
EKENSCHAP 
DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 

VOOR WETENSCHAP EN CULTUUR 

BIBIJOTII17:1C 

VIERDE JAARGANG 
INHOUD NUMMERS 1957 

UNIVERS TEITSBIBLIOTHEEK UTRECHT 

3829 0080 



INHOUD VAN DE VIERDE JAARGANG 

BRAASEM, W. A. 
blz. 12 Arthur Schnitzler: dichter van weemoed en 

ontgoocheling. 

BRANDT CORSTIUS, J. C. 
blz. 104 De idee van de openbare school. 

CONSTANDSE, A. L. 
blz. 58 Unamuno's worsteling met rede en geloof. 

DINAUX, C. J. E. 
blz. 133 Hugo von Hofmannsthal. 

FAHRENFORT, J. J. 
blz. 170 Moet er een omwenteling in het onderwijs 

plaatsvinden? 

FREUDENTHAL, H. 
blz. 66 Is de toekomst verleden tijd? 
blz. 95 Traditie en opvoeding. 
blz. 177 Nawoord op art. van J. J. Fahrenfort (blz. 

170). 

HAVE, T. T. TEN 
blz. 47 Over waarde en waardigheid. 

KRUG, P. 
blz. 178 Marlowe en de renaissance. 

KWEE SWAN LIAT 
blz. 124 Wat moet Nederland met West-Irian? 

LINDEN, CATHARINA VAN DER 
blz. 153 De onbereikbare. 

PERSONALIA 
blz. 199 

PRAAG, J. P. VAN 
blz. 38 In alle ernst. 
blz. 147 De religieuze projectie. 

ROETHOF, H. J. 
blz. 26 De internationale positie van Nederlands 

Nieuw-Guinea. 
SCHAPER, B. W. 

blz. 193 

SCHENK, V. W. D. 
blz. 92 

STELLINGA, G. 
blz. 112 

Concurrerende coëxistentie. 

Touwtrekkerij om Erasmus. 

Geestelijke vorming en openbare school. 



VELD, J. IN 'T 
blz. 	1 In memoriam Prof. Mr. R. Kranenburg. 

WAL. LIBBE VAN DER 
blz. 80 De filosoof Heymans. 

WASLANDER, H. B. J. 
blz. 4 Humanisme als grondslag voor politieke 

keuze II. 
blz. 154 Godsdienstonderwijs en geestelijke vorming. 

RUBRIEKEN EN KRONIEKEN 

BOEKBESPREKING 

FREUDENTHAL, H. 
blz. 66 Is de toekomst verleden tijd? 

PRAAG. J. P. VAN 
blz. 38 In alle ernst. 
blz. 147 De religieuze projectie. 

CULTURELE KRONIEK 

SCHENK, V. W. D. 

SCHAPER, B. W. 

blz. 92 Touwtrekkerij om Erasmus 

INTERNATIONALE KRONIEK 

blz. 193 Concurrerende coëxistentie. 

BELLE I 	KIE 

LINDEN, CATHARINA VAN DER 
blz. 153 De onbereikbare. 



HANS FREUDENTHAL 

TRADITIE EN OPVOEDING 

Tussen mijn boeken staat een 17e eeuws perkamenten bandje, een 
„Waerachtige beschrijvinghe inhoudende wie de eerste Autheuren ende 
Vinders aller verscheyden Consten, Inventien ende Hantwercken zijn 
gheweest". Het boekje weet op veel vragen een antwoord: wie de ge-
wichten en maten, wie het rekenen en de tijdrekening heeft uitgevonden, 
wie de eerste tovenaar is geweest, wie de „potbackerie ghevonden heeft, 
ooc mede het Rat, dat sy omdraeyen om de Potten te maecken", en zelfs 
de oorlogswerktuigen, het „peerdrijden" en de hoererie worden niet ver-
geten. Goden, heroën, wijze mannen uit Bijbel en mythologie onderwezen 
de mensen vaardigheden, wetenschappen en wijsheid, en een eerbiedige 
traditie bewaarde hun namen. Wel, de auteur bekent, dat hij niet al-
wetend is. Wie buskruit, kompas, uurwerk heeft uitgevonden, weet hij 
niet. Immers, dit waren toen vrij recente uitvindingen, en de mensen 
waren er nog niet in geslaagd om er legendarische uitvinders bij te be-
denken. 
Technische vooruitgang is geen modern verschijnsel. Maar als namen en 
jaartallen de ruggegraat van de geschiedenis zouden zijn, dan zou men 
de hele techniek van vóór de 15e eeuw tot de prehistorie moeten rekenen. 
Alle kennis omtrent uitvinders vóór die tijd is legendarisch. Ploeg en wiel, 
granen en kruiden, spinnen en weven, rekenkunst en meetkunde zijn als 
ontdekkingen even belangrijk geweest als stoommachine en electriciteit. 
Ligt het niet voor de hand te vragen, waarom de uitvinders van vroeger 
tijden anoniem bleven en waarom onze voorouders hun uitvindingen toe-
schreven aan goddelijke mythologische weldoeners? 
Sinds enkele eeuwen zijn de denkgewoonten der mensen veranderd; hoe 
langer hoe meer raakt de mensheid vervreemd van het voorouderlijke 
levenspatroon. Sinds onheugelijke tijden is traditie het bindmiddel van de 
menselijke maatschappij geweest. Wetten en standen, zeden en gebruiken 
waren instellingen van bovenmenselijk gezag, en altijd was het een ris-
kante zaak tegen oude tradities op te tornen en ze te willen verbreken. 
Met een gouden tijdperk was de geschiedenis der mensheid begonnen —
dat was de algemene overtuiging — en alle evolutie was aftakeling en 
achteruitgang: onze ouders waren onze meerderen naar lichaam en geest, 
in wijsheid en deugd, en onze kinderen zijn weer minder dan wij. Dat is 
een wet waar de mensheid niet onder uit kan, en het beste, dat we kun-
nen doen, is als goede zonen en erfgenamen het ons toevertrouwde vader-
lijke erfgoed te beheren. De mensheid veroudert en verdort. Er is geen 
kans op vooruitgang, en alleen waanwijzen en goddelozen kunnen over 
verbeteringen peinzen. Dat was oude geschiedfilosofie. 
Alle filosofie ten spijt was de menselijke geschiedenis een geschiedenis 
van de vooruitgang. Wetgevers, uitvinders en kunstenaars waren echter 
voorzichtige lieden, die vormen in acht namen en gevoeligheden ontzagen. 
Zij wilden liever niet voor vernieuwers worden uitgekreten. Zij maakten 
er geen aanspraak op, nieuws te brengen, zij deden, naar hun zeggen, 
niet meer dan voorouderlijke gebruiken in ere te herstellen, oude wijsheid 
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aan de vergetelheid te ontrukken, oude kunst opnieuw te beoefenen. Wie 
iets had uitgevonden, wiste zelf de sporen uit, die naar de schepper leid-
den, en soms schiep hij ook nog de figuur van een legendarische wel-
doener, die de mensheid een hemels geschenk zou hebben waardig ge-
keurd. 
Traditie was een strenge wet. Algebra en meetkunde, in het derde mille-
nium voor Chr. in Babylonië door een enkeling of enkelingen geschapen, 
werden eeuwen en nog eens eeuwen van geslacht tot geslacht overgele-
verd, zonder enige vooruitgang, totdat de traditie zou uitmonden in de 
Griekse wereld. Hier herhaalde de Babylonische tragedie der wetenschap 
zich. 
Kortstondige uitbarstingen van genie werden afgelost door lange perioden 
van verstarring. Leermeesters werden niet opgevolgd door leermeesters, 
maar door discipelen. Meesterwerken teelden niet nieuwe meesterwerken, 
maar commentaren. In de fakkel, die de jongere van de oudere overnam, 
brandde niet het vuur van de scheppingsdrift, maar dat van de eerbied en 
de adoratie. 
Toen de Griekse wetenschap uitgezaaid werd over de Indische en Arabi-
sche wereld, herhaalde dat schouwspel zich, en toen het middeleeuwse 
Europa de toverstaf der antieke beschaving aanvaardde, wees niets op 
een nieuw geschiedenis-patroon, op dit patroon van een culturele non-
stop-ontwikkeling, dat Europa's geschiedenis zou kenmerken. De receptie 
van vreemde beschaving was zelfs trager dan ooit te voren, de eerbied 
groter dan ooit. 
De renaissance lijkt een uitbarsting van menselijke scheppingskracht, 
maar een incubatietijd van eeuwen was eraan voorafgegaan. Historici 
van professie onderschatten vaak de versnelde technische ontwikkeling 
in Europa sinds het einde van de 12e eeuw. De late middeleeuwen ken-
nen een overvloed aan technische uitvindingen, die veelal meer funda-
menteel dan sensationeel zijn, en die alle overschaduwd worden door de 
uitvinding van de boekdrukkunst. 
Deze kunst heeft belet dat de vicieuse cirkel zich nog een keer sloot. 
Verder dan geschreven boeken ooit hebben kunnen doen, verspreidden 
gedrukte boeken kennis en wetenschap. De schoolmeester moest zijn 
plaats afstaan aan het boek. Discipelen bevrijdden zich uit schoolse ge-
bondenheid — de autodidakt geeft de toon aan in het wetenschappelijk 
samenspel. 
In enkele eeuwen is het sociaal aspect van leerlingschap en universitaire 
opleiding geheel veranderd. De leer van de meester is niet meer sacro-
sanct; leerlingen zijn niet meer de verkondigers van 's meesters bood-
schap. In onze laboratoria zijn de studenten de medewerkers van hun 
hoogleraren. In een team kan gezag niet worden opgelegd; het ontspringt 
aan het besef dat de rijpste de primus inter pares hoort te zijn. 
Op het eind der 18e eeuw koesterden de Europese universiteiten nog de 
middeleeuwse tradities van gezag. Sindsdien is het steeds meer de taak 
van onze universitaire opvoeders geworden, niet geleerden, maar onder-
zoekers op te leiden. Onze universiteit is niet een school voor algemene 
beschaving, maar een instelling, waar onderzoek en scholing in onderzoek 
thuis zijn. De inhoud van ons onderwijs is niet een wetenschap, maar het 
wetenschappelijk denken en handelen, de wetenschappelijke methode en 
geesteshouding. Voor de jonge student is wetenschap niet een traditie, 
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maar een uitdaging en een avontuur. De drukpers had de wetenschap ver-
spreid: onze universiteiten doelen op iets hogers: zij postuleren en zij 
bewijzen, dat wetenschap niet iets is dat men leert, maar dat men doet. 
Er zijn filosofen geweest, meestal van Duitsen huize, die deze ontwikke-
ling hebben betreurd. Ortega y Gasset heeft hun denkbeelden elders 
verspreid. Zijn boeken hebben ondanks de slordigheid en oppervlakkig-
heid, waarmee ze zijn geschreven, invloed uitgeoefend, niet op het feitelijk 
gebeuren, maar wel in sommige geesten. Bij deze cultuurpessimisten leef-
de de oude leer van de aftakeling weer op. Wel konden ze de vooruit-
gang van wetenschap, techniek en welstand niet meer ontkennen. Hun 
stelling luidt, dat de Europese geschiedenis der laatste eeuwen een con-
tinue neergang van algemene cultuur zou zijn geweest. Zij zien terug naar 
een gouden tijdperk van culturele aristocratie, en zij verwijten onze tijd 
zijn neiging tot specialisatie en zijn democratie van actieve kennis. 
Ortega y Gasset wil in zijn „Mission of the University" de universiteit 
weer tot een onderwijs-instelling maken, waar algemene cultuur wordt 
gedoceerd. Wetenschap — zegt Ortega — gaat de gewone man niet aan. 
Wetenschap is de pontificale waardigheid van de hogepriesters der in-
tellectuele hierarchie. Voor de lagere functionarissen heeft actieve weten-
schap geen zin, algemene beschaving en beroepsopleiding is net genoeg. 
In Ortega's universiteit zijn zij hoorders, niet actieve denkers. 
Dit is een gevaarlijk denkbeeld. Op de hoogte van zijn leven is men te 
licht geneigd de jeugd gebrek aan algemene vorming te verwijten. Men 
vergeet te gemakkelijk dat de eigen persoonlijkheid het resultaat is van 
een heel mensenleven. Algemene vorming is een langzaam proces van 
integratie der persoonlijkheid en niet de inhoud van een studieprogram-
ma, dat anderen in elkaar hebben gezet. 
Het zou een ramp zijn, als men van onze universiteiten instellingen voor 
algemeen vormend onderwijs zou maken. Maar juist daarom blijft de 
structuur van onze universiteiten problematisch. Zonder twijfel kan alge-
mene vorming ook aan onze universiteiten niet worden gemist. Alleen zijn 
onze overvolle collegezalen en laboratoria en onze niet minder volle stu-
dieprogramma's een wat droge grond om er de weelderige flora van alge-
mene beschaving aan te laten ontspruiten. 
In ons universitair bestel kan algemene vorming noch een aparte 
tak van wetenschap zijn noch een samenraapsel van oppervlakkige weet-
jes. De algemene vorming mag niet onderdoen voor de beroepsleiding. 
Zij mag dus nooit neerkomen op een overdracht van cultuurgoed. Het 
heeft geen zin, om algemene beschaving aan een schare van passieve 
luisteraars te willen opdringen. Wat we kunnen en moeten doen is: cul-
turele belangstelling te wekken en bekwaamheden te ontwikkelen. 
Dit is een richtlijn, die ik op elk niveau van opvoeding en onderwijs juist 
acht. In mijn historisch overzicht sprak ik alleen van de wetenschap, 
maar feitelijk kende de gehele cultuurgeschiedenis deze wisseling van 
uitbarsting en verstarring, en pas in de laatste eeuwen heeft de cultuur 
de traditionele boeien afgeworpen. Dat is een verworvenheid, waarop we 
trots mogen zijn, maar tevens een privilege, waarvan alle mensen zouden 
mede moeten profiteren. 
Ik heb elders de oude benauwende vraag gesteld: Waarom moeten kin-
deren meetkunde leren? Sommigen zeggen: omdat meetkunde het ver-
stand oefent. Anderen: omdat meetkunde de kennis is van de ruimte 
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waarin wij leven. Of: omdat meetkunde de eerste wetenschap der mens-
heid is geweest. Ik zei: omdat meetkunde als logisch systeem een middel 
is — en wellicht het meest doeltreffende middel — om kinderen te doen 
voelen de macht van de menselijke geest — dat is van hun eigen geest. 
Dergelijke doeleinden zijn met de traditionele onderwijsmethoden niet te 
bereiken. Wat leraren en onderwijzers doen, is de waarden van de cul-
tuur der volwassenen over te dragen op jongeren en zodoende de weg 
naar het avontuur af te snijden. Wanneer wij producenten en niet meer 
consumenten van beschaving willen vormen, zullen we de kinderen moe-
ten leren zelf met hun handen en hoofden te experimenteren. Dat is het 
denkbeeld van veel moderne paedagogen, en in deze geest heeft bij voor-
beeld Kees Boeke de leerlingen van zijn Werkplaats werkers en de 
leraren medewerkers genoemd. 
Streven we zulke doeleinden na, dan zal ons opvoedingssysteem de totale 
verscheidenheid der menselijke natuur moeten verantwoorden. Onze mid-
delbare scholen bereiden in 't algemeen op de universiteit voor en zijn dus 
op een hoog intellectueel peil ingesteld. Op universitair niveau is vrijwel 
elk onderwijs intellectueel. Middelbaar onderwijs wordt door ongeveer 
tien percent van de jeugd gevolgd, hoger onderwijs door 1-2 %. Maar 
onderwijs is een gewild artikel. Het zal niet lang duren, of bij ons zal —
evenals in Amerika — de overgrote meerderheid der jeugdigen aanspraak 
maken op middelbaar onderwijs en zullen de universiteiten een geweldig 
aangroeiende schare van jongeren moeten verwerken. 
Sinds het begin van deze eeuw is de welvaart in onze streken geweldig 
toegenomen. Men mag zonder veel overdrijving zeggen, dat hier niemand 
meer van honger of kou sterft. We zijn tal van ziekten de baas gewor-
den, de volksgezondheid is goed, het sterftecijfer zeer laag. Zware mis-
drijven zijn zeldzaam geworden, en er heerst veiligheid — althans in tijd 
van vrede. Een ramp zoals de overstroming van 1953 zou in vroeger 
eeuwen honderdduizenden aan levens hebben opgeëist. 
De culturele welvaart is bij de physische ten achter gebleven. Deze ach-
terstand wordt nu snel ingehaald. Er is een hard groeiende vraag naar 
onderwijs en tevens een ernstig te kort aan paedagogen in alle sectoren. 
Lossen we dit probleem niet op, dan gaan we een culturele catastrophe 
tegemoet. Soms denk ik: is het wel de moeite waard, om te peinzen over 
moderne opvoeding en ervoor te ijveren, als er zelfs voor de traditionele 
onderwijsmethoden geen gegadigden zijn om ze te beoefenen? Een ont-
moedigende vraag, waarop echter een vrij eenvoudig antwoord kan wor-
den gegeven. 
Het is een feit, dat onze jeugd weigert, onderwijzer en leraar te worden. 
Ik geloof dat zij gelijk hebben — het is een historisch principe dat de 
jonge generatie gelijk heeft. Wanneer we iets te weten willen komen 
omtrent ons systeem van opvoeding en onderwijs, dan is niemand des-
kundiger dan hij die dit systeem net van nabij heeft leren kennen. Ik 
geef veel om zijn oordeel, en dit oordeel, zoals het uit de beroepskeuze 
blijkt, is apert negatief. 
Wanneer een jongmens moet kiezen tussen de beroepen van koetsier en 
van chauffeur, zal hij wellicht het moderne boven het ouderwetse vak 
prefereren. In onze maatschappij, waar elke nieuwe techniek met be-
kwame spoed in de praktijk wordt gebracht, is opvoeding en onderwijs 
een ouderwets beroep. Ik ben er van overtuigd dat kinderen dit aanvoelen 
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en dat jonge mensen om deze redenen zich tot andere beroepen voelen 
aangetrokken. Willen we meer leraren en onderwijzers hebben — en de 
behoefte is er — dan is de weg, die we moeten inslaan: opvoeding en 
onderwijs te verheffen tot het peil van andere technieken in onze maat-
schappij. 
Opvoeding en onderwijs is geen techniek — zal men zeggen. Dit is juist, 
maar ook de moderne techniek is geen „techniek" meer, d.w.z. niet meer 
een optelsom van enkele vaardigheden en trucs. Wat onze cultuur van 
die van het verleden onderscheidt, is niet een overvloed aan technische 
snufjes, maar een nieuwe mentaliteit. Sinds het einde van de 12e eeuw 
worden steeds meer mensen gegrepen door de geest van de knutselaar en 
uitvinder. Handenarbeid was tot kort geleden een minderwaardige bezig-
heid. Een filosoof maakte zijn handen niet vuil. Maar in het werk van 
baanbrekers zoals Leonardo da Vinci, Galilei, Descartes, Pascal, Huy-
gens, Leibniz, Newton heeft een synthese van filosofie en ambachtelijk 
scheppen de macht van een nieuwe mentaliteit gedemonstreerd. 
Opvoeding en onderwijs is een der laatste sectoren in onze samenleving, 
waar deze experimentele geest nog niet heeft overwonnen. Paedagogiek 
is een reservaat van archaismen — ik begrijp best de jeugdige afkeer om 
in zulk een reservaat te moeten leven en werken. Een jongmens loopt ook 
niet in de kleren van zijn grootvader rond. 
Aristoteles verkondigde, dat een lichaam sneller valt naarmate het zwaar-
der is. Tweeduizend jaar lang hebben de geleerden dit nagepraat. Hoe 
had iemand ook zo onhebbelijk kunnen wezen om een Aristoteles tegen 
te spreken. Galilei waagde het. Hij dacht over Aristoteles' leer na en 
kwam tot de slotsom dat zij niet kon kloppen. In het luchtledig vallen alle 
lichamen even snel. Hij nam proeven en toen bleek, dat hij gelijk had 
en niet Aristoteles. 
Vooroordelen hebben een taai leven, zelfs tegenwoordig nog. Toen 
Reintgen zijn stralen ontdekte, was elkeen ervan overtuigd dat men het 
corpusculair- of golf-karakter van de nieuwe stralen niet kon vaststellen 
met zelfgeritste roosters, zoals men die voor het zichtbare licht gebruikte. 
Daarom nam von Laue zijn toevlucht tot het natuurlijke rooster van een 
kristal, en in alle boeken en op alle colleges werd von Laues proef toe-
gelicht als de enig mogelijke, omdat het met zelfgeritste roosters nu een-
maal niet ging. Tot na verloop van 25 jaren een ongelovige het probeer-
de — en ziedaar, het ging wel. 
Als er één traditie in onze cultuur is, die in ere dient te worden gehouden, 
dan is het die van het non-conformisme. Aan onze universiteiten is thans 
het nonconformisme leidend beginsel, en dit feit alleen verheft onze uni-
versiteiten tot voorbeelden, ondanks vele tekortkomingen. Maar op elk 
lager peil worden de jongeren nog opgevoed tot conformisten. Enkelingen 
zullen zich uit de dwangbuis bevrijden; de anderen zal het onderwijs, dat 
zij hebben ontvangen, schade hebben berokkend. 
Ik beweer niet dat onze paedagogen tegen vernieuwingen gekant zijn. Er 
wordt veel verbeterd, op veel gebieden zijn er goede leerboeken en er 
worden steeds efficiëntere onderwijsmethoden uitgewerkt. Maar soms 
kan een goede methode, een goed leerboek gevaarlijker zijn dan een 
slechte: dan namelijk wanneer zij de practische paedagoog beletten, zijn 
eigen weg te zoeken. Gelukkig ziet men tegenwoordig talrijken, die op 
verkenning uit zijn, en zelfs niet weinigen, die het leerboek vaarwel heb- 
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ben gezegd, met eigen materiaal werken en het in de paedagogische 
praktijk beproeven. 
Hiermee zijn we er echter niet. Immers, zouden we er genoegen mee 
nemen, als onze hoogleraren zelfstandige onderzoekers waren, die hun 
studenten niet dezelfde mate geestelijke zelfstandigheid zouden toestaan? 
Het is onbelangrijk of de leraar en onderwijzer zijn eigen weg zoekt. 
Het enige waar het op aankomt is het verkennerschap van de leerling. 
Natuurlijk moet er leiding zijn, maar leiding mag geen beletsel zijn voor 
avontuur. Men spreekt tegenwoordig vaak van experimenteel onderwijs 
en experimentele scholen. Als deze woorden moeten betekenen, dat de 
leraar of onderwijzer experimenteert, dan is zulk onderwijs even ouder-
wets als elk ander. Het kind moet mogen experimenteren. Het is een 
oud gezegde dat men uit zijn fouten leert — in 't Engels zegt men: by 
trial and error. Inderdaad, de fout is een onmisbare schakel in de didac-
tische methode. In het traditionele systeem is er wel de „error'', maar niet 
de "trial-. De fout is niet het resultaat van een experiment, maar van de 
onjuiste toepassing van een opgelegd en vaak onbegrepen schema. Der-
gelijke fouten zullen de leerlingen ontmoedigen. 
Het is een gevaarlijk ding, kinderen schema's voor het oplossen van pro-
blemen te overhandigen, voor zij in staat zijn deze schema's zelfwerkzaam 
uit te vinden. Dit geldt zelfs t.a.v. mechanische werktuigen. Wanneer 
wij het kind een liniaal, een tekendriehoek, een passer overhandigen 
veór het zelf uitgevonden heeft hoe men rechte lijnen, rechte hoeken, 
cirkels maakt zonder deze instrumenten, dan berokkenen we kwaad. We 
hebben het kind wegen naar het avontuur afgesneden. Het was heilzamer 
geweest, het kind zelf te laten zoeken en ontdekken, hoe men rechte lijnen 
en rechte hoeken maakt, door papier te vouwen, en hoe men cirkels trekt 
met een punaise en een touwtje. Uitvindingen zijn waardevoller dan 
schema's en patronen. Want zelfvertrouwen is beter dan twijfeling en 
zelfstandigheid beter dan afhankelijkheid. Ik heb mijn voorbeelden uit 
de meetkunde gehaald, want juist daar is het paedagogisch zo belangrijk, 
dat men het kind niet traditionele schema's oplegt; men geve hem de 
kans zelf de meetkunde uit te vinden — immers meetkunde zou als geen 
ander vak een gelegenheid zijn, om kinderen de macht van de menselijke 
geest te doen voelen, de macht van hun eigen geest. 
Op de middelbare school leren de kinderen talrijke abstracte schema's. 
Het is moeilijk geleerde schema's zinvol toe te passen. Wil dit werkelijk 
lukken, dan moet men de kinderen die schema's zelf laten uitvinden. Kin-
deren moeten ook hun problemen zelf uitvinden. Alleen dan kunnen zij 
de noodzaak van een oplossing echt aanvoelen en de middelen en patro-
nen hiervoor scheppen. Voor de methode van „trial and error", van gis- 
sen en missen, zijn echte problemen vereist. Een ingewikkelde breuk en 
een zinsontleding zijn geen echte problemen. Want een echt probleem 
bevat meteen ook een criterium, dat vertelt of de poging om het op te 
lossen is gelukt. Een echt probleem is een taak om iets te maken en het 
is opgelost als het gevraagde ding geschapen is. In het traditionele 
systeem is het teken voor een fout een rode streep, dus een oordeel dat 
door de leraar of onderwijzer wordt opgelegd. Als echte problemen moe-
ten worden opgelost, is „fout" synoniem met „falen". Falen is iets ern-
stigers dan fouten maken in de traditionele zin, maar een falen kan leiden 
tot een heroriëntering en tot nieuwe pogingen, terwijl een fout geen 
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andere betekenis heeft dan bijvoorbeeld een onregelmatigheid in een 
patroon, die gecorrigeerd moet worden. 
Welke taak is in een vernieuwd opvoedingssysteem voor de leraar weg-
gelegd? Er is geen opvoeding en onderwijs zonder leiding. Wie leiding 
wil geven, moet weten dat hij iets hachelijks onderneemt en dat hij moet 
kunnen luisteren naar het weerklinken van gevoelige snaren in zijn bin-
nenste. Even onmisbaar zijn zekere intellectuele kwaliteiten. De leider 
moet weten waarheen hij leidt. Hij moet een onzichtbare weg te voren 
hebben uitgestippeld. Niet de gemakkelijkste. Want er moeten uitdagin-
gen zijn, er moeten kansen zijn op uitvinding en avontuur. Aan de andere 
kant mag er geen twijfel over bestaan, dat het doel bereikt zal worden. 
Wanneer wij het erover eens zijn, dat dit de taak van de paedagoog is 
en wanneer wij anderen ervan kunnen overtuigen, dat het een moeilijke, 
maar dankbare taak is, zullen we ook genoeg gegadigden voor het beroep 
van onderwijzer en leraar vinden. De reputatie van onderwijzers en 
leraren wordt geschaad door een zekere opinie dat onderwijzen het af-
draaien van traditionele programma's is. We moeten er de nadruk op 
leggen, dat in de didaktiek practisch alle problemen nog open zijn en dat, 
zolang dit het geval is, onderwijs zeker geen vervelende bezigheid kan 
zijn. Onderwijs mag geen cultureel archaisme blijven — wanneer deze 
gedachte veld wint, zullen we ook de onderwijzers en leraren vinden, die 
we nodig hebben. 
Waar ik in bijzonderheden getreden ben, heb ik naar het wiskunde-
onderwijs gekeken. Wilt u deze voorbeelden als zodanig aanvaarden. Ik 
meen, dat in elke andere tak van onderwijs de problemen nog moeilijker 
zijn. De leerstof der wiskunde is gemakkelijker te ontleden dan die van 
het taalonderwijs. Moedertaal en vreemde talen zijn in didaktisch opzicht 
minder verkend dan de wiskunde. De breuk met de traditie is in de beta-
vakken gemakkelijker te voltrekken dan in de alfa-vakken, maar over de 
hele lijn wens ik de stelling te handhaven, dat onderwijs nimmer mag zijn 
de overdracht van culturele tradities. 
Als het juist is, dat elke mens van meet af zijn plaats in de beschaafde 
maatschappij moet bepalen en dat onderwijs en opvoeding hem hierbij 
moeten helpen, dan moet het middelbaar onderwijs rijker geschakeerd 
zijn dan het tegenwoordige. Ik ben er zeker van dat de meerderheid der 
mensen een peil van beschaving kan bereiken dat met het universitaire 
peil vergelijkbaar is. Even zeker is het, dat zij niet op dezelfde gebieden 
met elkaar kunnen wedijveren. Ons onderwijssysteem geeft niet aan alle 
cultureel waardevolle menselijke bekwaamheden dezelfde kansen, zoals 
het eigenlijk zou moeten doen. Wanneer wij allen middelbaar onderwijs 
willen verschaffen — en ik ben ervóór — dan moeten we gereed staan 
met een verscheidenheid van onderwijsprogramma's, die de verscheiden-
heid van de menselijke natuur en cultuur weerspiegelt. 
Er is een romantisch geloof — veelal door het folklorisme gevoed — dat 
in het verleden cultuur de zaak van iedereen was. Maar zover onze terug-
blik in de geschiedenis reikt, heeft de gewone man nimmer, waar dan ook, 
een aandeel gehad in hogere cultuur. Culturele democratie verdween zo-
dra een beschaving de grenzen van haar primitiefste stadium overschreed. 
Aristoteles zegt in zijn „Politiek": Zolang de spoelen der spinners zich 
niet vanzelf bewegen, is slavernij onmisbaar. Welnu, sinds anderhalve  
eeuw bewegen de spinnewielen en weefgetouwen zich vanzelf. Vanaf de 
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piramiden zijn de zichtbare en onzichtbare monumenten der menselijke 
beschaving gebouwd door legers van slaven die geen deel hadden in enige 
cultuur. Thans is cultuur in het bereik van iedereen — tenminste zij zou 
het kunnen en dus ook moeten zijn. 
Dit is het grote probleem over de hele wereld, in de hoogst ontwikkelde 
wereldsteden even als in streken waar de mens net uit het stenen tijd-
perk in het onze stapt. Cultuurpessimisten overschatten de gevaren van 
dit proces. Zij beweren, dat culturele democratie het peil verlaagt, maar 
zij geven geen vingerwijzing in de richting van een oplossing. Afgetrok-
ken staren zij naar de mensenscharen als of het grauwe massa's zonder 
individuele nuances waren. Zij zien niet de overvloed van patronen: zo-
veel als er individuen en groepen zijn. In elk geval zien zij één bevoor-
rechte groep over 't hoofd: de jeugd. 
In het verleden omringden grote rijken zich met stenen muren. Onze cul-
tuur wordt niet door geweld, maar door onverschilligheid bedreigd. We 
kunnen het gevaar niet door gezag en geweld keren, maar slechts door 
allen tot deelhebbers in de cultuur te maken. 
In dit grote spel speelt de jeugd de hoofdrol. We zouden de jeugd mis-
schien ons cultuurbezit kunnen opdringen, maar dit zou het einde van 
alle cultuur betekenen. In de laatste eeuwen der Europese geschiedenis 
was het privilege der jeugd te weigeren en verzet te bieden. Goethe heeft 
in talrijke geestige verzen van zijn „Faust-  de traditie over de hekel ge-
haald. Maar op dezelfde plaats wees hij ook de oplossing aan, in de veel 
geciteerde verzen: „Was du ererbt von deinen V&ern hast, erwirb es, um 
es zu besitzen". 
In de statische beschavingen van het verleden was er geen breuk tussen 
erfenis en bezit. Zoons waren onmondige kinderen zolang hun vader 
leefde. en wanneer de vader stierf, zetten zij zijn leven en werk voort. 
Heden is de erfenis van elk de hele wereld en voor niemand is een af-
zonderlijk part gereserveerd. Bezit is niet meer een toestand, maar een 
continu proces. Opvoeding is leiding geven aan dit proces, en niet: handen 
en hersenen met goed bedoelde gaven vullen. 
Zuigelingen zijn tegen de meeste infectieziekten gedurende enkele maan- 
den na hun geboorte immuun. Na het eerste levensjaar moeten hun 
lichaampjes leren zichzelf te verdedigen. De uit het moederlichaam mee- 
gebrachte immuniteit gaat verloren; kinderziekten moeten worden onder-
gaan en de lichamen moeten worden geactiveerd en het reactievermogen 
moet worden geoefend. Het beste wat een arts kan doen is het lichaam 
te prikkelen om natuurlijke tegengiften te vormen. 
Kinderen staan aan vele vormen van geestelijke vergiftiging bloot, die 
alleen kunnen worden voorkomen en bestreden door geestelijke activiteit. 
Waardeloze litteratuur- en kunst-produkten van reclame-agenten en cul- 
tuurfabrikanten  bedreigen de jeugd, niet zozeer omdat zij de natuurlijke 
bronnen van zedelijkheid en smaak verpesten, maar vooral omdat er geen 
geestelijke activiteit is vereist voor hun consumptie. Om dezelfde redenen 
is de speelgoedindustrie een der grote bedreigingen van onze beschaving. 
Aan het jonge kind worden injecties van gemakzucht toegediend en de 
behoefte aan steeds groter doses wordt gewekt. Zo wordt de mens het 
gewillige slachtoffer van elke vorm van demagogie. 
Er is één middel om hem te beschermen: hem tot geestelijke activiteit te 
prikkelen — het doet er niet toe op welk terrein. Een kind, dat kunst en 
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zedelijkheid ontdekt heeft door eigen geestkracht, zal even immuum tegen 
geestelijke besmettingen zijn als zijn lichaam is tegen lichamelijke. 
Geen wezen wordt zo hulpeloos geboren als de mens. Daarom dachten 
filosofen dat de menselijke geest met een tabula rasa begint, met een 
schone lei. Dat is zeker niet het geval. Wel moet de mens tal van licha-
melijke en geestelijke verrichtingen leren, die het dier door het instinct 
zijn gegeven. Dit leren is een langzaam proces dat niet versneld kan wor-
den, wil men geen kwaad doen. Ik denk dat dit het wezenlijk verschil is 
tussen mens en dier. Het gebrek aan instincten en de noodzaak om te 
leren hebben de typisch menselijke situatie geschapen: de vrijheid van 
keuze, van verwerpen en aanvaarden. De natuur, die de dieren met het 
rechtstreeks bruikbare begiftigde, gaf de mens de gelegenheid en de 
taak, zijn erfenis te verwerven, om haar te bezitten. 
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J. C. BRANDT CORSTIUS 

DE IDEE VAN DE OPENBARE SCHOOL 

De openbare school heeft in de laatste jaren niet over belangstelling te 
klagen. Ouders, onderwijzers en bestuurders betonen haar in menige 
stad, menig dorp een verheugende activiteit. De betekenis van deze 
school voor de moderne maatschappij staat velen duidelijker voor ogen. 
Twee onderwerpen krijgen in het bijzonder de aandacht: de vorm van 
het beheer dezer school en de idee, die aan de openbare school ten 
grondslag ligt. 
Het is begrijpelijk, dat in humanistische kring het tweede onderwerp 
levendig ter bezinning en discussie staat. Men is er een warm voor-
stander van de openbare school en streeft er, in tegenstelling tot de 
meeste roomskatholieken en orthodox-protestanten, niet naar een school 
van gelijkgezinden. Men waardeert er de openbare school om haar 
zelfswil en beoogt niet haar een humanistisch stempel op te drukken. 
Vele humanisten zijn actieve medewerkers van Volksonderwijs. En 
wanneer in deze kring de problematiek van de grondslag der openbare 
school, van de waarden die zij vertegenwoordigt, aan de orde komt, 
laten zij zich niet onbetuigd. Een van de eerste grote onderwerpen, 
door het pas opgerichte Humanistisch Verbond in eigen kring destijds 
behandeld, betrof het openbaar onderwijs. En op het elfde jaarlijkse 
congres van het Verbond (1957) vond opnieuw bezinning plaats op de 
idee van de openbare school. 
De huidige toestand van deze school dwingt tot een dergelijke bezin-
ning. Haar zgn. neutraliteit, menigmaal door haar tegenstanders tege-
lijkertijd geëist en haar verweten, heeft vrijwel geen aanhangers meer. 
Er bestaat een zekere drang, mede in de veronderstelling dat er sprake 
zou zijn van een leegte, haar een christelijke inhoud te verlenen. Het 
verleden van het openbaar onderwijs en de tegenwoordige situatie van 
het geestelijke leven in Nederland spreken ten aanzien van die laatste 
tendens een woordje mee. 
Het openbaar onderwijs van de 19e eeuw wortelt in de sociaalpedagogi-
sche ideeën van de Verlichting, waarvan de praktijk door de versnelde 
staatkundige ontwikkeling omstreeks 1800 mogelijk werd. Dat onder-
wijs dacht men zich toen als een onderdeel van een algemene nationale 
en burgerlijke opvoeding, zowel van kinderen als volwassenen, beant-
woordend aan de patriottische democratische idealen. Zo werd o.a. 
het voorstel gedaan in elk „district" een volksleraar aan te stellen voor 
het onderwijs in de burgerkunde aan de volwassenen. Dat moest een 
man zijn, die de volkstoon volkomen machtig was en een gezond oordeel 
bezat omtrent de rechten en plichten van de mens en burger. Zijn 
speciale openbare lessen zou hij in openbare gebouwen geven. 
Van een dergelijk openbaar onderwijs in de burgerkunde aan volwas-
senen is niets gekomen. Maar wel ging men een begin maken met het 
zgn. publieke onderwijs aan de kinderen. De eis was destijds, dat de 
nationale eendracht en de vorming tot vrije burgers de nadruk moesten 
krijgen. Dit betekende dus, dat het aanleren van lezen, schrijven en 
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rekenen in het wijdere verband geplaatst werden van de burgerlijke 
nationale gemeenschap. Uit de schoolboeken moest worden geweerd 
wat de nationale tweedracht aanwakkerde en het burgerlijk karakter 
bedierf. Er komt in die jaren ook de gedachte op aan één kosteloze 
algemene school. Van der Palm, agent van de nationale opvoeding, 
merkte in een van zijn rapporten hieromtrent echter op, dat er geen 
geld voor is, geen opvoeders genoeg voor zijn en dat de menging van 
„armen en burgers" nog niet plaats kan hebben wegens de haveloosheid 
en de slordigheid van de armen. De idee van een kosteloze algemene 
school noemt hij „een hersenschimmige volkomenheid". 
De nadruk ligt dus aanvankelijk op een openbaar (welk woord meer en 
meer de Franse term publiek vervangt) onderwijs, dat de nationale een-
heid en de vorming van vrije mensen en burgers tot doel heeft. Naar-
mate het patriottisch getij verstrijkt, wordt de verstandelijke ontwikke-
ling als doel verbonden met de ontwikkeling van de rede en de vorming 
van jonge mensen in maatschappelijke en ethische zin. Men wil ze dus 
Ieren samen te leven met anderen en de zedelijke opvoeding is mede 
een taak van het openbaar onderwijs. In de praktijk werd het een open-
bare school, geleid in de geest van het verlichte protestantisme van die 
tijd, waarvan juist van der Palm een zo typische vertegenwoordiger is 
geweest. Men was tevreden met een school, gebaseerd op de erkenning 
van het Opperwezen, zoals men toen bij voorkeur met die term der 
achttiende eeuw zei, en op de grondslag van „de heilige zedewet": wat 
gij niet wilt, dat u geschiedt 	 Men moet zich voor de eerste helft van 
de negentiende eeuw een openbare school voorstellen in gematigd pro-
testantse sfeer geleid, met bijbellezing, gebed, gezangen. In de onder-
wijswet van 1806 staat de maatschappelijke vorming echter nog op de 
eerste plaats, want zij spreekt over de opvoeding tot maatschappelijke 
deugden vóór de opvoeding tot christelijke deugdbetrachting. In de 
periode van de restauratie, de terugkeer van de Oranjes, zegt de G.W. 
van 29 maart 1814 (art. 140) allereerst, dat het openbaar onderwijs 
dient ter bevordering van de godsdienst als een vaste steun van de 
staat; maar de G.W. van 24 augustus 1815 vermeldt ten aanzien van 
het openbaar onderwijs slechts, dat het „een aanhoudend voorwerp" is 
van de zorg der regering. Dat blijft dan zo tot 1848. In die tussentijd 
gaat het openbaar onderwijs in gematigd protestant-christelijke geest 
voort: met bijbelse geschiedenis, godsdienstonderwijs, opening en slui-
ting met gebed, gezangen. Het openbaar onderwijs van een zogezegd 
protestants-christelijke natie. 
Maar meer en meer komt het voor, dat zowel rooms-katholieken als 
orthodox-protestanten, in het bezit van onderwijsbevoegdheid, een wei-
gerend antwoord ontvangen op hun aanvragen onderwijs te mogen 
geven, een vergunning, die de wet hun principieel toestond. De onte-
vredenheid met het gematigde protestantisme — blijkende o.a. uit het 
bestaan van de réveilbeweging en uit de Afscheiding van 1834 — en 
de roomskatholieke emancipatie werken de ontevredenheid met de gang 
van zaken bij het openbaar onderwijs in de hand. Iets daarvan blijkt b.v. 
uit het K.B. van 1842, behelzende dat de benoeming van onderwijzers 
en schoolopzieners gebeuren moet in verband en overeenstemming met 
de godsdienstige gezindte en de bevolkingssamenstelling. Er staat ook 
in, dat de geestelijkheid schoolboeken kan opvragen en bedenkingen 
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tegen schoolboeken kan maken. Bepaalde passages kunnen in die boeken 
onleesbaar worden gemaakt. Verder vermeldt het bewuste K.B. dat de 
lokalen van de openbare scholen dagelijks één uur beschikbaar gesteld 
kunnen worden voor leerstellig godsdienstonderwijs. Zulk onderwijs had 
men, in tegenstelling tot algemeen godsdienstonderwijs (dat echter in 
feite gematigd protestants was) steeds buiten de school gehouden, daar 
het de nationale eendracht, door de openbare school juist te bevorderen, 
schaadde. Het K.B. laat dit argument nog duidelijk blijken, want het eist, 
dat die beschikbaarstelling der lokalen buiten de schooltijd gebeuren moet 
„teneinde er gene de minste inbreuk worde gemaakt op de aard der ge-
mengde scholen". Het openbaar onderwijs moet blijven, zegt het K.B., 
„een belang van louter burgerlijk-maatschappelijk aard". De G.W. 
van 1848 poogt de ontevredenheid weg te nemen door de formulering: 
„De inrichting van het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van 
ieders Godsdienstige begrippen, door de wet geregeld." Het is bekend 
dat die regeling (de onderwijswet van 1857) niet heeft geholpen: de 
schoolstrijd ontbrandde, met alle gevolgen. 
In de eerste helft van de negentiende eeuw hield de idee van de open-
bare school de nationale eendracht in en de zedelijke opvoeding. Het 
besef van nationale saamhorigheid was, na eeuwen van gewestelijk par-
ticularisme, zwak. Het openbaar onderwijs stond dus in dienst van een 
verlangde en gehoopte eendracht. In dit opzicht was zijn taak vergelijk-
baar met de functie van de school in de Verenigde Staten, het land met 
de vele volken en rassen. In het Nederlandse openbaar onderwijs is 
daarvan destijds weinig terecht gekomen, omdat er de fictie gehandhaafd 
bleef van Nederland als een protestant-christelijke natie. De gematigde 
protestanten voerden ten aanzien van rooms-katholieken en gerefor-
meerden geen taktisch differentierend beleid. Hun scheiding tussen leer-
stelling godsdienstonderwijs en de openbare school was eveneens fictief, 
daar het godsdienstonderwijs op die school in hun geest geschiedde. Zij 
zetten rustig de traditie voort uit de tijd dat de Hervormde kerk staats-
kerk was. Dat hield de onmacht in om ten aanzien van de idee van de 
openbare school de principiële gelijkberechtigheid der levensovertuigingen 
in praktijk te brengen. De tijd was er niet naar. Het geestelijk leven 
was niet vrij. Aanhangers van de Afscheiding werden vervolgd, de 
rooms-katholieken bezaten nog niet het recht hun kerkelijk leven zelf-
standig te organiseren. Wie als rooms-katholiek of als gereformeerde 
con amore het openbaar onderwijs was toegedaan, stonden weerloos 
tegenover de kritiek van zijn geloofsgenoten op dit onderwijs. 
Het gevolg is geweest, dat de ontevredenen (de meerderheid!) hun recht 
gezocht en bevochten hebben buiten de openbare school om. Dit verloop 
van de geschiedenis wijst uit, dat de openbare school in de negentiende 
eeuw nooit aan haar idee heeft beantwoord. Zij is er niet aan toe gekomen 
een reële factor te zijn ter waarborging van de nationale saamhorigheid. 
Zij is nooit het milieu geweest waar de geestelijk-zedelijke vorming der 
kinderen kon plaats vinden in overeenstemming met de gedifferentieerde 
situatie in Nederland. Zij werd tenslotte terug gedrongen in een on- 
vruchtbare neutraliteit. Niet alleen werd bij de wet uitsluitend aan haar 
(niet aan het bijzonder onderwijs!) de eis gesteld, dat zij zich te ont-
houden had van al datgene wat strijdt met de verschuldigde eerbied voor 
andere godsdienstige overtuigingen, maar menigeen in en buiten de open- 
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bare school meende, dat het maar 't beste was, wanneer zij zich geheel 
buiten de zaken van het geestelijk leven hield. Zo kon mede de fictie 
ontstaan, dat uitsluitend het bijzonder onderwijs de intellectuele vorming 
stelde binnen het raam van de geestelijke en zedelijke opvoeding. Stil-
zwijgend vereenzelvigde men een dergelijke opvoeding met een bepaalde 
leerstellige godsdienstige opvoeding, alsof geestelijk leven identiek zou 
zijn met godsdienstig leven en alsof zedelijke opvoeding zonder gods-
geloof onbestaanbaar was. Uitgaande van zulke opvattingen miskende 
men én het geestelijk leven van een toenemend deel der Nederlandse 
bevolking én idee en karakter van het openbaar onderwijs, terwijl de 
realiteit van het geestelijk leven in Nederland grotere differentiatie ging 
vertonen, waaraan de bijzondere school niet beantwoordde. Men zocht de 
openbare school het stempel der geestelijke minderwaardigheid op te 
drukken in dezelfde tijd, dat die school de enige was, die de geestelijke 
werkelijkheid van Nederland weerspiegelde. Want dit laatste bleef, on-
danks de bloei van de bijzondere school, een feit. 
De openbare school is de school geworden voor de ouders en onder-
wijzers, die haar idee bleven toegedaan van zeer verschillende levensop-
vatting uit. Het is de school geworden voor wie 't bijzonder onderwijs ver-
werpen, omdat zij de richting, die eraan ten grondslag ligt, niet zijn toe-
gedaan. Onder deze laatsten zijn er, die hun kinderen naar de openbare 
school zenden of die er werkzaam zijn bij gebrek aan een school van 
eigen richting. Van hen zal geen stimulerende activiteit uitgaan ter be-
vordering van de bloei van het openbaar onderwijs. Degenen, van wie 
zulk een activiteit wel uitgaat, hebben, bij alle verschil van levensover-
tuiging, met elkaar gemeen, dat elks overtuiging tot die activiteit inspi-
reert. De openbare school bevat voor hen in beginsel en praktijk een 
aantal waarden, die zij ook op de andere terreinen des levens dan die 
van opvoeding en onderwijs belangrijk achten. En die waarden vertonen 
voldoende overeenkomst om gezamenlijk handelen mogelijk en blijvend 
te maken. Wat hier van ouders en onderwijzers wordt gezegd, geldt ook 
voor vele bestuurders. Hierbij doet zich echter de complicatie voor, dat 
het openbaar onderwijs uiteraard door overheidspersonen wordt bestuurd, 
dus ook door wie dat onderwijs principieel verwerpen. Vandaar de nood-
zaak die beheersvorm te herzien. Hoe gewenst dat is, mag o.a. blijken 
uit het feit dat in de rijkscommissie, onlangs door de minister van 0. K. 
en W. geïnstalleerd om hem t.z.t. omtrent verandering van die beheers-
vorm van advies te dienen, ook notoire voorstanders van de bijzondere 
school zitting hebben. 

De idee van de openbare school houdt het begrip algemene school in, 
d.w.z. een school toegankelijk voor alle rangen, rassen en standen en 
waarvoor geen schoolgeld wordt verlangd of betaling naar draag-
kracht, naar de praktijk, zoals die zich in onze tijd heeft ontwikkeld; alge-
mene school &ik, omdat zij een school is voor kinderen uit alle geeste-
lijke milieus, onder erkenning, dat zulk samengaan door de levensopvat-
ting van ouders niet altijd mogelijk blijkt. 
De voorkeur voor de algemene school is die van een democratische, 
sociaalvoelende tijd en van mensen voor wie de verdraagzaamheid een 
belangrijk goed is. Maar daarin berust zij niet alleen. Het gevaar is niet 
denkbeeldig, dat een dergelijke voorkeur tegelijkertijd de capitulatie is 
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voor nivellering in vormen, gebruiken, gewoonten; van omgeving, taal, 
gebaar en belangstelling. Men kan er massavorming mee excuseren of 
goedpraten, evenals geestelijke en zedelijke slapheid. De echte fundering 
van de idee der algemene school is gelegen in enkele essentiële levens-
waarden. In de eerste plaats: de menselijke verbondenheid, de innerlijke 
beleving van gelijkheid in het menselijke, van een deel te zijn der ene 
mensheid temidden van alle andere leven. Waar de erkenning van die 
verbondenheid ontbreekt of haar vorm en praktijk niet kan vinden, krij-
gen willekeur en rechteloosheid, tenslotte onderdrukking en geweld hun 
kans. Een standen- en rangenschool verlaagt de standaard van de men-
selijkheid uit naam van de norm geld en geboorte. Een confessionele 
school stelt boven de menselijke verbondenheid de verbondenheid in een 
bepaalde godsdienst, hoezeer zulk een godsdienst ook eventueel preten-
deert de menselijke verbondenheid te vertegenwoordigen. In de praktijk 
loopt die school het gevaar jonge mensen te vormen, die in de medemens 
terstond de ander zien, welke andere geestelijk de mindere is, de dwalen-
de, die medelijden verdient en voor gelijkberechtiging op geestelijk terrein 
niet in aanmerking komt en zich ook niet als zodanig behoort te gedragen. 
Kinderen zijn zeer gevoelig voor de vreemde, de andere en zij zijn, op-
tredend als groep, spoedig bereid uit te stoten, omlaag te duwen. Op 
geestelijk gebied zit van jongs af dit kwaad er in Nederland diep in. De 
houding van volwassenen, die zulk een „afgescheiden" opvoeding kregen, 
getuigt er dagelijks van. Het is hun onmogelijk zich de ander, hem recht 
doende, in te denken, hem als geestelijk wezen in zijn vrijheid te accep-
teren. Typerend voor de houding van menigeen is de predikant, die 
onlangs in een ziekenhuis aan het bed kwam te zitten van een der leden 
van het Humanistisch Verbond. De patiente merkte tijdens het gesprek 
op, dat zij humaniste was. De reactie van de dominee luidde: „Hé, hoe 
komt dat zo?" Het was voor hem blijkbaar een soort ongeval, iets wat een 
mens helaas kan overkomen, of een merkwaardig verschijnsel, dat nieuws- 
gierigheid opwekt! Er wordt dagelijks in Nederland aan de geestelijke 
volksgezondheid veel kwaad gedaan, doordat geestelijke vorming van 
jonge mensen in „apartheid" plaats vindt, zodat zij de ander en het 
andere niet op de natuurlijke, vanzelfsprekende wijze in hun leven 
ervaren. 
De openbare school verlaagt de standaard van de menselijkheid als zij 
onverschilligheid toont voor de waarde van de menselijke verbondenheid. 
Waar de erkenning van die waarde in feite ontbreekt, bestaat de kans, 
dat de school een geestelijk-zedelijk onverschillige massa kweekt. Waar 
zij in de school aanwezig is, zal zij tot een deel kunnen worden van de 
wereld van het kind. Niet doordat de onderwijzer erover praat of leert, 
maar door zijn positieve houding ten aanzien van het feit, dat zijn school 
kinderen van verschillend geestelijk milieu bevat. Daardoor wordt een 
sfeer geschapen, die het kind onbewust en vanzelfsprekend in de ander 
de gelijke doet zien, de ander die er lijfelijk, met z'n hele hebben en houen 
aanwezig is; waarmee het werkt, speelt, vecht, zich zelf is, geheel in 
overeenstemming met wat het op school leert van de arbeid, waarbij 
de mensen niet zonder elkaar kunnen en van de kinderen uit de 
gehele wereld, zoals via Unesco-leermiddelen en andere het tegen- 
woordige onderwijs wereldonderwijs is. Zo bereidt de openbare school 
voor op de realiteit van het geestelijk en maatschappelijk leven in Neder- 
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land en daarbuiten en bevordert zij noch apartheid noch massamens. 
De idee van de openbare school omvat eveneens de waarden wederzijds 
begrip, eerbied voor de persoon, vrijheid van overtuiging en menings-
uiting, zelfstandig denken en verantwoordelijkheid. Hoe bewuster deze 
bij ouders, onderwijzers en bestuurders aanwezig zijn, hoe meer zij in het 
gewone, dagelijkse schoolleven werkelijkheid kunnen worden, deze on- 
grijpbare, reële, onleerbare en wezenlijke elementen. Dit betekent dat het 
kind voelt en beseft, dat het met wat het eigen is, wat van zijn persoon 
is, kan komen temidden van de anderen, die dat ook doen. Het betekent, 
dat vrije expressie en verantwoordelijkheid-in-het-kleine niet door de 
eventuele moderniteit ener methode vereist worden, maar echt bij de 
openbare school behoren, omdat die vrijheid en die verantwoordelijkheid 
er de hun toekomende ruimte vinden van het algemene geestelijke en 
culturele leven en niet de beperking van een bepaalde sector. De open-
bare school plaatst zich daarmee in de sterkste tradities van de Europese 
cultuur: de humanistische idee der menselijke waardigheid, de christelijke 
idee der naastenliefde, de joodse idee der gerechtigheid. Moeizaam, steeds 
bedreigd, hebben zij zich verwerkelijkt en verwerkelijken zij zich nog 
steeds in de vormen der Europese samenleving, de atmosfeer waarin wij 
ademen, waarin onze kinderen opgroeien. De openbare school is niet 
neutraal. Zij kiest in haar voorstanders en dragers voor de genoemde 
waarden, zodat de mogelijkheid wordt geschapen de kinderen onderwijs 
te geven in een sfeer van openheid, begrip en respect voor elkaar; een 
sfeer, door de kinderen onbewust ervaren en van vormende kracht. De 
niet-neutrale, algemene, openbare school kan op die wijze een stukje 
dagelijks kinderleven zijn, niet beheerst door de symbolen, de taal en de 
gedachten van één stand of confessie, maar door de symbolen, de taal 
en de tekens van de menselijke saamhorigheid in verscheidenheid. 
Het geestelijk leven in Nederland lijdt aan een tekort aan wederzijds be-
grip. Er lopen zoveel mensen rond, opgevoed en opgegroeid met veel te 
weinig „anderen" om zich heen. Wat weten zij van elkaars denken, 
overtuigingen, wereldbeeld? Hoe kunnen zij elkaar geestelijk en zedelijk 
recht doen wedervaren? Hoeveel waanbeelden, omtrent de „ander" 
spoken er in hun hoofden rond. Dat is mede de vrucht van een onderwijs 
in afzonderlijke hokjes. Een ander gevolg is de geestelijke onverschillig-
heid van degenen, die alle kleinzielig geharrewar op het terrein der 
levensovertuiging beu zijn. En deze situatie bestaat in een tijd, waarin 
het leven respect en verdraagzaamheid eist op wereldschaal. De kinderen 
krijgen de gehele wereld voor ogen via plaat, film, televisie, via spel en 
leermethoden. Voor welke ogen? Ogen die vroeg gewend zijn in de ander 
de vreemde, de mindere, de rare, de gekke, de arme heiden te zien? Of 
in die anderen kinderen als zij zelf zijn te zien, met wie ze later zullen om-
gaan, zullen werken? En is niet één van de grote problemen van de arbeid 
in onze tijd de menselijke verhouding in het bedrijf en de vraag naar 
mensen, die geleerd hebben met anderen om te gaan, de ander te erken-
nen in zijn persoonlijke waarde en mede door die erkenning scheppend 
werkzaam te doen zijn? Wordt ons niet dagelijks ingeprent, dat de school 
niet alleen maar intellectueel en technisch bruikbare mensen moet „af-
leveren", maar ook jonge mensen met gevoel voor verantwoordelijkheid, 
voor samenwerking, en met een zo groot mogelijke maatschappelijke 
ervaring! De idee en de praktijk van de openbare school kunnen een 
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waarborg zijn voor de vorming van dergelijke jonge mensen. Zij hebben 
immers reeds van jongs af in een kleine gemeenschap verkeerd, die een 
afspiegeling is van de grote Nederlandse samenleving. Deze opvoeding 
heeft voor de enkeling de betekenis, dat zij hem de mogelijkheid biedt 
volwaardig in de gemeenschap te staan; voor die gemeenschap, dat er 
jonge mensen gevormd worden, die in haar structuur thuis zijn. 

Velen, die thans in en voor de openbare school werken, hebben haar idee 
levendig in zich en laten er zich, onbewust of bewust, door leiden. Tege-
lijk moet echter geconstateerd worden, dat in het algemeen de openbare 
school nog niet voldoet aan de eisen, die haar idee haar stelt. Dit is 
het geval overal waar onverschilligheid bestaat voor de waarden, die zij 
vertegenwoordigt. Maar ook zagen wij reeds, dat in het verleden de 
openbare school zich zelf niet kon worden door de vanzelfsprekendheid, 
waarmee men het nationale geestelijke leven gelijkstelde met het protes-
tantse Christendom en waarmee het begrip geestelijk leven met christelijk 
geloofsleven werd vereenzelvigd. Dergelijke tendenties zijn ook heden 
nog werkzaam bij wie het oprecht goed menen met de openbare school, 
in het bijzonder bij diegenen, die in de laatste tijd het isolement van de 
bijzondere school afwijzen en tot de openbare school komen. Terecht 
wensen zij daarbij niet terecht te komen in een school, die ten aanzien 
van het geestelijk leven negatief is. Maar de gewenste positiviteit kunnen 
zij in vele gevallen niet anders zien dan in positief christelijke zin, het-
geen dikwijls tot uiting komt in de discussies en praktijk over en van het 
bijbelonderwijs, het godsdienstonderwijs, de geestelijke vorming op de 
lagere en middelbare school. Die tendentie wordt versterkt door de reeds 
gememoreerde omstandigheid, dat deze niet-neutrale, algemene school 
tevens een openbare school is, d.w.z. bestuurd wordt door colleges, die 
de gedifferentieerdheid van de Nederlandse samenleving weerspiegelen, 
echter niet in het gezamenlijk voorstanderschap der leden van de alge-
mene openbare school, maar als voor- èn tegenstanders van die school. 
Wetgever en plaatselijke overheid mogen zodoende niet geacht worden 
de idee van de openbare school volwaardig tot praktijk te kunnen maken; 
hetgeen in de laatste jaren ook wel is gebleken, o.a. bij de wet op het 
kleuteronderwijs en door de plaatselijke besluiten inzake godsdienst-
onderwijs op de openbare school. De overheid is hierbij menigmaal op 
een gevaarlijke weg. En het moet worden uitgesproken dat, als deze 
miskenning van idee en praktijk der openbare school doorgaat er een 
ogenblik kan komen, waarop die school geen algemene school meer zal 
zijn. Dan zullen de voorstanders van de algemene, openbare school zich 
ervan moeten afkeren. 
Zover is het echter nog niet gekomen. Er is nog ruimte voor ouders, 
onderwijzers en bestuurders, die de openbare school willen maken zoals 
zij in wezen is. Daartoe is nodig, dat haar idee helder voor de geest staat: 
de openbare school als dé school, die zich plaatst op de grondslag der 
menselijke verbondenheid; de school, die de synthese der grote nationale 
en Europese tradities het zuiverst vertegenwoordigt; die krachtens haar 
aard het best voorbereidt tot leven en samenleven in de Nederlandse 
maatschappij; de school die opvoedt tot vertrouwde bekendheid met de 
verscheidenheid der geesten, in arbeid en maatschappelijk verkeer van zo 
groot belang; de school die niet alleen kiest voor de waarden wederzijds 
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begrip, eerbiediging van de persoon, vrijheid van overtuiging, zelfstandig 
denken en verantwoordelijkheid, maar die ook krachtens haar aard die 
waarden manifesteert. 
Dit beeld van de openbare school moet het werk en de propaganda voor 
de openbare school doortrekken: De Nederlandse openbare school als 
de school die aan aard, praktijk en behoefte van het moderne leven in 
Nederland uiteraard kan beantwoorden. De school die niet de aange-
legenheid is van een „zuil" (de neutrale!!) en die dus een belangrijke 
mogelijkheid is de verzuiling van het Nederlandse volk te verminderen. 
Indien de ouders tot dit inzicht worden gebracht, indien de aankomende 
onderwijzers (de kweekscholen!) de idee van de openbare school voor 
ogen wordt gesteld, dan zal die idee inspiratief kunnen werken. Dan zal 
de belangstelling voor de openbare school blijven toenemen, omdat deze 
school perspectief biedt, van onze tijd is en van de toekomst. 
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G. STELLINGA 

GEESTELIJKE VORMING EN OPENBARE SCHOOL *) 

Wanneer wij dit onderwerp aan de orde stellen, doen wij goed ter in-
leiding eerst enige algemene opmerkingen over het karakter van de 
openbare school en de nieuwe verschijning op schoolgebied, de synthese-
school, te maken. 

Het karakter van de openbare school. 

Het karakter van de openbare school vinden we wettelijk vastgelegd in 
het bekende artikel 42 lid 1 (Het schoolonderwijs wordt onder het aan-
leren van gepaste en nuttige kundigheden dienstbaar gemaakt aan de 
ontwikkeling van de verstandelijke vermogens der kinderen, aan hun 
lichamelijke oefening en aan hun opleiding tot alle christelijke en maat-
schappelijke deugden), lid 2 (De onderwijzer onthoudt zich van iets te 
leren, te doen of toe te laten wat strijdig is met de eerbied, verschuldigd 
aan de godsdienstige begrippen van andersdenkenden) en lid 4 (Het 
geven van godsdienstonderwijs blijft aan de godsdienstleraren overge-
laten). Het is te begrijpen, dat er sinds het formuleren van deze om-
schrijvingen veel over deze bepalingen is gezegd en geschreven. Wij 
zullen echter alleen op enkele opmerkingen van de laatste jaren ingaan. 
De openbare school die de grondslag wil leggen voor het saamhorig-
heidsgevoel van ons volk 2 ), steunt op een gedachte die in de loop der 
tijden is gegroeid. Zij is de school waarop niet onderwijs gegeven wordt 
uit een bepaald geloof of een bepaalde levensovertuiging. Ook dit is in 
de wet voorgeschreven zoals artikel 19 (In elke gemeente wordt vol-
doend lager onderwijs gegeven in een genoegzaam aantal scholen, 
welke voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienstige gezind-
heid toegankelijk zijn) duidelijk aangeeft. Dit betekent dat ouders van 
totaal verschillende levensovertuiging of geloof hun kinderen naar de 
openbare school zenden 3 ). Zij verkiezen deze school en weten dat hun 
kind daar niet in dezelfde godsdienstige of geestelijke sfeer verblijft als 
thuis. Het kind ontmoet daar op school namelijk niet alleen docenten 
en kinderen uit een ander milieu, maar ook van een andere geestelijke 
overtuiging. Juist hierdoor kan de latere omgang met de medemens in 
de maatschappij gunstig beïnvloed worden. Ze leert immers de ander, 
die „anders" is, al van jongs af te verdragen. 
Dat geeft natuurlijk wel risico's, maar het is beslist geen waagstuk. Een 
waagstuk zou het misschien lijken, wanneer we nu pas zouden beginnen 
dit samengaan in de praktijk te brengen. Wel zou het een waagstuk 
zijn, wanneer we de school dezelfde rechten als het gezin zouden geven, 
waardoor de school haar leerlingen bijv. in een bepaalde levensovertui- 
ging of bepaald geloof zou opvoeden, en waardoor zij dus als plaats- 
vervangster voor het gezin zou optreden. Maar de openbare school wil 
en kan slechts aanvulling zijn van wat het gezin juist uit zijn eigen 
aard niet geven kano), zij het dan ook een waardevolle aanvulling, om-
dat de school een naar milieu en levensovertuiging veel rijker omgeving 
aan het kind biedt dan het gezin. 
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En dit alles is mogelijk en het is ontstaan, omdat de godsdienstig en 
geestelijk totaal verschillende kringen 4 ) die het openbaar onderwijs steu- 
nen, leven „uit een gemeenschappelijke geestelijke Nederlandse tradi- 
tie-  1 ). Deze traditie is in de loop der tijden gegroeid en is nog steeds 
levend in de openbare school. En deze traditie is niet in het minst 
levend, omdat daarbij behoort, dat de keuze van de diepste levensgrond 
hoogstens door de ouders beïnvloed wordt en niet door de school. 
De openbare school tracht zijn leerlingen dan ook niet ten aan- 
zien van de keuze van christendom en humanisme te beïnvloeden. 
Ook 	Prof. Dr. H. Nieuwenhuis 5) ( protestants voorstander van 
de openbare-schoolgedachte) spreekt zich in dit opzicht duidelijk uit, 
hoewel de gecursiveerde, beperkende zinsnede van zijn stellingname o.i. 
misplaatst is: „een doelbewuste en systematische beïnvloeding zal hier 
vermeden moeten worden, althans tijdens het wettelijk voorgeschreven 
onderwijs.- 1) De opvoeding komt toch aan de ouders toe? Hij die, 
alleen al door een betrekking als docent aan de openbare school te aan-
vaarden, kiest voor deze geestelijk gevariëerde school, zal van de gees-
telijke waarde van de persoon van de leerling moeten afblijven. En dit 
kan met volledig behoud van het integrale mens-zijn van leraar en onder-
wijzer, die heus zijn eigen overtuiging niet behoeft te verheimelijken. 
De docent in de openbare school geeft geen ,.neutraal" onderwijs, maar 
objectief, in dit verband is beter: onbaatzuchtig onderwijs. Hij zal zijn 
gehele persoon in zijn werk kunnen tonen, maar goed weten dat „een 
andere overtuiging dan de zijne voor die ander even veel waarde heeft 
als de zijne voor hem". 6 ) 
Bepaalde aspecten van de openbare school zullen in het volgende telkens 
wel weer aan de orde komen. Een aardig licht op de totaal verschillen-
de grondgedachte waarvan openbaar en bijzonder onderwijs uitgaan, 
werpt de discussie die n.a.v. een onderwijscongres van de Partij van 
de Arbeid ontstond. Prof. Dr. Van Houte, voorstander van de open-
bare school en naar wij menen vrijzinnig-protestant, omschreef op dit 
congres de openbare school als een open levensgemeenschap, niet om-
grensd, en beantwoordend aan de werkelijkheid in de samenleving. De 
bijzondere school typeerde hij als de omgrensde levensgemeenschap, 
waar het onervaren opgroeiende kind beschermd wordt tegen gevaren 
van allerlei aard. De ouders van de bijzondere (d.i. de op godsdienstige 
grondslag staande) school willen zo de beginselen veilig stellen, waarin 
naar hun diepste overtuiging het kind moet opgroeien. 
Dr. Tans, thans katholiek kamerlid voor de P.v.d.A., vond deze type-
ring niet voldoende. Hij stelde 7), dat voorstanders van het bijzonder 
onderwijs er vóór alles voor waken, dat hun kinderen in die levensom-
standigheden geplaatst worden die naar hun overtuiging de grootste 
waarborgen bieden dat het beslissende antwoord op de vraag: „Wat is 
de menselijke persoonlijkheid)?" goed gegeven wordt. Op deze vraag 
gaf dr. Tans het antwoord: „De menselijke persoon is, voor mij, niets 
anders dan de wijze waarop ik door God opgeroepen ben en waarom ik 
Zijn roep beantwoorden moet. Dit antwoord is beslissend, omdat de 
menselijke persoon er mee staat en valt." 
De voorstander van de openbare school is van mening dat de opvoeding 
tot gemeenschapszin juist door de openbare school op een wijze kan 
geschieden die werkelijk algemeen, universeel is. Daarvoor is het natuur- 
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lijk niet een conditio sine qua non dat deze school overheidsschool is. 
Ook bij gebruikmaking van de bijzondere-schoolvorm, zoals bijv. ver-
schillende niet-katholieke scholen in het zuiden doen, kan dit karakter 
goed gewaarborgd zijn. 
Ook deze scholen voeden op tot „alle christelijke en maatschappelijke 
deugden" (artikel 42), deugden die in ons volk zowel christelijk als 
humanistisch gefundeerd zijn, zoals ook het z.g. Grondslagenrapport 
van de N.O.V. s) het kort en duidelijk uitdrukt: „Het adjectief ,christe-
lijke' is hier niet bedoeld en wordt ook niet opgevat als een tegenstel-
ling met joodse, islamitische of humanistische, in tegendeel, men bedoelt 
met de term ,christelijke en maatschappelijke deugden' de in onze be-
schaving algemeen erkende zedelijke normen.- 

De synthese-school. 

In de jaren na de oorlog hebben verschillende personen en groepen 
getracht een nieuw type school te verwezenlijken, waarop de indeling 
confessionele school-openbare school niet van toepassing was, de z.g. 
compromis-, of juister gezegd syntheseschool. Zij achten aan opvoeding 
en onderwijs op de openbare school, die zij uitsluitend als school van 
de overheid zien, door opzettelijk aangekondigde onzijdigheid de grond-
slag ontnomen (dit is o.i. wel zeer boud gesproken!). Maar zij verwer-
pen ook de bijzondere school, omdat deze het Nederlandse volk in 
scherp tegenover elkaar staande groepen splitst, en een school is voor 
volksdelen, niet een school voor allen. De — onderscheiden — grond-
slagen van de bijzondere school vinden zij om verschillende redenen 
onaanvaardbaar. 
Een synthese-school zal natuurlijk alleen mogelijk zijn, wanneer zowel 
vroegere godsdienstige en humanistische voorstanders van openbaar 
onderwijs 9  ) als vroegere voorstanders van godsdienstig bijzonder 
onderwijs 10 ) de anderen niets willen opleggen, dat met hun opvattingen 
strijdt en aan die anderen dezelfde uitingsmogelijkheden willen geven, 
als zij zelf wensen. Hier dient gelijkheid in behandeling van de samen-
werkende groepen, in theorie, maar vooral in de praktijk, tot stand te 
komen. 
Wat de theorie betreft, daarbij is natuurlijk vooral belangrijk de basis, 
de „formule-, waarop de school opgericht is en op grondslag waarvan 
het onderwijs gegeven wordt. Een algemene, acceptabele omschrijving 
waarin staat dat men voor de opvoeding en het onderwijs aan de leer-
lingen van deze school te geven, wil teruggrijpen naar de bronnen, 
waaruit de westerse cultuur haar levenssappen heeft getrokken, zal 
voor christenen, zowel als voor humanisten een nadere, meer preciese 
uitleg vragen. Uitleggingen die zowel aan het christendom als aan het 
humanisme als richtsnoer voor alle vorming een gelijkberechtigde plaats 
geven, maar tevens het gemeenschappelijke nader moeten aangeven, 
bijv.: door deze bronnen is in een gemeenschappelijk doorleefde historie 
een gemeenschappelijke mens- en levensopvatting tot gelding gekomen, 
die gebaseerd kan zijn zowel op de bijbel, als op de overtuiging, dat de 
mens, gekenmerkt door zijn waardebesef, verantwoordelijk is voor mens, 
leven en wereld. Immers, noch het christendom, noch het humanisme 
zal hier kunnen samenbinden, maar wel het mens-zijn, het verantwoor-
delijk-zijn voor mens, leven en wereld (de christen jegens God, de hu- 
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manist in zijn waardebesef). Maar hoe men dit gemeenschappelijke, dat 
voor vele voorstanders van de openbare school ook nu eigenlijk reeds 
geldt voor de openbare school, ook wil formuleren, vast staat dat een 
achteruit stellen van welke overtuiging ook, tekort doet aan het nieuwe 
begin. 
Toch, al is de theoretische fundering belangrijk voor een dergelijke 
nieuwe gedachte, de dagelijkse praktijk zal beslissend zijn en dus be-
langrijker dan welke goede formulering ook. Daarbij behoort, dat de 
geestelijke vorming aan een synthese-school die o.i. vooral kans op ver-
werkelijking zal hebben bij het v.h.m.o., geschiedt op de wijze zoals aan 
het eind van dit artikel voor het v.h.m.o., wordt uiteengezet. Een zich 
dan beperken tot godsdienstonderwijs zal afbreuk doen aan de idee en 
het elan van de school die toch door ouders, leerlingen en docenten in 
een eensgezind pogen gedragen moet worden. 

Bijbelkennis en kennis van opvattingen over het leven, 
neergelegd in mythen e.d. 

In het bijbelrapport van het Humanistisch Verbond is duidelijk gesteld 
dat de klasse-onderwijzer de aangewezen man is zijn leerlingen kennis 
van de bijbel bij te brengen. Ook kennis van andere voor onze bescha-
ving belangrijke cultuurbronnen als die van de Griekse, Romeinse, zelfs 
Germaanse Godenleer behoren als weergaven van de worsteling der 
mensen om waarheid evenzeer behandeld te worden. Het is niet nood-
zakelijk dat deze stof als een apart vak wordt onderwezen, daar er bij 
verschillende vakken voldoende aanknopingspunten aanwezig zijn. Voor 
een dergelijk vak weer een aparte docent aan te stellen heeft grote be-
zwaren, alleen al in verband met de interne organisatie van de school. 
Noodzakelijk is het dat de openbare school ook, of liever: juist, ten aan-
zien van dit vak aan zijn karakter trouw blijft en het geen eenzijdig 
christelijk of humanistisch cachet gaat geven, maar inderdaad breed en 
voorlichtend onderwijs instelt, dat dan een geheel ander perspectief 
krijgt, meer diepte zal kunnen tonen. Een dergelijke kennismaking met 
levens- en bestaansopvattingen van anderen zal voor velen veel aan-
trekkelijker zijn, daar we in deze tijd van groei naar groter eenheid in 
de wereld ons niet alleen tot ons deel van de aarde kunnen beperken. 
Een vak bijbelkennis is daarvoor te beperkt van omvang, niet in het 
minst voor de middelbare school. Dit is evenzeer het geval voor een vak 
als „cultuurgeschiedenis van het christendom", dat met een ietwat merk-
waardige naam wordt aangeduid (cultuurgeschiedenis van een cultureel 
verschijnsel als het christendom). Leerplannen schijnen overigens voor 
dit vak niet of zo goed als niet te zijn opgesteld, zodat niemand weet, 
wat precies bedoeld wordt. Voorzover wij er iets over gehoord hebben, 
gaat het om kennis van de geschiedenis van de christelijke godsdienst 
en de christelijke kerk. 
Dat echter niet alleen het begrip en de kennis van de bijbel in verband 
met onze cultuur te gering is, maar ook de kennis en het begrip van 
bijv. de klassieke mythologie, is door dr. J. D. P. Warners 1-1) aan-
getoond. Hij zegt in een bespreking van een gedicht van Hooft: „Elke 
renaissancekunstenaar heeft met gretige handen het geschenk der klas-
sieke mythologie aanvaard, deels als onbegrijpelijk-rijke dichterlijke taal-
vernieuwing, die een ganse cultuur aan de eigene toevoegde, deels in de 
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overtuiging levende dat achter de gestalten van goden en godinnen de 
nooit verouderde wijsheid der Oudheid verborgen lag. Dat deze twee 
appreciatiemogelijkheden op velerlei wijzen gevarieerd kunnen worden 
en dat nog geheel andere aspecten te ontdekken zijn aan de herleving 
der mythologie, kan hier slechts terzijde opgemerkt worden." In onze 
tijd, zegt Warners terecht, leeft dit alles niet meer: „Het mythologisch 
beeld heeft nu zijn glans geheel verloren en de resten in ons taalgebruik 
zijn niet meer in staat tot onze verbeelding te spreken, behalve wanneer 
bijvoorbeeld een dichter als Gorter in het begin van zijn Mei een beeld 
van de zee oproept, waarin mythologische figuren op wonderbaarlijke 
wijze volop leven. Voor goed begrip van de zeventiende-eeuwse letter-
kunde en van een niet onbelangrijk deel der beeldende kunsten is een 
algemene kennis van de mythologie onvoldoende: we moeten veel ver- 
loren kennis aanleren om 	 de dichterlijke praktijk daarvan weer 
werkelijk te kunnen beleven. Voor een geleerde of een geleerde-dichter 
uit het renaissancetijdperk was één godennaam genoeg om een volledig 
tafereel tot in onderdelen nauwkeurig op te roepen, terwijl de zinne-
beeldige betekenis gelijktijdig uit hun kennisarsenaal oprees." 
Zo goed als David, jobsgeduld, Pasen, Vondel en Rembrandt bij de les 
ter sprake kunnen komen, zo goed zullen ook Nestor, Damocles, twist-
appel, tantaluskwelling, Odin, Van der Noot, Hooft, zeventiende-eeuwse 
schilderkunst op de Renaissance gebaseerd besproken behoren te 
worden. 
Het bovenstaande is geen pleit om een christelijk vak als bijbelkennis 
aan te vullen met humanistische kennis over mythologie e.d. Onder ken-
nis en beleving van humanisme is iets heel anders te verstaan (dit hoort 
thuis bij humanistisch-vormingsonderwijs). 
Wel zullen, als de invoering van bijbelkennis-alleen geschiedt met een 
beroep op de wenselijkheid dat juist de kinderen uit niet-christelijke 
gezinnen moeten weten wat hen die in de bijbel geloven, beweegt en 
beroert 12 ), opvattingen van goed en kwaad bij de mens als bijv. in 
sommige mythen van de Grieken zijn neergelegd, ter vermijding van 
eenzijdigheid in de visie op de mens, evenzeer nodig zijn, ook voor 
kinderen uit christelijke gezinnen. 

Het Godsdienst- en Humanistisch-vormingsonderwijs. 

De verschillende wetten geven aan kerkgenootschappen of verenigingen 
die zich met godsdienstonderwijs belasten, gelegenheid dit onderwijs 
aan de openbare scholen te geven (kleuteronderwijswet, artikel 17, 
lager-onderwijswet, artikel 26, middelbaar-onderwijswet, artikel 22bis, 
voor gymnasia hoger-onderwijswet artikel 10). Dit is kerkelijk onderwijs 
ter beleving van de godsdienstige begrippen, het is (natuurlijk en te-
recht!) evangeliserend, tot bekering of tot volhardend belijden oproe-
pend christelijk-getuigend onderwijs, althans het kan dit zijn. 13) Het is 
dan ook bestemd voor kinderen van ouders, die tot de gemeenschap van 
de kerk behoren, willen behoren, of gerekend willen worden er toe te 
behoren. Kerkelijke liederen (psalmen, gezangen) en gebed zullen een 
wezenlijk onderdeel van deze catechese kunnen vormen. 
Terecht worden ouders, die de openbare school kiezen en godsdienst-
onderwijs voor hun kinderen wensen, in de gelegenheid gesteld hun 
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kinderen dit onderwijs op de openbare school door godsdienstleraren 
gegeven (artikel 42, lid 4), te laten volgen. 
Het karakter van dit godsdienstonderwijs wordt duidelijk bij het lezen 
van de volgende pleidooien van godsdienstleraren voor het godsdienst- 
onderwijs ex artikel 26 op de openbare lagere school gegeven: „gods-
dienstonderwijs omvat meer dan alleen maar bijbelkennis bijbrengen. 
Nu denk ik aan het lied, — waar zijn bij de gewone onderwijzer de ge- 
zangenbundels? — en aan het gebed. 'k Weet het niet, maar ik heb 
zo het gevoel, dat dit laatste, in de meeste gevallen, wel achterwege zal 
blijven. Het zal wel moeilijk zijn voor een onderwijzer, met kinderen 
met wie hij dit nooit heeft gedaan, op de bijbelles te gaan bidden. En 
toch, het is zulk een heerlijk en mooi iets, dit met onze kinderen te kun- 
nen doen en zo de sfeer van het heilige te benaderen en hen binnen te 
leiden in een ongekende wereld. Juist deze kinderen. Ook deze! Voor 
de kerk is deze tak van arbeid haar sterkste en belangrijkste apostolaire 
werkzaamheid. Nergens staat zij zo te midden van de randbewoners als 
hier. Nergens worden zoveel verbindingsdraden gesponnen. Vergelij-
kenderwijs zinkt alle Zondagsschool- en evangelisatie-arbeid hierbij in 
het niet." 14 ) En een andere godsdienstleraar streeft er bij het geven 
van dit onderricht naar: „de bemoeienis van God met de mensen te ver-
tellen en een beetje doorzichtig te maken." 15) 
Dat er protestanten zijn die dit onderwijs tot alle klassen willen uitbrei-
den, kan men begrijpen: het is hun (wettelijk en) goed recht. Maar dat 
een Vereniging van Christen-onderwijzers aan overheidsscholen (V.C. 
0.0.) en anderen — zie de kleuteronderwijswet — de klasse-onderwijzer 
met deze catechisatie willen belasten, heeft terecht ernstige bezwaren 
opgewekt van humanistische zijde. Hier toch wordt de natuurlijke band 
tussen leerlingengroep en klasseleider verbroken als er leerlingen zijn, 
die dit onder kerkelijk gezag staande godsdienstonderwijs niet volgen. 
Juist door deze gevoelsband worden de ouders voor problemen ge-
steld. die de openbare school in verband met haar karakter de ouders 
niet mag opleggen. 16 ) De juf of de meester die deze lessen gaat geven, 
wordt de christelijke of de protestantse juf of meester. De kleuters wor-
den verdeeld in twee groepen. De ouders die hun kind niet willen zen-
den naar de godsdienstles, verbreken daardoor voor hun kind de klasse-
band, plaatsen hun kind in een uitzonderingspositie, omdat het naar een 
ander lokaal moet gaan, want: „Luister eens, kinderen! Nu gaat juf je 
wat vertellen over de bijbel, maar Jantje en Pietje moeten maar hier 
naast gaan, die mogen niet luisteren van hun vader en moeder." Veel 
ouders zullen zich wel gedwongen voelen hun kinderen toch naar die 
les te zenden, want een kind zijn juf of meester te ontnemen, die een 
van de belangrijkste figuren van zijn wereldje is, dat is een heel ding. 
En zo beslist eigenlijk een wetsartikel over het brengen in twee sferen 
van de leerling en niet de ouders. Niet de levensovertuiging of het ge-
loof der ouders geeft de doorslag! En dat in een land, dat in zijn onder-
wijswetgeving het recht van de ouders de richting van de opvoeding van 
hun eigen kinderen te bepalen, heeft neergelegd! We menen niet te veel te 
zeggen als we constateren, dat een dergelijke regeling strijdig is met het 
karakter van de openbare school. 
Het bovenstaande geldt natuurlijk niet alleen voor de lagere, maar ook 
voor de scholen voor v.h.m.o. Het is alleen verwonderlijk, dat de kerken 
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op de laatste scholen zo weinig gebruik maken van de mogelijkheid gods-
dienstonderwijs te geven. Van de zijde van de openbare scholen is hier, 
ook wettelijk, alle medewerking te verwachten ten behoeve van de ouders 
die dit onderwijs voor hun kinderen verlangen. Het is echter een mis-
vatting te menen, dat deze lessen zijn ingesteld ten bate van een bevor-
dering van bijbelkennis. 
Nog merkwaardiger wordt het als van protestantse zijde het volgen van 
deze lessen wordt aangemerkt als een streven van de ouders om hun 
kinderen op de openbare school „naast het onderwijs" toch ook nog een 
beetje opgevoed te krijgen. 17 ) Het gaat te ver als men de openbare 
school voorhoudt dat pas dan opvoeding in deze school plaats vindt, als 
(christelijk, d.i. protestants) godsdienstonderwijs gegeven wordt. 
De openbare school werkt natuurlijk wèl mee aan de opvoeding, ook de 
christelijke onderwijzer op deze school, die zich van zijn plaats daarin 
bewust is. Zij werkt mee de levenshouding, die bij christen en humanist 
(nagenoeg) gelijk is, gunstig te beïnvloeden, de gewoonten, de zedelijke 
overtuiging bij het kind te verstevigen, alleen al bijv. door het aankwe-
ken van verdraagzaamheid, door de omgang met kinderen en docenten 
van een ander milieu, stand, levensovertuiging en geloof. Waarvan de 
school echter moet afblijven, is het aankweken van een geloof of levens-
overtuiging, om het even, of het nu de humanistische overtuiging of het 
christelijk geloof is. De school moet daar afblijven, omdat dit aankwe-
ken van een bepaalde overtuiging uitsluitend het recht van de ouders is, 
ook al zullen vele ouders dit recht niet willen erkennen, laat staan ge-
bruiken. 
Van sommige zijden wordt echter alleen als strijdpunt gezien de betaling 
van, resp. subsidiëring van dit godsdienstonderwijs op de openbare scho-
len. Al is, onder bepaalde technische voorwaarden, naar mijn mening 
tegen een subsidiëring van dit onderwijs geen bezwaar, daar het, alleen 
als het door de ouders gewenst wordt, een dienst van de kerk aan de 
openbare school betekent, is wetswijziging daarvoor toch wel nood-
zakelijk, zoals ook uit de kleuteronderwijswet blijkt. De memorie van 
antwoord aan de Eerste Kamer (Handelingen, blz. 890 zitting 1919-
1920) geeft bovendien duidelijk aan: „Op de openbare lagere scholen 
zal het godsdienstonderwijs evenmin als tot nog toe uit de openbare kas 
worden bekostigd." 
Over humanistisch-vormingsonderwijs kunnen we na het voorgaande 
kort zijn. Het staat op één lijn met het godsdienstonderwijs en is be-
doeld voor ouders die hun kinderen dit onderwijs willen laten volgen. 
Daar het niet in de aard van de humanisten ligt, evangeliserend-propa-
gandistisch op te treden, zal dit onderwijs meer een voorlichtend karak-
ter hebben en zal het zelfs, naar wij menen, andere opvattingen over 
mens, wereld, leven en bestaan nevenschikkend naast het humanisme tot 
inhoud hebben. 

Kerstening 

In de kerkorde 1950 is de kerstening voor de kerk aangegeven als haar 
taak in de zorg voor het onderwijs. ( „De Kerk, in haar zorg voor de zaken 
van Kerk en school, werkt mede aan de kerstening van het onderwijs-.18 ) 
Deze kerstening van het onderwijs wordt bevestigd in de Verklaring van 
de Gen. Synode der Ned. Herv. Kerk betreffende het Schoolbeleid. In 
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punt 4 daarvan wordt gesteld: „Daarnaast vermaant de Kerk de ouders 
die aan de openbare school de voorkeur geven, er op aan te dringen dat 
ook daar het onderwijs gedragen worde door de erkenning 1) van en de 
eerbied voor het Evangelie." De Verklaring eindigt dan met een op-
wekking aan „allen, die hetzij in Christelijke, hetzij in Openbare scho- 
len als getuige van Christus hun arbeid onder de kinderen van ons volk 
begeren te verrichten" om „de middelen te zoeken die kunnen dienen 
tot de kerstening van opvoeding en onderwijs 1) en de verbreiding van 
het Evangelie onder de kinderen van ons volk." 
Dit nu is niet erg duidelijk. Geldt dit alleen voor de uren ex artikel 
26 L.O.-wet, zoals sommigen beweren? Maar de kerkorde spreekt over 
het gehele onderwijs! Wanneer men dan nader ingaat op de inhoud 
van het woord kerstening, worden er wel persoonlijke, ten dele gerust-
stellende verklaringen gegeven, maar deze kunnen zolang bovenstaande 
uitlatingen officieel zijn, de bezorgdheid voor het karakter van de open-
bare school niet wegnemen. Zo stelt Ds. Reiling, schrijvend over de 
taak van de christenonderwijzer op de openbare school, dat (her)kerste-
ning iets anders is dan evangelisatie, dat het is „het scheppen 1) van 
levensvormen die staan onder invloed 1) van het evangelie 19 ). Ds. Bus-
kes geeft, na geconstateerd te hebben dat „ook mensen, die subjectief 
Christus niet kennen en erkennen, nochtans dingen kunnen voorstaan en 
dienen op zulk een wijze, dat zij objectief in dienst van Christus blijken 
te staan", de volgende onschuldige omschrijving van kerstening: „Naar 
mijn overtuiging is hier beslissend wat men onder de kerstening van het 
leven verstaat. Indien zij betekent, dat wij een volksleven opbouwen, 
waarin wij menselijk met elkaar leven — het leefbare bestaan —, 
dan 	20) 
Maar het is toch wel opvallend, dat er leden der Ned. Herv. Kerk zelf 
zijn, die wel uitermate verontrust zijn door deze formulering en beducht 
voor het karakter van het Openbaar Onderwijs 21 ). Andere leden menen 
dat de neutraliteit die, vooral volgens tegenstanders van de openbare 
school, haar eigenlijke karakter tekende en tekent, door deze formulering 
ook in woorden wordt afgewezen. Hoewel men het van harte met het 
afwijzen van die neutraliteit eens kan zijn, zal men daarom als humanist 
zeker niet, ook gaan spreken van „kerstening" of van „humanistisch 
maken" van het onderwijs. 
Alle voorstanders van het openbaar onderwijs zullen het er wel over eens 
zijn, dat het strijdig is met het principe van onze (geestelijk gevariëerde, 
universele) openbare school te pogen de jeugd door middel van deze 
scholen te kerstenen of „humanistisch te maken". Het vertrouwen van de 
ouders die hun kinderen naar de openbare school sturen — en dus niet 
naar het confessionele onderwijs —, maakt kerstening of humanistische 
beïnvloeding onmogelijk. De openbare school laat de ouders de richting 
van de opvoeding bepalen en een goede openbare school leeft in te nauw 
en direct contact met haar ouders dan dat zij zou menen dat de school 
opzettelijk inbreuk zou mogen maken op de eigen geestelijke groei van 
het kind. Het kind zal, volwassen geworden, zelf bewust moeten kiezen, 
nadat het tijdens die groei naar eigen levensovertuiging toe in de „open 
levensgemeenschap" van de openbare school in aanraking gekomen is 
met anderen van verschillende stand, rang en levensovertuiging. 
Hoe het ook zij, de onduidelijkheid van de denkbeelden van de Neder- 
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lands-Hervormde Kerk over het Openbaar Onderwijs bestaat en schept 
een onzekere en onduidelijke toestand. 

Geestelijke vorming. 

Laten we tot slot het geheel van de geestelijke vorming, en daarnaast 
het in kennis brengen van de leerlingen met bijbel, mythologie en andere 
weergaven van de worsteling om waarheid pogen te overzien. 
1. Op de openbare kleuterschool zullen de wettelijke bepalingen waar-
door de mogelijkheid bestaat de kleuters godsdienstonderwijs „deelachtig" 
te doen worden, gehandhaafd moeten blijven. Er zijn nu eenmaal ouders 
die verlangen dat him kleuters op deze jonge leeftijd reeds met de bijbel 
in aanraking worden gebracht. Volgens artikel 17 staat dit godsdienst- 
onderwijs onder gezag van de (protestantse) kerk. Een aanzienlijk deel 
van de ouders zal echter zulk onderwijs op deze leeftijd niet wenselijk 
vinden. De gemeentebesturen zullen van de — ten onrechte in de wet 
geslopen — bepaling om de kleuterleidster, die godsdienstles gaat geven 
onder gezag van haar kerkgenootschap, door haar verlof van haar eigen-
lijk onderwijs te verlenen, in verband met het karakter van het openbaar 
onderwijs geen gebruik moeten maken. De leidster is immers aangesteld 
door het gemeentebestuur, staat onder het gezag van het gemeentebestuur 
en geniet juist op grond van de aanstelling door dit bestuur het vertrou-
wen van de ouders. 
Al zal, uit hoofde van het karakter van het openbaar onderwijs, zolang 
artikel 17 godsdienstonderwijs toestaat, humanistisch-vormingsonderwijs 
wettelijk mogelijk moeten zijn, toch zal er wel geen gebruik van worden 
gemaakt, omdat kleuters te klein zijn voor dit onderwijs. 
Daarnaast bestaat er geen enkele reden, waarom de leidster niet de haar 
toevertrouwde kinderen daartoe geschikte verhalen uit alle werelddelen, 
dus ook bijbelse, zal vertellen. 
2. Voor de lagere school is eigenlijk hetzelfde te stellen, zij het dat de 
lager-onderwijswet niet de merkwaardige verlofsbepaling bevat voor het 
onderwijzend personeel, dat godsdienstonderwijs in de klas gaat geven. 
Artikel 42 lid 4 stelt integendeel: „het geven van godsdienstonderwijs 
blijft voorbehouden aan de godsdienstleraren". 
Ook hier zal in de wet gelegenheid moeten worden gegeven voor huma-
nistisch-vormingsonderwijs. Dit zal echter, indien gegeven, wel tot de 
hoogste klasse beperkt blijven. 
Daarnaast zal steeds de klasse-onderwijzer de aangewezen man zijn om 
de kinderen op de hoogte te brengen van bijbelse en andere verhalen. 
Het lijkt ons niet nodig deze stof als een apart vak te doen onderwijzen. 
Doet men dit met een vak bijbelkennis uit hoofde van het feit dat „uit de 
eis van solidariteit, volkseendracht en gemeenschapszin volstrekt nood- 
zakelijk voortvloeit, dat de kinderen 	 weten wat hen die in de bijbel 
geloven, beweegt en beroert''12  ), dan geldt deze uitspraak mutatis mutan-
dis evenzeer voor onderwijs dat de kinderen op de hoogte brengt van 
wat hen die nièt in de bijbel geloven, beweegt en beroert. Daarom is een 
vak als bijbelkennis, voorzover de onderwijzer dit niet in zijn gewone les-
sen behandelt, onvoldoende en ten aanzien van het karakter van de 
openbare school te beperkt. 
3. Op de scholen voor v.h.m.o. etc. zal evenzeer als voor godsdienst- 
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onderwijs wettelijk gelegenheid moeten zijn voor humanistisch-vormings-
onderwijs. 
Vakken als „bijbelkennis" en „cultuurgeschiedenis van het christendom" 
zijn nog meer dan bij het lager onderwijs het geval is, te beperkt van in-
houd. In de lagere klassen zouden lessen gegeven moeten worden over 
kennis van bijbel en mythologie, koran etc., terwijl in de hogere klassen 
een vak „Geestelijke stromingen" ingevoerd kan worden, waarbij in de 
hoogste klas, onder directe verantwoordelijkheid van de betrokken docent, 
die steeds bij de lessen aanwezig behoort te zijn, vertegenwoordigers van 
het geestelijk leven (katholiek, protestant en humanist) hun keuze op 
geestelijk gebied aan de leerlingen blootleggen en vooral in een nader 
gesprek duidelijk maken. 
4. Voor een aparte regeling om de studenten op de universiteit in aan-
raking met kerkgenootschap of Verbond te brengen bestaat geen reden. 
De vrije keuze van de student heeft hier alle gelegenheid tot gelding te 
komen. 
Wel zal op den duur aan een uitbreiding van de theologische faculteit 
die op het ogenblik op de rijksuniversiteiten een protestants-theologische 
faculteit is, tot een faculteit, waar de kennis van geestelijke stromingen 
wordt onderwezen, niet te ontkomen zijn. Deze faculteit zal de mogelijk-
heid aan kerkgenootschappen en Verbond moeten geven om, op de alge-
mene grondslagen daar verkregen, voort te bouwen bij de laatste vorming 
voor geestelijke functies (pastoor, predikant, raadsman). Of dit laatste 
door deze genootschappen geheel zelf zou moeten geschieden op aparte 
instituten of via bijzondere of buitengewone hoogleraarschappen aan de 
universiteit behoeft hier niet verder besproken te worden. 

Overleg tussen geestelijke stromingen. 

Een moeilijkheid in dit alles is dat met name protestantse stromingen 
wel allerlei verlangens t.a.v. de openbare school kenbaar maken, maar 
dat zij er zich geen rekenschap van geven, dat zij, voor de overheid tot 
stappen overgaat, zelf overleg behoren te plegen met andere voorstanders 
van de openbare school, dat zijn hoofdzakelijk de niet-christenen. Vooral 
nu deze niet-christenen niet alleen maar negatief t.o.v. levensovertuigin-
gen staan, maar door organisatievorm en beginselomschrijving positief 
hun plaats in het geestelijk leven van Nederland hebben ingenomen, 
moest dit eigenlijk vanzelf spreken. 
Wij kunnen het niet toejuichen, dat de overheid dan toch maatregelen 
op deze hier besproken gebieden neemt. De (zeker landelijk) gebrekkige 
organisatievorm van het openbare onderwijs is hier mee debet aan, maar 
vormt, ook voor gemeenten, geen verontschuldiging. 
In geestelijke zaken behoort de overheid geen beslissing te nemen als de 
geestelijke stromingen zelf langs de weg van het overleg nog niet tot over-
eenstemming zijn gekomen, en allerminst als dit overleg nog niet gevoerd 
of begonnen is, of misschien zelfs niet gewenst wordt. Zij moet dit zeker 
niet doen, wanneer men, zoals het geval is met het godsdienstonderwijs, 
de bijbelkennis en de cultuurgeschiedenis van het christendom „nog over-
al naar de juiste vorm zoekt" 22 ). In elk geval is het zo, dat t.a.v. deze 
problemen nog nooit met andersdenkende groepen die het openbaar 
onderwijs steunen en schragen, naar de juiste vorm gezocht is. 
Als er iets is, dat voor de openbare school gevaarlijk is, dan is het wel, 

121 



de overheid beslissingen te laten nemen, die, ter bevrediging van de een 
genomen, bij de ander sterke weerstanden oproepen. 
Het is echter verheugend, dat in een conferentie als deze door christenen 
en humanisten, door Woodbrookers en Humanistisch Verbond een 
poging wordt gedaan, om elkaars standpunt te leren kennen en elkaar te 
verstaan. Hierdoor wordt een voorbeeld gesteld, dat niet alleen op dit 
gebied, aanleiding tot navolging mag worden. Tot slot spreek ik de hoop 
uit, dat ik in het voorafgaande geen voorstellen tot verandering van de 
huidige situatie op de openbare onderwijsinrichtingen gedaan heb, waar 
de christen het niet mee eens kan zijn. 

`) Bewerking van de aantekeningen voor een toespraak „Wat ik als humanist denk 
van het karakter van de openbare school en haar taak tegenover haar leerlingen t.o.v. 
de geestelijke stromingen" op de jaarlijkse conferentie van de Arbeiders Gemeenschap 
der Woodbrookers en de gewesten Friesland en Groningen van het Humanistisch 
Verbond te Kortehemmen op 13 en 14 oktober 1956. De conferentie had tot thema 
„Wat willen christenen en humanisten met de openbare school". Als protestant 
sprak de heer E. M. Buter over „Welk karakter wenst de christen te geven aan de 
openbare school?" 
1) Cursiveringen door ons aangebracht zijn van 1) voorzien. 
2) Prof. Mr. P. J. Oud, N.R.C. 22 febr. 1954. 
3) Vergelijk het z.g. Bijbelrapport van het Humanistisch Verbond. 
4) Zoals een rapport van de P.v.d.A., waarin Prof. Kohnstamm een groot aandeel had, 
het stelde (zie brochure Onderwijscongres 1952, blz. 3), „nl. het leren van vreedzame 
en goede omgang met kinderen en leerkrachten uit kringen, die, ofschoon levende uit 
een gemeenschappelijke Nederlandse traditie t.o.v. de diepste levensbronnen dier traditie 
als andersdenkenden moeten gelden." 
5) Paed. Studiën 1951, XXVIII, blz. 309-316, De geestelijke Grondslag van de Open-
bare School. 
6) J. C. de Glopper. Weekblad voor Gymn. en Middelb. Onderwijs, 7 oktober 1950. 
7) De Katholiek in de P.v.d.A., april 1952. 
8) Rapport over de grondslagen van ons paedagogisch werk, N.O.V., zonder jaar, blz. 9. 

18) Want als onderstaande voorwaarden vervuld zijn, zal het zuiver houden van het 
karakter van algemeen universeel onderwijs gewaarborgd zijn voor deze scholen. 
19 Zij zullen niet spreken als Prof. Dr. K. Dijk op de 77ste Algemene Vergadering 
van de Unie Een School met de Bijbel, die zich keerde „tegen de apostelen van een dia-
lectische theologie die voorstanders van christelijk onderwijs voor slaven van een anti-
these-schema houden en willen komen tot een nieuw schooltype, het type van de derde 
weg, die ons volk zou voeren tot eenheid." (Het Parool, 3 april 1956). 
11) Dr. J. D. P. Warners in Kroniek van Kunst en Kultuur 1953, XIII, blz. 97-99. 
12) Zie De Gemeente, aug. 1956: drs. J. J. Voogd, Bijbelonderricht op de openbare 
school (aug., oktober en nov. 1956) en het antwoord van dr. G. Stellinga, Bijbelonder-
richt alleen te beperkt voor de openbare school in De Gemeente, febr. 1957. 
13) Ds. J. M. Willemsen uit Gieten stond dan ook volkomen in zijn recht. toen hij in 
polemiek met de gemeenschap Assen over het godsdienstonderwijs op de openbare 
scholen schreef: „Dat is ongetwijfeld gebeurd, bewust en opzettelijk in een bepaalde 
godsdienstige richting, nl. die van de christelijke godsdienst". 
Zo stelde (nogmaals: terecht!) de Commissie voor Godsdienstonderwijs in Vrijzinnig 
Protestantse Geest te Groningen haar lessen in het „Godsdienstonderwijs op de Open-
bare scholen" allerminst voor als bijbelles. Zij brengt dit onderwijs dan ook met de 
volgende zinnen onder de aandacht van de ouders: „Juist in onze tijd willen velen de 
Bijbel opnieuw leren kennen, omdat hij de mens in aanraking brengt met wat groter is 
dan hij zelf en hem in het leven een weg wijst.1) Het is van grote betekenis, dat het 
kind deze kennis reeds in de jaren van opvoeding en vorming ontvangt, omdat het 
daardoor sterker in het leven kan komen te staan "1). 
14) Ds. C. J. van Dam in Woord en Dienst, veertiendaags orgaan voor het hervorm-
de kerkewerk, 18 juni 1955. 
15) Ds. J. T. Wiersma. idem 18 december 1954. 
16) Zie Van Praag, Mens en Wereld, 8 oktober 1955 Verdraagzaamheid — niet voor 
Humanisten, De R (idder), Vrijheid en Democratie, 28 januari 1956 Belangrijk Artikel, 
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Roethof, idem, 19 mei 1956 Belangrijk Artikel in Kleuter-onderwijswet en Stellinga, De 
Gemeente, juni 1956 Een gevaarlijk artikel in de nieuwe kleuter-onderwijswet. Zie voor 
de positieve reacties van confessionele zijde in de Eerste Kamer op het Adres van het 
Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond van 28 nov. 1955 Roethof, Mens en 
Wereld, 24 dec. 1955. 
17) „80 % van de ouders wenst godsdienstonderwijs voor hun kinderen, wenst dat aan 
de opvoeding een behoorlijke plaats wordt ingeruimd naast het onderwijs" (1-1. M. W. 
Bandel, De Christen-Onderwijzer dec. 1955). Zie Vernieuwing, jan. 1957 G. Stellinga, 
Godsdienstonderwijs en Opvoeding. 
18) Artikel 4 lid 1, hoofdstuk 1, Ordinantie nr. 5, Kerkorde 7 dec. 1950. 
19) Zie De Christen, orgaan van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland, 
januari 1955. Zie ook Mens en Wereld, 5 november 1955, G. Stellinga, Kerstening van 
het openbaar onderwijs? 
2°) Socialisme en Democratie 1956, blz. 199. Het probleem van de christelijke organi-
saties. 
21) Zie Ds. Van Lunzen, Het Geestesmerk van de openbare school in gevaar. 
22) Zoals P (iebenga), hoofdredacteur van de Leeuw. Courant in een artikel Staat, Kerk 
en School van 10 aug. 1956 het uitdrukt. Zie voor een antwoord Vernieuwing nov. 1956, 
Mens en Wereld 13-10 1956 „Anti-humanisme of avonturen met godsdienstonderwijs 
gewenst?" door G. Stellinga. 
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KWEE SWAN LIAT 

WAT MOET NEDERLAND MET WEST-IRIAN? 

De Nederlandse familie Doorsnee praat niet over Nieuw Guinea. „Weet-
ik-veel-  luidt het enige commentaar. Het probleem leeft enkel nog voort 
in een duistere uithoek van het onderbewustzijn, waarheen men zaken 
pleegt weg te dringen die met pijnlijke herinneringen en schuldgevoelens 
samengaan. Zo effectief is dat verdringsproces, dat ook aanverwante 
problemen angstvallig vermeden worden. Er is een blinde plek ontstaan, 
of zo men wil, een veelzeggende vanzelfzwijgendheid. Voor het Konink-
rijk-Nieuwe-Stijl heeft men immers maar heel weinig belangstelling 
kunnen opbrengen. Over het werk van minister Kernkamp lag de scha-
duw van minister Van Maarseveen. Beiden zijn gestorven; zij rusten in 
vrede. Met enige verwondering heeft men kennis genomen van de ge-
boorte van het Ministerie van Zaken Overzee. Was dat wel nodig? 
Voor de politieke balans van het kabinet op brede basis! Oh. Nou ja. 
Men gaat over tot de orde van de dag. 
Het is niet gemakkelijk deze zelf geschapen stilte-barrière te doorbreken. 
Men praat voor dovemansoren. Oost-indisch doof, noemde men dat vroe-
ger. Het Rapport van de Oecumenische Raad en de Oproep tot bezin-
ning van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk 1) 
hebben geen stormen ontketend. Nieuw Guinea blijft voorlopig in de 
ijskast. Verdringing lukt echter nooit helemaal. Telkens weer duiken 
stemmen van het gesmoorde geweten op. Men wordt er van buiten 
voortdurend aan herinnerd. En in stilte blijft men er toch mee bezig. 
Onbewust wordt heel veel energie verbruikt om te vergeten wat men 
niet vergeten kan. En vandaag of morgen moet men er toch definitief 
mee afrekenen. Nieuw Guinea wordt een obsessie. 
Voor de neutrale waarnemer zijn de symptomen van de onbewuste en 
toch opzettelijke verdringing niet mis te verstaan. Daar is die hardnek-
kige vanzelfzwijgendheid, waarmee men niet alleen dit probleem maar 
alles wat er zon beetje mee samenhangt of er aan herinnert omhult. 
Daar is de bijna bezwerende toon, waarmee men tracht de verwijten 
tegen dit wegstoppen met ontwijkende argumenten en motieven te ont- 
zenuwen. Daar zijn de protesten die nu en dan opduiken uit een benard 
geweten en hetzelfde bezwerende karakter dragen van het appèl en de 
oproep tot bezinning. Met een zeker gevoel van onbehagen heeft de 
Hervormde gemeente zich afgevraagd of het wel op de weg van de 
kerk lag om dit probleem aan de orde te stellen. 
Nog duidelijker dan de Oproep tot bezinning van de Generale Synode 
spreekt de rede die Prof. Dr. A. Teeuw op 25 en 30 mei 1956 heeft 

1) Nieuw Guinea als probleem van het Nederlandse volk. Rapport van de Commissie 
voor internationale zaken van de Oecumenische Raad van Kerken in Nederland. Am-
sterdam (W. ten Have) 1956. 
Oproep van de Generale Synode der Nederlandse Hervormde Kerk tot bezinning op 
de verantwoordelijkheid van het Nederlandse volk inzake de vraagstukken rondom 
Nieuw Guinea. Amsterdam 1956. 
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gehouden in Den Haag en Amsterdam voor de Vereniging Nederland-
Indonesië 2 ). 
Teeuw voelde zich „niet verantwoord langer te zwijgen: als Nederlan-
der niet en als Christen niet". Dit jaar heeft hij als vertegenwoordiger 
voor Nederland het congres van de Morele Herbewapening bijgewoond. 
In die beweging wordt nadruk gelegd op de bevrijdende werking van 
schuldbekentenis. Ook bij Teeuw speelt het motief van gewetensont-
lasting een rol. 
Moet ook het Humanistisch Verbond bijdragen tot de „bezinning"? 
„Bezinning" is misschien een groot woord. Maar het duidt toch wel de 
sfeer aan waarin het probleem verduidelijkt en overdacht moet worden. 
Het is niet makkelijk het probleem „Nederland-Nieuw Guinea-Indonesië" 
objectief te bezien. We missen de garantie en het criterium voor die 
objectiviteit, hier en in Indonesië. Maar het probleem is meer dan een 
politiek geschil alleen. Het leeft zijn eigen leven in de collectieve psyche 
van twee naties. Het is verankerd in een gemeenschappelijk verleden. 
Het is ook een probleem dat de hele wereld aangaat, niet alleen omdat 
het de balans van politieke machtsverhoudingen beïnvloedt maar vooral 
omdat het een waarde uitmaakt in de collectieve aspiraties van de mens-
heid in deze critieke fase van de historische ontwikkeling. Omdat het 
bovenal een kwestie is van menselijke verhoudingen. 
In die menselijke verhoudingen spelen gevoelsfactoren, sentimenten en 
ressentimenten een rol. Een beroep op redelijke verantwoording alleen 
is niet toereikend, omdat de niet-rationele factoren mede de doorslag 
geven. 
Men kan dit betreuren, maar men zal er rekening mee moeten houden. 
Waar we voor pleiten is een historisch realisme. 
Geschiedenis is mensenwerk, neerslag van menselijke aspiraties en frus-
traties, produkt van menselijke vermogens en tekortkomingen. Die ge-
schiedenis bestaat niet alleen uit gebeurtenissen en feiten. Het is hun 
betekenis voor de mens die geldt, de wijze waarop ze gezien en gewaar-
deerd worden die meetelt. Een massa feiten zijn irrelevant, enkele wor-
den extra zinvol belicht en pregnant geïnterpreteerd. Geschiedenis wordt 
verstaanbaar in het proces van menselijke inleving. Dogma's en voorop-
gestelde idealen versluieren bepaalde reële samenhangen. Een realisti-
sche benadering moet open en onbevangen zijn. Het enige uitgangspunt 
is de overtuiging dat aan ons als mens niets menselijks vreemds is. 
Iedere politieke handeling is er op gericht bepaalde doelstellingen met 
politieke machtsmiddelen te verwezenlijken. Deze doelstellingen tekenen 
zich af uit een historisch beeld van de situatie, gedeeltelijk vaag en 
onderbewust, hier en daar duidelijk bewust en geaccentueerd, soms 
chaotisch en vol innerlijke tegenstellingen, soms gebundeld en gericht 
tot een duidelijk toekomstperspectief. Bewuste bedoelingen en onderbe-
wuste motieven werken samen om de doelstellingen te bepalen. Strevin-
gen en motieven zijn collectief aanwezig. Ze worden door enkelingen 
belichaamd, geformuleerd, gepreciseerd, krijgen gestalte en expressie, 
nemen vorm als concreet patroon van politieke actie. In massale com-
municatie vindt dit patroon weerklank of weerstand, stuwt tot massaal 

2) Prof. Dr. A. Teeuw, Het conflict met Indonesië als spiegel voor Nederland. 
's-Gravenhage-Bandung (W. van Hoeve) 1956. 
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handelen of remt af, wekt tot verzet. Ieder resultaat van de politieke 
actie wordt teruggekoppeld aan het uitgangspunt: de strevingen en 
motieven. Deze ondergaan zekere wijzigingen. Sommige trekken worden 
geaccentueerd, andere vervagen. Stemmingen worden versterkt of om-
gebogen. Entoesiasme groeit of weerstand neemt toe. 
Het zijn vooral deze collectieve strevingen en motieven en deze collec-
tieve historische beelden en waarderingen, die dynamiek aan de histori-
sche ontwikkeling verlenen. Het gaat er om deze collectieve historische 
beelden en vormgevingen te leren onderkennen. Het gaat er om het 
proces van de historische ontwikkeling in de wisselwerking tussen idee 
en actie te leren begrijpen. Het gaat er om de werkingen in de collec-
tieve psyche te leren verstaan. 
In het probleem Nieuw Guinea speelt juist dit collectief-psychische 
dynamisme een belangrijke rol. Het geeft ons een sleutel tot het oer-
reservoir van onderbewuste motieven, waar de worsteling een veel ster-
ker energetisch karakter draagt dan in de openlijke politieke schermut-
selingen. Het werpt een nieuw licht op de samenhangen tussen de 
vele opvattingen en argumenten. Het opent een breder historisch per-
spectief. Het verklaart de hardnekkigheid van het antagonisme tussen 
Nederland en Indonesië. En misschien stelt het ons in staat op de duur 
de verhoudingen te corrigeren en tot werkelijke menselijke verhoudingen 
te normaliseren. 
Het antagonisme tussen Nederland en Indonesië is opvallend. Wat in 
Nederland als een vanzelf zwijgendheid geldt is voor Indonesiërs een 
vanzelfsprekendheid. Vanzelfsprekend is West-Irian onderdeel van In-
donesië door Nederland onrechtmatig aan Indonesië onthouden. Zo van-
zelfsprekend dat men er moeilijk over zwijgen kan. In alle dagbladarti-
kelen en in alle politieke redevoeringen spreekt het expliciet of op de 
achtergrond mee. 
Het is opvallend hoe moeilijk nu hier in Nederland het gewone publiek 
belangstelling voor Indonesië — en zelfs voor Suriname en de Antillen 
— kan opbrengen. Er is een opzettelijk willen vergeten van een pijn-
lijke periode. En toch kan men niet zeggen dat het probleem voor Neder-
land niet meer bestaat. Integendeel, het leeft voort onder het oppervlak, 
vitaal en hardnekkig. Het „kolonialisme-  is nog lang niet dood. Het 
duikt in allerlei vermommingen telkens weer op. In een soort overdreven 
verantwoordelijkheidsgevoel van willen helpen en bevoogden. Er is een 
soort neiging tot overcompensatie. En politici hebben er zo nu en dan 
last van. De bevolking van Nieuw Guinea waar men vroeger nooit veel 
aandacht voor gehad heeft, moet nu plotseling in haar zelfbeschikkings-
recht worden beschermd. 
Er is een merkwaardige bewustzijnsvernauwing. Indonesië heeft men 
bijna geheel uit het oog verloren. Het publiek interesseert er zich al lang 
niet meer voor. Het weet totaal niet hoe veel er eigenlijk sinds de soeve-
reiniteitsoverdracht is veranderd — en verbeterd! Wat men verneemt 
komt hoofdzakelijk uit de schaarse en dan nog sterk contraselectieve be- 
richtgeving, die de schaduwzijden aandikt en de lichtplekken schuwt. 
Onderbewust blijft men met het probleem bezig. Het vernemen van be- 
richten over moeilijkheden daarginds — militaire rebellie, economische 
spanningen, gezagscrisis — geeft zo'n sussend gevoel van leedvermaak. 
Iets van „dat heb ik altijd wel gezegd" klinkt als een ongevraagde zelf- 
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verontschuldiging. Intussen is men blind voor het vele dat men nooit 
gezien heeft en ook nu niet kan zien. Oost-indisch blind zou men het 
kunnen noemen. Wat weet men van de reusachtige verandering die 
bezig is zich te voltrekken in Indonesië, van de nationale bewustwording 
van brede lagen van het volk, van de culturele en artistieke ontplooiing, 
van de algehele levensvernieuwing. 
Maar dit alles wordt in Indonesië overschaduwd door de pre-occupatie 
met het probleem West-Irian. Het vanzelfzwijgende heeft in Nederland 
een tergend afmattende, het vanzelfsprekende in Indonesië een tergend 
opwindende en provocatieve uitwerking. Het thema wordt er in duizend-
voudige echo herhaald. Niet alleen dat het dient om de aandacht van 
binnenlandse moeilijkheden af te leiden. Het is meer; het is zo lang-
zamerhand uitgegroeid tot een obsessie. Het doortrekt en kleurt het hele 
politieke denken. Het is bezig de politieke atmosfeer te vergiftigen en 
de menselijke verhoudingen tussen Indonesiërs en Nederlanders nog 
verder te verminken. In Nederland wordt onnoemlijk veel energie ver-
spild om het probleem te verzwijgen en te ontwijken, in Indonesië om 
het voortdurend maar weer te berde te brengen en niet te vergeten. 
Alleen daarom al is het uit humanistisch oogpunt volstrekt noodzakelijk 
radikaal met het probleem af te rekenen en te streven naar een oplossing 
die zowel de gekwetste nationale gevoelens in Indonesië bevredigt als 
de verdrongen schuldgevoelens in Nederland ontlast. 
Die radikale oplossing kan niet anders zijn dan: Overdracht van West-
Irian aan Indonesië. Een overdracht zonder bijbedoelingen, zonder 
reserves, zonder achterdocht en zonder verwijten. 
Dit is de enige oplossing, bovendien, die historisch realistisch is. De op-
lossing waaraan uiteindelijk toch niet te ontkomen is. Laat men hier niet 
vergeten dat Indonesië blijft doorgaan de zaak in de Verenigde Naties 
aan de orde te stellen. Het heeft in 1954, '55 en '56 zowel in de poli-
tieke commissie als in de assemblée de meerderheid kunnen behalen, 
alleen geen tweederde meerderheid. Hoe meer landen zelfstandig wor-
den en als lid worden toegelaten, hoe groter de meerderheid voor Indo-
nesië en tegen Nederland wordt. De 29 landen op de Aziatisch-Afri-
kaanse Conferentie van Bandoeng in april 1955 hebben zich unaniem 
voor het Indonesische standpunt verklaard, ook de Philippijnen, ook 
Zuid-Vietnam. De Verenigde Staten hebben in de Verenigde Naties 
steeds blanco gestemd en het Nederlandse standpunt niet ondersteund. 
En zelfs als al deze realistische argumenten tezamen niet doorslag-
gevend mogen lijken, dan is er nog een veel sterkere overweging, name-
lijk de noodzaak om rekening te houden met de realiteit van de histori-
sche ontwikkeling. 
De nationale emancipatie van gekoloniseerde volken is een beweging 
met niet te onderschatten dynamische stootkracht. Het zou een fatale 
vergissing zijn deze beweging te willen pareren met theoretisch-histori-
sche spitsvondigheden. Men kan duizenden voorbeelden uit de geschie-
denis aanhalen om aan te tonen dat een bepaalde leuze vals is. Maar 
die voorbeelden zijn in de realiteit irrelevant. Historisch realisme pleit 
zeker niet voor het domweg aanvaarden van leuzen en slogans. Even-
min voor een berusten in de macht van een gedetermineerd noodlot. 
Realisme betekent zeker niet dat men de geschiedenis moet zien als een 
blinde belangenstrijd van allen tegen allen, als een voortdurende mee- 
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dogenloze botsing van zelfzuchtige groepsbelangen. Politieke macht 
wordt bewust of onderbewust vaak misbruikt voor zelfzuchtige doel-
einden. Maar alleen de botsing van zelfzuchtige groepsbelangen als de 
essentie van het wereldgebeuren te willen zien is kortzichtig. 
Achter de chaotische willekeur van tegen elkaar botsende strevingen is 
ook een proces van integratie te ontdekken. Er is een geleidelijk ont-
wakend wereldhumanisme, waarover wij eerder in dit tijdschrift geschre-
ven hebben. Er is een groeiende bewustwording van eigen menselijke 
vermogens, en een zich verdiepende basis van algemeen menselijke ver-
standhouding. De grote lijn van de historische ontwikkeling kan men 
zinvol verstaan door zich in te leven in diepgewortelde algemeen mense-
lijke aspiraties. Dat wat eeuwen naamloos en uitdrukkingsloos is ge-
bleven krijgt nu gestalte. De grauwe anonieme massa, die ononderschei-
den in de luwte van de wereldhistorie heeft geleefd, treedt in het licht, 
krijgt nieuwe namen en nieuwe veelvoudige gedaanten. Nieuwe naties 
worden geboren. En hetzelfde historische getij dat hen omhoog heeft 
gestuwd doet ook vele oudere naties verjongen. In het organische ver-
band van gezamenlijke omstandigheden ervaren zij hun historische lots-
verbondenheid. 
De betekenis van de Aziatisch-Afrikaanse Conferentie van Bandoeng 
ligt vooral daarin, dat, over de niet te onderschatten tegenstellingen van 
politieke ideologie, religieuze en culturele traditie, maatschappelijke op-
bouw en economische belangen heen, een bepaalde vanzelfsprekende 
instemming met elkaar is gevonden en bevestigd. Deze groeiende van-
zelfsprekendheid is een historische realiteit. Voor wie deze realiteit on-
derkent is veel van de historische ontwikkeling zonder meer duidelijk, 
was bv. de afloop van het conflict om het Suezkanaal van de aanvang 
af bij voorbaat bekend, is de uitslag van de worsteling tussen Frankrijk 
en Algerije aan geen twijfel onderhevig, en is ook de historisch verant-
woorde oplossing van het conflict om Nieuw Guinea duidelijk zichtbaar. 
Dat de meeste politici in Nederland deze historische realiteit niet zien 
is te wijten aan een soort historische traagheid. Er is een energetisch 
element in alle historische processen. Historisch gegroeide antagonismen 
worden door een zekere inertie in stand gehouden en het kost veel 
moeite om ze radikaal te overwinnen. Deze inertie maakt dat een kolo-
niserende mogendheid zijn rol niet abrupt kan afbreken maar het ver-
leden moet transformeren tot een erfenis. Tussen de koloniale en de 
exkoloniale status bestaat een historische verwantschap. Psychologisch 
blijft er een hardnekkige nasleep. De verdringing en de compenserende 
zelfverontschuldiging zijn hiervan symptomen. En ieder restant dat nog 
niet radikaal is afgerekend blijft het antagonisme voeden. 
Historische traagheid maakte dat Nederland niet voetstoots kon toe-
geven aan de opkomende nationale emancipatie-beweging in Indonesië. 
Het werd een hardnekkige worsteling, waarvan de uitslag echter al bij 
voorbaat vast stond. Er moest krampachtig aan iets worden vastgehou-
den, zo veel mogelijk worden afgedongen. Vlijmscherp heeft Prof. Teeuw 
in zijn brochure deze psychische gesteldheid getekend: 
„...die soevereiniteitsoverdracht was wel een belangrijk punt in de ge-
schiedenis tussen onze beide landen, maar zeker geen eindpunt van een 
oude, koloniale, en daarmee beginpunt van een nieuwe verhouding, die 
tussen werkelijk vrije volken 	 er is geen sprake van dat mèt de 
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politieke vrijheid van Indonesië ook een definitieve bevrijding van onze 
eigen harten, geesten en handen van het kolonialisme werd verwezen- 
lijkt. We hebben toen, noodgedwongen, de politieke macht over het 
grootste deel van Indonesië uit handen gegeven — en zelfs dat niet dan 
na nog gepoogd te hebben via de deelstatenpolitiek dat Indonesië zo 
zwak mogelijk te laten en er liefst enige vingers in de pap te houden, 
in plaats van te pogen het als een sterke staat de wereld in te laten 
treden — maar we hebben ons niet en nooit werkelijk verheugd in de 
vrijheid van Indonesië, ons min of meer verkneukeld in wat niet goed 
ging in de jonge staat, of in ieder geval gezegd: „Zie je wel, ze zijn niet 
rijp" 	de geschiedenis heeft uitgewezen dat wij nooit serieus getracht 
hebben van de Unie iets positiefs voor de Indonesische partner te maken; 
wij hebben alleen voortdurend op de rechten gestaan die uit die Unie 
voor ons voortvloeiden 	 Wij hebben, ronduit gezegd, met die Unie 
chantage bedreven op de Indonesische vrijheid: in 1949, toen de Indo-
nesische staatslieden met de rug tegen de muur stonden, hebben wij de 
vrijheid gegeven op onereuze voorwaarden van economische en finan-
ciële aard. Dat is onfatsoenlijk, en oliedom geweest. Daardoor legden 
wij wantrouwen ten grondslag aan het ideëel zo hooggeprezen gebouw 
van de Unie, en dat fundament is ondeugdelijk gebleken. We hebben 
de Indonesiërs genoopt de strijd voort te zetten, ons als tegenstanders, 
in plaats van als positieve partners te behandelen." 3) 
En verderop: „Analoog is de gang van zaken met betrekking tot West-
Nieuw-Guinea. Daar is nog veel duidelijker dat wij met de soevereini-
teitsoverdracht allerminst genezen waren van ons kolonialisme... naar-
mate het duidelijk werd dat we „Indië kwijt zouden raken" (en de nega-
tieve formulering is typerend voor onze instelling tegenover het vraag-
stuk) werden pogingen krachtiger om Nieuw Guinea „te houden": ten-
minste nog iets over te houden van een verloren verleden, van macht en 
aanzien, van een plaats in de wereld. En geleidelijk zijn we daar meer 
in gaan geloven, hebben we luidruchtiger betoogd dat West-Nieuw-
Guinea niets met Indonesië te maken had, allerlei subtiele of minder 
subtiele argumenten verzonnen om dat te staven." 4 ) 
De R.T.C. overeenkomst was een compromis, bereikt doordat Neder-
land gedwongen werd door de wereldopinie, maar waarbij Indonesië 
duidelijk zwakker was, slachtoffer van politionele acties, slachtoffer van 
een verdeel-en-heers-politiek,  slachtoffer van zware economische druk. 
De krampachtige houding van Nederland maakte dat geen overeenstem-
ming werd bereikt over Nieuw Guinea; maar overeengekomen werd dat 
binnen een jaar na de soevereiniteitsoverdracht hierover door onder-
handeling een oplossing moest zijn gevonden. 
Die onderhandelingen werden in december 1950 in Den Haag gevoerd. 
De kansen om tot een vergelijk te komen waren nooit zo gunstig als 
juist toen. Op donderdag 7 december 1950 deed de leider van de Indo-
nenische delegatie Mr. Moh. Roem, een voorstel, dat ook in het Rap-
port van de Oecumenische Raad gememoreerd is. Mr. Roem verklaarde 
o.a.: „De aaneensluiting van de bewoners van Indonesia tot een krach-
tige staatsnatie is naast vele andere factoren voor een deel te danken 

3) 1 	p. 
4) 1.c. p. 1 

8
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aan de administratieve eenheid van het voormalige Nederlands-Indië. 
Alle Indonesiërs die het geluk hebben gehad schoolonderwijs te genie-
ten, hebben eens, als onderdanen van het voormalige Nederlands-Indië, 
geleerd, dat hun land zich uitstrekt van Sabang op de Noordkust van 
Sumatra tot Merauke in Nieuw Guinea. Zodanig is althans dit nationale 
bewustzijn en nationaal besef van het volk van Indonesië gegroeid, dat 
het psychologisch niet mogelijk meer is zulks anders te zien. 
Wij willen erkennen, dat Nederlandse bestuurservaring, administratieve 
kennis, economische activiteit, mits vrijgemaakt van elke vorm van kolo-
niaal bewind, van grote betekenis kunnen zijn voor de ontwikkeling en 
welvaart van West Irian. 
Daarom is de Indonesische Regering in het belang van de wereldvrede, 
de goede verstandhouding tot Nederland en de toekomst van Irian, be-
reid aan de overdracht van de soevereiniteit over Irian aan de Republiek 
Indonesia op 27 december 1950 te verbinden een overeenkomst, waarin 
de sociale, economische en culturele ontwikkeling gedeeltelijk in handen 
wordt gegeven aan Nederland, op basis van samenwerking der beide 
Unie-partners. De Indonesische Regering is mede bereid om West-Irian 
te openen voor emigratie van Nederlanders en buitenlandse investerin-
gen te continueren en respectievelijk te ontwikkelen. Voorts zal de gods-
dienstvrijheid volledig worden gewaarborgd en zullen de humanitaire 
werkzaamheden van Zending en Missie, zoals onderwijs en ziekenzorg, 
worden voortgezet. Bij bedoelde humanitaire werkzaamheden zullen 
Missie en Zending desnodig steun verkrijgen van de Indonesische 
Regering. Indonesia is tot overleg op deze basis bereid, in het ernstige 
besef dat het lidmaatschap der Verenigde Naties, in ons huidig spannend 
tijdsgewricht, offers eist van alle leden. 
De Indonesische Regering hoopt, dat Nederland dit gebaar zal weten 
te erkennen als een bewijs van vertrouwen in de goede gezindheid van 
Nederland, als erkenning van zijn bekwaamheid, en onzerzijds als een 
bewijs van onze wil tot samenwerking, binnen de grenzen waartoe een 
staat bij machte is samenwerking met anderen te aanvaarden. Indonesia 
meent daarbij tevens recht te doen aan het bij vele Nederlanders leven-
de besef van verantwoordelijkheid jegens Irian. Deze verantwoorde-
lijkheid kan immers, binnen het kader van een overeenkomst als hier-
boven bedoeld, volledig tot zijn recht komen. 
Wij hebben deze verklaring opgesteld in de rustgevende wetenschap, 
dat met de oplossing van het Irian-probleem in bovengenoemde zin, alle 
grote geschilpunten tussen beide volken binnen een jaar na de Ronde 
Tafel Conferentie zullen zijn opgelost en dat daarmee de voorwaarden 
zullen zijn vervuld voor een beter en constructiever samenwerking, tot 
heil der beide volken en voor de vreedzame ontwikkeling van de wereld." 
Nederland heeft deze kans om tot een eervol en redelijk vergelijk te 
komen laten voorbij gaan. Het proces van verdringing was toen al be-
gonnen. Indonesië was in het gedachtenleven van het Nederlandse volk 
al naar de achtergrond gedrukt en Nieuw Guinea werd in de ijskast 
gestopt. Zoals men ziet bood het Indonesische voorstel in 1950 Neder-
land alle gelegenheid om, in zijn besef van verantwoordelijkheid jegens 
Nieuw Guinea, zijn werk tot economische ontwikkeling en culturele 
ontplooiing van land en volk voort te zetten, en wel in de zo onontbeer-
lijke nauwe samenwerking met Indonesië. 
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Nederland weigerde hierover te praten. Alles wat er verder over gezegd 
werd verdiepte en accentueerde de vanzelfzwijgzaamheid nog maar. Zo- 
als gezegd, de verdringing lukt nooit helemaal. Onder het oppervlak 
houdt het probleem de aandacht nog steeds bezig 5). Zo nu en dan 
duiken er benarde stemmen op, die manen tot bezinning. Maar tot nu 
toe hebben ze de stilte-barrière nog niet kunnen doorbreken. De druk 
van buiten af neemt echter toe. 
Wat moet Nederland met West Irian? 
Men betwijfelt hier of Indonesië met zijn vele eigen moeilijkheden veel 
aandacht aan de ontwikkeling van West Irian zou kunnen besteden. 
Maar daarom heeft Indonesië in 1950 ook een nauwe samenwerking 
tussen Indonesië en Nederland voorgesteld. Zonder die samenwerking 
kan geen enkel ontwikkelingsplan doelmatig zijn. In een atmosfeer van 
politieke onzekerheid ontbreekt elke realistische basis voor de toekomst. 
Wat doet het Nederlandse bestuur voor dat gebied? Toegegeven wordt 
dat meer dan de helft van de oorspronkelijke bevolking leeft in de on-
toegankelijke binnenlanden, zonder contact met de buitenwereld. De 
toestanden in het „geciviliseerde" deel zijn chaotisch en onoverzichtelijk. 
De vele immigranten uit Oost-Indonesië die er wonen spreken Maleis. 
Welke voertaal moeten de bewoners er leren? Hoe en volgens welke 
normen moet Nederland deze mensen opleiden? Moeten ze „westers" 
worden opgevoed en gekerstend? Is het niet zaak om ze nu vast in hun 
hele opvoeding te richten naar de Indonesische cultuur en levensgewoon-
ten? Hoe zou Nieuw Guinea zich ooit als afzonderlijke eenheid econo-
misch kunnen handhaven? Er ontbreekt ieder verantwoord en wel door-
dacht plan. Nederland houdt de toekomst van het gebied willens en 
wetens onzeker. En dan ontbreekt immers iedere realistische basis voor 
een toekomstplan. 
Hoe efficiënt is eigenlijk wel het Nederlandse bewind over Nieuw 
Guinea? Zijn er onlangs bij een financiële routine-controle niet allerlei 
slordigheden, corrupties, malversaties aan het licht getreden? De Neder-
landse kranten hebben dit verzwegen. Over de minder plezierige kan-
ten kan men liever maar niets zeggen. 
Waarom betwijfelt men de capaciteiten van Indonesië om het eigen 
land tot ontplooiing te brengen? Berust deze twijfel niet grotendeels op 
onwetendheid en psychologische verblinding? Het Nederlandse publiek 
heeft na 1949 geen interesse meer kunnen opbrengen voor Indonesië. 
Heeft men eigenlijk ook voordien buiten de kleine kring van indologen 
in Nederland veel echte belangstelling voor de Indonesische cultuur 
getoond? Wat weet men hier van de enorme opbloei in literatuur en 
kunst na 1945, gestimuleerd door de emancipatiestrijd en het verwerven 
van de onafhankelijkheid. Hoe opvallend deze leegte in Nederland is 
merkt men bij vergelijking met bv. de groeiende belangstelling voor 
Indonesië in de Verenigde Staten van Amerika, 6 ) afgezien natuurlijk 

s) Het geschilpunt 'West Nieuw Guinea eist een oplossing. Een gecommentarieerde 
bloemlezing onder redactie van D. M. G. Koch en J. W. E. Riemens. Amsterdam-Mon-
nikendam 1956. Hierin worden verschillende uitspraken en meningen met elkaar gecon-
fronteerd. 
Over het psychologische aspect vgl.: Dominique 0. Mannoni, Psychologie de la coloni-
sation. Paris (Ed. du Seuil. Coll. Esprit) 1950. 
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van de belangstelling in de Aziatische landen. Nederland is Oost-indisch 
blind geworden. Weet men hier wat in Indonesië in korte tijd, ondanks 
overweldigende economische moeilijkheden, ondanks gebrekkige midde-
len, bereikt is in de uitbreiding van het onderwijs? 7 ). Vergeleken met 
1940 was in 1956 het aantal leerlingen en leerkrachten op de lagere 
scholen verdrievoudigd en op de middelbare scholen zelfs vertwintig-
voudigd. Het aantal instellingen voor hoger onderwijs steeg van 5 op 40 
en het aantal studenten van 1700 tot over de 23.000. 
Over dertig jaar, wanneer Nederland misschien zal zijn opgegaan in 
een Verenigd Europa, zal Indonesië een machtige mogendheid zijn. 
Wat wil Nederland met West Irian? 
Ruim de helft van de bevolking leeft in de ontoegankelijke binnenlanden, 
net zoals ze eeuwen gedaan heeft, zonder contact met de buitenwereld, 
in zalige onwetendheid omtrent het bestaan van de Here Jezus, de 
Westerse beschaving en het Kapitalisme. Dank zij Nederlandse be-
moeiing zullen ze geciviliseerd worden. Ze zullen eens rondlopen in 
Jansen en Tilanus en de finesses hebben geleerd van de bureaucratische 
administratie. Dan zullen ze mogen kiezen of ze landgenoten willen 
worden van een meneer Drees of van meneer Djoeanda, of dat ze liever 
op zichzelf willen staan. Uit economische en andere practische overwe-
gingen kunnen ze niet anders dan aansluiting zoeken bij Indonesië. 
Maar misschien niet dan nadat Nederland zich hardnekkig daartegen 
verzet heeft en van alles geprobeerd heeft om hen er van af te houden. 
Misschien zullen ook enkele politionele acties beproefd worden. En die 
groepen die handlangersdiensten hebben verleend zullen misschien 
naar Nederland worden gebracht, uit vrees voor repressailles; en ze zul-
len in de dan leeg gekomen kampen van de Ambonnezen worden ge-
huisvest. En als dank voor het „rijp maken" mag West Irian de hele 
schuldenlast van de Nederlanders overnemen, inclusief de kosten van 
de politionele acties. En misschien zal men zich hier er over verbazen 
dat zij niet honderd procent dankbaar voor dat alles zijn. 
Dat dat alles zal gebeuren is echter niet waarschijnlijk. Omdat Indone-
sië voort zal gaan met de zaak in de Verenigde Naties aan de orde te 
stellen. Omdat het historische realisme in de wereld zich tegen zo'n gang 
van zaken verzet. 
En misschien ook — laten we het hopen — omdat het Nederlandse volk 
zelf tot bezinning komt. 
Waarom zou men niet West Irian aan Indonesië overdragen en een 
regeling treffen, bv. dat Nederland in samenwerking met de Colombo-
landen het gebied helpt ontwikkelen? 

0) Tussen 1952 en 1956 zijn o.m, verschenen de boeken van G. M. Kahin, Margueritte 
Harmon Bro, Justus M. van der Kroef, D. Woodman, J. Furnival, K. Eskelund en 
N. C. Epton over Indonesië, terwijl aan verschillende Amerikaanse universiteiten semi-
naria over Indonesië zijn gehouden, o.m.: in Cornell en Mount Holyoke. 
7) Vgl. M. Hutasoit, Compulsory education in Indonesia. Paris (Unesco) 1954, en 
R. Moerdowo, Higher education in Indonesia, in ..Eastern World" XI, 9 (London, 
June 1957) p. 23-25. 
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C. J. E. DINALIX 

HUGO VON HOFMANNSTHAL 

ein Schicksal zu erf inden 
ist wohl scha, doch Schicksal sein 
das ist mehr 

Ik weet niet of Paul Valéry het kleine drama „Der Kaiser und die Hexe" 
gekend heeft, maar hoe dan ook parafraseerde hij deze strofe, toen hij de 
essentie van Hugo van Hofmannsthal weergaf met het bondige „II pesait 
une terrible fatalité sur lui". 
Drie voorvallen, drie kleine episoden als men wil, door jaren van elkan-
der gescheiden, vatten het samen, deze 'terrible fatalité', dit fatum van 
de tijd, waarin hij, van eeuwen her komend, verdwaald raakte en zou zijn 
verkommerd als hij niet, betrekkelijk jong al, het bewustzijn in zich had 
omgedragen, méér te zijn dan „dieses Lebens schlanke Flamme oder 
schmale Leier". Drie taferelen: 
Wenen, zomer 1890, het eerste. — In het Prater de bomen, zoals Wald-
nriiller ze schilderde. Ergens wordt de Donauwalzer gespeeld, — op een 
straathoek, in een theetuin misschien. Stemmengegons, flanerende wan-
delaars, dames in gracieuze toiletten en met grote bloemige strohoeden. 
Levendig verkeer. Plotseling staat alles stil, zwijgt alles stil, tot een stem 
het „Gott erhalte" inzet: Zijne Keizerlijke Hoogheid de Aartshertog rijdt 
voorbij in zijn open koets. Er wordt gewuifd en eerbiedig gebogen, —
want Franz Jozef, dat is Theresiaanse traditie, is Doppel-monarchie, méér 
nog Oostenrijk, en eigenlijk Wenen, Weense barok-atmosfeer: aristo-
cratisch, charmant, gratieus, levenslustig en — weemoedig; Romaans en 
Slavisch en Byzantijns en Duits; oude, zeer oude cultuur. Aan een tafel-
tje in Café Griensteidl, de stamkroeg van de jonge dichtergarde, wacht 
Hermann Bahr op een gast, een onbekende, maar stellig „ein alter Mann, 
der in Jahren und Jahren seine Erkenntnisse schweigsam gekeltert und 
in geheimnisvoller Klausur die sublimaten Essenzen der Sprache zu einer 
fast wohlliistigen Magie konserviert", zo vertelde Bahr dit voorval aan 
Stefan Zweig. Hij had voor zijn tijdschrift „Die Zeit" een bijdrage ont-
vangen van een zekere Loris: een essay, — een proza geschreven in een 
zo gevleugelde, voorname taal, zo rijk aan gedachten, dat hij de schrijver 
terstond tot een onderhoud had uitgenodigd. Die begenadigde oude dich-
ter woonde nog wel in zijn stad en hij had nooit van hem gehoord. 
Plotseling staat een slanke jongeman in een kort jongensbroekje voor 
hem, maakt een buiging en zegt met een hoge, nog niet mannelijke stem: 
„Ich bin Hofmannsthal, — Loris." 
In hetzelfde jaar, in diezelfde zomer waarschijnlijk, ontvangt Arthur 
Schnitzler de gymnasiast Hofmannsthal — die gevraagd had, hem een 
kort drama in verzen te mogen voorlezen — op zijn vrijgezellenkamer. 
Met enkele uitgenodigde vrienden wacht hij, zonder veel te vèrwachten, 
op de komst van de zestienjarige. Hofmannsthal verscheen, wat nerveus 
en verlegen, en begon te lezen. „Na een paar minuten", vertelde Schnitz- 
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ler aan Zweig, „nach einigen Minuten horchten wir plótzlich schart auf 
und tauschten verwunderte, beinahe erschrockene Blicke. Verse solcher 
Vollendung, solcher fehllosen Plastik, solcher musikalischen Durchfiihlt-
heit hatten wir von keinem Lebenden je gelpiirt, ja seit Goethe kaum fr 
móglich gehalten. Aber noch wunderbarer als diese einmalige Meister-
schaft der Form war die Weltkenntnis, die nur aus magischer Intuition 
kommen konnte bei einem Knaben, der tagsiiber aur der Schulbank sasz." 
Men kan enkel gissen bij welke passage van het versdrama — dat kort 
na deze voordracht onder de titel „Gestern" in druk zou verschijnen als 
Hofmannsthals eersteling — Schnitzler ophoorde en op datzelfde ogen-
blik wist , dat dit verbazingwekkende jeugdwerk meer dan puberteits-
poëzie, meer zelfs dan talentvol was. Maar onmogelijk is het niet, dat het 
deze terzinen geweest zijn: 

„Er fhlte traumhaft aller Menschen Los, 
So wie er seine eignen Glieder fthlte. 
Ihm war nichts nah und fern, nichts klein und grosz. 

Und wie tief unten sich die Erde 
Das Dunkel aus den Tiefen aufwk.ts drang, 
Die Nacht das Laue aus den Wipfeln wiihlte, 

Genosz er allen Lebens groszen Gang 
So sehr — dasz er in groszer Trunkenheit 
So wie ein Liiwe ober Klippen sprang." 

— Niets nabij en niets veraf, niets klein en niets groot, — later zou hij 
dat „die Welt der Bezge" noemen: de drie, die één zijn: „ein Mensch, 
ein Ding, ein Traum"; de culturen die buiten het na-elkander van de tijd 
zijn getreden, en één zijn: Griekenland, Rome, Middeleeuwen, Byzan-
tium; Renaissance — Spaanse, Italiaanse en Franse; het klassieke 
Weimar, het eigene: Grillparzer, Nestroy, Raimund, Mozart, Schubert —
en Beethoven, óók Beethoven, de Mozes van de instrumentale muziek, 
die „allein da ist um vor Gott zu reden fr die Menschen." 

* * * 

Nogmaals Wenen, herfst 1918 nu. Hongersnood, armoede, straten die 
nauwelijks verlicht zijn; een stad, overvol vluchtelingen, die ontkomen 
zijn aan het schrikbewind van Bela Kun. In een patriciërshuis aan de 
Hohe Markt, waarvan door de kolenschaarste maar één kamer bewoon-
baar is, komt van tijd tot tijd Carl J. Burckhardt — jong diplomaat, die 
zich later zou ontwikkelen tot een van Zwitserlands fijnzinnigste 
essayisten — te gast. Hier, in dit ontluisterde huis, in deze woon-, eet-
en slaapkamer, heeft het oude Wenen een toevlucht gevonden. Hier 
glanst nog, wat buiten met de dag meer onttakeld wordt. Een bejaarde 
dame, Burckhardts gastvrouw, speelt namelijk het oude spel, zinvol als de 
Stegreifbhne van de commedia dell'arte, — het poppenspel, waarbij alle 
typen van het eerwaardige Oostenrijk zijn vertegenwoordigd. Meestal is 
Burckhardt de enige toeschouwer, maar op een winterse avond is er bij 
uitzondering al een gast als hij zijn entree maakt, — een veertiger, die 
met gespannen aandacht de vertoning — een geschiedenis van Radetz-
ky's veldtochten — volgt. De noodverlichting is spaarzaam, maar Burck- 
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hardt kan het gezicht van de onbekende voldoende onderscheiden om 
geboeid te zijn door het aristocratische profiel. Met een bruuske beweging 
staat de onbekende na enige tijd op. „Excuseert 	zegt hij vlug, „dat 
is op het ogenblik nauwelijks te verdragen — het is alles nog zo nabij." 
Snel wordt het gordijn dichtgeschoven, de gastvrouw komt tevoorschijn 
en stelt beide heren aan elkaar voor. Dat is dus Hofmannsthal: de ster-
vende Tizian; de dwaze dichter, der Tor, aan wie de dood als gezel ver-
scheen; Electra; de Rosenkavalier; Elkerlyc; der Jiingling in der Land-
schaft, die „wuszte dasz auf ihn die Weltgeschicke sich bezopen" en de 
dichter van de terzinen, die hij de „Ballade des kiszeren Lebens" noem-
de, — de zoemende en fluisterende en bedwelmende ballade met haar on-
vergetelijke openingsregel: „Und Kinder wachsen auf mit tiefen Augen" 
en haar vermoeide, herfstig-melancholische slotstrofe, waarin zoveel ligt 
besloten en zoveel wordt besloten: 

„und dennoch sagt der viel, der „Abend" sagt, 
ein Wort, daraus Tiefsinn und Trauer rinnt 
wie schwerer Honig aus den hohlen Waben", — 

dat alles was Hofmannsthal, twintig jaar voordien een sprookjesprins 
onder de dichters, een ephebe, een godenzoon, veel gelezen, veel be-
wonderd toen — en veel misprezen nu: een artiest, een estheet, een epi-
goon, die bij gebrek aan oorspronkelijkheid Ottway en Sophocles en 
Calderón „bewerkte" en Richard Strauss van operateksten „voorzag", 
een poëet van wie de grote Arthur Eloesser altijd wel gedacht had, 
dat zijn dichterkrans van bloeiende rozen voorbestemd was om spoedig 
te verwelken. Critici en compilatoren van litterair-historische handboek-
jes hebben nu eenmaal niet altijd alles gelezen en niet alles begrepen 
waarover ze schrijven, en de jonge Burckhardt, die later eminente essays 
over Rodin en Hofmannsthal zou publiceren, had van profeten als Eloes-
ser waarschijnlijk nooit gehoord. Hier, in deze spookachtig-verlichte 
patriciërskamer, in het gesprek met Hugo von Hofmannsthal, werden 
woorden gesproken, die op dat ogenblik en na dit marionettenspel in-
derdaad als een profetie moeten hebben geklonken. „Dit alles", zei 
Hofmannsthal, „is nu voorbij en zal niet meer terugkeren; deze oorlog 
is het zichtbaar worden van een revolutie, die in de loop van deze eeuw 
alles twijfelachtig zal maken wat we zijn en wat we eens bezaten". —
In de heldere winteravond gingen ze, Hofmannsthal en Burckhardt, 
samen naar huis door de uitgestorven straten. Het had gesneeuwd. De 
Heiligenkreuzhof was wit bestoven, — „dat is", zei Hofmannsthal, „in 
smeedwerk en steen als Mozart"; Mozart, die voor hem de halfbroeder 
van Grillparzer was; Mozart die ettelijke van leven tintelende, spran-
kelende brieven had geschreven, zijn vader toevertrouwde dat hij de 
hemel dankte zich zo met de dood vertrouwd te hebben gemaakt dat hij 
hem als „den wahren Schlssel zu unsrer Gliickseligkeit" was gaan be-
schouwen, „die Zauberfleite" schreef en stierf. In Mozart — wilde Hof-
mannsthal zeggen — in Mozart was de Maria-Theresiaanse cultuur en 
meer dan dat vereeuwigd, was Wenen als het driestromenland van Zuid 
en Oost en West onsterfelijk geworden, z9a1s het, in een andere, speel-
ser gedaante, voortleeft in de herinnering aan die éne, die tóén, in die 
winter van 1918, nog met zijn in de wind fladderende pelerine door de 
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nachtelijke straten naar huis ging. Hofmannsthal hoorde de stap van 
zijn klompschoenen in de stilte — een late, laatste cafébezoeker. „Nu 
zullen", zei hij tegen Burkhardt, „de hanen wel gauw beginnen te 
kraaien. Dat is onze Peter Altenberg." Het was „der Peter", de laatste 
bohémien, zoals Hofmannsthal de laatste Theresiaanse dichter was, in 
wie de tijd nog eens en voor het laatst samenvatte, wat de eeuwen 
aan culturen hadden overgeleverd, om het dan stuk voor stuk te niet 
te doen, — `all das ist jetzt vorber und wird nicht wiederkommen'! 

* 	* * 

Ten slotte Bazel, 1929, enkele maanden voor Hofmannsthals dood. Car-
navalsnacht, de befaamde Bazelse ,Morgenstreich'. Tromgeroffel in de 
middeleeuwse stadstraten, carnavalsgangers met groteske maskers, 
bontbeschilderde reuzenlantaarns meedragend en skurriele fratsen en 
sprongen makend. Dat was als een dodendans, als de Totentanz van 
Holbein, meende Hofmannsthal. Bleek, ontdaan blijft hij staan temidden 
van de joelende feestgangers. Een demonische atmosfeer, iets zeer Zeit-
gernsses, is met dit tafereel van een beklemmende actualiteit geworden. 
„Wer will", zegt hij tegen Max Rychner, „wer will denn i berhaupt 
noch etwas von mil.?" Kort daarop, daags na de noodlottig vrijwillige 
dood van zijn zoon Franz, is hij er niet meer: 'Der Tod' heeft 'den Tor' 
buiten de tijd geleid. 

„Und immer weht der Wind, und immer wieder 
Vernehmen wir und reden viele Worte 
Und spren Lust und Mildigkeit der Glieder. 

Und Straszen laufen durch das Gras, und Orte 
Sind da und dort, voll Fackeln, 13umen, Teichen, 
Und drohende, und totenhaft verdorrte 	 

„Mijn vader", schreef Raimund, Hofmannsthals oudste zoon, in zijn 
'In Memoriam', „stamde uit een andere tijd. De oorlog heeft de begrip-
pen veranderd en het is hem zwaar gevallen, zich daarmee te verzoenen. 
Hij werkte ook misschien anders dan de tegenwoordige tijd verlangt." 
Hij, Raimund, had gewild dat hij vluchtiger, vlotter werkte en hij kon 
het niet, wilde het ook niet. Hij was een „Schwieriger-, die „ganz ver-
gessener Volker Mdigkeiten" niet van zich af kon schudden en des-
ondanks het lichte schreef, het speelse, de brilliante metamorfose van 
het Schwierige, van het tragische: zijn blijspelen, om met een grote tra-
gedie zijn leven te besluiten en dèze tragedie met dèze zin: 

Gebet Zeugnis, ich war da, wenngleich mich niemand gekannt hat.-
Daarmee eindigt het derde en laatste tafereel en der Tod geeft ons den 
Tor terug, — de jonge Hofmannsthal, Loris, Teofil Morren. 

* ,„ 

Hij was in zijn jeugdjaren een estheet. Welk jong dichter in die negen-
tiger jaren, die van ver kwam of, als Hofmannsthal, van verder dan 
ver, wat dat niet? Er was iets in de atmosfeer — iets anders dan het 
fin-de-siècle — dat vol achterdocht stond tegenover de evidenties van 
het materialisme en de zelfverzekerdheid van het naturalisme. Met Bau- 

136 



delaire was het begonnen: het voorgevoel van de dood, niet als subjec-
tieve ervaring, maar als iets bovenpersoonlijks, als iets onvatbaars doch 
alomtegenwoordigs dat rondwaarde. Zelfs een vroeger, schijnbaar on- 
bezwaarder tijd, kende het. L'Indifférent van Watteau danst; in een 
gratieuze menuet-pas staat hij daar, het brocaat fonkelt van licht, de 
wijde mouwen zwieren, het kant valt bevallig over zijn cadanserende 
handen, — maar zijn oog is verstard, staart in een andere wereld: „'45 
douleur! ó douleur! Le temps mange la vie." — Men was sinds de uiter- 
lijke impulsen van het levensgenot: sinds de leefdrift van de Renais- 
sance, de charme van het achttiende-eeuws Arcadië, het sociale élan 
van twee revoluties, — sinds dat alles was verflauwd en ten slotte ver- 
stomd, „in de tijd" gevallen, zich bewust geworden van het onherroepe-
lijk vergankelijke, — niet als gelijkenis, maar als een doem. De zon 
scheen, maar het licht viel als tijdens een zonsverduistering; de bloem 
geurde, maar in de volheid van zijn bloei kiemde het verwelken, en de 
hoogste liefdesroes was doodservaring: „so sffirben wir / uns ungetrennt / 
ewig einig / ohne End / ohn' Erwachen / ohne Erbangen / namenlos / in 
Liebe umfangen / ganz uns selbst gegeben / der Liebe nur zu leben" 
— dat is Tristan; en dit is Isolde's laatste woord: „ertrinken / versinken 
/ unbewuszt / h6chste Lust." 
De grote onmacht, de levensimpotentie, deze psychische ziekte van een 
vergrijzende eeuw was virulent geworden en alleen een koortsachtige 
extase van het ogenblik, een morbide genot, een hevig élan kon haar 
bezweren. L'horreur de la vie et l'extase de la vie, het een riep het 
ander op: de angst — de roes, de dood — de genieting, de verfijning ,—
het dandyisme, de uiterste ontvankelijkheid van de zinnen — en deze 
weer de angst en de dood. Wat was in die vicieuze bancirkel van de 
demon de werkelijkheid? Poe, Maupassant en d'Annunzio; Maeterlinck, 
Verhaeren en die éne, die tegen Rudolph Lothar het onheilspellende 
woord sprak: „wij zijn dichters van de avond, de ondergang", en over 
zijn lotgenoten: Corbière, Rimbaud, Mallarmé en zichzelf in één adem 
het vonnis van de tijd uitsprak, — Verlaine dus, zij waren allen poèts 
maudits. „Absolus par l'imagination, absolus dans l'expression — mais 
maudits." De heroïsch-priesterlijke woord-cultus, de vormtucht van Ste-
fan George had de leviathan nog met alle macht buiten zijn kosmische 
sferen weten te weren. Maar sinds de levensvlam naar binnen geslagen 
was teerde hij ook aan de schoonheid. 

En Hofmannsthal? In „Der Tod des Tizian" is de grote Venetiaanse 
negentiger tot in zijn laatste uren vervuld van plannen, van ontwerpen, 
van het vele dat niet werd voltooid. Van hem kon Paris nog zeggen: 
„Er hat uns aufgeweckt aus halber Nacht und unsre Seelen licht und 
reich gemacht." Hier nog de lofzang op de kunstenaar, op de creatieve 
mens, voor wie het leven de schoonheid-zelve was en de schoonheid de 
essentie van het leven. Maar zijn volgelingen al zijn voor die onbevar-
genheid verloren: 

„Wir haben aus dem Leben, das wir leben, 
ein Spiel gemacht, und unsre Wahrheit gleitet 
mit unserer Komódie durcheinander. 
Wie eines Taschenspielers hohle Becher —
je mehr ihr hinseht, desto mehr betrogen! 
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Ward je ein so verworrnes Spiel gespielt?" 

Hofmannsthal was achttien toen hij dat schreef. Het is bijna ontstellend 
de lijn door te trekken, Rilke te passeren en Hanno Buddenbrook, Musil 
en Joseph K., Proust en Leopold Bloom, en aan het eind in het gezel-
schap van Adrian Leverkhn te geraken, en wel in dat deel van Doktor 
Faustus, waar Adrian met de zwarte Kasperl oog in oog staat. „Wij" 
zegt de demon, „wij ontbinden en bevrijden. Wij verdrijven door wat 
prikkel-hyperaemie de vermoeidheid, — de kleine en de grote, de indi-
viduele en die van de tijd, — de grote vermoeidheid, die zich verlam-
mend heeft meester gemaakt van ons doen en ons laten, van de schep-
pende mens wel het meest, sinds deze zich niet meer verlaat op de god-
delijke ingeving. Niet waar, drie, vier maten, — dat kan een motief, 
kan een ingeving zijn, waaraan de maker zich maar zou behoeven over 
te geven om het grote, het goddelijke te creëren. 	Alles, alle vreug- 
den, de eindeloze, alle smarten, de eindeloze, door de goden, de einde-
lozen, aan hun lievelingen geschonken, — dat alles geheel te bezitten, 
dat was nog — en voor het laatst — die éne beschoren in de klassieke 
dagen van Weimar" — om tot de slotsom te komen dat het uit is, 
uit met het schijnwezen van het burgerlijke kunstwerk, uit met het har-
monische, onvertroebelde, onverdeelde. — En ik sluit weer aan bij de 
woorden van de achttienjarige estheet von Hofmannsthal: 

„In dieses Spiel verflochten, halb geschminkt, 
halb noch sich selber gleich, und so entfremdet 
der groszen Unschuld, die sie frher hatten" — 

En ik denk aan de clown Gilles en aan l'Indif férent van Watteau, aan 
Tonio Kriiger, aan Gregor Samsa, aan de ontelbaren die niet legitiem 
werden in deze wereld: bajazzo's, Hochstapler, zigeunervolk, artiesten, 
bannelingen, sinds leven en kunst elkaar nauwelijks meer verdragen. Ik 
denk aan de paradis artificiels van Baudelaire, de zelfmoord van Kleist, 
de absint van pauvre Lelian, de waanzin van Van Gogh, de barre 
onwil van Slauerhoff — absolus par l'imagination, mais maudits. 
Absoluut — dat was een geliefkoosd woord van Hofmannsthal. Hij 
verlangde het absolute, in leven en kunst, en wist hoe de tijd hem er 
verder en verder van afvoerde. Misschien, waarschijnlijk zelfs, was het 
dit volstrekte, dat hem de dichterlijke estheet aan de dood deed prijs-
geven. „Der Tor und der Tod" was een afscheid, een abdicatie. 
Claudio, de dwaas moest sterven aan zijn overbodigheid, zijn on-
mogelijkheid, zijn machteloosheid. De dood verscheen hem niet als een 
vijand, zelfs niet als een vreemde. Steeds was hij om hem geweest, in 
'laue Sommerabendfeier', in het vallende blad, in de wind die „trauer-
haft um die reifen Dinge schwebt". En nu hij, zich aankondigend door 
weemoedig-slepende vioolstreken, dan eindelijk verschenen is, behoeft 
hij zich nauwelijks bekend te maken: 

„in jeder wahrhaft groszen Stunde 
die schauern deine Erdenform gemacht, 
hab' ich dich angerhrt im Seelengrunde, 
mit heiliger, geheimnisvoller Macht." 
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En Claudio: 

„Ich hab' mich so an K-nstliches verloren, 
dasz ich die Sonne sah aus toten Augen 
und nicht mehr hërte als durch tote Ohren." 

In Hofmannsthal was het grote ontbindingsproces acuut geworden: dode 
ogen, dode oren. Men zou het anders kunnen zeggen: ogen die te veel 
zien, oren die te veel horen, — zintuigen, in het dichterlijk isolement 
hypersensibel geworden, die waarnemen wat zich achter het décor van de 
tijd schuilhield, maar straks voor ieder zichtbaar te voorschijn zou treden 
als de naakte waarheid, een ,Ausgeburt' van de tijd. Hofmannsthal zèi 
het ook anders. De dichter van deze tijd, schreef hij in een van zijn bril-
liantste essays, „kann nichts auslassen. Keinem Wesen, keinem Ding, 
keinem Phantom, keiner Spukgeburt eines menschlichen Hirns, darf er 
seine Augen verschlieszen. Es ist als hortten seine Augen keine Lider.-
Dat is wat ik de microscopische blik zou willen noemen. De blik waarvoor 
de realiteit zich schrikwekkend voordoet in haar complexiteit van ver-
schijnselen, zich ontbindt, zich transformeert en tot fantoom wordt, —
want de wereld is de wereld, de dingen zijn de dingen niet meer. Jong 
al, te oordelen naar de versvorm van het ongedateerde gedicht dat ik op 
het oog heb, moet Hofmannsthal door die angstaanjagende, beklemmen-
de, duizelingwekkende sensatie zijn overvallen. Met dromen, met een 
dichterlijke voorstellingswijze, heeft deze visie niets gemeen, met symbo-
liek nog minder. Dat zién, dat doorzien was een hoogst reële ervaring, 
waarin alle evidentie van de zinnelijke waarneming, alle vertrouwdheid 
mèt en alle vanzelfsprekendheid van het aanzien van de dingen wegzinkt 
in het afgrondelijke, „so sinnlos leer und frierend, kalt und od —". Malte 
Laurids Brigge ondergaat die gewaarwording in Parijs: menselijke 
gezichten worden tot iets zelfstandigs, tot in zichzelf levende maskers, 
die men op- en afzetten kan, gezichten die men — want men heeft er 
verschillende — bewaren kan voor zijn kinderen. „Aber auch kommt es 
vor, dasz ihre Hunde damit ausgehen..." Robert Musils 'Zëgling 
wordt door dezelfde angst bevlogen: de levenloze dingen vervreemden 
zich, als behekst door een „iets". En wat is dat iets? Hij weet het niet —
maar „ich empfinde sein Dasein; es wirkt auf mich; so alsob es sprechen 
wollte." In zijn novelle Tonka is de aanwezigheid van dit 'Etwas' panisch 
geworden. De „Er", de hoofdpersoon van het verhaal, zit in zijn kamer. 
Alles is als anders, het behang, de deuren, de stoelen; maar aan alles was 
plotseling iets scheefs, iets wankelends. Hij wreef zijn ogen uit, keek weer 
rond, „aber es waren nicht die Augen. Es waren die Dinge". Hij loopt 
naar het raam om deze duizeling te ontvluchten, maar ook daar is het 
grote deformatieproces gaande, schuiven de dingen, de mensen in één —
vallen ze uit elkaar, „und es entstand etwas Aufgeschnittenes, ein ekel- 
haf tes Durcheinander, Ineinander und Nebeneinander 	 
Bijna is dat gelijkluidend met het jeugdgedicht van Hofmannsthal, waar-
op ik daareven doelde: „unsagbar widerwártig quoll es auf, wie Wellen, 
Ekelwellen brach's herein." Jaren later, in zijn eerste „Brief des Zurlick-
gekehrten" heeft dat gespleten gevoel zich toegespitst: „es ist", heet het 
daar, „kein Spleen, es ist, also, wie soli ich es nennen? Es ist mehr als 
eine Beobachtung, es ist ein Gefi.1111, eine Beimischung aller Gefhle, ein 
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Existenzgefiihl" —. Veertig jaar later zou ditzelfde Ekeln und Schwin-
deln als transcendentie van het positivisme tot onderwerp worden van 
een existentiële roman, van La Naussée, waarin voor Roquentin de dage-
lijkse werkelijkheid zich oplost in delen, waartussen zich nieuwe, andere 
combinaties vormen: existenties. „La diversité des choses, leur individua-
lité n'étaient qu'une apparence, un vernis. Ce vernis avait fondu, il restait 
des masses monstrueuses et molles, en désordre — nues d'une ef frayante 
et obscène nudité." — 
Hofmannsthal heeft zichzelf tijdig een halt toegeroepen. In zijn dialoog 
tussen Balzac en Hammer-Purgstall legt hij de meester van de Comédie 
humaine woorden in de mond, die doen vermoeden hoe hij toen, in 1902, 
met alle macht fik de dood in het leven vluchtte: „Die Schicksale", zegt 
Balzac, „dort lesen wo sie geschrieben sind: das ist alles. Die Kraft 
haben, sie alle zu sehen, wie sie sich selber verzehren, diese lebenden 
Fackeln. Sie alle auf einmal zu sehen, gebunden an die Bkime des un-
geheuren Gartens, den ihr Brand allein beleuchtet; und auf der obersten 
Terrasse stehen, der einzige Zuschauer, und in den. Saiten der Leier die 
Akkorde suchen, die Himmel, Holle und diesen Anblick zusammen-
binden." 
Hofmannsthal stemd op het hoogste terras als enige toeschouwer, als één 
die veel van de hemel, veel van de hel wist en de aanblik van de zich-
zelfverterenden in die ontzaglijke tuin tot vertwijfelens toe had doorstaan. 
Hij stond daar zoals hij zich eens Beethoven dacht: op de Horeb, in een 
klank-wordend gesprek met zijn hart, met zijn geliefde, met God, — een 
vaak stokkend gesprek, terwijl beneden het volk van Amelik liederlijk om 
het gouden kalf danste. Maar hij wilde daar niet staan om alleen in de 
snaren van zijn lier te kunnen grijpen terwille van het lied. Zijn ethos 
legde hem op dichtend te dienen, want — zoals hij van Beethoven zei —
„de hoogste geest is altijd daar, waar de grootste innerlijke nood is en in 
niet anders dan in de dringendste, beslissende situatie van een tijdvak 
„wchst ein solcher Geist hinein". Hij wilde een helper, een redder zijn, 
als eens Schiller, hoe onmetelijk de wereld was, die hem scheidde van 
de dichter van Wallenstein; als eens Beethoven; als Faust, die onder het 
hoongelach van de Lemures van het koninklijke terras het werk gade-
slaat dat gaande is, het lebenswiirdige', humaniserende werk: de droog-
legging van het moeras, het nieuwe land, een verjongde wereld. Uit zijn 
essays, waarin hij zich onmiddellijker uitsprak dan in zijn lyrisch-drama-
tische werk, zouden ettelijke passages te citeren zijn, waarin hij aan zijn 
beduchtheid, — neen, aan zijn angst en zijn diep betreuren en zijn altijd 
nog willen hopen uiting geeft over het historische moment van een oud 
Europa, waarin „das, was sich vollzieht, schreckenvoll und kaum mehr 
deutbar (ist)." Eén, daterend van 1921, wil ik vermelden, omdat ze van-
daag de dag geschreven zou kunnen zijn. Hij spreekt niet van een 'lost 
generation', wil niet van een ondergang horen, ofschoon hem in zijn 
donkerste uren de gedachte daaraan niet geheel en al vreemd is geweest. 
Maar evenmin is hij bereid zich door leuzen te laten misleiden, zich met 
illusies te paaien. En het is dan ook zijn geweten, zijn gevoel van mede-
verantwoordelijkheid, — waarom zou men niet zeggen: zijn humanitas, 
zijn liefde — voor het door de eeuwen struikelende mensenkind, die hem 
de waardheid doet zeggen en schrijven over de ontreddering van staten 
en mensen, die zo groot is, dat één gevoel nauwelijks meer tot uitdruk- 
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king komt, nauwelijks nog weerklank vindt: dat wij ons in een der ern-
stigste geestelijke crises bevinden, die Europa waarschijnlijk sedert de 
16-de, zo niet sinds de 13-de eeuw, geteisterd hebben, „und die den Ge-
danken nahelegt, ob 'Europa', als geistiger Begriff genommen, zu exis-
tieren auf gehikt habe." 
Niet politiek, niet economisch, maar geestelijk is dat bedoeld. Hij ziet 
de grote traditie is gevaar, ziet de massa opdringen, ziet hoever de homo 
sapiens op weg is om een homo absurdus te worden, hoe het individu 
dichter en dichter omsingeld raakt door de collectiviteit, hoe normen 
hun geldigheid, culturele verworvenheden hun overtuigingskracht ver- 
liezen, — en wil desondanks geloven aan een „schiipferische Restaura-
tion", wil hopen op de bundelende, de behoudende kracht van een 
Europese élite, — op een Paul Valéry, een Ortega y Gasset, op Alain, 
Ferrero, Kaiserling, Scheler, op de weinigen, die nog Europese taal spre-
ken, een taal van begrippen, van noties, van gevoelens, die niet inter-
nationaal, maar boven-nationaal is; een taal waarin Plato en Pythago-
ras, Euripides en Aischylos, Mozes en Jezus, Terentius, Augustinus en 
Molière, Shakespeare en Goethe meespreken. Want „es geht in all und 
jedem ums Ganze", schreef hij aan Paul Zifferer, om het geheel, dat 
gelijkluidend is met het onvervulbaar-absolute. 
Hij geloofde in de macht van de taal en haar schatkamer: „das Schrif-
tum", aan de boventijdelijke functie van het dichter-, het schrijverschap. 
„Das was nicht mehr ist, das was noch nicht ist, das was sein kiinnte, 
aber vor allem das was niemals war, das schlechthin Unagigliche und 
darum liber alles Wirkliche, dies auszusprechen ist ihre Sache". Wat 
hij, in wie eeuwen en eeuwen, culturen en culturen van dichtertaal voort-
leefden, met dit ,schlechthin Unm45gliche' bedoelde, — dat was, al heeft 
hij het nooit met die woorden uitgesproken, de grote gedachte dat alle 
grote gedichten van alle tijden samen één gedicht zijn, dat het éne woord 
omcirkelt, waarvan het vermoeden altijd weer de moed geeft, de lasten 
van het hachelijke dichterschap te dragen. De dichter en zijn „einsame 
Kerkerzelle", — hij heeft daarover aangrijpende bladzijden geschreven: 
daar is de man, die tegen de avond uit de machinekamer van de 
stoomboot opduikt om aan dek enkele ogenblikken lucht te scheppen. 
Half naakt, met een beroet gezicht, met ontstoken ogen, speelt hij wat 
met de scheepshond, werpt schuwe blikken naar de vrolijke passagiers, 
drinkt dorstig uit een waterkruik, ademt gulzig de lucht in, die vochtig 
is van vernevelde avondwolken en naar onbetreden palmeilanden geurt, 
— en verdwijnt weer in de romp van het schip, zonder de sterren en 
het aroom van de geheimzinnige eilanden bemerkt te hebben. „Das sind 
die Aufenthalte des Kiinstlers unter den Menschen, wenn er taumelnd 
und mit Meiden Augen aus dem feurigen Bauch seiner Arbeit hervor-
kriecht." Er staat meer in deze passage, dat nu, vijftig jaar ruim nadat 
ze geschreven werd, profetisch klinkt; over de „gesteigerte Empfind-
samkeit" van de dichters na 1890, over de „namenlose Bangigkeit ihrer 
herabgestimmten Stunden", hun „geistige Erkrankungen", hun onmacht 
„sich mit dem existierenden Worte beim Ausdriick ihrer Gefhle zu 
begn-iigen", — en. Hofmannsthal wist uit ervaring waarover hij sprak. 
Hij riep, zei ik al, zichzelf een halt toe. Hij verzamelde zijn creatieve 
kracht, overwon 'de grote vermoeidheid', de verwarring van de tijd, om 
het waardigste der traditie te redden. „Electra", „Oedipus und die 
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Sphinx", „Jedermann-, verre van bewerkingen te zijn, transponeerden de 
eeuwige motieven van het tragische in de toonsoort van moderne tijden, 
en het oude werd nieuw, het nieuwe werd significatief — als ik dit woord 
als hier bij uitstek toepasselijk mag gebruiken — significatief voor dit, 
ons bedreigde tijdsbestek. En hij sloeg andere accoorden aan, schreef 
operateksten en blijspelen — het lichte, speelse, opdat de mensen zich 
verheugen zouden inplaats van zich enkel vermaken. Men behoeft niet 
te kiezen tussen de „Eroïka-  en „Der Zauberflóte-, tussen de diepte van 
het diepe en de diepte van het hoge, tussen „des einzelnen Menschen 
Lust und Weh" en „verklkte Harmonie". Men kan niet kiezen, men 
wordt gekozen door het lot van de eeuwen en het ene is ten slotte niet 
denkbaar zonder het andere. 
Hofmannsthal, van „Gestern" gekomen, naar „morgen-  op weg, werd 
door het fatum tussen de tijden geplaatst en dichtte het een en het ander, 
zette de traditie voort van de Griekse tragedie, het Middeleeuwse myste-
riespel, het Spaanse drama, de Venetiaanse Commedia dell'arte, de 
Franse comedie zoals Molière er springlevend theater van had gemaakt 
en wist niet ver te zijn van Weimar, van „der Zauberflóte zweiter Teil'', 
van het „Fest aller Feste", „Die Oper aller Opern", van het tweede deel 
van Faust, toen hij zijn „Rosenkavalier", zijn „Frau ohne Schatten", zijn 
„Aegyptische Helena" dichtte. 
Goethe èn Hofmannsthal? Wie zo u nog de kwestie van de rangorde wil-
len stellen, als het „siisze Wórtchen 'und' broederlijk tussenbeide komt? 
Wat ik zeggen wilde is dit: dat alles kwam naar Wenen en vond in 
Wenen zijn weg naar de plaats waar de dichter in het „huis van de tijd" 
woonde: „das Haus der Zeit, unter der Stiege, wo alle an ihm vorber 
mszen und keiner ihn achtet.- 
'Onder de trap' — hij had na „Der Abenteuer und die Sngerin-  willen 
sterven om tenminste — zoals hij bitter zei — „een afgeronde biografie 
te hebben". Loris, Teofil Morren, de 'jonge' Hofmannsthal waren een 
legende geworden, — het grote misverstand tussen 'de tijd' en hem was 
al jaren gaande en „so móchten sich die Dichter zuweilen fragen, ob 
sie da sind, ob sie fr ihre Epoche denn irgend wirklich da sind". Des-
ondanks speelde hij terwille van lachlust en kijklust, terwille van het 
feestelijk-ongedwongene, dat het theater in onbezwaarder tijden een 
plaats had verzekerd in het hart van het volk, — schreef hij zijn Lust-
spiele, en noemde ze het moeilijkste van alle kunstgenres, dat alles in 
volkomen evenmaat kan uitspreken, „das Schwerste, das Unheimlichste, 
in jener Gleichgewichtslage hóchster versammelter Kraft, die immer den 
Eindruck spielender Leichtigkeit erweckt,''; schreef hij „Christinas 
Heimreise", „die L. stilten", „Der Schwierige", en dit laatste met een 
zwaar hart: in „der Schwierige" immers nam hij afscheid, deed hij af-
stand van zijn land van herkomst, — „das wird nicht wiederkommen" 
— om het nieuwe tegemoet te treden en het zo mogelijk, zo nóg moge- 
lijk, met het oude, het eerwaardig-overgeleverde, te verzoenen. Want 
evenmin als Lessing was hij er de man naar, het schouwtoneel met hoon- 
gelach te verlaten. „Er war", zei Thomas Mann van Lessing, „ein so 
glktibiger, liebevoller und hof fender Geist als nur je einer gelebt und 
sich um das Menschliche gemht hat." Nu, in 'Bemilhung um das 
Menschliche' is Hofmannsthal niet Lessings mindere geweest. Want hij 
schreef „Der Turm". schreef er maanden aan, en dat het zelfs jaren 
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moesten worden alvorens het vijfde bedrijf zijn definitieve vorm had 
gekregen, — dááraan was datgene schuld, wat het laatste is dat men 
wie of wat ook als schuld zou willen aanrekenen: namelijk juist het 
'liebevolle' en 'hof fende', dat Thomas Mann in Lessing roemde. Hoe is 
het met een dichter gesteld, wanneer hij met zijn volle liefde nauwelijks 
hopen kan? Wanneer hij uit goedheid, die mensenliefde is, alles liever 
wil schrijven dan een satirisch, een nihilistisch stuk „um den Kampfplatz 
mit Hohngeláchter zu verlassen"? Wanneer hij zou willen bemoedigen, 
wanneer hij alle twijfel, alle angst, alle wanhoop van de wereld zou 
willen afnemen met een verlossend woord, — en de woorden hem in de 
keel blijven steken omdat hij zelf vol twijfel is, vol wanhoop en angst? 
„Seit sechs Jahren liege ich wie ein Hund an der Kette, zuerst in grau-
siger Angst (nicht um meine Person) dann in dumpfem Stupor, ohn-
máchtigem Zucken, Hangen und Bangen, Verzweiflung, Resignation, 
Grausen, Ekel, Abscheu, — in einer langsam zusammenstiirzenden, 
dann verwesenden Welt. Wie soll man das auf die Dauer aushalten" 
— dat schrijft Hofmannsthal in de zomer van 1920 aan zijn vriend 
Burckhardt. Het is niet alleen de na-oorlogse chaos, de economische 
ontreddering, de materiële nood, — het is iets heel anders: hij ziet in 
wat gaande is het komende, ziet achter de coulissen van de tijd, ziet das 
nackte Gebálk en vraagt zich af: „wird man noch Geschichte treiben? 
Wird man Geschichte brauchen?" En zes jaar later, in 1926 dus, in de-
zelfde tijd dat men 'Volkenbond' zegt en het grote woord van een 
nieuw humanisme en een nieuwe mens in de mond neemt, — dat Kayser-
ling de wereld rondreist op zoek naar 'zin' en de expressionisten een 

	

stormloop doen op 'het leven', schrijft Hofmannsthal: „ 	 ik zie het 
uur komen, en eigenlijk heeft het al geslagen, dat het hele humanisme 
van de duitse 18de en begin-19de eeuw een paradijselijke episode zal 
blijken, niet meer dan dat: een episode." Dat is geen défaitist die zo 
spreekt, verre daarvan. Het was de mens die „die furchtbare Hárte dieser 
Wende aller Dinge" wil liefhebben, omdat ze hem dwingt het 'mitzuer-
leben', trouw aan wat hij jaren tevoren dichtte: 

	und war bereit, an unbekannter Schwelle 
Ein neues Leben dienend hinzubringen. 
Ihm fiel nicht ein, den Reichtum seiner Seele, 
Die friihern Wege und Erinnerung 
Verschlungner Finger und getauschter Seelen 
Fiir mehr als nichtigen Besitz zu achten. 

Der Duft der Blumen redete ihm nur 
Von fremder Schtinheit — und die neue Luft 
Nahm er stillatmend ein, doch ohne Sehnsucht: 
Nur dasz er dienen durfte, freute ihn." 

Was het nog mogelijk te dienen? Diende men als men een hoop voor-
spiegelde, een katharsis voorwendde, waar men zelf ternauwernood aan 
geloven kon, hoe vurig men geloven wilde? Of diende men beter door 
de demonen van het ogenblik in hun ware gedaante ten tonele te 
roepen, opdat men zou weten wiè het waren en wáár ze waren die het 
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aangezicht van de tijd tot een ontstellende grimas vertrokken, zonder 
echter in het end — en wel uit ethos meer verplicht aan ware werke-
lijkheid en werkelijke waarheid dan aan een vrijblijvend idealisme —
ertoe te kunnen besluiten, aan hun tegenkracht het laatste, het verlos-
sende woord te geven? Want zo was het met „Der Turm", met het 
slotbedrijf, zoals het in de definitieve versie van 1926 zou gaan luiden, 
gesteld. En ik denk aan Tsjechov, die in zijn „Vervelende geschiedenis" 
op Katja's vraag 'wat ze moet doen', geen ander antwoord heeft dan 
een 'met mijn hand op mijn hart: ik weet het niet.' Ik denk aan Gide, 
die toch Les Faux-Monnayeurs schreef en sprekend over de crisis van 
deze tijd aan Klaus Mann bekende: „Wat moet ik zeggen? Ik weet zelf 
niets". Aan Gide, die aan een van zijn jeugdige bewonderaars, die hem 
in een hartstochtelijke brief om raad vroeg en besloot met de nood-
kreet: „Oh! Maitre, si vouz saviez le désarroi de notre jeunesse'', schreef: 
„Le monde ne sera sauvé, s'il peut l'étre, que par des insoumis", en er in 
een postscriptum aan toevoegde: „méme á soi-méme, il convient de ne 
pas s'attarder." 
Het ontembare, dat niet weet wat en hoe, maar aan zichzelf verplicht is 
`de ne pas s'attarder', — dat is wat Pierre Dubois in een van zijn voor-
treffelijke essays `de moraal van de wanhoop' heeft genoemd, wel 
wetend dat wie wanhoopt nog niet wanhopig is. Met die wanhoop dan 
heeft Hofmannsthal deze toren gebouwd, deze kerker van de menselijke 
geest, waarin hij ten slotte — letterlijk ten slotte — met de moed van 
de wanhoop, met de ethos, een venster heeft opengehouden, — niet met 
uitzicht op een utopie, niet op een nabije 'Klkung', laat staan op een 
`Verklkung', maar op een mogelijke bezinning te elfder ure, die het 
slottafereel de mensen op het hart, op het geweten bindt. 
Wat Goethe nog in zijn „Egmont", Hólderlin nog in zijn „Empedokles" 
mogelijk was: het bevrijdende woord, — wat Schiller nog als het para-
digma van zijn leven en werk kon beschouwen: het 'denn hinter ihm in 
wesenlosem Scheine / lag, was uns alle b.ndigt, das Gemeine', wat zelfs 
Hofmannsthal nog in zijn Grosze Welttheater in het allegorische had 
weten te redden, was de dichter van „De Turm" niet meer vergund, 
niet meer veroorloofd, niet anders meer veroorloofd dan als een beroep 
op de grote, grootste verantwoordelijkheid, die hij zichzelf en de mensen 
kon opleggen. 
„Der Turm" dan is het treurspel van de mens in zijn nood, de tragedie 
van het menselijk bestek, gelocaliseerd in Polen, gesitueerd in de 17de 
eeuw en geconcipieerd naar een drama van Calderón, wat niet wil zeg-
gen, dat men de Spaanse schrijver van „Het leven een droom" er in zou 
herkennen. Zeker, het metaforische, het gekerstend mediaevale van het 
Boeddhistische gegeven, dat via de middeleeuwse roman Barlaan en 
Josaphat zijn weg vond naar Spanje, het antikiserende en als men wil 
het renaissancistische, — dat alles mag dan een zekere gelijkenis ver-
tonen met de Madrileense meester, men denkt bij „Der Turm" niet aan 
Calderón, men denkt eerder aan iets, dat van veel later datum, dat be-
klemmender, onheilspellender, actueler is: men denkt aan „La Peste". 
De situatie is tot het uiterste toegespitst: de jonge koningszoon Sigis-
mund in zijn burcht, in 'der Turm', als de gevangene van zijn vader, 
van kind afaan: dat is `de geest', Europese geest, gekerkerd en van de 
wereld afgezonderd, omdat een voorspelling wil, dat de koningszoon zijn 
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wettige vader en koninklijke heerser eens de voet op de nek zal zetten. 
De opstand tegen het koninklijk gezag groeit en bloeit. Julian, de dub- 
belhartige gouverneur, die twintig jaar ruim de gevangen Sigismund 
heeft bewaakt in dienst van de koning en heimelijk de leider van de op-
standelingen is, — deze scherpe, onverbiddelijk-zakelijke, strijdbare man 
die gelóóft in een komende heilstaat zoals het volk daarin gelooft, heeft 
zijn pupil in stilte op zijn Messiaanse taak voorbereid. En als het beslis-
sende uur gekomen is, als het volk optrekt en Sigismund, een tweede 
Kaspar Hauser gelijk, wereldvreemd en onschuldig, beseft wat er van 
hem verlangd, van hem verwacht wordt, dan spreekt hij het grote 
woord, als men wil het 'metafysische' woord: „ich kenne, was ich nicht 
sehe, weisz, was fern von mir ist. Dadurch leide ich Qual wie kein 
Gescholipf-. Het lot heeft inmiddels zijn loop genomen, het complot wordt 
ontdekt, de voorspelling schijnt bewaarheid te zullen worden en om het 
te keren wordt de koningszoon schielijk naar het schavot gevoerd. Maar 
de opstand zegeviert desondanks, de geluksstaat, de vrijheid, schijnt 
nabij — als heilskoning zal Sigismund, van de halsdood gered, de troon 
bestijgen. Hij weigert, deze Messias, weigert een koningskroon, weigert 
de macht. Vergeefs, al wat de welbespraakte, fanatiek aanvurende Julian 
de heilskoning heeft voorgespiegeld: „ich bndige die Gewalt mit der 
Gewalt, den Soldaten mit dem Bauern, das flache Land mit den f,§.sten 
Stkiten, die groszen Herren mit dem adligen Aufgebot, das Aufgebot 
mit den Schweizer Regimentern, die ich auf dich vereidigt habe, und das 
Heft wird in deiner Hand bleiben". En dan, op het koninklijk gewaad 
wijzend: „Nimm dort, mein 	Zieh an! Wir reiten. Was siehst du 
mich so an?" En het woord valt, dat aan alle welbespraaktheid van de 
machtsroes, aan alle woorden van heilsfanatisme en diplomatieke list 
een einde maakt: „ich verstehe was du willst, aber ich will nicht". Julian 
sterft, door de rebellen verraden en gewond, en zijn laatste getuigenis is 
een jammerlijk „Nichts-. Zijn „Zwang des Wollens-, zijn hoogmoed, 
zijn eigenzuchtigheid, — een 'Niets' is het ten slotte. Zegeviert dus 
de geest over de macht, de onzienlijke kracht over de wereldse heer-
schappij? Hier aarzelt een dichter tussen geweten en goedheid, tussen 
authenticiteit en mensenliefde, — aarzelt hij maandenlang, jarenlang. 
Moet hij zijn oorspronkelijke versie handhaven, waarin Sigismunds bood-
schap — de verlossing van het lijden door abdicatie, door volstrekte zelf-
inkeer — aan een volgeling, een Kinderkónig, wordt doorgegeven als 
een fakkel, die in het duister aan het licht doet geloven? Moet hij troos-
ten, moet hij Sigismund in de ultieme beproeving doen zegevieren over 
de krijgsman Olivier, die hem nu als stroman voor zijn bloedige plannen, 
voor zijn heerschappij van het geweld, wil gebruiken? 
Men moet zich dat op het toneel voorstellen, hoe Sigismund, naar het 
raam gaand om het samenstromende volk te groeten, dodelijk getroffen 
wordt door een rebellenkogel en sterft met een gefluisterd: „Gebet 
Zeugnis, ich war da, wenngleich mich niemand gekannt hat." Men moet 
zich dat als toeschouwer denken: het doek valt, het stuk is ten einde, de 
lichten in de zaal branden weer, — en de tragedie is onopgelost ge-
bleven, de verlossingsapotheose is uitgebleven. Met Julians 'Niets', met 
Oliviers zegepraal en Sigismunds 'Niemand hat mich gekannt', is de toe-
schouwer terugverwezen naar de werkelijkheid van zijn wereld. Maar 
iets is, moet men hopen, gebleven. Iets dat zinrijker is dan een vertroos- 
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zing, dat lasten oplegt en aan het dichterwoord de zwaarte geeft van 
een getuigenis: „Gebet Zeugnis". 

Hij was, zei ik, een helper, Hofmannsthal. Ik wil niet zeggen: niemand 
— ik moet zeggen: weinigen hebben hem gekend. En zoal gekend, dan 
nog is het de vraag of hij verstaan werd; of er nog gehoor is voor het 
woord van een dichter, — voor een dichter als Hofmannsthal, die er 
zich van bewust was „die Zeit in sich zu tragen, einer zu sein wie alle, 
ein Mensch, ein Einzelner und ein Symbol zugleich 	 *) 

") Deze tekst werd als voordracht ter gelegenheid van „Holland Festival-1957".  te 
Scheveningen gelezen voor „Holland-Festival-Club" in samenwerking met „Haags 
Cultureel Centrum". 
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BOEKBESPREKING 

DE RELIGIEUZE PROJECTIE1 

Het begrip „religieuze projectie" is 
in de godsdienstkritiek allerminst 
nieuw. Het vormt de grondslag voor 
de veel gehoorde stelling: God heeft 
de mens niet geschapen naar zijn 
evenbeeld, maar de mens schept zich 
een God in menselijke gedaante. 
Men vindt deze gedachte al bij Grie-
ken als Xenophanes en Euripides, en 
trouwens in allerlei culturen bij ver-
schillende individuen. Konsekwent 
wordt zij doorgevoerd in Feuerbachs 
humanisme. Sinds Feuerbach is het 
thema in talloze variaties herhaald. 
Freud heeft er een belangrijke va-
riant op geleverd door de psycho-
logische verdieping van het projec-
tiebegrip. Het gaat dan betekenen de 
verbeelding van affectieve zieleroer-
selen in de uitwendige werkelijk-
heid. Vestdijk heeft in zijn „De toe-
komst der religie" in het bijzonder 
dit Freudiaanse projectiebegrip mar-
kant uitgewerkt. Als Sierksma niet 
anders gedaan had dan in deze rich-
ting verder gaan, dan had men zijn 
boekje — na Vestdijk — niet die be-
tekenis kunnen toekennen, die het 
nu toekomt. Hij heeft namelijk ge-
tracht de religieuze projectie een 
plaats te geven in een afgeronde an-
thropologie, een wijsgerige bepaling 
van het mens-zijn op grondslag van 
de projectie. 
Al is Sierksma niet de eerste die dit 
beproeft — hij is o.a. sterk beïn-
vloed door zijn leermeester Plessner 
— toch gaat hij in zijn poging tot syn-
these origineel te werk. Dat ver-
klaart dan ook een aantal onvolko-
menheden, waarop de kritici niet na-
gelaten hebben de vinger te leggen?) 
Sierksma zelf stelt voorop dat een 
degelijke behandeling van het the-
ma team-work vereist. Intussen pre-
fereer ik een studie met de de nodi-
ge onklaarheden die ons denken ver-
der helpt, boven een werk dat feil-
loos is, omdat het niet anders be-
oogt dan nog eens beter te zeggen 
wat we al wisten. Inderdaad meen 
ik dat Sierksma's boekje een belang-
rijke stimulans kan zijn tot een ver-
dere doordenking van de menselijke 
positie. Sympathiek is daarbij zijn 
hartstocht voor het objectieve, de  

waarheid, waarvoor hij uitdrukkelijk 
kiest boven het puur existentiële. Al-
dus slaat hij een brug tussen existen-
tialisme en kenniskritiek, die men in 
al te veel hedendaagse studies mist. 
Sierksma ontwikkelt het begrip van 
de menselijke positie in het verband 
van de levende natuur, met name de 
dierwereld. Daarin volgt hij niet al-
leen Plessner, maar is hij ook in 
overeenstemming met moderne (hu-
manistische) biologen als Wilson en 
Huxley, 3) doordat hij in de samen-
hang mens-dier juist ook de polari-
teit, de tegenstelling als men wil, 
accentueert. De kern van zijn ge-
dachtengang kan wellicht in enkele 
citaten weergegeven worden. Men leest 
b.v. (blz. 19 en 20): „Het dier staat 
bewust in zichzelf, de mens staat 
zelf-bewust achter zichzelf. Het dier 
leeft centrisch, de mens excentrisch. 
Dat is de laatste, onherleidbare ba-
sis van ons menselijk bestaan, het 
raadsel, dat ik mij van mij bewust 
kan zijn, dat ik naast en tegenover 
mijzelf kan staan en mij zelf kan 
beoordelen, veroordelen, idealiseren, 
kwellen, troosten en wat niet al.... 
De mens is in zichzelf verdeeld. Aan 
de ene kant blijft hij, evenals het 
dier, gebonden aan en opgaand in het 
hier-en-nu, aan de andere kant kan 
hij tegelijkertijd zich van deze ge-
bondenheid distantiëren.... Het dier 
staat als subjectief middelpunt in zijn 
wereld, het ageert en reageert be-
wust vanuit dit centrum, maar het is 
zich dit centrum niet bewust. De 
mens leeft op dezelfde wijze, maar 
heeft bovendien weet van zijn cen-
trum, hij be-leeft dat centrum, dat 
daardoor tegelijkertijd subject en 
object is. Het kan alleen subject én 
object zijn krachtens dat andere, ab-
solute en onherleidbare subject, dat 
excentrisch centrum is, waardoor de 
mens wereld- en zelfbewustzijn 
heeft, kan abstraheren van de we-
reld en van de mens". 
De kritici hebben niet nagelaten het 
excentriciteits-begrip onder handen 
te nemen. 4) Men spreekt van een 
constructie, uit het brein van de 
schrijver ontsprongen, en wijst er op 
dat het zelfbewustzijn ook zonder 
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deze constructie verstaan kan wor-
den. Bewustzijn, zo wordt betoogd, 
is het zelfoplichten van een waar- 
heid; het wordt vergeleken met een 
kaars die met zijn schijnsel een voor- 
werp verlicht. Zelfbewustzijn is dan 
het zelfoplichten van de waarheid 
van het bewustzijn. Men heeft na- 
tuurlijk geen tweede kaars nodig om 
de eerste te zien. Aldus deze kritiek. 
Ook al erkent men dat dit betoog 
geen redenering is, maar beeld- 
spraak, dan kan men toch wel toe-
geven, dat deze beeldspraak in een 
bepaald verband zin heeft. In het 
verband namelijk, waarin zij steeds 
een rol gespeeld heeft: de weerleg- 
ging van zekere bezwaren tegen de 
Kantiaanse (en na-Kantiaanse) ken-
niskritiek. Men heeft namelijk her- 
haaldelijk gevraagd hoe het mogelijk 
zou zijn dat het bewustzijn zelf de 
structuur van het bewustzijn zou 
kunnen doorlichten. Daarop kan ge-
antwoord worden dat het denken ook 
het denken van zo even kan door-
denken. Kenniskritisch is de zaak 
daarmee „rond". 
Maar bij Sierksma gaat het niet 
om kenniskritiek, doch om anthropo-
logie, d.w.z. om doorlichting van het 
fenomeen van het menselijk (be-
wust)zijn. In dit fenomeen wordt 
ervaring vastgelegd als ervaring. 
Weliswaar gezuiverd van toevallig-
heden, maar niet van het ervarings-
karakter. De verhouding tussen ken-
niskritiek en anthropologie kan ver-
geleken worden met die tussen na-
tuurkunde en esthetika. Geluid of 
licht zijn in de natuurkunde energie-
verschijnselen, trillingen, maar in de 
esthetika muziek of kleur en vorm. 
Zo gaat het in de anthropologie om 
(gezuiverde) ervaring van het mens-
zijn. Deze ervaring leert ons — aldus 
Sierksma — dat de mens afstand kan 
en moet nemen van zichzelf, excen-
trisch is. Dit onderscheidt hem, voor-
zover onze kennis reikt, van het dier. 
Doordat de mens afstand kan nemen 
van zichzelf, kan hij ook afstand 
nemen van zijn wereld. Niettemin is 
hij toch tegelijkertijd in zichzelf en 
in zijn wereld aanwezig door zijn ge-
hele psycho-physische structuur. 
Daarin bestaat zijn menselijke ge-
spletenheid als grondslag van zijn 
existentiële organisatie. 
Het gaat het bestek van deze bespre-
king te buiten om de uitwerking van 
dit grondthema op de voet te vol-
gen. Het geeft aanleiding tot boeien-
de ontogenetische beschouwingen en 
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opent uitzichten op allerlei polaritei-
ten waarbinnen het mens-zijn zich 
beweegt, zoals die tussen beleven en 
beschouwen 5), zijn en behoren, er-
varen en denken. 
Een paar opmerkingen over dit laat-
ste aspect, ervaren en denken, wil ik 
mij veroorloven. Als ik het goed be-
grijp vat Sierksma zeker vierderlei 
vormgeving in zijn projectiebegrip 
samen. Er is allereerst de structuur 
van de menselijke geest, die de on-
ontkoombare tij d-ruimtevorm levert 
evenals de causale, teleologische en 
logische relaties waarin de gewaar-
wordingen tot ervaring worden ver-
werkt. Bovendien maakt de zintui-
gelijke organisatie van de mens, dat 
hij het zijnde op zichzelf (an sich), 
niet anders benaderen kan dan als 
zintuigelijke gegevenheid, gewaar-
wording, der rohe Stoff der Erfah-
rung van Kant. Dan moet nog de 
driftmatige bepaaldheid van alle 
menselijke waarneming onderschei-
den worden, die een fundamentele 
selectieve werking heeft. En tenslotte 
is er het collectieve en het inviduele 
affectieve patroon, dat de menselijke 
ervaringen een eigen kleur verleent, 
de psychologische projectie. 
Het menselijk (zelf-)bewustzijn stelt 
de mens in staat al deze subjectieve 
elementen te analyseren en tot op 
zekere hoogte te elimineren. Een der-
gelijke deprojectie geeft toegang tot 
de objectiviteit. Maar het is duide-
lijk dat dit niet in alle vier de vor-
men van projectie op dezelfde wijze 
mogelijk is. T.a.v. de vierde vorm, 
de psychologische projectie, is het 
in beginsel mogelijk in de analyse. 
Ook bij de derde vorm die de drift-
matige bepaaldheid betreft, is zuive-
ring mogelijk door (wetenschappe-
lijk) onderzoek. Beide vormen van 
deprojectie leveren objectiviteit op 
in de betekenis van (algemeen) gel-
digheid, een de mensen als zodanig 
gemeenzame communicatieve waar-
heid. Ook voor de tweede genoemde 
vorm van projectie gebaseerd op de 
zintuigelijke organisatie van de mens, 
geldt dat nog tot op zekere hoogte 
Maar deels hier reeds, en geheel 
t.a.v. de eerste vorm van projectie, 
de kennistheoretische, levert de po-
ging tot deprojectie niet anders op 
dan een grensbegrip: noumenorum 
non datur scientia, van het zijnde op 
zichzelf is geen kennis mogelijk. De 
geestelijke (en deels ook de zintuige-
lijke) organisatie van de mens ver-
hindert hem de werkelijkheid in vol- 



strekte zin „objectief" te kennen. 
Sierksma's hartstocht voor de „ob-
jectiviteit" gaat zover, dat hij zijn 
mensbeeld ontwerpt tegen de achter-
grond van het streven naar een vol-
strekte kennis van het zijnde op 
zichzelf. Men kan zich echter afvra-
gen of dit streven niet steeds weer 
moet vervallen tot projectie van het 
excentrische zelf op de onkenbare 
zijnswereld. Is het niet meer over-
eenkomstig het wezen van het mens-
zijn de beperkingen van het kenver-
mogen te aanvaarden en de vraag 
naar het volstrekte zijn niet te stel-
len? Tenminste niet anders dan als 
een grensvraag, zoals dat bijvoor-
beeld geschiedt in het psychisch mo-
nisme van Heymans, waarin op grond 
van de kenbare werkelijkheid wordt 
geconcludeerd tot het psychisch ka-
rakter van het zijn op zichzelf 8). 
M.a.w. is het niet constituerend voor 
het menszijn dat de mens aangewezen 
is op „beperkte" objectiviteit binnen 
zijn psychofysische organisatie? Dat 
lijkt mij een humanistisch uitgangs-
punt in de bepaling van het mens-
zijn. 
Om misverstand uit te sluiten zij 
hieraan toegevoegd, dat deze „beper- 
king" geenszins een vergaande de- 
projectie uitsluit. Zij doorlicht het 
individuele affectieve patroon, de 
collectieve driftmatige bepaaldheid, 
de menselijke zintuigelijke organisa-
tie en het geestelijke structuur van 
het (zelf)bewustzijn. Maar in de ver-
schillende vormen van deprojectie be-
tekent dit in toenemende mate het 
onderkennen van grenzen, die de 
mens toch niet overschrijden kan. Zo 
speelt deze deprojectie zich toch al-
tijd af binnen de grenzen van een 
voor de mens kenbare werkelijkheid. 
Deze opvatting sluit intussen de reli-
gieuze beleving niet uit, maar deze 
voegt aan ons weten geen kennis toe. 
Religieuze beleving levert niets an-
ders op dan .... beleving. Deze kan 
vervolgens wel voorwerp van be-
schouwing en eventueel deprojectie 
worden, maar dit brengt de mens 
slechts tot nader begrip van zijn 
eigen aard, niet tot kennis van het 
zijnde op zichzelf. 
Hiermee zijn we genaderd tot het 
eigenlijke thema van Sierksma's 
studie: de religieuze projectie. Religie 
wordt omschreven als minimaal het 
besef dat er „iets" is. „Dat iets kan 
een god zijn of een magische kracht, 
een vooroudergeest of een Al-Geest, 

een ziel of een vuurspuwende berg,  

de maagd Maria of de Godin der 
Zeehonden, of .... iets." (blz. 163). 
De anthropologische basis van dit 
besef wordt als volgt aangegeven 
(blz. 188): „Het is .... in laatste in-
stantie de menselijke ontoereikend- 
heid in zichzelf én in zijn wereld, 
waaruit enerzijds angst resulteert, 
als de mens zich in zijn ontereikend- 
heid bedreigt ziet, en anderzijds ver-
langen en liefde, wanneer die mens 
zijn onvolkomenheid zoekt te com-
pleteren. Deze ontoereikendheid, in 
de meest algemene, maar ook diepste 
betekenis van het woord, is de 
grondslag der religie." En blz. 190: 
„De religieuze projectie is altijd tege-
lijkertijd verdediging tegen en ver-
overing van het onbekende, het over-
machtige. Maar altijd is het in deze 
dubbele functie een afsluiting, die de 
mens, het wezen met het oog voor 
oneindige mogelijkheden, in staat 
stelt zich als eindig wezen te oriën-
teren in de eindig gemaakte onein-
digheid, zodat hij niet „nergens 
blijft", niet in het Niets valt." 
Deze benadering van het religie-be-
grip is in wezen humanistisch. Daar-
mee wil, in dit tijdschrift uiteraard, 
niets kwaads gezegd zijn. Maar het 
is toch goed op te merken dat in één 
geval de geldigheid van deze be-
schouwingen beperkt is. Namelijk 
als het iets of het volstrekte zijn 
zich van zich uit op bijzondere wijze 
aan de mens zou openbaren. D.w.z. 
als het zich uit eigen kracht in zijn 
ware aard geheel of ten dele aan de 
mens bekend maakte en daardoor tot 
echte ervaringswerkelijkheid voor 
de mens werd. Dat is de bijzondere 
pretentie van de Joods-Christelijke 
(en Mohammedaanse) traditie. Daar-
door zijn Jodendom en Christendom 
(en Islam) eigenlijk ook iets anders 
(meer) dan religies, namelijk Gods-
diensten. 7) Men kan de waarheid 
van deze traditie afwijzen 8), maar 
het is duidelijk dat zij, indien er-
kend, het mensbeeld zelve verandert. 
Aan de andere kant is het evenzeer 
duidelijk dat ook aan Sierksma's be-
schouwingswijze reeds een keuze ten 
grondslag ligt, en wel voor een hu-
manistische) anthropologie, waarin 
de mens in zijn eigen aard benaderd 
wordt. 
Ook in het onderzoek van de reli-
gieuze verschijnselen is Sierksma's 
belangstelling gericht op deprojectie 
en volstrekte „objectiviteit". Van-
daar zijn aandacht voor de mystiek, 

die hij interpreteert als een streven 
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het empirische ik te doen opgaan in 
het excentrische zelf, dat op zijn 
beurt als volstrekte zijnsgrond of ab-
soluut zijn buiten de mens geprojec-
teerd wordt. Maar in deze projectie 
ligt opnieuw de ontoereikendheid be-
sloten: De mysticus verwerkelijkt 
niet duurzaam de vereenzelviging 
van zijn zelf en het geprojecteerde 
absolute. Als konsekwentie van het 
deprojectieproces ziet Sierksma dan 
ook bepaalde vormen van het Boed-
dhisme. Dit voltooit de deprojectie 
door het excentrische zelf, nadat het 
empirische ik er in opgegaan is, te 
laten uitwaaien in het niets. Zo ont-
komt het aan het lijden, dat in alle 
onvoltooidheid en ontoereikendheid 
besloten ligt. „Er is", aldus Sierksma, 
„slechts één mogelijkheid om het 
Boeddhisme op dit terrein te ver-
werpen: de existentiële, voluntaristi-
sche verklaring, dat men het bestaan 
met lijden en al volledig accepteert, 
omdat men het, met lijden en al in-
begrepen, de moeite waard vindt om 
geleefd te worden" (blz. 227). 
Bij deze laatste wending kan men 
opmerken dat de excentriciteit tot 
het wezen van het mens-zijn be-
hoort, wellicht zelfs dat wezen is. 
Men kan nu stellen dat de zin van 
het mens-zijn er niet in liggen kan, 
dat de mens zijn eigen wezen opheft. 
Zo gezien is de „voluntaristische ver-
klaring" waarover Sierksma spreekt, 
allerminst een daad van willekeur, 
maar de aanvaarding van het mens-
zijn in zijn eigen aard. Daarom moet 
een humanistische anthropologie 
deze vorm van Boeddhisme, niet wil-
lekeurig maar principieel afwijzen. 
Daarmee wordt echter tevens aan-
vaard dat excentriciteit, en dus ook 
de daarmee samenhangende projec-
tie, onverbrekelijk aan het mens-
zijn verbonden is. Deze gedachten-
gang is ook van toepassing op de 
mystiek in zuivere zin. De pretentie 
dat zij het mogelijk zou maken de 
absoltute zijnsgrond of de „ware 
werkelijkheid" te schouwen moet 
worden afgewezen. Wat men in de 
mystiek schouwt is het geprojecteer-
de excentrische zelf, zoals Sierksma 
aantoont. Doch dat is geen tekort, 
maar een teveel. Deprojectie in hu-
manistische zin betekent hier con- 
centratie van de mystieke beleving 
op de vereenzelviging van empirisch 
ik en excentrisch zelf, hetgeen tege-
lijk de ongescheidenheidsbeleving 
van het ik-zelf en de wereld inhoudt. 
Maar dat is geen objectivering; het 
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is een terugkeer tot oorspronkelijke 
ongescheidenheid, die aan de kennis 
niets toevoegt, er veeleer aan voor-
afgaat. 
Zo is in het algemeen humanistische 
religiositeit een belevingsvorm, waar-
in de excentriciteit van het mens-
zijn niet opgeheven wordt, maar op-
geschort. Hierdoor kan de daarvoor 
gevoelige mens putten uit energie-
bronnen, die anders voor hem afge-
sloten zouden blijven, en nieuwe in-
nerlijke krachten activeren. Maar de 
wezenlijke excentriciteit van het 
mens-zijn wordt aldus niet ontkend; 
zodra de religieuze beleving uiter-
lijke vorm aanneemt, d.w.z. geuit 
wordt in woord of beeld, geschiedt 
dat — echt menselijk — in de vorm 
van de religieuze projectie. Deze is 
slechts toegankelijk voor deprojectie 
in de (wetenschappelijke) beschou-
wing. Daarmee wordt echter niet de 
religieuze beleving als zodanig ge-
deprojecteerd maar het begrip van 
het verschijnsel religie. De vergelij-
king met de verhouding tussen 
kunstgenot en kunstbeschouwing kan 
deze gedachte verduidelijken. De 
kunstbeschouwing ontmaskert niet 
het kunstgenot, maar de ontroerende 
werking van het kunstwerk. Toch 
kan de beschouwing — zowel bij 
kunst als religie — de beleving zui-
veren. Maar niet doordat hij deze 
wezenlijk tot be-schouwen maakt, 
doch doordat zij de beleving richt op 
wat in die beleving wezenlijk is, 
overeenkomstig de aard van het 
mens-zijn. 
Intussen neemt deze boekbespreking 
hiermee geleidelijk het karakter aan 
van een voortborduren op het door 
Sierksma verschafte patroon. Dat is 
tot zover gerechtvaardigd als daar-
door de vruchtbaarheid van Sierks-
ma's studie duidelijk kan worden 
gemaakt. Niet alleen op het gebied 
van de religieuze projectie, maar 
met betrekking tot het mensbeeld in 
het algemeen heeft de schrijver het 
merendeels reeds bekende materiaal 
gegroepeerd op een wijze die — juist 
in de uitwerking die in deze bespre-
king uiteraard niet tot zijn recht kon 
komen — verhelderend en stimule-
rend is. Hij heeft slechts een aspect 
van het mens-zijn willen belichten, 
maar een essentieel aspect. Boven-
dien dienen van dit gezichtspunt uit 
nog heel andere gebieden van het be-
staan onder de loupe te worden ge-
nomen, met gebruikmaking van nog 
meer gegevens die omtrent die ge- 



bieden door anderen verzameld zijn. 
De schrijver erkent dat zelf, zoals 
gezegd. Maar ik wil er geen twijfel 
over laten bestaan, dat ik dit boekje 
met veel profijt gelezen heb en het 
graag in handen zou zien van allen 
die zich bezig houden met de opbouw 

*) Dr. F. Sierksma, De religieuze 
projectie, een anthropologische en 
psychologische studie over de projec-
tie-verschijnselen in de godsdien-
sten. W. Gaade N.V. Delft 1956. 
(Libertatis ergo-reeks.) 
2) O.a. Prof. mr. dr. J. A. Oosterbaan 
in Vox Theologica XXVII 3, blz. 75 
vlgg. 
2) R. A. Wilson, The miraculous birth 
of language 1937 J. Huxley, The uni-
queness of man, in Man in the Mo-
dern World, 1948. 

van een humanistisch mensbeeld. Of 
de theoloog Sierksma het daarvoor 
bedoeld heeft is een andere vraag. 
Inderdaad een vraag. 

J. P. VAN PRAAG 

4) O.a. Dr. Kwee S. L., Vox Theolo-
gica, 1.c. blz. 81 vlgg. 
5) Zie mijn artikel over dit onder-
werp in Rekenschap I 1, 1954. 
6) Zie: L. v. d. Wal, De filosoof Hey-
mans. Rekenschap IV 2 blz. 80 vlgg. 
7) Men zie in dit verband o.a. J. H. 
Bavinck, Religieus besef en Christe-
lijk geloof 1949. 
8) Men zie b.v. mijn bespreking van 
H. J. Kraemer, Kerk en Humanisme, 
in Rekenschap IV 1 blz. 38. 
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