisme in het kader van de 
specifiek politieke strijd van die dagen 
tegen het nationaal-socialisme, waar 
Annie Romein in haar recensie van de 
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briefwisseling van die twee forum-
redacteuren op heeft gewezen. 

Ben Stroman heeft een poosje geleden 
de aandacht gevestigd op Sam Prëger, 
de dirigent van het strijkje dat vroeger 
in de Stadsschouwburg van Amsterdam 
de entre-acte muziek liet klinken. 
Hij is één van de illustere personages 
in de roman van Maurits Dekker: 
„Amsterdam bij Gaslicht". 
Sam Prëger heeft als enig werkstuk op 
literair gebied de kortste novelle van 
onze literatuur nagelaten. Ik schrijf het 
verhaal hier over. 
„Short Story (lento di molto). 
Nou moet je eens hooren wat me van-
morgen gebeurd is. Ik loop in de 
Leidschestraat te wandelen. Wie kom 
ik tegen? Mezelf. Ik neem m'n hoed af. 
Ik neem ook m'n hoed af. Ik kijk me eens 
goed aan. Ik kijk me ook eens goed aan. 
En laten we nou allebei de verkeerde 
voorhebben!" (Balans Alg. .1b. der Ned. 
Kunsten 1930-31). 

Walter Benjamin heeft een grootse 
conceptie nagelaten van de 19e eeuwse 
cultuur rondom Parijs, hoofdstad van de 
wereld. Er zijn maar korte schetsen 
nagelaten: „Die Bohème" en „Der 
Flaneur" in Die Neue Rundschau 1967, 
„Die Moderne" in Das Argument van 
1968 — en verder een enorme stapel 
notities, citaten, documenten. Het geheel 
vormde de basis van een groot werk 
over de Parijse „passages", waaraan hij 
van 1927 tot zijn dood in 1940 werkte. 
Een reis naar Jeruzalem — die hem 
waarschijnlijk het leven zou hebben doen 
behouden — stelde hij van jaar tot jaar 
uit. Nu verschijnen deze fragmenten 
geleidelijk opnieuw. Kort geleden kwam 
het grootste deel bijeen in een bijzonder 
boek: Walter Benjamin — Charles 
Baudelaire. Ein Lyriker im Zeitalter des 
Hochkapitalismus" — Frankfurt am Main 
1969. 
Ik zag een aankondiging van een boek 
dat voor de beoordeling van Benjamins 
conceptie wellicht van betekenis kan zijn: 
„Passagen, ein Bautyp des 19. Jahrh-
hunderts" — door Johann Friedrich Geist 
(Prestel-verlag). 

Mij heeft de cultuurhistorische visie van 
Benjamin, van het tijdstip af dat ik er 
kennis van kreeg, in toenemende mate 
geboeid. Adorno zegt ergens: „Ich 
versprach mir von Benjamin von 
Anbeginn das Hbchste und das Greiszte. 
Als er dann schlieszlich die Passagen-
arbeit konzipierte — er hat sie nie 
vollendet 	glaubte ich, er sei wirklich 
dieser Idee, einer gënzlich in Materiel 
gearbeiteten, zugleich konkreten und 
transcendenten Philosophie unendlich 
nahegekommen 	Dasz es hier um die 
allerzentralsten und entscheidendsten 
Dinge ging, und dasz er fëhig gewesen 
wëre, sie zu tun, war wohl ganz offen-
bar." 
Al sinds enige jaren was mij iets merk-
waardigs opgevallen. De laat-negentiende-
eeuwse cultuur werd gekenmerkt door 
de flaneurs — het was een slenter-, een 
loop-cultuur. Dat denkbeeld vormt een 
scherf van Benjamins theorie. Maar ik 
herinner mij uit mijn jeugd dat het mij 
frappeerde dat wij zoveel stonden. Het 
beeld dat ik in mijn herinnering bewaar is: 
staande jongelui bij scholen, op binnen-
plaatsen, op kampeerterreinen, in ver-
gaderzalen. En als ik nu mijn kinderen 
zie dan zit men, halfliggend. De kleding is 
er naar: spijkerbroeken, panties. En de 
wasmiddelen worden ons om de oren 
gegooid. 

Kort geleden is er een groot boek van 
Leszek Kolakowski verschenen: 
„Chrétiens sans église, la conscience 
religieuse et le lien confessionnel au 
XVIle siècle" (Gallimard, 1969). Het is 
een kolossale studie van 800 bladzijden 
over het geestelijk leven in de Neder-
landen van de gouden eeuw. Kolakowski, 
die in 1958 gepromoveerd is op een 
proefschrift over Spinoza — en daarvoor 
in Leiden gestudeerd heeft — getiteld: 
„Het individu en het oneindige; de 
vrijheid en de antinomieën van de vrijheid 
in de filosofie van Spinoza", deze Poolse 
marxistische humanist blijkt de cultuur-
geschiedenis van ons land voortreffelijk 
te beheersen. 

Drie mooie citaten, in chronologische 
volgorde: Goethe: „Gebranntes Kind 
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scheut das Feuer; ein oft versengter 
Greis scheut, sich zu warmen"; 
Charles Péguy: „Tout homme heureux 
est coupable"; 
Paul van Ostayen: „Goed slopen is nu 
het enige bouwen". 

Vorige week met een zekere benieuwd-
heid een opvoering gezien van Watzlaf 
van Slawomir Mrozek. Een paar jaar 
geleden had ik Tango van hem al mee-
gemaakt. Ook nu weer — en voor het 
laatst — hebben wij het stuk met moeite 
tot het einde uitgezeten. Het is kramp-
achtig, alles-er-bij-slepend, kabalerig 
toneel. En als altijd bij deze „jongens", 
zoals je dan moet zeggen, een enorm 
karwei voor de inspiciënt. Het is een 
gesjouw en een gehol en gedraaf waar 
je moe van wordt. Het is blijkens zijn 
allegorieën en personificaties zo primitief 
als een boert. Een paar avonden tevoren 
had ik een televisie-uitvoering gezien 
van Schakels van Heyermans — en het 
stuk gaf een ontroering van zeldzame 
aard. Dat is geen spiritueel, decadent 
stuk, maar het is toneel in de beste zin 
van het woord. 

Het is een harde slag: de dood van 
Presser, enige dagen geleden. Ik 
realiseer me dat er eigenlijk niets broos 
was voor te stellen aan deze korte, 
kwieke, stevige, ogenschijnlijk zo 
constante figuur. Ik kende hem sinds de 
bevrijding, toen hij opgedoken was. 
Mijn vrouw kende hem langer, hij was 
haar geschiedenisleraar op het Vossius-
gymnasium geweest en zijn talenten 
van docent zijn dan ook bijzonder 
populair hier in huis. Maar in die eerste 
gegevens over Presser vermengen zich 
al meteen verschillende, ja tegenstrijdige 
facetten van zijn leven. Hier de tragiek 
van die eerste jaren van de bezettingstijd 
die zijn leerlingen beleefden — zijn 
gelukkig mislukte, ondeskundige zelf-
moordpoging, het ontslag als joods 
leraar, de deportatie van zijn jonge 
vrouw. En daarbij de irreële maar 
begrijpelijke aversie die zijn door zijn 
realisme volgepompte leerlingen ge-
voelden tegen zijn opvolger, Bertus 
Schaper — die het niet makkelijk gehad  

moet hebben. 
In latere jaren woonde hij hier vlak bij. 
Als we langs wandelden of fietsten 
zagen we deze teruggetrokken man 
onveranderlijk aan zijn werktafel zitten, 
voor het raam geplaatst met uitzicht op 
de straat. Als we hem een enkele keer 
op straat ontmoetten was hij alleraardigst, 
belangstellend, mededeelzaam — maar 
als door een tic keek hij steeds op zijn 
armbandhorloge, wezenlijk gepresseerd 
om weer dóór te gaan, hoewel hij 
duidelijke belangstelling bleef tonen voor 
de simpele dingen van alledag. 
Zijn wijze van optreden had iets van 
hoofsheid, waarvan de krampachtigheid 
niet verborgen bleef. Het optreden dat 
een levenslang leraar bijna niet kan 
vermijden, gaven hem een wijze van doen 
die hem sterk typeerde. Zijn leerlingen 
konden hem prachtig imiteren en dat is 
er gewoonlijk een doorslaggevend bewijs 
van dat een leraar diepe indruk heeft 
gemaakt. 
Presser was een doordringende man die 
steeds bezig was zich terug te trekken, 
kijkend op zijn klokje. Tot de „kringen" 
behoorde hij nooit, hoe populair hij ook 
was. Ook tot de zogenaamde Amster-
damse School rondom Jan Romein, 
waarvan het grootste deel der leden in de 
buurt van de wolkenkrabber woonde, 
behoorde hij alleen maar in principe, 
niet door het directe, regelmatige contact. 
Donkersloot, Romein, Noordenbos en de 
anderen troffen elkaar regelmatig. 
Presser moest altijd weer gauw weg. 
Zijn naam als historicus werd gevestigd 
als ontmaskeraar met het grote boek 
Napoleon; ook zijn Amerika is door-
trokken van rationalistische afbraak. 
Maar wie hem kende, met hem 
correspondeerde, kwam gauw te weten 
dat hij geweldig kon bewonderen. Onder 
zijn vlijmende scherpzinnigheid, kritisch 
op het vermoeiende af, leefde een aan-
zienlijke hartstocht, een romantische 
bewogenheid. Zijn boek over de Gouden 
Eeuw kon men met spanning tegemoet 
zien. 
Dit complex van tegengesteldheden in 
zijn karakter uitte zich ook in de wat 
bevreemdende mystificaties (de vondst 
van de rijmkroniek van Witte van 
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Haamstede), zijn detective-stories, en in 
de berijmde nieuwjaarsgroeten die hij 
intimi toezond. 
Als ik nu sterk aan hem denk, na weer 
gebladerd en wat gelezen te hebben 
in zijn boeken, begint werkelijk verdriet 
te overwegen. Die kleine, hoofse man 
met zijn expressieve gezicht, die 
wisselend harde en vriendelijke kop, 
heeft een warmte van menselijkheid om 
zich heen verspreid, die hij ontwrong  

aan een wezenlijk tragisch leven. Deze 
prestatie van het gevecht met aard en 
aanleg en omstandigheden is geconden-
seerd in het werk dat zijn naam volstrekt 
onvergankelijk heeft gemaakt: „Onder-
gang", waarvan ik alleen de titelpagina 
ken. Ik bewonder hem verschrikkelijk 
omdat hij in dat boek met eindeloze 
zuchten ten einde toe schreef wat ik 
beslist niet lezen wil. 

P. Spigt 


