
GARMT STUIVELING 

KLEINE ODE AAN DE VELE VRUCHTEN 

Naarmate ik ouder word krijg ik steeds meer het gevoel dat vruchten 
menslijker zijn dan bloemen en in ieder geval mij dieper verwant. 
Ik houd van hun haast volmaakte herhaalbaarheid in vorm, in kleur 
de  groengele drupvorm van de peren 
de bleekgele balkvorm van de bananen 
de helgele bolvorm van de pompelmoezen 
de oranje-gele ballonvorm van de jaffa's 
de veel uitbundiger koningsgezinde mandarijnen, wat afgeplat, 
de zachtrode hardrode hoogrode bruinrode appels 
de roodpaarse pruimen  de blauwpaarse druiven 
ze liggen door en over elkaar en toch is er in hun verwarrende 

weelde iets van betrouwbare orde: 
ze zijn wat ze moesten worden, ze zijn zichzelf 
dag aan dag. 

Is die voorkeur in mij misschien een oud stuk fries boerenkarakter 

of een veel ouder atavisme, heugenis aan sacrale vereenzelviging 
dat geen sier duldt zonder nut 

door eten en drinken 
zoals de priester hostie en wijn, al wordt het langzamerhand wel 

moeilijk nog te geloven in het wonder. 
Freud mag het zeggen. 

Maar voor mijzelf erken ik een veel moderner veel democratischer 
oorzaak: 

het dieper dan denken werkzaam bewustzijn dat ik die vele vruchten 
aan vele handen te danken heb 

niet enkel die van de lieve vriendin of vriend die ze mij heeft 
gegeven — die hand ken ik — 

maar die andere hand die onbekende die eerste 
die ze heeft geplukt. 

Ik zou de hand willen zien die mijn bronsrode appel ánders dan 
Sapfo's appel zorgvuldig losbrak 

de boerse hand die vroeg in de lente zijn werk deed toen de Betuwe 
bloeide als éen bruidsboeket 

en laat in de herfst de ooftzwaar overhangende takken keurende 
langs ging 

vrucht voor vrucht. 
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Ik zou de hand willen kennen die de bananen geoogst heeft in de 
plantage 

de bruine van binnen bleek-blanke hand van de onderbetaalde neger 
uit zo'n zuidelijk amerikaans gebied 

die ongeweten voor mij deze rijpe kam onrijp afsneed uit de altijd 
wuivende kruin 

van een palmboom. 

Ik zou willen weten in welke hand zo'n klein en zoet mandarijntje 
even gerust heeft 

de slanke hand kussen van een al te arm jong trots andalusisch 
dorpsmeisje 

bruin van de spaanse zon, bruiner van middeleeuws moors bloed in 
haar voorgeslacht 

(niet over spreken) 

Ik zou willen weten wiens hand mijn saprijke jaffa het eerst in een 
mand heeft gedaan 

de hand voelen van de jonge joodse arbeider in de geurende citrus- 
tuinen van Sharon 

die niet genezend hoeft te vergeten wat een duits concentratiekamp 
was want zijn arm 

draagt geen blauw nummer. 

En de hand die de smetloos purpergrijs overwaasde druiven trouw heeft 
verzorgd 

de behoedzame hand van de kweker in het alzijds met ruiten bedekte 
Westland 

die de krachtloze struik heeft geleid, de groene besjes gekrent, de 
kwetsbare tros beschermd 

tot haar voltooiing. 

Wanneer ik zo kijk naar mijn overdadige mand oranje-geel-groen- 
blauw-paars-rode  vruchten 

en er telkens weer iets van eet 
is het alsof mensen van allerlei landen en talen, van alle wereld- 

delen en rassen 
als goede vrienden even in mijn nabijheid komen 
en ik met een handdruk, een glimlach, een woord soms 
ieder van hen kan zeggen 
hoe ik hen dank. — 
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LIBBE VAN DER WAL 

TE GOED VOOR DEZE WERELD') 

De moeizaam correcte stem van de nieuwslezer vertraagde in verwonde- 
ring en viel toen weg. Smelting keek over zijn bord heen naar de notaris, 
maar die was bezig met zijn aanval op de koningsvleugel en had niets 
gemerkt. Er kwam een kuchje uit de radio en de stem begon dapper op-
nieuw: „Neemt u mij niet kwalijk, ik zal deze zin nog eens lezen. De 
stakers eisen — lagere lonen, het staat er inderdaad, en minder gunstige 
arbeidsvoorwaarden". Smelting glimlachte en draaide bijna plechtig de 
knop om. 
— Als je mij vraagt, zei hij — en iets van triomf klonk door zijn bedeesd-
heid heen — dan is dit het. 
Maar de notaris schaakte. Hij schoof naar voren in zijn stoel en krulde 
zijn onderlip uitdagend om. 
— Dat is allemaal goed en wel, zei hij, en hij wist zelf niet waar het op 
sloeg, maar dan komt ... ja, dat! Alsjeblieft! 
— 0, zei Smelting. Ja, ik dacht even niet aan deze partij ... 
— Als je schaakt, moet je schaken, zei de notaris streng. 
— Ja, zei Smelting, je hebt gelijk. Maar ik was met mijn gedachten bij 
het nieuws. 
De notaris snoof minachtend. 
— Nieuws? Wat voor nieuws? Dat eeuwige gehannes in de vlakte der 
kruiken? 
— Eh ... nee, zei de apotheker, dit was iets anders. 
Hij wou eigenlijk nog wat zeggen. 
— Ik geloof, begon hij voorzichtig, dat dit het begin is van ... 
— Van het eind, zei de notaris, en hij stond meteen op om van een af-
stand het slagveld te overzien. Ja, dat geloof ik ook. Er is niet veel meer 
aan te doen. Je kunt het natuurlijk nog wel even rekken, maar je verliest 
altijd een stuk. 
— Ja, zei Smelting berustend, ik geef het op. 

De secretaris van het vakverbond zette met een vloek de radio af. 
— Dat kan gewoon niet, dat bestáát niet! Ze zijn wel vaak gek tegen-
woordig, maar toch niet zo verdomde gek, zou ik zeggen! 
— Kees, zei zijn vrouw, maak je nou niet dadelijk zo druk. Je weet, wat 
de dokter gezegd heeft. En misschien is het immers niet eens waar! 
— Niet waar?! zei Kees. Hoe niet waar? Wat is nou niet waar? Je kunt 
toch niet aannemen, dat die kerels van het A.N.P. maar zo uit hun nek 
kletsen! Nee, dit is waar, daar kun je donder op zeggen! 't Is niet te gelo-
ven, maar het is waar! Je werkt je de blubber voor die lamzakken, en als 
je eindelijk wat bereikt hebt, is het wéér niet goed, dan gaan ze god-
beteret in staking voor lager loon en beroerder arbeidsvoorwaarden. Ze 

') Fragment van een eerlang bij Leopold te verschijnen roman. 
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moesten maar eens afgejakkerd worden zoals dat in de tijd van mijn va-
der nog heel gewoon was, dat je net genoeg verdiende om niet meteen 
te kreperen. Dan zouden ze nog eens anders piepen! 
De hooggeleerde socioloog stak omslachtig zijn pijp op, dan kon hij er 
straks ook mee gefotografeerd worden. Eigenlijk hadden ze wel iemand 
anders op hem af mogen sturen. Dit was een lief snoetje, maar wat zo'n 
kind nu van een toch belangrijk interview terecht bracht, dat moest je 
maar afwachten. Enfin, hij zou haar wel helpen. 
— Kijkt u eens, zei hij joviaal, ik kan me indenken, dat de mensen daar 
eerst gek tegen aan kijken. Ik wil u wel bekennen, ik was zelf ook ver-
baasd toen ik het hoorde. Ik wist natuurlijk wel, dat het vroeg of laat 
zou komen, maar ik had niet verwacht, dat dit verschijnsel zich zo gauw 
zou voordoen. Ik had mij eerlijk gezegd niet gerealiseerd, dat wat ik dan 
noem het verzadigingspunt al zo dicht bij was. 
Het meisje met de blocnote op haar knieën knikte alsof haar een licht op-
ging, en noteerde dankbaar „verzadigingspunt". Zij had trouwens de 
indruk, dat de grote man dit ook verwachtte. Toen zij het woord resoluut 
onderstreept had, zei ze koket — ze had mooie ogen - 
- Professor, het zal misschien wel heel dom zijn, maar mag ik u vra-
gen... 
— Wat ik precies onder verzadigingspunt versta. Natuurlijk mag u dat 
vragen, dat moet u zelfs! Dat is logisch de vraag, die daar direct op 
volgt, nietwaar, en het is dus ook helemaal niet dom. De kwestie is alleen, 
hoe zal ik u dat nu in een paar woorden ... 
Hij stond op, en trok intensief aan zijn pijp, terwijl hij met zijn hoofd in 
de nek langs de wand met boeken wandelde. 
— Laat ik het proberen, zei hij toen royaal. Kijk, de dingen zijn bijna al-
tijd gecompliceerder dan men denkt. Ik ken de details van dit geval niet, 
helemaal niet. Ik heb er niets meer van gehoord dan dat fameuse radio-
bericht, dat zoals u waarschijnlijk ook weet, prompt tegengesproken is. 
Nu ja, dat kon natuurlijk ook niet anders. 
— Pardon, professor, bedoelt u 	? U hecht geen waarde aan dat de- 
menti? 
— Waarde? 0 maar natuurlijk hecht ik daar wel waarde aan. Maar —
geen geloof! 
Het effect van deze uitspraak stelde hem niet teleur: het lieve kind be-
greep er geen donder van. En ze was waarachtig ook nog onnozel ge-
noeg om dat uit te blaten. Werkelijk allercharmantst! En wat een ogen! 
— Dat begrijp ik niet, professor. 
— Niet? 
De grote man bekeek haar onbehaaglijk lang, en ze kon zich nu wel 
voorstellen, wat ze gehoord had, dat een wat nauw truitje wel hielp, als 
je tentamen moest doen. Maar hij bedacht bijtijds, dat ze van de krant 
was. 
- Nu krijgt u van mij als ouwe rot in het vak een klein lesje. Ja, dat 
wist u waarschijnlijk niet, maar ik ben ook in de journalistiek begonnen. 
En een van de eerste dingen die ik toen geleerd heb, is dit: wat er in 
een dementi staat doet weinig ter zake, dat kun je meestal verwaarlozen, 
en je moet het in elk geval niet te gauw geloven. Maar dat ze het de 
moeite waard gevonden hebben een dementi te geven, dat is belangrijk. 
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En zo is het hier ook. Het vakverbond is natuurlijk dadelijk in het geweer 
gekomen. Hun hele raison d etre stond op het spel, nietwaar? 
Tot zijn voldoening noteerde het meisje raison d etre. 
— Ik zei dus, hoe dit geval zich precies heeft toegedragen, dat weet ik 
niet, en als wetenschappelijk man houd ik er niet van, mij met zekerheid 
uit te laten over dingen, waarvan ik niet zeker bèn. Wat ik nu ga zeggen, 
is dus — een docerend gebaar met de pijp versterkte de nadruk — zuiver 
hypothetisch. Ik zie het zo. Men gaat gewoonlijk uit van de gedachte: 
als wij maar zorgen voor een goed loon en prettige arbeidsvoorwaarden,  
dan kan ons op het gebied van stakingen niets gebeuren. En die rede-
nering is te simplistisch. Kijk, men kan wel voortdurend het loon verho-
gen, en de werktijd verkorten en het arbeidsmilieu, zoals dat tegenwoor-
dig heet, zo plezierig mogelijk maken, maar weet u wat men dan bereikt? 
Hij wachtte, en het meisje had de tact het niet te weten. 
— Het verzadigingspunt! Dat wil dus zeggen: dan is aan al je redelijke 
wensen voldaan, je hebt eigenlijk geen enkele reden meer om eens echt 
lekker te kankeren, en u voelt wel, dat is deprimerend, dat geeft span-
ningen die zich moeten ontladen. Begrijpt u wel, het gevoel van tevre-
den te kunnen zijn slaat dialectisch .5m in ontevredenheid. Er moet dus 
altijd een zekere kankermarge worden gehandhaafd. En dat heeft men 
hier vergeten. Of vergeten is het woord niet, men heeft zich dat eenvou-
dig nooit gerealiseerd. Kankermarge, ja, ik heb er natuurlijk geen be-
zwaar tegen, dat u dat woord noteert, maar dan moet u het wel tussen 
aanhalingstekens zetten, het is een woord van mij, en ik wil niet sugge-
reren, dat deze kleine vondst, als ik het zo mag noemen, ook al als vak-
term is aanvaard. Trouwens, ik zou het wel op prijs stellen, als u mij uw 
artikel nog even ter inzage geeft, voordat u het laat plaatsen. Begrijpt u 
mij goed, u moet dat niet uitleggen als een motie van wantrouwen, ik 
neem direct aan, dat u uw uiterste best zult doen om mijn betoog correct 
weer te geven, maar als er aan je woorden nu eenmaal in brede kring een 
zeker gewicht wordt gehecht — terecht of ten onrechte, dat kunnen we 
buiten beschouwing laten, nietwaar? — dan kun je met de mensen van de 
pers niet voorzichtig genoeg zijn. Nee, u behoeft niet zulke grote ogen 
op te zetten, uw ogen zijn van nature al groot genoeg, het klinkt niet 
aardig, maar u kunt me geloven, het is niet onvriendelijk bedoeld. Maar 
dat wéét u ook wel, of niet? 

Toen hij haar had uitgelaten, was hij tevreden: het had verduiveld weinig 
gescheeld, en als dat telefoontje er niet net op tijd tussen gekomen 
was ... Maar het was beter zo. Gekletst werd er toch al! 

Smelting keek vertederd naar zijn pleegdochter. In haar verontwaardi-
ging zag zij er ng liever uit. 
— En dan zeg jij nog dat die dingen helemaal geen kwaad kunnen! Her- 
man is zijn betrekking toch maar kwijt. Op die manier kunnen we nooit 
trouwen! 
Smelting stond er met een schuldig gezicht bij. 
— Jawel, zei hij, natuurlijk kunnen jullie binnenkort wel trouwen. Toe 
nou, Lieske, niet huilen. Zo erg is het toch niet. Herman vindt heus wel 
iets anders. 
— Ja, dat zei hij zelf ook, maar ik zie dat nog niet. 
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— 0, zei Smelting aarzelig, dus hij deed er zelf nogal ... eh ... opge-
wekt over? 
— Veel tè opgewekt! Dat geeft mij juist zo'n wanhopig onzeker gevoel! 
Anders is hij altijd zo gauw in de put, en nu haalt hij ineens zo iets on-
zinnigs uit, zo maar, alleen omdat hij, zegt hij, eens iets anders wou, en 
als ze hem dan aan de dijk zetten, doet hij nog alsof het een leuk grapje 
is. 't Zal aan mij liggen, maar ik zie er de grap niet van! 
— Eh ... nee, zei Smelting voorzichtig, dat kan ik me wel voorstellen. 
Hij wachtte even voordat hij verder durfde. 
— Maar, als hij nu in het vervolg minder ... minder gauw in de put zit, 
zou dat misschien wel ... prettig zijn. 
— Maar zal hij in het vervolg minder gauw in de put zitten? 
— Ja dat denk ik wel. 
— Maar je wéét het niet! En als ik er aldoor bang voor moet zijn, dat 
Herman het volgende ogenblik weer iets geks gaat doen, dan ... dan 
vind ik dat griezelig! 
— Nee, zei Smelting, zo is het niet. Hij zal niet weer iets geks doen. Dat 
is altijd maar één keer. De verdere werking is heel plezierig. 
— Maar waarom laat je mij die tabletjes dan niet slikken? 
Smelting zuchtte. 't Was moeilijker dan hij verwacht had. 
— In de eerste plaats laat ik niemand tabletjes slikken, dat weet je wel. 
Dokter Stark 
— Onzin, zei Lieske fel. Die ouwe Stark schrijft die dingen alleen voor, 
omdat jij het hem gevraagd hebt. Hij zou ze mij ook wel geven, als jij 
't hem vroeg. 
— Maar waarom zou ik hem dat vragen? Herman was gedeprimeerd. 
Dat heb je zelf toegegeven. En daarom heb ik hem aangeraden naar 
Stark...  
— Dat was helemaal niet nodig geweest. Het zou van zelf overgegaan 
zijn. 
— Misschien, zei Smelting. Maar dat weet je nooit. 
— Dat weet ik wel. Dat kwam ... 
Ze had een kleur gekregen en staarde nu ingespannen naar de figuurtjes 
van het tapijt. Smelting zat heel stil. 
— Nee, zei ze toen, dat kan ik je niet goed uitleggen ... 
— Dan niet, zei Smelting. 
— Ben je nu ... bezeerd? Je moet niet denken ... 
— Nee, zei Smelting, ik denk niet. En ik ben ook niet bezeerd. Heus niet. 
Lieske zat nu voorover, haar ellebogen op de knieën, het rode hoofd ver-
bergend in haar handen. 
— Ik kan 't ook wel vertellen, zei ze plotseling. Hij dacht, dat ik niet 
genoeg van hem hield. 
— 0, zei Smelting, en dat denkt hij nu niet meer? 
— Nee. Nu weet hij wel beter. 
— Juist, zei Smelting. 
Toen hij opstond om naar de apotheek te gaan, zei ze: 
— En die tabletten, mag ik die niet hebben? 
Smelting stond stil. 
— Och, mogen wel, zei hij zonder om te zien. Maar ik heb je liever . . . 
ik bedoel, je hebt ze niet nodig, en voor Herman kunnen ze geen kwaad. 
Hij deed de deur zachtjes dicht. 
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II 

Het kantoor van de farmaceutische fabriek „Epia Pharmaka" imponeerde 
Smelting wel, maar hij had zich dapper over zijn verlegenheid heengezet 
en probeerde de zaak uit te leggen aan de dikke man achter het bureau 

die nog niet overtuigd leek. 
Heel gewoon, beter maken. Net  zoals ik het zeg. Mijn ... eh — hij 

aarzelde en glimlachte even — mijn 'Hèdunon, zo heb ik het voorlopig 
genoemd. máákt de mensen beter. 
Na een kleine pauze voegde hij er nog aan toe: 
— Heus, echt beter! 
	 Ja, beter maken, beter maken, zei de directeur ongeduldig, natuurlijk 

meneer Smelting, al onze preparaten moeten de mensen beter maken, 
daar gaat het niet om, maar bij wat voor klachten zou u dat ... eh ... dat 
goedje van u willen voorschrijven? 
- Klachten, zei Smelting aarzelig, och nee, klagen doen ze eigenlijk 
niet. Tenminste —, nee, meestal weten ze zelf niet eens, dat ze, wat zal 
ik zeggen, niet zo erg goed zijn, begrijpt u wel? En als u nu spreekt over 
voorschrijven ... 
— Juist. Wanneer kan men dat doen? 
Smelting hield zijn hoofd scheef en dacht na. 
— Ja, zei hij toen, dat is een interessante vraag. Mag je iemand iets 
voorschrijven om beter te worden? Aanraden natuurlijk wel, maar voor-
schrijven ... Daar zou ik over moeten denken. 
De directeur die zich liet voorstaan op zijn zelfbeheersing, besloot het 
nog één keer te proberen. Hij boog zich voorover in zijn stoel. 
— Nu moet u eens goed luisteren, zei hij met een priemende wijsvinger. 
U komt hier met een recept, en u wilt dat wij dat preparaat op de markt 
brengen. 
- Heel graag, zei Smelting. 
— Ja, wacht even. Nu zult u mij toch eerst moeten vertellen, welke kwaal 

een geneesmiddel is toch pas nodig, als er een kwaal is. 
- 0 maar die is er, die is er zeker! Als ik mag afgaan op wat ik hoor, 
dan wordt het aldoor erger. Mijn eigen ervaring is natuurlijk maar be-
perkt. Een apotheek in een kleine stad is, denk ik, niet zo'n heel geschikte 
plaats om er achter te komen, wat er allemaal in de wereld omgaat. En 
misschien ben ik daar zelf ook de man niet voor. Mijn vrouw zei al-
tijd.  

Hij kwam niet verder. De directeur zag rood, toen hij ingreep. 
— Alstublieft, meneer Smelting, vertelt u mij nu niet, wat uw vrouw altijd 
zei. Laten we in 's hemelsnaam bij de zaak blijven! Die ziekte, die volgens 
u aldoor erger wordt ... Ja, wat wou u zeggen? 
— Nee, neemt u mij niet kwalijk, 't is niet erg belangrijk. Maar het valt 
me op, dat u ook over een „ziekte-  praat. 
— Ja, wat is daar opvallend aan? 
— Nee, begrijpt u mij goed, ik ben het volkomen met u eens. Alleen de 
meeste mensen  zien het nog niet zo. 
- Ik begrijp u niet. Wat zien ze niet zo? 
— Ze denken niet, die man is ziek en we moeten proberen daar wat aan 
te doen, ze zeggen dadelijk, het is een schurk en dan nemen ze hem dat 
kwalijk. Maar als je het eenmaal als een ziekte beschouwt, dan ... 
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- Wacht even, meneer Smelting. U zegt „als je het eenmaal als een 
ziekte beschouwt". Wat bedoelt u met dat „het"? 
- „Het"? zei Smelting verwilderd. 0, het feit natuurlijk, dat ze niet zo 
goed zijn. 
— Dus dat het schurken zijn. 
— Nou ja, meneer Banjert, zei Smelting met zijn ontwapenende glim-
lach, wat is een schurk ... ? 
— Nee, nee, zei Banjert haastig, laten we daar vooral niet op ingaan. 
Ik begrijp dus goed, uw middel is in staat de mensen ... 
— Beter te maken. 
— En dan bedoelt u: betere mensen van hen te maken. 
- Ja, zei de apotheker, ik dacht dat ik dat ook gezegd had. 
— Jawel, zeker, dat hebt u ook, natuurlijk, maar ... eh ... 
Hij moest zijn keel schrapen en behoefde de zin dus niet af te maken. 
— Juist, zei hij toen. 
Hij zette zijn vingertoppen tegen elkaar om zijn volgende vraag vooral 
scherp te stellen. 
— En wat is dan volgens u precies de werking van dat ... hoe zei u ook 

	

weer? Hèdunon 	? 
— Hèdunon graag, zei Smelting bescheiden, met de klemtoon op du. 
Wel, ziet u, het doet wat de naam al zegt, het verzoet, het maakt wat 
zachter ... 
Banjert knikte omdat hij het nu begreep. 
— Het is dus wat wij zouden noemen een licht sedativum, het kalmeert. 
— Nee, zei Smelting verschrikt, het kalmeert helemaal niet! Integendeel, 
het werkt eerder als een tonicum, het is heel opwekkend! 
— Maar dan is het waarschijnlijk niet onschadelijk, zei Banjert streng. 
— 0 ja, volkomen onschadelijk. 
Smelting haalde een papier uit zijn binnenzak. 
— Als u het goed vindt, ik heb het hier op schrift. Ik heb dit zelf niet 
opgesteld, ik kan niet zo makkelijk mijn woorden vinden, maar ik heb het 
eerst uitvoerig besproken met dokter Stark, dat is een vriend van mij, 
en toen hebben wij het samen uitgelegd aan een vriend van mijn dochter, 
die schrijft, tenminste hij is in de journalistiek. En die heeft dit geschre-
ven. Stark vindt dat het heel goed geworden is, het lijkt mij af en toe wat 
te mooi, maar toch niet onjuist. En er staat wel ongeveer alles in, wat 
er in zou moeten staan. Mag ik het u voorlezen? Het is niet zo lang. Of 

	

wilt u liever zelf 	? 
— Leest u maar, zei Banjert grootmoedig. De kleine apotheker hield het 
papier met twee handen dicht bij zijn gezicht, en las zijn tekst een 
beetje kleurloos voor, met een zachte, maar duidelijke stem: 
— Hèdunon is een voor de gezondheid volkomen onschadelijk prepa-
raat, dat de sensibiliteit verhoogt, en daardoor het leven rijker en kleuri-
ger maakt. Ja, hier stond eerst „oneindig veel rijker", maar dat leek me 
wat overdreven. Oneindig is zo heel erg veel, vindt u niet? 
— Gaat u maar verder, zei Banjert. 
— Na korte tijd (gewoonlijk reeds na vijf dagen) bemerkt de gebruiker 
van Hèdunon, dat zijn kijk op leven en wereld een verandering onder-
gaat: het is alsof de verdrietelijkheden van het leven minder vat op hem 
hebben, en de neerslachtigheid die hem vroeger na teleurstellingen placht 
te overvallen, blijft achterwege. Hoe wordt deze ommekeer te weeg ge- 
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bracht? Het ligt voor de hand te veronderstellen dat Hèdunon een soort-
gelijke werking heeft als alcohol en andere narcotica, dat het m.a.w. het 
oordeelsvermogen van de gebruiker verzwakt, en hem de werkelijkheid 
als door een nevel en dus minder hard en minder scherp doet zien. Dit 
nu is  geenszins het geval. Hèdunon vermindert de kritische vermogens 
niet, integendeel het blijkt deze te versterken en vooral te verfijnen. De 
moderne mens die door een overvloed van grove prikkels is afgestompt, 
wordt opnieuw  ontvankelijk voor die fijnere nuances in zijn ervaringen 
die tevoren onopgemerkt moesten blijven. De kleine genietingen van het 
leven krijgen voor hem een nieuwe, nooit vermoede betekenis, en hij put 
een  diepere vreugde uit de geur van een bloem, het zingen van een vogel, 
het lachen van een kind, en de kus van de geliefde. 
Smelting liet het papier zakken en glimlachte verlegen. 
- Ja, u begrijpt wel, dit heb ik niet zo bedacht. Ik heb alleen zo'n beetje 
aangegeven ... 
— Ik begrijp het, zei Banjert, ik begrijp het volkomen! De grote lijn, niet- 
waar, is van u, en u hebt het aan uw medewerker overgelaten er een 
aardig verhaaltje van te maken. 
- Eh ... ja. zei Smelting, dat wil zeggen, eigenlijk niet een verhaaltje 
Ik zou het nooit zo gezegd hebben, die diepe vreugde en die kus van de 
geliefde en zo, dat is mij wat te ... , dat ligt mij niet zo goed. Maar u 
moet vooral niet denken, dat dit zo maar wat mooie woorden zijn. Wat 
hier staat, is geloof ik wel waar. 
— 0 ja? zei Banjert opgewekt. Wel, ik zou zeggen, des te beter. Dat is 
alles? 
- Nee, nog niet. Maar als het u verveelt ... 
- Nee, nee, leest u gerust verder, bijzonder interessant! Het is toch 
zeker niet zo lang meer? 
- Nee, nog een klein stukje. 
En Smelting las: 
— Met deze verrijking  van zijn ervaring gaat gepaard een stimulering 
der fantasie,  waardoor hij zich niet alleen gemakkelijker kan verplaatsen 
in de gedachten en gevoelens van zijn medemensen, maar ook gaat besef-
fen, dat hij aan zijn eigen wensen en verlangens slechts een beperkte be-
tekenis mag toekennen. De doorbreking van de kleine kring, waarin ieder 
mens zit opgesloten, leidt tot een hem zelf en anderen verrassende ver-
betering van zijn houding en gedrag. Deze innerlijke bevrijding kondigt 
zich gewoonlijk aan door een plotseling optredende afwijking van het 
normale gedragspatroon, het zogenaamde aprosdokèton-effect 
— Het wat?! vroeg Banjert scherp. 
- Ja, zei Smelting, u zult wel gelijk hebben. Herman heeft zelf ook ge- 
zegd, dit gedeelte is nog niet uit de verf. Zo noemen ze dat blijkbaar. Het 
kan nog wat duidelijker ... 
_ Ja dat zou ik ook zeggen! Wat is dat voor aprodo ... wat zei u ook 
weer? 
- Aprosdokèton. Grieks, ziet u, voor onverwachts. 
— Grieks?! zei Banjert met een vies gezicht. Waarom in Godsnaam 
Grieks? 
- Maar, zei Smelting verbaasd, ik dacht dat u dat juist ... uw eigen 
fabriek heet toch ook èpia pharmaka. 
— Wat heeft dat ermee te maken? 0, denkt u dat dat ook Grieks is? 
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De apotheker keek Banjert verwilderd aan. Hij slikte voordat hij iets zei. 
— Maar natuurlijk, u wilt toch niet zeggen 	, èpia pharmaka, zachte 
middelen, u weet toch wel ... 
— Dat dat Grieks is? Nee meneer Smelting, dat is het niet. U moet ook 
niet èpia zeggen, het is épia. De compagnon van mijn grootvader heeft 
de naam bedacht. En weet u hoe hij eraan gekomen is? Zijn vrouw heette 
Esther Polak en hij zelf Isaac Abrahams. Begrijpt u? De beginletters aan 
elkaar geplakt: épia. Daar komt geen Grieks aan te pas! 
— Maar, zei Smelting, ik denk toch ... Hij zou die letters niet zo aan 
elkaar geplakt hebben, als hij niet geweten had, dat wat er dan uitkwam, 
iets betekende in het Grieks. Of denkt u 	? 
— Nee, zei Banjert kort. Ik denk daar helemaal niet over. Ik weet er 
niets van. Ik weet niet eens of de man Grieks kende. In elk geval, ik ken 
het niet, en ik ben er toch ook gekomen! 
— Gekomen? zei Smelting vaag. 0, u bedoelt ... ja natuurlijk. 
Hij glimlachte als om zich te verontschuldigen. 
— Dat is dan eigenlijk een misverstand. Ik heb uw fabriek juist gekozen, 
omdat ik dacht dat u er net als ik bijzonder veel voor voelde. Voor het 
Grieks, bedoel ik. Ik had ouwe talen willen studeren, ziet u, maar mijn 
orde ... ze dachten, dat ik daar moeite mee zou hebben, en toen ben ik 
farmaceut geworden. 
— Juist, zei Banjert, en ik geloof dat u dat nu ook moet blijven. Ik bedoel. 
u neemt mij niet kwalijk, dat ik het zo plompverloren zeg, maar als ik u 
uw gang laat gaan, dan dwaalt u elk ogenblik af, en dan zitten we hier 
morgenochtend nog. Dus ik wil graag alleen met de farmaceut spreken. 
Smelting knikte. 
— Ja meneer Banjert, zei hij nederig, u hebt gelijk: mijn ouwe fout. Mijn 
vrouw heeft mij ook zo vaak — nee, eigenlijk niet verweten, maar zei 
heeft er toch wel meermalen op gewezen, dat ik zo weinig zakelijk . . . 
Banjerts gesnuif waarschuwde Smelting en hij begon haastig de ver-
keerde indruk weg te werken. 
— Nee, nu niet, dat moet u niet denken. Dit hoort er echt bij. Na de 
kuur met Hèdunon heeft ze 't nooit meer gezegd. Dat vond ik juist zo 
merkwaardig, begrijpt u wel? 
— Nnnee, zei Banjert, tenminste ... ik weet niet zeker, of ik u goed be- 
grijp. Bedoelt u, dat u uw preparaat geprobeerd hebt op ... ? 
Smelting zal al te knikken. 
— Ja, ja, op mijn vrouw! In overleg met dokter Stark natuurlijk. En ik 
wou dat ik er eerder mee begonnen was. Maar ik wist toen nog helemaal 
niet ... , ik heb toen eigenlijk pas de uitwerking ontdekt. Ik had het haar 
gegeven, omdat ik ... nee, u moet vooral niet denken, dat ik proberen 
wou haar beter te maken. Dat hoefde niet, ze was goed genoeg. Eigen-
lijk was ze heel lief. Nee, ik had hoop dat ze er wat opgewekter van 
zou worden, ze was soms een beetje ... ja, wat zal ik zeggen? Humeurig 
is het woord niet, maar ze nam de dingen nogal zwaar, ziet u, ze was 
aan de tobberige kant en vooral de fleur — die was eraf. Ze had het 
met mij denk ik ook niet erg getroffen. Ik schijn een gebrek aan eerzucht 
te hebben. Ik zelf heb daar geen last van, maar voor mijn vrouw moet het 
soms heel vervelend geweest zijn ... Maar door Hèdunon is ze toen ge-
weldig opgeknapt. Ze had ineens weer veel meer plezier in het leven. 
We hebben er een heel prettig laatste jaar door gehad. 
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Smelting glimlachte in vertederde herinnering. 
— Hoe bedoelt u „laatste jaar"? 
— Mijn vrouw is dood, zei Smelting. 
Banjert keek hem ontzet aan. 
- Dóód?! zei hij toen met een dramatisch accent. En u zei toch, dat het 
volkomen onschadelijk was! 
— Jaja, dat is het ook! 0, u denkt ... nee, het was een ongeluk. Had 
niets te maken met Hèdunon. De auto is in het kanaal gereden. 
— Reed mevrouw zelf? vroeg Banjert vlug. 
— Nee, ze reed nooit. Ze was met een vriendin naar de schouwburg 
geweest. een balletvoorstelling. Daa rhield ze van en ik eigenlijk niet ... 
Banjert was nog niet helemaal gerust. 
— En die vriendin ... , zei hij voorzichtig. 
— Ja, zei Smelting, ook dood. 
— Ach... 
Voor het ogenblik wist hij ook niets beters. 

III 

Het begin van het bezoek was moeilijk geweest. De ouwe dokter Stark 
was zelf met hun kaartjes in de vestibule gekomen om de heren die be-
weerden een afspraak met hem gemaakt te hebben, te komen vertellen, 
dat hij zich daar helemaal niets van herinnerde. Banjert was heel beleefd 
gebleven,  had uiteengezet dat hij het zo bijzonder op prijs stelde, dat 
dokter Stark hem even had willen ontvangen, maar natuurlijk als het niet 
convenieerde ... 
— Dus, zei Stark, ik heb goed begrepen: 1.1 probeert mij niet iets te ver-
kopen en het is ook niet voor het een of ander verrekt goed doel. 
Pas toen Banjert hierop een bevredigend antwoord had gegeven, moesten 
ze dan maar even binnenkomen. Bepaald vriendelijk was de ouwe medi-
cus toen nog niet, maar nu hij wat gedronken had — de heren had hij 
ook op bijna dreigende toon een glas wijn geoffreerd — nu bleek hij dan 
toch wel bereid om te zeggen, wat hij er van dacht. Hij klopte omslachtig 
de as van zijn vest, keek even nijdig naar zijn sigaar die uitgegaan was, 
en richtte zich toen plotseling tot de secondant van Banjert. 
- U bent zeker nog heel erg jong, collega, of niet? 
De fabrieksarts met het blonde snorretje in het bolle gezicht kreeg een 
kleur. 
— Negen en twintig. Vindt u dat ik er zo jong uit zie? 
Stark bekeek hem nog eens van onder zijn borstelige wenkbrauwen. 
- Nee. dat niet, u begint waarachtig al wat kaal te worden. Nee, de 
vraag. Die kan alleen komen van een medicus, die nog geen ervaring 
heeft. „Niet schadelijk" — ja, wanneer kunnen we vaststellen, dat een 
middel niet schadelijk is? Als we er tien jaar mee gewerkt hebben? Of 
pas na vijf en twintig jaar? Onzin, na vijftig jaar weten we 't nog niet! 
Ik heb met dat spul van Smelting nu bijna twee jaar zo'n beetje geëxpe-
rimenteerd, heel erg piano aan natuurlijk en wat ik ervan gezien heb, ja 
dat is, mag ik wel zeggen, gunstig. Maar ben ik er nou van overtuigd, 
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dat dat goedje volkomen onschadelijk is? Nee, geen sprake van. Als ik 
daar zonder meer ja op zei, dan zou ik een heel stuk stommer moeten 
wezen dan ik ben. Mag ik u nog eens inschenken, meneer Banjert? U ook 
niet, collega? Het zal niet in uw bedoeling liggen maar mijn kwantum 
wordt er alleen maar groter van. 
Ze zwegen alle drie in een bijna plechtige stilte, terwijl hij zichzelf in-
schonk. Plotseling liet hij het midden van de fles los, ving hem bij de hals 
weer op en zette hem naast zich op de grond. Hij had een onderzoekende 
blik voor zijn gasten. 
— Een verraderlijk kunstje, hè? Dat leer je niet van vandaag op morgen! 
Ik weet, wat u denkt: die ouwe man is aan de drank. Ja, daar is wel iets 
van waar. En nou besluit ik op een goeie dag, ik ga daar wat aan doen, 
ik neem een ontwenningspilletje of zo iets. Is dat dan „volkomen onscha-
delijk"? Voor mijn corpus waarschijnlijk wel: misschien leef ik wel wat 
langer als ik met een boog om de alcohol heenloop. Maar voor mijn hu-
meur kan het wel verdomd schadelijk zijn. Want waarom drink ik? Als 
ik het precies wist, zou ik het u nog niet vertellen, maar in elk geval als 
het is, omdat mij iets dwars zit, dan zit dat mij na die pil nog dwars. En 
het is dus best mogelijk, dat ik eenvoudig ongenietbaar word voor mijn 
omgeving. Zo'n huisartsenpraktijk — och, dat stukje medische weten-
schap dat daar bij te pas komt, moet je niet overschatten. Wat je vóór 
alles nodig hebt, dat is belangstelling, of tenminste iets, dat daarop lijkt. 
Je moet met een geïnteresseerd hoofd kunnen luisteren. Stel u voor dat 
zo'n ouwe dame mij haarfijn zit uit te leggen, waar ze allemaal last van 
heeft, en dat ik dan zeg: jezus, mens, verveel me niet zo godsluizig. Be-
grijpt u wel, dat denk ik vaak genoeg, maar ik kan het niet zeggen! 
Dus „volkomen onschadelijk" — ik vind dat een griezelige term. Je moet 
je wel drie keer bedenken voor je hem gebruikt. En zo is het ook met dat 
spul van die goede Smelting. 
Hij dronk zijn glas leeg en Banjert meende van deze gelegenheid gebruik 
te moeten maken: 
— Maar als ik nu goed begrepen heb, dokter Stark 
— Pardon, zei Stark met een gebiedend gebaar, pardon, meneer Banjert, 
u hebt mij naar mijn zienswijze gevraagd, nietwaar, u zult nu ook wel zo 
goed willen zijn even te luisteren. 
— Natuurlijk, zei Banjert gehoorzaam. 
Stark schonk zich nog eens in, dronk langzaam uit en vulde opnieuw 
zijn glas. 
— Ik heb Smelting gewaarschuwd, zei hij toen. Ik heb gezegd: Koos, 
wees voorzichtig, weet wat je doet. Natuurlijk een onzinnige opmerking, 
want dat weet je praktisch nooit, maar daar hebben we 't nou niet over. 
Ik heb gezegd, jij wilt de mensen nou beter maken, maar zijn die mensen 
er wel mee gediend, als je ze beter maakt? Ik zal u één voorbeeld geven: 
Gerrit. Gerrit is de loopjongen van Smelting, en hij wast mijn auto en 
zo nog een paar, en hij stookt de verwarming in het dameshuis hier aan 
de overkant, en hij knapt nog wat van die klusjes op. Geen ongeschikte 
jongen, een beetje nozemachtig, maar dat kun je verwachten. Nou haalt 
Smelting het in zijn hoofd, die jongen op Hèdunon te trakteren. Nou, ik 
geef u te raden, wat er gebeurt. Binnen een week had hij zijn haar al la-
ten knippen! 
— Zijn haar? zei Banjert. Ik zie het verband niet helemaal ... 
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— Wat, zei Stark, u hebt toch zeker wel gehoord van het vermaarde 
aprosdokèton-effect? 
Hij lachte geluidloos met zijn hoofd achterover voor hij verder ging. 
— Ach ja, die vrijer van Lieske was al zo trots op wat hij bedacht had: 
„een plotseling optredende afwijking van het normale gedragspatroon". 
Vooral dat patroon, dat vond hij zelf erg mooi, geloof ik. Maar Smelting 
wou er natuurlijk een griekse naam voor hebben. Aprosdokèton! Ik heb 
het opgezocht in mijn ouwe woordenboek, en het stond er verdomd nog 
in ook! Goed, bij Gerrit draaide dat dus uit op haarknippen. Dat moet 
hem aan zijn hart gegaan zijn! Hij had van die prachtige gefriseerde lok-
ken met een scheiding tot achter in zijn nek. 't Was echt zonde! 
— Maar, zei Banjert, dat is toch waarschijnlijk niet de enige verandering 
gebleven? 
— Nee, het ergste komt nog. Dat wou ik juist zeggen. Het is een heel 
andere jongen geworden. Hij heeft zijn brommer verkocht, hij eet zo goed 
als geen frieten meer, twee papieren rijksdaalders die hij uit de keuken 
van het dameshuis gegapt had, heeft hij teruggebracht met een briefje er 
bij dat hij er spijt van had, en zijn verkering is uit. Gerrit was zo sloom 
geworden, heeft dat grietje aan mijn huishoudster verteld, als zij zelf zei, 
dat het geen kwaad kon, durfde hij waarachtig nog niet! En de klandizie 
van het dameshuis is hij ook kwijt: dat kreng van een directrice kan al-
leen strikt betrouwbare personen gebruiken! Nou ziet u, de jongen is dan 
misschien beter  geworden, maar plezier beleeft hij er niet van! 0 nee! 
Stark ging een nieuwe fles halen en de jonge medicus begreep dat er nu 
wat van hem verwacht werd. Banjert knikte hem toe, en toen Stark weer 
in zijn stoel zat, stak hij dadelijk van wal. Zijn stem trilde, want het was 
heel belangrijk, dat het goed gezegd werd, maar hij moest natuurlijk niet 
te scherp worden. 
— Dat vind ik toch wel heel merkwaardig, dokter Stark. 
Stark hield zijn hoofd scheef en bekeek hem met verbaasde belangstel-
ling. 
— Ja? Vertelt u eens, collega, wat vindt u zo merkwaardig? 
De collega had een gevoel alsof hij van de hoge plank moest duiken, 
maar hij deed het: 
— Ik bedoel, wat u zegt ... ik mis daar iets in. Er zijn mensen, zij zullen 
er ook wel altijd geweest zijn, voor wie het er niet in de eerste plaats om 
gaat, of zij wel plezier zullen beleven van wat ze doen. U vindt zulke 
mensen blijkbaar alleen maar beklagenswaardig. Ik niet, ik ... 
— Ik ook niet, zei Stark. 
— Pardon, dan heb ik u waarschijnlijk niet goed begrepen, ik dacht ... 
ja, meneer Banjert, u toch ook? 
- Ja, zei Banjert, ik ben het met dokter Onger eens. Wanneer u ook 
vindt, dat er meer zulke mensen moesten zijn, dan begrijp ik niet, wat u 
tegen Hèdunon kunt hebben. 
— U moet toch toegeven, zei Onger met nieuwe moed, als alle mensen 
goed waren ... 
— Natuurlijk, zei Stark, 	waar' de aard een paradijs", prachtig! 
Maar wat volgt daaruit? Wat hebben we daar aan voor ons wondermid-
del? 
Onger keek Banjert aan. Begreep de ouwe man het niet, of wou hij het 
niet begrijpen? 
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— Maar dat spreekt toch vanzelf! 
Stark glimlachte. 
— 't Spijt me, voor mij niet. 
— Wel, ik zou zeggen, als Hèdunon de mensen werkelijk beter maakt, 
dan is dat een zegen voor de mensheid! 
Stark knikte een paar maal. 
— Ja, zei hij toen langzaam. en hij had zijn ogen nu bijna helemaal dicht, 
ik dacht wel, dat u dat zou zeggen. Dat zou Barend, dat was mijn jon-
gen, ook gezegd hebben. Die zou het met u eens geweest zijn. 
Hij zat een ogenblik stil te roken voor hij verder ging. 
— Daarom hoor ik dit geluid ook graag. Maar, ik zet er wel een vraag-
teken bij. Ik zeg niet, dat uw opvatting onjuist is, maar of hij juist is, —
ik wéét het niet. Als alle mensen goed waren ... maar in dat „alle-, 
daar zit de moeilijkheid. Als wij van Hèdunon een volksvoedsel konden 
maken, zodat we met z'n allen beter zouden worden, dan zou ik er glad 
voor zijn. Maar we kunnen maar een klein percentage van de bevolking 
bedienen, en wat de gevolgen daarvan zullen zijn, dat durf ik niet te 
voorspellen. 
— Maar, zei Banjert, hebt u bepaalde kwade gevolgen op het oog, of is 
de mogelijkheid, dat die gevolgen onaangenaam of bedenkelijk zullen zijn. 
zuiver theoretisch? 
Stark leek nog na te denken over zijn antwoord, toen Onger een nieuwe 
vraag lanceerde: 
— En als we nu Hèdunon bijvoorbeeld door het brood konden bakken? 
Dan zou uw bezwaar tegen het privilege van een beperkte groep wegval-
len, of niet? 
— Ik wou ook wel iets vragen, zei Stark. 
Hij beet het puntje van een nieuwe sigaar af, en stak die omslachtig aan. 
Toen hij weer achterover in zijn stoel zat, zei hij plotseling: 
— Wordt dat Hèdunon duur? 
— Wel, zei Banjert, ik zou het wel zo goedkoop mogelijk willen houden. 
— Zo goedkoop mogelijk is volgens mijn ervaring nog altijd verrekte 
duur. 
Banjert werd rood. 
— Dan is uw ervaring blijkbaar beperkt. Wij plegen heel scherp te cal-
culeren. 
— Dat neem ik aan, meneer Banjert, zei Stark verzoenend, dat neem ik 
direct aan. Maar als u nu zo scherp calculeert, ik bedoel niet gewoon 
scherp, maar werkelijk echt héél scherp, dan kost het aanmaken van die 
tabletten toch zo goed als niets! Want wat zit er in? Dat houdt geloof 
ik wel zowat op met gras en boterbloemen. Dat kan de rekening toch 
niet maken. 
— Er zitten nog wel een paar ingrediënten in, zei Banjert effen, maar u 
hebt gelijk: de grondstoffen zijn op zichzelf niet duur. Daar staat tegen-
over dat de bewerking buitengewoon veel zorg vereist en dus nogal 
kostbaar wordt. En dan hebben we natuurlijk onze vaste lasten. 
— Vaste lasten?, zei Stark, alsof hij van zo iets nog nooit gehoord had. 
Wat verstaat u daar precies onder, meneer Banjert? 
Banjert zag hem wantrouwig aan: was die ouwe verzopen  medicus bezig 
hem in de maling te nemen? 
— Ik bedoel onze gebouwen, onze machinerieën, ons fabriekspersoneel, 
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onze artsen-bezoekers, ons laboratorium ... 
Stark leek geweldig geïmponeerd. 
— Alstublieft! Tjonge, ja, dat zal wat kosten! En moet dat allemaal ver- 
werkt worden in uw ... calculeerderij? Heet het zo? 
— Calculatie, zei Banjert. Wij zullen u niet langer ophouden, dokter 
Stark. 
— Een ogenblik, er was meen ik nog iets dat ik had willen vragen, maar 
mijn geheugen ... Even teruggaan: o ja calculatie, aardig woord ... 
juist, ik heb het! Smeltings honorarium moet daar zeker ook in betrokken 
worden. Maar die is, denk ik heel bescheiden in zijn eisen, of niet? 
- Eh ... ja, zei Banjert en toen aarzelde hij net iets te lang, zodat On-
gers bewondering kon losbarsten: 
— Die wil er geen cent aan verdienen! 
Stark zat ineens recht. 
— Wat vertelt u mij nou? Geen cent aan — en hoe komt dat, denkt u? 
Onger had een bestraffende blik opgevangen en zweeg. 
— Persoonlijke redenen, zei Banjert, daar staan wij buiten. 
— Buiten?! zei Stark, en zijn stem sloeg over. Om de bliksem niet, daar 
zit u midden in! Dat bedoel ik juist! Smelting is natuurlijk altijd een goed-
zak geweest, maar Hèdunon heeft hem helemaal onmogelijk gemaakt. 
Nou ziet u zelf: tegen de lui die minder last van scrupules hebben, kan 
hij zich eenvoudig niet handhaven. Hij laat zich gewoon uitbuiten! 
Banjert stond op. Zijn gezicht was gevaarlijk rood. 
— Wilt u daarmee zeggen, dat wij ... 
— Ja, meneer Banjert, zei Stark voldaan, ja, dat is nou precies wat ik 
zeggen wil. Als u Hèdunon „zo goedkoop mogelijk" maakt, dan maak ik 
me sterk, dat u dat op kosten van Smelting doet. U laat zelf geen cent 
van uw winst vallen! 
— In de eerste plaats kan ik meneer Smelting geen honorarium opdrin- 
gen, en bovendien moet ik rekening houden met mijn aandeelhouders. 
Maar desondanks ... 
Hij kwam niet verder: Stark kletste zijn grote handen als in verrukking 
in elkaar. 
— Verdomd! Daar mag u die aandeelhouders wel verbazend dankbaar 
voor zijn, dat zij u aan zo'n dot van een uitvlucht helpen! Kom nou, 
meneer Banjert, laten we mekaar nou alsjeblieft geen mietje noemen. Als 
er geen aandeelhouders waren, dan zou u er immers nog geen ogenblik 
aan denken Smeltings voorbeeld te volgen. Zo bent u niet. En ik wil er 
wel dadelijk bij zeggen: ik ook niet. 
Onger keek gespannen toe: wat zou de directeur daarop zeggen? Voor 
zijn bloeddruk was dit gesprek niet al te best. 
- Ik laat het graag aan u over te vertellen, hoe u zelf bent, maar zolang 
u mij helemaal niet kent, u ziet mij notabene vanavond voor het eerst, 
lijkt uw pretentie te weten, hoe ik ben - 
— Goed, goed, zei Stark, in theorie hebt u gelijk, maar u weet zelf 
wel... 
— U kunt mij laten uitspreken. schreeuwde Banjert nu goed kwaad. In 
de praktijk heb ik ook gelijk. Ik ben bereid de verspreiding van dit middel 
te stimuleren  door laten we zeggen twee honderd duizend tubetjes van 
twintig tabletten gratis te distribueren onder de artsen. Wat zegt u daar-
van? 
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Stark had een spottend glimlachje. 
— Zo, zo, zei hij ernstig, dat is dan een dure reclame. 
— Dat is het niet! 
— Niet duur, bedoelt u? 
— Ik bedoel: geen reclame! En dat weet u ook bliksems goed, dat ik dat 
bedoel! 
Banjert liep driftig naar de onderzoekstoel, bleef daar met zijn rug naar 
de kamer staan, en trachtte zich te beheersen. Onger trachtte Starks 
aandacht te trekken en hem duidelijk te maken, dat hij op deze wijze 
niet door moest gaan. Stark knikte: maak u niet ongerust. 
— Ja, zei hij toen bijna klagelijk, nou bent u kwaad ... 
— Dat ben ik inderdaad, zei Banjert. 
— Ik geef toe, ik heb u ook wel een beetje getreiterd. Misschien niet aar-
dig van me, maar dat ging zo vanzelf. Het spijt me, het spijt me echt. 
Maar om nou zo kwaad te worden ... daar hebt u toch eigenlijk niet zo 
veel reden voor. 
— U zegt, dat ik geen last heb van scrupules. Meneer Smelting is blijk-
baar de enige, die in staat is onbaatzuchtig te handelen, ik in elk geval 
niet! En dat vindt u geen reden! 
Stark boog zich voorover om met meer nadruk te spreken: 
— Meneer Banjert, dat heb ik niet gezegd. Natuurlijk bent u daar wel 
toe in staat. Dat ben ik zelf af en toe ook. Ik zeg niet, dat wij schoften 
zijn, ik zeg alleen — en dat is dacht ik geen belediging — dat wij niet 
van hetzelfde kaliber zijn als Smelting. Het verschil, dáár gaat het om. 
En dat zit niet in het feit, dat hij onbaatzuchtig kan handelen en wij niet. 
Nee, hij kan het eenvoudig niet anders, en eerlijk is eerlijk, wij wel. Be-
grijpt u? 
— Nee, zei Banjert onverzoenlijk, ik begrijp het niet. Wat geeft u het 
recht om zonder meer aan te nemen, dat dat aanbod van mij niets anders 
kan zijn dan een reclame-stunt? 
— Ja, zei Stark, die slag is voor u, helemaal. Dat heb ik gedaan — ja u 
had mij toen tegen mijn haar opgestreken met die aandeelhouders, maar 
u hebt gelijk, ik had mijn cynische bek moeten houden, ik had niet het 
minste recht om dat zo uit te leggen. Toe, gaat u nog even zitten! 
— Dank u, zei Banjert. Ik geloof dat wij nu beter een eind kunnen ma-
ken aan deze bespreking. 
— Maar dit is zo'n verschrikkelijk onbevredigend  eind. 
— Dat ben ik met u eens, maar ik geloof niet dat de schuld bij mij ligt. 
Stark zuchtte berouwvol. 
— Ik weet het, ik weet het. Mea culpa, mea maxima culpa. Zo'n gesprek 
loopt je dan uit de hand, je wordt door een kleinigheid geïrriteerd en 
voordat je het weet, ga je verkeerde dingen  zeggen, en daar heb je dan 
later spijt van. Toen Barend indertijd bij het verzet ging, — nee daar 
moet ik niet over praten, heeft ook niemand iets mee te maken. 
Hij zat even stil voor zich uit te kijken en dronk toen zijn glas leeg. 
— Gaat u nog even zitten, dan kan ik u vertellen, wat ik op mijn hart heb 
over Hèdunon. Want daar kwam u toch voor. 
Banjert was zo vriendelijk weer plaats te nemen, en zijn stem was niet 
eens al te ironisch, toen hij zei: 
— Inderdaad, daar kwamen wij voor. 
Stark schonk zich nog eens in en zat toen met het glas in zijn hand. 
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Direct toen de burgemeester opstond, had dominee de Vreede zijn bril 
afgezet, en nu kon hij dus zonder dat het opviel zijn hand over zijn tril- 
lende kaken halen: hij moèst luisteren. Hij kon trouwens dat hele verhaal 
wel dromen: de vraag, of de tegenwoordige jeugd met geheel nieuwe pro-
blemen werd geconfronteerd, en zo ja, met welke, en wat dan in dezen 
de taak van de gemeentelijke overheid ... Maar wat een vervelende 
stem en helemaal geen voordracht! Op de kansel zou de man stellig mis-
lukt zijn. Waarom die commissie nu met alle geweld op de vroege zater-
dagmiddag moest worden geïnstalleerd, was hem werkelijk niet duide-
lijk! Stark had hem geadviseerd geregeld een poosje te rusten, en hij had 
er dan ook over gedacht te laten weten, dat het uur hem niet conve-
nieerde, maar dan gingen ze maar weer kletsen over zijn gezondheid. Dat 
hadden ze in de eerste tijd na Emma's dood ook gedaan, hij moest er 
ook wel bar slecht hebben uitgezien, tenminste dat was hem toen tot ver-
velens toe verteld. Dat gesukkel met die prullen van huishoudsters, waar-
van hij er binnen een jaar een heel rijtje had afgewerkt, was natuurlijk 
ook meer dan ergerlijk geweest, en de blikken die hij af en toe van zijn 
gemeenteleden ontving, had hij verbazend irriterend gevonden. Niks dan 
bezorgdheid, zei Marleen, en dat zou ook wel zo zijn, maar hij hield daar 
niet van! En hij zou niet graag willen, dat dat gezanik weer begon. Bo-
vendien, hij voelde zich goed, heel goed zelfs, er mankeerde hem eigenlijk 
ook niets, had Stark gezegd. Als Marleen er niet zo op aangedrongen 
had, was hij helemaal niet naar de man toegegaan, echte klachten had 
hij praktisch niet. Een beetje gedeprimeerd zo nu en dan, soms misschien 
wat prikkelbaar, nou ja, daarvoor had hij dan die tabletjes gekregen. en 
Marleen zorgde er wel voor dat hij ze ook werkelijk innam. „Dokter 
Stark heeft gezegd, dominee ..." Alsof alles wat Stark zei . 	Eigen-
lijk een tamelijk ruw heer. Maar hij had de naam een goed medicus te 
zijn. Hij geloofde waarschijnlijk helemaal niets, hij zou wel humanist 
zijn. Zo heette dat tegenwoordig, vroeger zei je gewoon heiden. Enfin, 
dat hoefde hij niet te weten. Van die jonge internist die nog bij Emma 
geweest was, had hij later gehoord, dat hij rooms was, en dat was voor 
iemand in zijn positie toch wel moeilijk. Je moest tegenwoordig wel oecu-
menisch denken, als je niet voor ouwerwets wilde doorgaan, maar dat 
betekende toch zeker niet, dat w de reformatie maar moesten vergeten! 
Hij keek even op zij naar de deken, die naast hem achterover in zijn stoel 
lag, zijn buik vooruit, zijn kleine slimme oogjes bijna dicht. Een aardig 
mannetje om zo te zien, maar pas op! Met al zijn beminnelijkheid een 
heel gevaarlijke drijver, altijd er op uit de invloed van het „katholieke 
volksdeel" te versterken. Nee, het was maar goed dat hij hier zat, anders 
had Rome zich ook nog meester gemaakt van het voorzitterschap  van 
deze commissie. Niet dat hij iets tegen gewone roomse mensen had: o 
nee, ze waren vaak alleraardigst en hartelijk, ze hadden iets ... , iets blij-
moedigs, dat was het woord. Marleen was het van huis uit ook, al deed 
zij er niet meer aan. Zij had hem laatst wel bekend, dat zij nog altijd 
haar scapulier droeg. En naar een hervormde kerk gaan, dat vond ze 
nog wat moeilijk. Allerliefst, zoals ze toen gebloosd had. Natuurlijk nam 
hij haar dat niet kwalijk! De gemeente vond het, had hij van de koster 
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gehoord, wel vreemd, dat de dominee nu een huishoudster had die nooit 
naar de kerk ging. Wel, het kon hem geen ... Hij schoot plotseling in 
de lach en de deken keek verwonderd op. Ineens zag hij het weer als een 
plaatje voor zich, zoals hij het vanuit zijn studeerkamer had gezien: 
Emma, bleek en heel rechtop en tegenover haar de blijkbaar dronken 
tuinman, die zich op de dijen sloeg van plezier. Emma had een vernie-
tigend rapport uitgebracht: zij had nota bene heel gewoon, niet eens 
onvriendelijk, gezegd, dat hij blijkbaar niet voldoende vakkennis bezat, 
anders zou hij die plantjes die zij zelf gepoot had, er niet zo één twee 
drie uitgegooid hebben alsof het onkruid was. En nu gaf ze hem toch te 
raden, wat die onbeschaamde kerel had durven antwoorden! 
„Zal ik mevrouw nou ook eens vertellen, wat ik zeg? Ik zeg, het kan me 
geen donder schelen, wat mevrouw zegt, het kan me gewoon niks ver-
dommen!" Emma had eenvoudig niet geweten wat ze hoorde! En dat de 
vent toen toch niet was ontslagen, dat kwam, omdat hij getrouwd was 
met Rika. Rika was die avond mèt haar man excuus komen vragen —
Hannes had er zo'n spijt van, is 't niet Hannes? Toe dan, durf nou ook 
maar es wat te zeggen! En omdat mevrouw zulke goede herinneringen 
had aan Rika 	Ja, herinneringen had hij ook: een struise, jonge meid 
met een prachtig lenig lijf, slordig rood haar, waarvan ze telkens een 
onwillige piek moest wegblazen, en een paar brutaal lachende ogen, die 
hem compleet gek maakten! Nooit had hij zich zo zondig gevoeld: „zo wie 
ene vrouw aanziet om dezelve te begeren ..." Het was hier warm, on-
dragelijk warm! En de burgemeester meierde maar door. „Het seksuele 
accent van de huidige samenleving .. ." Kijk, nu luisterde de deken ook! 
Waar had hij gelezen, dat de leeftijd van de pastoorsmeiden aldoor lager 
werd? „De geweldige verandering die bezig is zich te voltrekken ...", 
— hij twijfelde aan die geweldigheid. 'Wat men durfde zeggen, en schrij-
ven vooral, ja dat was wel veranderd, maar wat men deed of graag zou 
willen doen, dat ook? Hij keek nog eens naar de deken: zo'n man moest 
het toch ook wel eens moeilijk hebben gehad. „Je moet niet denken, dat 
iedereen zo is als jij". Emma had natuurlijk gelijk, hij wist maar al te 
goed, hoe waar dit was! Wanneer ze niet ronduit nee zei, dan was haar 
licht minachtend „Is het weer zo ver?" nog erg genoeg. Nee, wat hij zich 
voorstelde bij het woord minnares, dat was Emma nooit geworden. Zou 
Marleen 	? 
Hij schokte omhoog. Het was hier verschrikkelijk benauwd. Hij trachtte 
zijn nek verder uit zijn boord te wringen, en ging rechtop zitten. Plotse-
ling was hij heel duizelig. Misschien beter als hij wegging? Maar nee, dat 
viel zo op. Hij zat doodstil, het zou vanzelf wel weer overgaan. Even de 
ogen dicht doen, en proberen niet te denken. Maar wonderlijk, zijn ge-
dachten waren juist nu ongewoon helder. De burgemeester was nu bezig 
aan zijn laatste blaadje. Wat zei de man eigenlijk? Hij glimlachte, want 
hij wist het zonder te luisteren: helemaal niets. Als hij zelf zo dadelijk 
namens de  commissie de „vererende opdracht" aanvaardde, dan zou hij 
ook een hele hoop woorden nodig hebben om niets te zeggen. Eigenlijk 
had hij zijn hele leven niet veel anders gedaan. Wie was het ook weer, 
die hem een „woordjesboer" had genoemd? Hij had er zich destijds ge-
weldig over geërgerd, en Emma was ook heel verontwaardigd geweest, 
maar wel beschouwd was het niet eens zo gek. Aan woorden was nooit 
gebrek. Als je je mond maar open deed, dan dienden de vaste zegjes zich 
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van zelf wel aan. Je kon ze uit voorraad leveren: woorden voor alle denk-
bare gelegenheden, voor geboorte, voor aanneming en huwelijk, de mijl-
palen waarop men later met dankbaarheid zou mogen terugzien, voor 
zieken, aan wie, zo wonderbaarlijk waren Gods \vegen, juist de gedwon-
gen rust de gelegenheid tot bezinning schonk die het veel te drukke leven 
hun placht te onthouden, en dan tenslotte voor wie was begonnen aan de 
laatste reis woorden van afscheid, die ondanks onze droefheid van hoop. 
ja van zekerheid mogen getuigen! 0 ja, woorden waren makkelijk te vin-
den. Als je in Godsnaam maar niet probeerde werkelijk iets te zeggen 
en last begon te krijgen van echte gevoelens. Toen kleine Janneke van 
hiernaast in de kroep was gestikt, had oom Jacob aan de troost zoekende 
ouders die niet geboden: met droge, knipperende ogen had hij bij het 
grafje gestaan en een ouderling had het Onze Vader moeten bidden, 
omdat dominee niets zeggen kon. Emma had dat overdreven gevonden: 
„je doet warempel alsof het een kind van onszelf is". Ze had hem niet 
erger kunnen bezeren. Hoe kon je zo liefdeloos ... ? Zo iets begreep je 
niet! Maar nu voor het eerst zag hij, dat hij eigenlijk ook geen moeite 
gedaan had haar te begrijpen. Dat ze geen kinderen kregen, zou dat ook 
voor haar ...? Maar waarom had zij dat dan ook nooit laten merken, en 
waarom had hij van haar verdriet nooit iets vermoed? Jammer, dat hij 
haar nu niet meer kon zeggen ... En opeens wist hij, dat hij ook dood 
ging. Hij was ziek, eigenlijk had hij al een tijdje geweten, dat hij heel 
ziek was, en nu ging hij dood. Het was niet erg, het was, als je het 
rustig bekeek, en hij bekeek het rustig, helemaal niet belangrijk. Zoals 
trouwens, en ook dat constateerde hij zonder bitterheid, zijn hele leven 
niet belangrijk geweest was. Hij had natuurlijk veel gedaan, waarschijn-
lijk te veel, en men zou zonder twijfel spreken over een welbesteed leven 
en getuigen, dat hij gewerkt had zolang het dag was. Maar als je het 
geheel overzag, wat was het dan alles bij elkaar waard? Hij had het 
evangelie verkondigd, maar een blijde boodschap was het in zijn mond 
niet geworden. Men had hem benijd om zijn redenaarstalent, zijn zinnen 
klonken zo goed, en hij wist precies, wat hij met zijn mooie stem kon 
doen. Van een kamerlidmaatschap was meermalen ernstig sprake ge-
weest, en het zou er zeker van gekomen zijn, als hij toen niet juist in een 
bestuur een ernstig conflict had uitgevochten met die onmogelijke man, 
die al in de fractie zat. Hij had het natuurlijk ook nog gewonnen! Zoals 
hij het gewoonlijk gewonnen had in al die besturen, commissies en werk-
comité's, waarvan hij lid en meestal voorzitter was geweest. 0 ja, zijn 
ijdelheid, zijn eerzucht, zijn verlangen het druk te hebben, en nu ja, ook 
zijn bekwaamheid, waren groot geweest om hem al dat werk, dat hij wat 
je noemt verzet had, ook nog wel goed te laten doen. Als hij zijn eigen 
lijkrede had kunnen houden, zou hij waarschijnlijk gesproken hebben van 
een arbeider in de wijngaard des Heren, en veel prijzende woorden zou- 
den niet eens onverdiend geweest zijn. En toch, als hij op zijn leven te-
rugzag, en hij kon dit nu doen in een wonderlijke helderheid, alsof het 
hem zelf niet meer aanging, dan leek het hem eigenlijk nauwelijks de 
moeite waard. Hoe was ook weer de moderne uitdrukking? So what!? 
Hij zei het hard op, en merkte toen plotseling, dat men naar hem keek. 
De burgemeester was uitgewauweld en men verwachtte nu blijkbaar dat 
hij .. Hij glimlachte en knikte een paar maal. Goed, dat moest dan maar 
direct gebeuren. 
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— U voelt u toch wel goed?, vroeg de deken. 
— Jawel, zei hij, alleen een beetje last van de warmte. 
Er werd dadelijk een raam open gezet, het was hier ook erg warm, de 
bode bracht hem een glas water, en de burgemeester dacht dat het mis-
schien beter was eerst de thee te serveren. 
Er was drukte om hem heen en geloop, en hij ving enige verwonderde 
blikken op, maar het ging aan hem voorbij, het raakte hem niet. Als in 
een stolp zat hij doodstil voor zich uit te staren en hij glimlachte. De 
deken volgde zijn blik. Waar keek hij zo naar? Een paar pauwen, de 
trots van de burgemeester, stapten met statig knikkende koppen gewich-
tig rond op het gazon voor het raadhuis. Verder was er niets, alleen 
helemaal links een ijsco-karretje, maar het was de vraag, of de ouwe 
dominee dit kon zien. Zag hij eigenlijk wel iets? Hij wou toch proberen 
door deze onnatuurlijke afwezigheid heen te breken. 
— Merkwaardige dieren, vindt u niet? Kijk, hij pronkt. 
Dominee de Vreede keek wel even op zij, toen hij in de verte iets hoorde, 
maar hij verstond het niet, in elk geval hoefde hij niet te antwoorden: 
niet de moeite waard. Wat was eigenlijk wel de moeite waard? Als het 
erop aankwam, bitter weinig. Janneke, ja, dat was wat geweest, zo iets 
liefs! Of misschien verschilde ze niet eens zo veel van andere kleine meis-
jes van vijf jaar, maar oom Jacob had zelf geen kindje, zie je, en omdat 
mammie het altijd zo druk had met broertje, mocht zij alle dagen hier 
komen spelen. Haar kleine hand die zo haastig in de zijne schoof, als zij 
op hun wandeling naar de brievenbus langs de grote hond kwamen die 
niks deed. En als ze dan opgetild was om de brief niet zonder spijtig-
heid te laten verdwijnen  in de geheimzinnige gleuf — zit daar een me-
neer in? —, dan was daar tijdens het blokje om nog het feest te beleven 
van op het muurtje lopen en aan het eind met een zwaai er af, één, twee, 
hupsakee! En toen, vrijdagmiddag had ze nog om een verhaaltje ge-
vraagd — maar niet weer zo treurig! — en zondagavond was ze dood. 
Het achterlijke  broertje door wie de moeder zo in beslag was genomen, 
had het dank zij een net op tijd uitgevoerde tracheotomie nog gehaald. 
God in zijn ondoorgrondelijke wijsheid ... Maar het was soms wel heel 
moeilijk daaraan te blijven geloven. 
Hij had het niet eerder gezien, maar nu stond er een kopje thee voor 
hem, en hij begon er dadelijk met toewijding in te roeren. Maar direct 
daarna was hij al weer weggedreven naar zijn eigen wereld, en de ver-
slaggever die hem had willen vragen, of hij de rede waarmee hij straks 
zou antwoorden, misschien op schrift had, was nog niet brutaal genoeg 
om, naar hij zag, wel degelijk te storen. 
Ja, als ze kinderen hadden gehad, dan zou het waarschijnlijk allemaal 
heel anders zijn gegaan. Zou hij dan ook niet met minder ergernis aan-
gekeken hebben tegen de jongens en meisjes van de aannemelingen-
catechisatie, die toch heel anders waren dan zijn eigen generatie? Of 
was het verschil niet zo groot? Wat wist je eigenlijk weinig van je eigen 
jeugd. „The child is father of the man .. . , maar was dat zo? Wie zou 
in hem het aanvallige kind vermoeden dat hij volgens het getuigenis van 
zijn moeder eens geweest moest zijn? En nu zat hij plotseling na een 
bezoek bij grootvader  naast zijn moeder in een stoomtram, en ze reden 
in de avond door een dorpsstraat, waar je licht zag in enkele huizen en 
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lantaarns op de schepen in het kanaal. In het korte deel van de wagen, 
de deftige eerste klas met rood fluwelen kussens en een potkacheltje in 
het midden, zaten ze samen onder het licht van de petroleumlamp, en 
zijn moeder was onverwachts opgestaan om die naar beneden te schroe-
ven, hij ging walmen, zei ze, en toen ze zich weer omdraaide, zag hij dat 
ze huilde. Hij had niets gezegd, maar haar arm stevig beetgepakt, en zij 
had haar neus gesnoten en hem tegen zich aangedrukt. 
De burgemeester had al enige malen bezorgd in zijn richting gekeken en 
de deken stootte hem nu voorzichtig aan. 
— Wat denkt u, dominee, voelt u u goed genoeg om nu te antwoorden? 
Of wilt u liever ... ? Ik wil het met plezier van u overnemen .. . 
Hij wist het ineens weer: hij moest spreken, en dat zou hij dan eens 
eventjes doen ook. Hij zou nu wat zeggen! 
— Nee, nee, ik zal zelf wel. 
Hij stond meteen op, steunde met zijn vuisten op de tafel, en keek ge- 
biedend rond, zoals hij dat gewend was. 
— Meneer de burgemeester, dames en heren. 
Hij wachtte, en dat was niets ongewoons, want hij was bekend om zijn 
indrukwekkende pauzes. Hij keek de rij van de naar hem opgeheven 
gezichten langs en vestigde toen zijn blik op de burgemeester. Een ijdele 
man, niet zo bijzonder intelligent, maar heel eerzuchtig en hij mocht zich-
zelf verschrikkelijk graag horen. 0 ja, hij kende het type, hij was im-
mers zelf ook zo. Eigenlijk zou hij hem, het was nu toch de laatste keer 
dat hij sprak, moeten waarschuwen. Waar was hij tenslotte dominee 
voor? Toch niet om voorzittertje te spelen van een gewichtige commissie. 
Al dat gepraat, je wist van te voren wat er uit kwam: een uitvoerig rap-
port met verschillende zienswijzen en voorzichtige conclusies, en als het 
even wou een minderheidsnota, en geen mens die er wijzer van werd. 
Je had er niks aan, helemaal niks — kon hoogstens je zelf wijs maken 
dat je nuttig werk deed — onzin natuurlijk — stompzinnig gewauwel —
was eigenlijk maar één goed woord voor ... 
En hij zei dat woord, goed hardop, maar omdat er iets met zijn tong was, 
nèg een keer. En toen zakte hij in elkaar. 
Men schoot toe, de deken was er dadelijk bij, men legde hem voorzichtig 
op de rug, de directrice van de meisjesschool moest worden weggeleid, 
en de bode adviseerde op grond van zijn E.H.B.O.-cursus de dominee 
zo stil te laten liggen. Dat leek ook de deken het beste: een dokter zou 
hier niets meer kunnen doen. De burgemeester loodste tactvol zijn ont-
hutste gasten naar zijn eigen kamer hier vlak naast, en toen daar nog 
een paar stoelen waren bijgezet, kon men proberen wat van de schrik 
te bekomen. Er werd alleen fluisterend gepraat. De assistent van de 
openbare leeszaal, een jonge dichter die verdacht werd van uiterst linkse 
sympathieën, schoof daar naast de journalist die bij het raam stond. 
— Heb jij het verstaan?, zei hij tussen zijn tanden. Famous last words! 
Het was op dit moment dat de deken toonde was hij waard was. Hij 
kuchte zoals hij gewoon was te doen als hij het woord wilde nemen. Hij 
had een wat zangerige, overal verstaanbare stem. 
— Een merkwaardige uitlating van dominee de Vreede, vindt u niet? 
Hij liet de gegêneerde stilte rustig even duren. 
— Pauwevoer, zei hij toen peinzend, wat kan hij dáár nu mee bedoeld 
hebben? 
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De bode kwam binnen en fluisterde de burgemeester iets in. Deze stond 
op. 
— Dames en Heren, het is mijn droeve plicht u mee te delen, dat dominee 
de Vreede is heengegaan. Dokter Stark heeft zo even de dood geconsta-
teerd. Ik verzoek u hem een ogenblik staande te herdenken. 
Toen ze dat gedaan hadden, en de burgemeester „Ik dank u allen zeer-
gezegd had, gaf men elkaar zwijgend een hand en ging naar huis. 
— Een droevig einde, zei de hopman van de padvinders opgelucht, toen 
zij in de gang stonden. 
— Eerwaarde, zei de dichter agressief. Hebt u werkelijk pauwevoer ver-
staan? 
— Zeker. U dan niet? 
— Ik heb heel wat anders verstaan! 
— 0 ja? Wat dan als ik vragen mag? 
De dichter keek om zich heen, en dempte zijn stem, maar hij zei het lek- 
ker toch. 
— Geouwehoer! 
De deken trok in verbazing zijn wenkbrauwen op. 
— Ach zo, dat? Niet erg waarschijnlijk, vindt u wel, dat een man als 
dominee de Vreede zich van zo'n uitdrukking zou bedienen? 
— Dat weet je nooit, zei de dichter nors. 
— En bovendien, waar zou dat op slaan? 
Er waren nog een paar mensen bijgekomen, en de dichter ontweek een 
rechtstreeks antwoord. 
— En waar zou pauwevoer dan op slaan? 
De deken werd nu heel ernstig. 
— Ik weet het natuurlijk niet zeker, zei hij bescheiden. Maar het is niet 
zo moeilijk te raden. Pauwevoer, dat is dus nietwaar voedsel voor het 
bij uitstek ijdele dier. Ik vermoed dat mijn broeder in Christus heel ons 
kleine menselijke gedoe heeft willen tekenen in dat ene vernietigende 
woord: pauwevoer. Goeden middag, mijne heren. 
De dichter keek hem in verbijstering na. 
— God zal me bewaren!, zei hij toen. Heb je dáárvan terug?! 
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CHARLES HABIB MALIK 

DE ONTWIKKELING VAN HET LEIDERSCHAP 
IN NIEUWE LANDEN 

Een studie over de bijzondere principiële problemen, eisen en bot-
sende idealen die het leiderschap van de opkomende naties tarten 
en inspireren. Kritiek op de houding van de westerse beschaving 
tegenover dit leiderschap.*) 

Bij het begin van de Conferentie der Verenigde Naties over Internatio-
nale Organisatie te San Francisco in 1945 waren er 47 leden: aan het 
eind waren er 51. Het ledental van dit wereldlichaam bedraagt thans 
(1963) 111 en wanneer ieder potentieel lid zich aanmeldt en werkelijk 
toetreedt, zal het ledental stijgen tot ongeveer 130. 
Het grootste deel van de nieuwe leden zijn naties uit Azië en Afrika die 
thans ten volle verantwoordelijk zijn geworden voor hun lot. 
Het overbrengen van de verantwoordelijkheid van een vreemd bestuur 
op een nationaal bestuur brengt ontstellende problemen met zich mee: 
1) hoe zal men wat men kan defininiëren als de zedelijke sleutel tot de 
natie omzetten van negatieve oppositie en strijd in positieve opbouw en 
resultaten? 
2) hoe kan men een wijze van bestuur en rechtspraak instellen die tege-
lijk doelmatig en blijvend is? 
3) hoe kan men de bestaande hulpmiddelen van een natie, zowel men-
selijke als materiële, ontwikkelen? 
4) welke positieve plaats zal de nieuwe natie in de familie der naties 
innemen en behouden? 
Voor elk van deze eisen heeft men mensen nodig, mensen om te den-
ken, te zien, plannen te maken, te leiden, te besturen, verantwoordelijk-
heid op zich te nemen. Het wanhopige zoeken naar competente mensen 
vormt het kenmerk van iedere natie, en omdat zulke mensen over het 
algemeen slechts schaars voorhanden zijn, volgt al gauw de ontnuchtering 
op de vreugde, want zonder verantwoordelijke mensen op alle posten 
zouden degenen die aan het roer van de staat staan hun duur gewonnen 
onafhankelijkheid voor eigen ogen kunnen zien verdwijnen. Bij menige 
nieuwe natie hebben  in  de eerste  tijd bijkans chaotische toestanden de 

1) Toespraak gehouden op 19 september 1963 te New York in een plenaire zitting van 
het 13e CIOS International Management Congress; vertaald door H. A. Huygens-Wijma. 
Dr. Charles Mank is thans buitengewoon hoogleraar in de filosofie aan de American 
University van Beirut (Libanon). Hij is ex-voorzitter van de Algemene Vergadering. 
de Veiligheidsraad en de Economische en Sociale Raad der Verenigde Naties; ex-
voorzitter van de Commissie voor de Rechten van de Mens der Verenigde Naties; oud-
minister van Buitenlandse Zaken van de Republiek Libanon; oud-ambassadeur van Li-
banon bij de Verenigde Staten; ex-vertegenwoordiger van  Libanon bij verscheidene 
organen van de Verenigde Naties en oud-hoogleraar aan de American University van 
Washington, D.C. 
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overhand gehad en wat een volkomen ineenstorting voorkwam was 6f 
het met algemeen goedvinden isoleren van dit geval van interventie van 
buitenaf, met het doel aan het volk zelf de gelegenheid te bieden door 
harde en bittere ervaring zijn eigen redding tot stand te brengen, 6f de 
welwillende interventie — alweer met algemeen goedvinden — van de 
Verenigde Naties zelf door hun verschillende organen en bemiddelingen. 
Maar de mensen die men nodig heeft moeten vroeger of later gevonden 
of geschapen worden — hoe dan ook en ten koste van wat ook. In dit 
vroege kritieke stadium benut men ieder beschikbaar talent; men leidt 
zelf mensen op, hetzij langs officiële weg, hetzij in een „leerschool-. Men 
zendt menigten veelbelovende jonge mensen ter opleiding naar het bui-
tenland,2 ) en men stelt experts uit den vreemde aan. Het beschikbare 
talent is meestal onbekwaam en corrupt en weet nog niet wat openbare 
verantwoordelijkheid betekent. De gelegenheid om hen in het eigen land 
op te leiden zijn over het algemeen niet voldoende wat betreft de eisen 
die een moderne staat en een moderne samenleving stellen. De naar het 
buitenland gezonden jonge mensen worstelen wanneer ze terugkeren 
met enorme persoonlijke problemen van emotionele en sociale aanpassing, 
terwijl ze ontdekken dat de methoden en technieken die ze geleerd heb-
ben vaak slecht passen bij de toestanden in het eigen land. En de buiten-
landse adviseurs kunnen slechts adviseren, en de frustratie van een bui-
tenlands expert die iemand adviseert die intellectueel en cultureel zijn 
mindere is, maar tezelfdertijd politiek zijn meerdere, omdat in zijn han-
den alleen de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor besluiten en hande-
lingen berust, biedt een fascinerende psychologische studie die nog ver-
richt moet worden. Het vormen van een leiderschap is dus een pijnlijk, 
ondoelmatig, onvoorstelbaar, onzeker en buitengewoon langzaam proces, 
dat een hele stoet van wetenschappen en ordeningen ten tonele voert, 
waaronder de psychologie, de sociologie, de politiek, de geschiedenis, het 
filosofische probleem van het overdragen van cultuur, en het opleiden tot 
een of andere positieve techniek. Het zal generaties en tientallen jaren 
duren, voor enige van deze nieuwe naties in menselijke zin zelfstandig 
worden, in die zin dat ze, door de tradities, instellingen en universiteiten 
van hun eigen volk, in staat zijn hun eigen stabiele leiderschap voort te 
brengen, onafhankelijk van de rest van de wereld; en, volkomen open-
hartig en reëel gesproken, sommige van hen zullen daartoe nooit in staat 
zijn. 
Maar zeker niet het geringste van de problemen waarmee deze nieuwe 
naties te kampen hebben is niet zozeer het scheppen van een leiderschap 
op elk gebied, maar het scheppen van een georganiseerd zich schikken 
naar dit leiderschap. De mensen zelf weten niet hoe ze zich moeten 
laten leiden; in feite wenst ieder zelf de leider te zijn. 
Daardoor is er niet zozeer gebrek aan leiders als wel gebrek aan volge-
lingen. Er heerst geen openbare orde. Men kent nauwelijks de burger-
deugd zijn eigen bescheiden plaats te weten en in het belang van het 

2) Volgens Francis Boardman's Institutions of Higher Learning in the Middle East 
(Middle East Institute, Washington, D.C., 1961) waren er in 1959 10.612 en 6.457 
studenten uit het Middenoosten aan de inrichtingen van Hoger Onderwijs in resp. 
Europa en Amerika. Bovendien studeerden er duizenden (het juiste aantal is niet bere-
kend en niet gepubliceerd) in communistische landen. 
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algemeen welzijn de leiding van de wijzeren en beteren te aanvaarden. Er 
bestaat geen sociaal of nationaal verantwoordelijkheidsgevoel, behalve in 
de allerzwartste betekenis. Het creatieve gevoel dat men behoort tot een 
groter, duurzaam geheel, dat alleen de gecombineerde ervaringen van ge-
neraties na generaties van gemeenschappelijke historie kunnen doen ont-
staan, moet nog ontluiken. Kortom, de nationale menselijke basis, niet als 
een schreeuwerige amorfe massa, maar als een georganiseerd geheel. 
moet nog opgebouwd worden, en degene die niet uit ervaring weet wat 
het betekent in staat en bereid te zijn leiding te geven, te besturen, te 
regeren en te beheren en die, om zich heen ziend, ontdekt dat er werke-
lijk niemand is om geleid of bestuurd, om geregeerd of beheerd te wor-
den — degene die deze ervaring niet ondergaan heeft, moet nog veel 
leren omtrent de diepten van eenzaamheid en holheid en volslagen frus-
tratie in het mensenleven. Een verantwoordelijk of tenminste antwoord 
gevend publiek, gedisciplineerde of ten minste intelligente volgelingen, 
een samenhangend geheel van mensen voor wie en met wie de leider kan 
handelen, een gestructureerde Staat die de wil van het volk kan uitspre-
ken en ondersteunen, of de wil van de een of andere organisatie, of van 
de een of andere sociale groepering — het scheppen van een dergelijke 
onmisbare menselijke basis vormt een van de meest formidabele taken 
die geëist worden van het leiderschap van de nieuwe naties. Met andere 
woorden kan men zeggen, dat er een compleet, nieuw, beschaafd, natio-
naal bestaan in het leven geroepen moet worden, indien de nieuwe natie 
met succes het hoofd wil kunnen bieden aan de machtige eisen van onze 
tijd. 

II 

Een compleet, nieuw, beschaafd, nationaal organisme met alle bijbeho-
rende politieke, economische, sociale, opvoedkundige, culturele, geeste-
lijke en algemeen menselijke ordeningen die het zullen vormen, is een 
schepping van de historie en niet van een eenvoudig ontwerp van mensen-
hand. Hoe „revolutionair" de nieuwe leiders ook mogen zijn, een of twee 
of hoogstens vijf jaar nadat ze aan de macht gekomen zijn, staan ze, in-
dien ze nog in leven en aan de macht zijn, voor concrete, uitgesproken 
menselijke, materiële en morele situaties die al hun denken en al hun 
plannen bepalen. Ze moeten de taal van hun volk gebruiken met al haar 
beeldspraak, poëzie en spiritualiteit; ze moeten gebruik maken van en 
bouwen op bestaande politieke en sociale instellingen; ze zien dat hun 
boeren buitengewoon conservatief en aan hun grond gebonden zijn; de 
vroegere regerende kringen zullen zich natuurlijk verzetten, tegenwerken 
en samenzweren en moeten of tot samenwerking gebracht of geliquideerd 
worden; in de periode van de strijd waren de verwachtingen van het volk 
bijna onmogelijk hoog gespannen en nu krijgt het zijn trekken thuis. 
Ze staan voor ingeburgerde denkgewoonten, voor geheiligde religieuze 
geloven en praktijken; ze moeten het hoofd bieden aan eindeloze  inter- 
nationale intriges, die alle voortkomen uit de aangeboren aard van de 
mens die zich verzet tegen iedere verandering en iedere ommekeer. Ze 
moeten worstelen met de harde werkelijkheden van het internationale 
leven, met inbegrip van hun verhoudingen tot hun buren, en met proble-
men van nationale veiligheid, bittere concurrentie en internationale finan- 

74 



ciën; en ze moeten buitengewoon waakzaam zijn waar het zaken van mo-
raal, prestige en „gezicht-  betreft. 
Dit zijn alles onontkoombare moeilijkheden, en het nieuwe leiderschap, 
hoe idealistisch en visionair ook in het begin, hoe revolutionair en vast-
beraden ook, ziet zich al gauw gedwongen zich daarbij aan te passen. 
Het nieuwe leiderschap kan zich alleen roeren, als het materiaal dat het 
ter beschikking krijgt plooibaar is in zijn handen, en dit materiaal is het 
cumulatieve deposito van eindeloos veel lijden, ervaring en behaalde re-
sultaten, vanuit een zeer ver verleden overgeleverd door middel van her-
innering, gewoonte, traditie en gebruiken. Nadat de revolutionairen ge-
kalmeerd zijn en ontnuchterd door de worsteling met deze hardnekkige 
onontkoombare feiten, wordt voor menige revolutie op ironische wijze het 
gezegde bewaarheid: „plus „ca-  change, plus „ca" reste la méme chose''. 
Waaruit ontvangt het nieuwe leiderschap dan zijn bezieling, wat zijn de 
bronnen van zijn denkbeelden? Er zijn vier van die bronnen, die in va-
riërende combinaties en graden de vorm en de inhoud van het doorsto-
ten van een revolutie bepalen. 
Daar is allereerst het persoonlijk karakter van de leider zelf, gevormd 
en bepaald door zijn eigen erfelijkheid, achtergrond, ervaring, leed, ambi-
ties, verwachtingen van het leven en persoonlijke verbitterdheden. In onze 
tijd wordt ieder nieuw land gestempeld met het inherente karakter van 
zijn leiders en men zal de huidige periode van veel dezer landen waar-
schijnlijk in de toekomst benoemen naar en zich herinneren met de naam 
van zijn tegenwoordige leider. Dit is voor een heleboel naties een tijd van 
grondleggers en wetgevers. Vandaar de enorme historische verantwoor-
delijkheid die deze leiders, zowel met de positieve als met de negatieve 
aspecten van hun capaciteiten, kortom, met al hun beperktheden, op hun 
schouders torsen. Er bestaat niet zo iets als een synthetische leider, en 
één ding kan noch geïmporteerd noch overgeplaatst worden: het leider-
schap van een volk. Wat sommigen te elfder ure ook van deze kwestie 
mogen denken, de zogenaamde „cultus van de persoonlijkheid" is in 
onze tijd in geheel Azië en Afrika een levend credo. Men spreekt van een 
charismatische begaafdheid; dit is iets wezenlijks bij sommigen dezer lei-
ders, hoewel bij tijden niets misschien gevaarlijker of misleidender kan 
zijn. Het „charisma" van bepaalde leiders, die ten slotte geloofden dat ze 
goden waren en wier betoverde volgelingen hen versterkten in dat ge-
loof, werd er oorzaak van dat de hele kudde van leiders en volgelingen 
„met grote vaart een steile helling afrende naar zee en omkwam in het 
water-. Hoe het ook zij, de idealen der nieuwe landen worden, meer dan 
iedere andere richting, hoewel zeker niet onafhankelijk daarvan, hun 
gegeven door de uitgesproken beslistheid van karakter van de nieuwe 
leiders die de huidige tijd heeft opgeworpen. 
Een andere bron is de cultuur van het volk zelf. Er zijn systemen van 
waardering en aspiratie inherent aan de eigen grond, die overgedragen 
worden in de nieuwe orde. Sommige van deze volkeren zijn de dragers 
van een roemrijke erfenis waarop ze intens trots zijn. 
Er zijn briljante patronen van gedrag, wetgeving en sociopolitieke organi-
saties, die zij kunnen kiezen uit hun half vergane, half levende verleden. 
Het aandringen op het doen herleven van de nationale cultuur, de eigen 
zeden van het volk, de eigen godheden, is een van de krachtigste eisen 
in Azië en Afrika heden ten dage. Dit wordt gecombineerd met zeer ver- 
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schillende andere eisen, maar het verleent overal kleur en saamhangend-
heid aan een onafhankelijk nationaal bestaan. Zijn betekent anders zijn. 
iets in zichzelf zijn, en daarom moeten deze volkeren hun eigen andere 
geworteldheid doen gelden en bewijzen dat zij de waardige afstammelin-
gen zijn van een zeer eigen uniek verleden. Men kent in onze tijd een 
zeer pathetisch vechten om een verleden, en overal wedijveren er mensen 
met elkaar erin, wie kan bewijzen dat zijn volk meer heeft „bijgedragen" 
tot wat door de mensheid bereikt is. En zo valt iedere nieuwe natie terug 
op zijn eigen nationale hulpbronnen — sociale, politieke, verstandelijke. 
geestelijke — tot leiding en inspiratie in de harde levensomstandigheden 
van onze tijd. 
Maar noch het nieuwe leiderschap, noch de speciale hulpbronnen van 
een natie zijn genoeg. Geen enkel land in Azië of Afrika kan in onze tijd 
afgescheiden van de meer geavanceerde landen der wereld leven. In de 
eerste plaats heeft het deze wanhopig nodig; in de tweede plaats zullen 
deze het niet op zichzelf laten leven. Men spreekt van onafhankelijkheid, 
maar onafhankelijkheid is een zeer relatief begrip, en op intellectueel en 
geestelijk gebied bestaat er geen onafhankelijkheid. In feitelijk alle geval-
len is onafhankelijkheid een mythe, weliswaar een zeer bruikbare en 
noodzakelijke mythe, maar desalniettemin een mythe. Er zou een schitte-
rende verhandeling geschreven kunnen worden over de praktische toe-
passing van huichelarij en komediespel in het internationale geheel. Om 
een enkel voorbeeld te geven: zonder de een of andere Europese taal of 
beschaving — Engels of Frans of Duits of Russisch of Italiaans of 
Spaans — kan geen enkel land ter wereld competente doktoren opleiden 
aan wie men veilig de zorg voor zijn lichaam kan toevertrouwen. Het-
zelfde kan men zeggen van een dozijn andere noodzaken. 
Zelfs afgescheiden van geopolitieke overwegingen of pressies moeten dus 
de nieuwe landen van Azië en Afrika, indien zij willen blijven bestaan 
en zich ontwikkelen, binnentreden in de levende Europese wereld van 
denken en organisatie. Maar ofschoon de verbazingwekkende complexe 
eenheid van deze wereld uiteindelijk gebaseerd is op de Grieks-Romeins-
Christelijk-Europese synthese, is zij in onze tijd meer of minder nauwkeu-
rig gepolariseerd in Oost en West. En dus zijn de twee andere bron-
nen van denkbeelden die het leiderschap van de nieuwe landen inspire-
ren de communistische wereld en de westerse, zowel de Europese als de 
Amerikaanse. 

III 

Als we ons losmaken van alle dwaze propaganda en alle onwaardige zelf-
verheerlijking en ons richten op de waarheid en de waarheid alleen, is 
het een feit dat de Marxistische ideeën zich op opmerkelijke wijze over 
Azië en Afrika verbreid hebben. De Marxistisch-communistische  denk-
wijzen zijn wijd verspreid, ingekapseld en onbarmhartig in gebieden  waar 
ze tien of vijftien jaar geleden totaal onbekend waren. De materialis-
tische interpretatie, voornamelijk afkomstig van Marx, beheerst het den-
ken, bewust of onbewust, van het leiderschap in Azië en Afrika. Er zijn 
hiervoor vier principiële redenen: 
1) de buitengewone effectiviteit van de Marxistisch-Leninistische-Inter-
nationale-Communistische Partij. Men spreekt op dit congres over orga- 
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nisatie en efficiency; niets is ook maar half zo goed georganiseerd en 
efficient als de grote Partij; 
2) de economische en sociale toestanden in Azië en Afrika zijn veel 
meer gelijk aan de toestanden in Rusland en China voor hun revoluties 
dan aan toestanden in het Westen; 
3) de Aziatische en Afrikaanse landen zijn gewend aan autoritaire re-
gimes en daardoor stuit het totalitaire communistische dictatorschap hun 
niet tegen de borst; 
4) er bestaan continuiteiten in ras en cultuur tussen het terrein van het 
communisme en de gebieden die onmiddellijk daarbeneden liggen. 
Bepaalde regimes in Azië en Afrika zijn absoluut niet te onderscheiden 
van communistische regimes — in hun ideeën, in hun tendenzen, in hun 
interpretatie van de mens, de historie, de maatschappij en de wet, in hun 
politieke en economische organisatie, in de termen die zij gebruiken, zoals 
„socialisme-, „imperialisme'', „reactionaire kringen", „klassenstrijd'', „de 
massa", enz. Iedere leider in Azië of Afrika heeft de een of andere com-
munistische leer ingezogen, en sommigen lazen en lezen Marx, Lenin en 
Mao, natuurlijk in Engelse of Franse vertalingen, aanzienlijk meer dan 
Rousseau of Jefferson of John Maynard Keynes. Ook hier valt nog een 
fascinerend onderzoek te verrichten: onderzoek de toespraken van deze 
leiders, onderzoek hun geschriften, onderzoek de kranten en tijdschriften 
en de meer serieuze literatuur die in hun landen opkomt, bestudeer de 
radio-uitzendingen, bestudeer de leerboeken van scholen en universitei-
ten betreffende hun ideologische inhoud; doe dit alles met de bedoeling 
vast te stellen hoeveel Marxistisch-communistische slogans, uitdrukkin-
gen en ideeën in de grote geesten van deze landen zijn binnengeslopen. 
Het resultaat zal waarschijnlijk op schokkende wijze de ogen doen open-
gaan van diegenen die huichelen dat de fundamentele idealen van de 
westerse beschaving het in de huidige wereld goed maken. Een van de 
vier belangrijkste bronnen die het leiderschap van de nieuwe landen in-
spireren, en in sommige gevallen de hoofdbron van inspiratie, is onge-
twijfeld de communistische partij. 
Men kan bewijzen dat de westerse invloed erin heeft bestaan de nadruk 
te leggen op het nationalisme, de communistische de nadruk te leggen op 
het socialisme. De eerste legt het accent op de onafhankelijkheid van de 
natie, de laatste op economische en sociale ontwikkeling. Wanneer de 
beide invloeden gecombineerd worden, krijgt men een variant van het na-
tionaal-socialisme. In deze tijd van „ontspanning van spanningen", 
-vreedzame Coëxistentie-  en „vreedzame wedijver" gaan de beide invloe-
den praktisch overal samen. De meeste der nieuwe regeringen zijn natio-
naalsocialistisch, volkomen analoog met het klassieke voorbeeld van Hit-
ler, met inbegrip van de rassenleer, hoewel niet op antisemitische basis, 
maar op een kleur- en antiblanke of antiwesterse basis. Het is niet „poli-
dek" deze  regeringen  met deze benaming te betitelen,*) deels omdat, 
wanneer Oost,r  en West in het verleden samengingen, ze voornamelijk „sa-
mengingen om het Hitlerisme te verslaan, toentertijd weinig vermoedend 
dat hun toekomstige 	 " • • A „samengaan juist 	geest die ze dachten tot zwij- 

Noot van de redactie. De analogie met het nationaalsocialisme van Hitler is in ver-
schillende opzichten onjuist, o.a. doordat de term ter misleiding werd gebruikt en geen 
adequate inhoud dekte; anderzijds omdat oorsprong en perspektief radikaal verschillen. 
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gen te hebben gebracht zal aankweken; deels omdat er genoeg van 
„Oost" en „West" in de meeste dezer regeringen aanwezig is om, in 
deze tijd van „vreedzame coëxistentie" „Oost" en „West" zeer tolerant 
te maken voor elkaars aanwezigheid. 
In zijn positieve en weldadige aspect betekent het doordringen van het 
communisme in de nieuwe landen de opkomst van het sociaal bewustzijn; 
de roep om gelijkheid en recht; het afwijzen van bijgeloof en de bevrijding 
uit het afhankelijk zijn van duistere en onbekende machten; de belofte 
dat de mens, als hij de zaken in eigen hand neemt, wonderen tot stand 
kan brengen; het verlenen van een zeer eigen waardigheid aan werk en 
inspanning; een nationale planning; een diepe eerbied voor wat het Rus-
sische volk in staat geweest is in veertig jaar tot stand te brengen; en 
nog steeds een bron van vertrouwen, steun en hulp. Dit is Ruslands posi-
tieve betekenis voor de wereld. 

IV 

Het nieuwe leiderschap heeft veel te danken aan het Westen en leert 
daar veel van. In vele gevallen bracht het Westen zelf het aan de macht, 
direct of indirect, of behoedde het nadat het daartoe gekomen was. In al 
deze landen is de erfenis van wetten en bestuur die hun door hun vroe-
gere meesters is nagelaten praktisch intact overgenomen. Bovendien helpt 
het Westen, door het voortzetten van allerlei soorten directe economische, 
militaire en technische hulp, en door indirecte politieke en internationale 
steun, menig nieuw leiderschap zich te handhaven en veilig te stellen, met 
de volledige wetenschap van beide kanten dat, indien een deel van deze 
hulp wordt ingetrokken, het hele gebouw al gauw ineen zal storten. In 
vele gevallen is het Westen dus direct verantwoordelijk voor de wijze van 
ontwikkeling die bereikt wordt, zelfs waar de ontwikkeling communis-
tisch of geneigd tot het communisme is. 
In praktisch ieder geval is de voornaamste steun voor gezag en orde niet 
een normaal functioneren van vaste democratische instellingen, maar het 
leger, en het leger is overal westers getraind en westers georganiseerd. 
In vele gevallen is de enige inheemse instelling waarmee het \Vesten zich 
nog kan onderhouden inderdaad het leger, en van een beperkt standpunt 
gezien is dit genoeg. In heel Azië en Afrika hebben de militairen plotse-
ling ontdekt, en mijns inziens terecht, dat ze een unieke historische rol 
te vervullen hebben bij het stuiten van de chaos, het handhaven van de 
orde, het consolideren van de nationale eenheid, en zelfs bij het inspire-
ren van en richting geven aan een verandering. Liever dan buitenlandse 
oorlogen te voeren, zoals hun gewoonte was, hebben de legers zich over-
al binnenwaarts gewend om creatieve nationale taken op zich te nemen. 
Waar de inheemse militaire krachten hun westerse training, westerse con-
necties en westerse voorraadbronnen hebben gehandhaafd, oefent het 
Westen door hen een aanzienlijke invloed uit op Azië en Afrika. 
Op economisch gebied vervangen de Marxistisch-socialistische denkbeel-
den in toenemende mate het particulier initiatief. Het Westen  kan ma-
chines en geld zenden, en dat is altijd welkom, maar zijn socio-econo-
mische systeem wordt door deze landen niet overgenomen. Hier rijst de 
filosofische vraag of dit slechts een voorbijgaande fase is of dat dit een 
blijvend verschijnsel is, gegrondvest in de aard der dingen. Deze vraag 
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kan niet beantwoord worden zonder een zeer diepgaand kritisch onder-
zoek van het gehele westerse bestaan, met inbegrip van de twisten en 
rivaliteiten onder de westerse volkeren zelf. 
Wat kan men zeggen van de organisatie en het beheer van handelson-
dernemingen, industriële vestigingen, onderwijsinstellingen, bestuurssys- 
temen, ongeacht of ze tot een vrije initiatiefneming behoren of tot een 
communistische orde, ongeacht of de regering socialistisch of kapitalistisch 
is, vrij en democratisch of dictatoriaal en autocratisch? Indien het Wes- 
ten geen acht slaat op het regeringssysteem, zoals het vaak doet, kan het 
enorm helpen bij de formele ontwikkeling van het leiderschap in deze 
gebieden. Men hoeft slechts de verbijsterende algemene index van de 
onderwerpen van dit congres te lezen en enige zittingen bij te wonen om 
er onmiddellijk van overtuigd te geraken dat het Westen beschikt over 
een unieke rijkdom aan ervaring en kennis in alle aspecten van beheer 
en organisatie, een rijkdom waarvan alle niet-westerse landen, commu- 
nistische en niet-communistische gelijkelijk, Aziatische of Afrikaanse, in 
hoge mate kunnen profiteren. Al zou ik duizend jaar leven, deze onder- 
werpen bestuderend en overpeinzend, dan zou ik nog niet in staat zijn 
zelfs maar een heel klein deel meester te worden van de eindeloze cumu-
latieve zorg die na vele jaren, zlfs waarlijk na eeuwen, erin geslaagd is 
ze te perfectioneren en duidelijk te onderscheiden. 
Deze schitterende technieken en vervolmakingen zijn de scheppingen van 
een algehele kenmerkende vizie op de dingen, een algehele scheppende 
geest, die gerijpt is in honderden en duizenden jaren — de geest namelijk 
van het openstaan voor de waarheid, van trouw aan het doel, nederige 
onderworpenheid aan de feiten; de geest van eindeloze zorg en nauwkeu-
righeid en van het vol vertrouwen ongebroken overdragen van mens op 
mens en van generatie op generatie; de geest van samenwerking en recht: 
de geest die gelooft in vrije kritiek en in het vermogen van het gediscipli-
neerde verstand de waarheid te zoeken en te bereiken; de geest die we-
tenschappelijke wetten zoekt terwille van deze zelf en die zich baseert 
op de primauteit der theorie; de geest die steeds het betere en het waar-
achtigere ontdekt. Deze landen kennen die geest niet en hun achterlijk-
heid wordt veroorzaakt door zijn afwezigheid. In waarheid ligt het uit-
eindelijke geheim van ontwikkeling en onderontwikkeling juist hierin en 
zo kan men dus onderontwikkeling definiëren. Als het leiderschap van 
de nieuwe landen meer verlangt dan alleen het \Vesten te imiteren en 
gebruik te maken van zijn techniek, en als het Westen werkelijk verlangt 
dit leiderschap te helpen bij de bovenmenselijke taak die ervan gevergd 
wordt, dan behoren het Westen en een verantwoordelijk leiderschap sa-
men te werken om te zorgen dat deze landen kunnen ingaan tot deze 
scheppende geest — het Westen door hun niet de geest te misgunnen die 
het uiteindelijk schiep, en het verantwoordelijke leiderschap door de hoge 
zedelijke prijs te betalen voor de inwijding in het grote mysterie van een 
waarachtig creatief leiderschap. 

V 

Technieken zijn erg belangrijk, maar veel belangrijker is de geest die ze 
schiep. En oneindig veel belangrijker dan beide is de mens. Is het Westen 
het leiderschap van de nieuwe landen behulpzaam met het zien van de 
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mens en het begrijpen van de eindeloze diepten van zijn vreugde en zijn 
vrijheid? Dat is de kritieke vraag. 
Stel U een hardloopbaan voor met beoordelaars geschaard op de tribunes 
links en rechts. De leiders van Azië en Afrika zijn de wedloop begonnen 
en de beoordelaars aan beide zijden juichen hen toe en sporen hen aan 
bij hun wedren. Waarom juichen zij hen toe, wat verwacht men dat deze 
renners zullen presteren, wie van hen zal de prijs ontvangen? Degene 
die nederigheid, liefdadigheid, zelfopoffering, broederschap der mensen 
predikt? Degene die rede en vrijheid verheft en de volledigheid van het 
menselijk individu? Degene die zichzelf en zijn volk tot groter zuiverheid 
en zelfbeheersing brengt, tot een oprechter verdraagzaamheid en eerbied 
voor anderen, tot een diepere waardering van de waarachtige concrete 
normen van schoonheid, waarheid en goedheid? Degene die de geest en 
de ziel boven de materie en lichamelijke verlangens stelt en bereid is te 
sterven als hij slechts een glimp van de waarheid mag opvangen? Geloven 
deze leiders, terwijl zij zich scherp bewust zijn van de keurende ogen van 
hun beoordelaars bij de wedren, dat het déze zaken zijn waarvan men 
verwacht dat zij ze zullen verwezenlijken? Geenszins. De renners worden 
door beide groepen beoordelaars aangevuurd, opgehitst, aangespoord en 
opgezweept om wegen aan te leggen, dammen te bouwen, de natuurlijke 
hulpbronnen te ontwikkelen, het nationale inkomen te vergroten, de land-
bouw te moderniseren, het beleid te verbeteren, de levensstandaard te 
verhogen. Ik ben van,  mening dat dat nobele doeleinden zijn, maar dat de 
leiders al hun zenuwen moeten spannen onder de keurende ogen en klap-
pende handen van zowel Oost als West, alleen maar om ze te bereiken 
— dat is de grote tragedie van onze tijd. 
Techniek, efficiency, management, resultaten! Maar waarvoor leeft de 
arme mens in deze landen? Is hij vrij om te denken en de waarheid te 
zoeken? Wat meer is, is er een waarheid om te zoeken, en is vrijheid 
daarom over het geheel genomen belangrijk? 
Formule, formule, formule; techniek, techniek, techniek! Niemand stelt de 

fundamentele vraag waartoe die vervloekte zaken eigenlijkdienen. Nie-

mand vindt het van belang te proberen te ontdekken welke geest hierin 
leeft. Niemand heeft de tijd om zich ervan te vergewissen of de mens' in  
zijn vrijheid en in zijn volledigheid, eigenlijk wel bestaat. Wegen, dam-
men, efficiency en de glimlach van de heersers — dat is alles waarop 
het aankomt; maar bezieling, vrijheid, vreugde, geluk, waarheid, de mens 
— deze zaken komen niet in de gedachten op. 
Een deskundige die vijf jaar in het buitenland werkzaam is geweest, zou 
zijn opdracht schitterend vervuld achten, wanneer hij na zijn terugkeer 
zich erop zou kunnen beroemen dat hij een paar „vrienden" had gemaakt ,  
vooral als zij ,sleutelposities" bekleedden, en dat hij de maatschappijen 
bij wie hij in dienst was had geholpen bij een meer „efficiënte" organi-
satie. Heeft hij hun één andere geest meegegeven dan de geest van ef fi-
ciency? Heeft hij zijn „vrienden" bezield met iets duurzaams en dieps? 
Kan hij zeggen dat hij hun iets van zachtheid, integriteit, zuiverheid van 
leven, een vroom karakter heeft bijgebracht? Kan hij zich erop beroemen 
dat zij, doordat zij nu hem en zijn beschaving hebben leren kennen, niet 
alleen wegen en dammen hebben aangelegd, maar dat zij ook grote kunst-
monumenten hebben opgericht en begonnen zijn grote werken der rede 
te schrijven? Heeft hij op hen overgedragen de geest van geduldig te 
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lijden, van liefde inplaats van haat, van vertrouwen inplaats van achter-
docht, en van openstaan voor de waarheid waar deze gevonden wordt? 
Het komt nooit bij hem op dat dit alles van enige relevantie of van enig 
belang is. Hij bekommert zich niet méér om deze problemen dan om de 
vraag waarom het vorige dinsdag niet geregend heeft. Wanneer zal het 
Westen, in zijn contact met de rest van de wereld, die grootheid van 
geest, diepte en karakter weer krijgen, een grootheid waarvan het inhe-
rente wonderbaarlijker en oorspronkelijker is dan in enige andere bescha-
ving ter wereld? 
Het zijn allen technici die het voortbrengt, degenen die naar zijn scholen 
komen uit Azië en Afrika en degenen die het door zijn toonbeeld en voor-
beeld ertoe brengt in hun eigen landen naar voren te komen. Een wereld 
van volmaakte technici is het doel, niet een wereld van menselijke wezens; 
om niet te spreken van goddelijke wezens. Een saaie, vervelende wereld, 
waar niets bestaat buiten de mens en zijn heerschappij over de natuur, 
met inbegrip van zijn heerschappij over andere technici door middel van 
zijn wetenschappelijke leiding. Een perfecte hiërarchie, een perfecte orga-
nisatie, een uiterste efficiency; maar geen bezieling, en daardoor geen 
mensen. 
Vroeger was het zo dat, juist in de wederzijdse uitwisseling van bescha-
vingen, mensen werden toegejuicht en beloond en dat men verwachtte 
dat zij prijzen zouden winnen vanwege geestelijke en zedelijke capacitei-
t en; maar dat is nu alles voorbij. 
Het is tijd die gij wilt doden en besparen. Tijdbesparende leuzen! Prach-
tig! Maar hoe zal de uitgespaarde tijd doorgebracht worden? Met het 
scheppen van nieuwe tijdbesparende leuzen? Gij grote organisatoren hebt 
er aanzienlijk toe bijgedragen deze vijandschap tussen de mens en de tijd 
te doen ontstaan. Want tegenwoordig is de mens meer tijdbewust dan 
ooit, en het is geen toeval dat de drie grote westerse filosofen van onze 
tijd. Bergson, Whitehead en Heidegger, als hoofdthema het mysterie van 
de tijd brengen. Toen de grote kathedralen gebouwd werden, dachten de 
vrome architecten en de nederige bouwers die steen aan steen voegden 
nooit aan de tijd; zij gingen op in de eeuwigheid. Maar als deze eeuwig-
heid nu eens werkelijk  bestond? Hebt ge daaraan gedacht? Zou al uw 
tijdbesparing dan niet vanzelf volkomen zinloos zijn? Ik smeek U dus, 
vergewis er U eerst van of zij bestaat. 
Denkers trachten op erbarmelijke wijze een verdediging te geven voor 
dit alles; daarom spannen ze zich in het te rationaliseren. Zij worden het 
nooit moe het Westen te verzekeren dat, waar het met het Oosten te 
maken heeft, dit niet meer kan betekenen dan vorm en techniek. Ik ben 
er zeker van dat dit de stem is van verlegenheid, vermoeidheid en gebrek 
aan vertrouwen. Het kan nooit het laatste woord zijn. 
Daarentegen pleit ik ervoor dat de westerse beschaving in haar contact 
met de niet-westerse onderontwikkelde landen deze zal uitdagen, niet al-
leen politiek en economisch, niet alleen materieel en in termen van macht, 
maar intellectueel, geestelijk, moreel. Is de realiteit van de bezieling nu 
zo zwak geworden dat men er schuw voor is een constatering te doen als 
deze eenvoudige constatering van mij, opdat deze dit gehoor niet zou 
overvallen als iets bizars en vreemds, iets hols en niet ter zake doends? 
Is de dimensie van waarde, van zijn, van werkelijkheid uit de geest der 
mensen verdwenen? 
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Ge zegt: ik ben een Amerikaan, ik ben een Zwitser. Azië en Afrika heb-
ben alle recht te zeggen: we zijn zeer vereerd, maar wat we in 't bijzonder 
willen weten, is: wat is een Amerikaan, wat is een Zwitser? Waar gelooft 
ge in, welke zaak staat ge voor? Alleen deze technieken, alleen deze 
enorme stoet van zaken? Is dat genoeg, zijt ge op uw erewoord daarmee 
tevreden? Denkt ge werkelijk dat ze de mensen lange tijd zullen impone-
ren? Vertel ons dus alstublieft: wat zijt ge nog meer? 
De vraag blijft bestaan, zelfs als hij nooit gesteld wordt, zelfs als men er 
niet aan hecht hem te beantwoorden, omdat men veilig beschermd wordt 
door legers, door diplomatie en politiek en door de stortvloed van woor-
den die minzaam over hun lippen komen. De vraag blijft bestaan, omdat 
het tot de essentie van de westerse beschaving behoort zulke principiële 
problemen lang sluimerend te laten en omdat, zelfs als Azië en Afrika 
in hun verwarring nalaten hem te stellen, een dichter of een filosoof of 
een heilige zeker zal opstaan in het Westen die hem zal stellen, daverend 
als de donder, en hem zal zingen, droevig als een psalm. 

VI 

Hoe zal de mens er uitzien die deze landen uiteindelijk naar voren zullen 
brengen? Wat zal de Indiase mens zijn, de Arabische, de Congolese,  
twintig, vijftig, honderd jaar na heden? Is het waar dat het huidige lei-
derschap zich daarom niet hoeft te bekommeren, omdat dat wel vanzelf 
zal gaan? Dit is natuurlijk onzin, omdat het grondkarakter van de mens 
als individu reeds bepaald is door de ten grondslag liggende geestelijk-
menselijk-culturele systemen van waardering waaraan hij onderworpen is 
en temidden waarvan hij rijpt. Het is daarom noodzakelijk deze systemen 
vanaf het begin te taxeren. Het zich vol medelijden bezighouden met 
honger, onwetendheid en ziekten is louter formalisme. Het is in onze tijd 
heiligschennis te suggereren dat de hongerigen, de onwetenden en de 
zieken toch edel en goed kunnen zijn, en dat in het verleden sommigen 
van hen wonderbaarlijke dingen tot stand hebben gebracht, ondanks hun 
honger, onwetendheid of ziekte, en bij tijden juist daardoor. Ik wens 
niet dat enig mens hongerig of onwetend of ziek is, maar de vraag is: 
waarvoor moeten de mensen leven als ze eenmaal niet hongerig zijn, als 
ze eenmaal niet langer onwetend zijn en als ze eenmaal aan geen enkele 
ziekte meer lijden? Zal dit vanzelf gaan? Moet ge U er niet van nu af 
aan mee bezighouden? Tenslotte hebben de hongerigen, de onwetenden 
en de zieken zich eeuwen lang niet bezorgd gemaakt over hun toestand. 
Alleen gij zijt het, die niet hongerig, onwetend of ziek zijt, die U terecht 
zorgen maakt over hen, en die hen hebt besmet met deze bezorgdheid. 
Moet ge hen niet ook besmetten met uw eigen opvatting van de mens als 
een doel in zichzelf, een opvatting die het U in de eerste plaats mogelijk 
heeft gemaakt bezorgd te zijn over hun hongerigheid, onwetendheid,  ziek 
zijn, en U ertoe heeft gebracht deze bezorgdheid op hen over te dragen? 
Slechts techniek en formules te betekenen voor de minder ontwikkelden 
is voor de meer ontwikkelden een groot verraad aan de geest. Ge moet 
tegelijk het geheim van uw eigen creativiteit met hen delen, anders hebt 
ge hen in het geheel niet lief; anders behandelt ge hen niet als een doel, 
maar als dieren en als middel; en daarin zult ge uzelf tegenspreken, om-
dat uw principiële geloof, dat U schiep en uw beschaving in de eerste 
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plaats, juist hierin bestaat dat de mens een doel is in zichzelf, en nooit, 
met de woorden van Kant, uitsluitend als middel behandeld kan worden. 
Zijn deze landen werkelijk mensen aan het ontwikkelen, d.w.z. ontwikke-
len wat universeel en menselijk in hen is? Of is het de Indiase mens of de 
Arabische mens of de Congolese mens of de proletarische mens die zij 
wensen te ontwikkelen? Dat is het belangrijkste probleem waarmee het 
nieuwe leiderschap te maken heeft. Geen enkel menselijk werk, waarin 
de mens het thema is en niet de „toestanden-  onder dit of dat volk, 
komt uit deze landen voort of zal er waarschijnlijk uit voortkomen, zolang 
datgene waarvoor ze in hun ontwikkeling toegejuicht, beoordeeld en 
beloond werden blijft voortgaan. Evenmin leggen ze enige objectieve 
nieuwsgierigheid aan den dag naar andere beschavingen, andere religies, 
andere gezichtspunten, een nieuwsgierigheid die zou kunnen uitlopen op 
een belangrijk essay over iets anders dan henzelf, dat over honderd jaar 
nog gelezen kon worden. Zelfs hun essay's over zichzelf zijn noch authen-
tiek noch vertellen zij de hele waarheid, want de mens kan nooit zichzelf 
begrijpen voordat hij eerst menselijk en universeel geworden is. 
Het zijn de inheemse gewoonten, tradities en zeden, de overgeleverde 
handelwijzen, het inheemse gevoel voor schoonheid, rechtssysteem, his-
torische herinneringen, maatschappelijke instellingen met inbegrip van het 
gezin, culturele vormen met inbegrip van de religie, wat zij op straat leren 
(en er is een levende erfenis van de straat), de hele sociaal-cultureel-
politieke omgeving (ambiance), het zijn deze dingen waaruit deze mensen 
tenslotte hun idealen halen in het leven. Ze vallen daarop terug, terwijl 
er niets nieuws aan toegevoegd wordt, behalve het materialistisch socia-
lisme. Is dat het beste dat de westerse beschaving in deze nobele tijd kan 
verrichten? 
Deze leiders moeten geïntegreerd worden in de broederschap der mensen. 
Het begrip van menselijkheid en van het universele moet hun gaan gloren. 
Er is een wet van de natuur, zoals Cicero uitriep, hoger dan henzelf. 
hoger dan hun naties, en zeker hoger dan hun belangen. Daarom moeten 
zij opgenomen worden in de eenheid en de continuïteit der historie. Het 
is zeer belangrijk dat ze zich realiseren dat de historie niet gisteren be-
gonnen is, dat ze haar niet kunnen fijnhakken in stukjes en beetjes, dat 
zij zeer zeker niet bij hen begonnen is of bij enig punt dat ze willekeurig 
in het verleden plaatsen. Een ruime, principiële, kritische, wetenschap-
pelijke, historische beschaving behoort tot het wezenlijke van het leider-
schap. 

Verlangt ge een beschaving te scheppen waarin Socrates, Plato en Aris-
toteles, Christus en Paulus, Augustinus en Aquinas, Pascal en Kant zich 
volkomen misplaatst zullen voelen, of die zij eenvoudigweg niet zullen 
begrijpen? Als dat niet zo is, dan moet ge ons zeggen, wat uw doel is, 
wat uw idealen zijn, wat de hoedanigheid is van de beste mensen die ge 
verlangt te zien opbloeien, wat de orde is van de waarden waarvan ge 
wenst dat uw kinderen ze zoeken en liefhebben en verwezenlijken, wat de 
geest en de ziel is die uw hele beschaving inspireert, waarin ge gelooft, 
wat ge werkelijk voorstaat, wie ge vereert en wie ge wilt dat uw kinderen 
vereren. Plato en Aristoteles, Christus en Paulus, Augustinus en Aquinas. 
Pascal en Kant zullen niet geïmponeerd worden door de perfectie en 
efficiency van uw technieken alleen; ze zullen koppig willen ontdekken 
waartoe al deze perfectie van techniek en efficiency dient, wat zij bevor- 
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dert en teweegbrengt, maar in termen van een kwalitatief-menselijk gees-
telijk bestaan. Zij vragen naar de toon, de geest en de betekenis van dit 
alles. 
Wat de vrije wereld het meest nodig heeft is, te weten hoe zij de waar-
den van de vrijheid verstaanbaar en reëel kan maken, hoe zij de mens, 
de vrijheid, de waarheid en de bezieling kan propageren, hoe zij deze 
boodschap van vrijheid duidelijk en machtig en overtuigend kan maken. 
De grootste noodzaak is, het begrip vrijheid te vullen met betekenis en 
inhoud, het te vrijwaren voor holheid en onwaarachtigheid, te zorgen dat 
het niet verward wordt met andere boodschappen, afkomstig uit andere 
hoeken, die niets gemeen hebben met de mens, de waarheid, de vrijheid 
en de waarachtige geest. Maar men kan niemand overtuigen als men niet 
zelf overtuigd is, en men kan niets propageren waarin men zelf oorspron-
kelijk niet gelooft. Zonder dit levende vertrouwen in de hoogste en 
diepste waarden van de vierduizend jaren westerse beschaving zult ge 
met al uw technieken en al uw perfecties uiteindelijk slechts uw vijanden 
in de kaart spelen. 
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HUGH TREVOR-ROPER 

VOLTAIRE OP LES DELICES *) 

De idee van de vooruitgang was de grote ontdekking der achttiende 
eeuw. We mogen misschien de inhoud ervan veranderd hebben, maar 
we kunnen hem nooit loochenen. Hij verleende betekenis aan een politiek 
programma en aan het begrijpen van de historie, en kan dat nog altijd 
doen. De grootste historici sinds de Verlichting hebben hem geaccep-
teerd, hoe zij hem ook interpreteren. De meest conventionelen hebben hem 
gevulgariseerd. Staatslieden geloven erin; politici hebben er de mond vol 
van. We kunnen ons afvragen, hoe zo vele eeuwen het zonder deze idee 
gesteld hebben, en ook of er een tijd zal kunnen komen wanneer we het 
weer zonder hem zullen stellen. 
Want in het verleden hebben vele eeuwen — hoog beschaafde eeuwen 
— het zonder hem gesteld. De Oudheid kende hem niet: aan de grote 
schrijvers van Griekenland en Rome deed de historie zich voor als een 
vertelling, of een tragedie, of een voorbeeld, of de fortuin. Voor de mid-
deleeuwen was hij een langdurig poppenspel, onzichtbaar geleid door een 
ondoorgrondelijke God. Indien we de middeleeuwen kwalitatief en niet 
louter in de tijd van de moderne tijd scheiden, is het deze idee die de 
scheiding kenmerkt en de middeleeuwse geschiedenis vaak aan mensen 
doet tegenstaan: „een tovercirkel", zegt Kingsley Martin 1 ), „omgeeft de 
middeleeuwen; niemand mag daarbinnen komen die bezeten is van de 
idee der vooruitgang". Zelfs de humanisten der Renaissance koesterden 
de idee van de vooruitgang niet. Voor al hun vertrouwen in de mensheid 
zagen zij terug, niet vooruit; terug naar de grote voorbeelden der Oud-
heid, of de „onvergetelijke eeuw der apostelen". In de zeventiende eeuw, 
die eeuw van alles overheersende somberheid, zagen de filosofen naar de 
historie, maar zij zagen slechts, evenals sommige van hun even sombere 
opvolgers nu, wentelende raderen die tot verval leidden. 
En toen werd de betovering verbroken. Op de een of andere manier ont-
dekten de Europeanen tegen het einde der zeventiende eeuw hun eigen 
beschaving, ontdekten haar plaats tussen andere beschavingen en zagen 
dat zij een toekomst bezat. De religieuze gedaante der historie viel weg 
als een dode huid. De Oudheid werd van een ideaal tot een voorbeeld: 
„van over de brede afgrond van het monnikachtige en misleide verleden", 
zoals Willey schreef, „kon men de Ouden begroeten vanaf een verhe-
venheid die even hoog was als de hunne". Zelfs de eeuw der apostelen 
week terug in zijn verre perspektief: hoe verbaasd zou een Chinees zijn, 
schreef Voltaire, in Bossuet's Histoire Llniverselle te lezen, dat de spil 
der historie, waarin zijn eigen volk geen plaats had, een dom en barbaars 
ras van marskramers in Palestina was! In de achttiende eeuw smolt de 
nieuwe wetenschap der zeventiende eeuw samen met het herstelde ver-
trouwen der zestiende. In plaats van religieuze ketters in hun particuliere 

*) Artikel verschenen in de New Statesman van 21 december 1962; vertaald door 
H. A. Huygens-Wijma. 
1) Kingsley Martin. French Liberal Thought in the 18th Century. New edition edited 
by J. P. Mayer. Phoenix. 
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hoekjes, die individualistische theorieën heiligden met sektaristische begin-
selen, boden de profeten der Verlichting een nieuwe, wereldlijke ortho-
doxie, een „religie der mensheid", die het gehele mensdom zou voeren tot 
een  vrijer leven op aarde. De geschiedenis van het verleden werd her-
schreven, volgens een nieuw patroon, een nieuwe leidraad. „Indien ge 
ons niets anders te vertellen hebt", zei Voltaire tot zijn mede-historici, 
dan dat de ene barbaar de andere opvolgde aan de oevers van de Oxus 

'en  de Jaxartes, van wat voor nut zijt ge dan voor de wereld geweest?" 
En deze draad leidde uit het verleden naar de toekomst. In plaats van 
een  gouden tijdperk vanwaar de verdere tijd naar beneden leidde, voer-
den de wegen nu opwaarts naar een gouden toekomst. 
Maar voerden zij van nature opwaarts? In de eerste gloed van het welbe-
hagen geloofden sommigen, vooral in protestantse landen, dat zij dit in-
derdaad deden. Waar Pascal de mens had gezien als een hulpeloze ver-
toever in de eindeloze somberheid en het bittere mysterie van een tragisch 
heelal, zag Leibniz hem als de gelukkige bezitter van de beste van alle 
mogelijke werelden: een wereld welker wanorde, indien juist begrepen, 
slechts een subtieler vorm van orde was. Leibniz' volgeling, Christian 
Wolff, toonde met een waarlijk Germaanse gedegenheid aan, dat iedere 
andere stelling slechts absurditeit met zich mee kon brengen. Alexander 
Pope deelde zijn beschermer, Bolingbroke, vol geluk mede dat 

All Nature is but Art, unknown to thee; 
All Chance, Direction which thou canst not see; 
All Discord, Harmony not understood; 
All partial Evil, universal Good; 
And spite of Pride, in erring Reason's spite, 
One truth is clear: Whatever is, is right. 

In protestantse landen was dat misschien een mogelijk gezichtspunt. 
Maar hoe stond het met de katholieke landen, waar er geen Kerkhervor-
ming was geweest, geen Roemrijke Revolutie in de staat? Voor de grote 
Fransen der Verlichting was het welbehagen van Pope en Leibniz onmo-
gelijk. Zij konden misschien de domperzuchtige somberheid van Pascal 
afwijzen; zij konden misschien de nieuwe lijn der vooruitgang zien lopen 
door de met bloed bevlekte modder der historie; maar het was pijnlijk 
duidelijk voor hen, wanneer ze terugkeerden uit de protestantse landen 
waaruit zij hun inspiratie putten en waar zij hun boeken publiceerden, 
dat de vooruitgang die zij buiten hun land hadden gezien, in hun eigen 
land er niet automatisch ook was, dat er een grote sociale inspanning 
nodig was om hem tot stand te brengen. „Mijn arme Pope", schreef Vol-
taire, „mijn arme gebochelde, wie vertelde u dat God u niet geschapen 
kon hebben zonder bult?" 
Voor niemand was dit duidelijker dan voor de grootste van allen, Vol-
taire. Voltaires lange en overvolle leven overspant het hele tijdperk der 
Verlichting; zijn halfschaduw strekt zich uit over de langzame zwangere 
eeuw ervoor en de teringachtige jaren van revolutie erna. Zijn eerste 
beschermer werd geboren in 1632; de laatste van zijn 1200 bekende cor-
respondenten stierf in 1817. Maar de centrale periode vormden misschien 
die jaren tussen 1755 en 1758, de jaren toen de Encyclopedie  was be-
gonnen en toen de twee stromen van zijn filosofie, zijn geloof in de voor-
uitgang en zijn haat jegens de belemmeringen van de vooruitgang, sa-
mengesmolten het beroemdste van  zijn contes voortbrachten,  Candide. 
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Reeds had Voltaire de vruchten van de vooruitgang gezien, in Engeland, 
waar de psychologie van Locke en de kosmologie van Newton een filoso-
fische basis hadden verleend aan zijn visie. Reeds had hij het verzet 
daartegen gevoeld in Frankrijk. Hij was in de Bastille geweest; hij had 
zijn boek over Engeland, die onvergetelijke Lettres Philosophiques, zien 
verbranden door de beul. Sedert zijn terugkeer was hij verraden door 
zijn koninklijke beschermheer in protestants Pruisen. Hij kon niet langer 
op zijn vrienden vertrouwen. Maar hij was tenminste in één ding ge-
slaagd. „Armoede", zou hij in 1759 schrijven, „verzwakt de moed ... Ik 
heb zoveel schrijvers gezien die arm en veracht waren. dat ik lang gele-
den ertoe besloot hun aantal niet te vermeerderen". En dus was hij nu 
rijk. Rijkdom betekende bewegelijkheid, en bewegelijkheid was de prijs 
der vrijheid. Maar hoewel vrijheid van beweging essentieel was, was een 
of andere basis gewenst, als die tenminste gevonden kon worden; en nu 
was Voltaire, zoals hij zei, een oude vogel die uitkeek naar een nest. 
Maar waar was een nest te vinden? Geen enkel katholiek land was veilig. 
Protestants Pruisen was rampspoedig gebleken. Engeland was te ver. 
Hij dacht over de Elzas. Maar ten slotte vestigde hij zich in Zwitserland. 
In de winter van 1754-'55 kocht hij, in de streng calvinistische republiek 
Genève, een elegant huis, Les Délices, en daar, zegt Besterman 2 ) „kreeg 
wat men in het algemeen Voltaires filosofie noemt zijn definitieve 
vorm". 
En wat was die definitieve vorm? Jaren geleden had Voltaire zijn grote 
aanval gedaan op Pascal, die „sublieme mensenhater", die had gewan-
hoopt aan het mensdom. Maar nu scheen de tegenovergestelde ketterij 
gevaarlijker. Evenals Pascal, die in zoveel opzichten scheen te zijn begon-
nen als Voltaires voorloper — dit wonder van kennis, de heldere stilist, 
de grote ironicus — was geëindigd als de profeet van de religieuze som-
berheid, hadden de volgelingen van Locke en Newton, naar het scheen, 
de tirannie der Ouden slechts omvergeworpen om een zorgeloos duizend-
jarig rijk te prediken dat (dit was maar al te duidelijk) niet waar was. 
Want hoe zou een mens kunnen volhouden, zelfs in Genève in 1755, dat 
de vooruitgang vanzelf kwam? Jaren lang had Voltaire geprotesteerd 
tegen de theorie van „de beste van alle mogelijke werelden". Nu hoorde 
hij binnen een jaar na zijn aankomst op Les Délices het nieuws van de 
grote aardbeving in Lissabon. „Deze wereld is zeer wreed georganiseerd, 
waarde heer'', schreef hij aan zijn bankier: 

„men zal zeker hard aan het werk gaan om uit te puzzelen hoe de 
wetten der beweging zulke verschrikkelijke rampen teweeg kunnen 

brengen in de beste van alle mogelijke werelden. Honderdduizend 
mieren, onze medeschepselen, plotseling verpletterd in onze mieren-
hoop, de helft van hen ongetwijfeld omkomend in onuitsprekelijke 
doodsangst onder brokstukken waaruit ze niet weggehaald kunnen 
worden ... Welk een droevig dobbelspel is het spel van het men-
senleven! Wat zullen de predikers hebben te zeggen, vooral als het 
Paleis van Inquisitie nog overeind staat? Maar ik vertrouw erop dat 
tenminste de eerwaarde inquisiteurs ten dode verpletterd zijn even-
als iedereen anders". 

En dus schreef Voltaire zijn beroemde gedicht op de Ramp in Lissabon, 

2) Theodore Besterman. Voltaire. Essay. Oxford. 
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het gedicht dat, meer dan de ramp zelf, de openlijke aanval inleidde op 
het gemakkelijke optimisme van de eeuw. 
In de volgende vier jaren bleven de rampen niet uit. De Zevenjarige 
Oorlog brak uit. Engelsen en Fransen streden over de hele aardbol om 
„een paar hectaren sneeuw" in Canada. Admiraal Bying werd in koelen 
bloede terechtgesteld, „pour encourager les autres". De wereld, zo leek 
het Voltaire, was krankzinnig, volslagen krankzinnig. Misschien had 
Pascal toch gelijk. Maar neen, dat kon niet. Altijd bestond er, ondanks 
menselijke dwaasheid, menselijke wreedheid, de loden last, de inertie en 
de onrechtvaardigheid van menselijke instellingen, toch de mogelijkheid 
van vooruitgang. Maar deze kwam niet van nature of uit zichzelf: de 
mens moest ervoor strijden. Misschien konden vier of vijf filosofen, als 
ze het samen eens konden worden, de kolos omverwerpen. De grondsla-
gen waren gelegd door vier filosofen: door d'Alembert en Diderot, door 
Bolingbroke en Hume. Zou de inspanning van een vijfde hun werk niet 
kunnen completeren? Maar het zou inspanning vereisen. In 1759 nam 
Voltaire in Candide het standpunt in waarvan hij nooit meer zou afwij- 
ken. Dit standpunt (ik haal weer Besterman aan) kan in het kort als volgt 
gedefinieerd worden: „de mens heeft niets te hopen van enige andere 
macht dan de zijne; hij moet zichzelf verbeteren door eigen inspanning; 
hij moet zijn eigen heil vinden; hij moet zijn tuin onderhouden". 
Zo werd de filosoof een hervormer, bereid om niet alleen de wereld te 
verklaren, maar ook te veranderen. Drie jaar later kwam er gelegenheid 
om te handelen, toen Donat Callas met het verschrikkelijke verslag van 
de executie van zijn vader op het rad in Toulouse naar Les Délices kwam, 
en alle ongelooflijke energie van Voltaire werd achter dit programma 
van actie gemobiliseerd: écrasez l'infárne. Les Délices, de „tuin van Epi-
curus'', was de dynamo geworden van een nieuwe filosofie. 
Maar wie zou de menselijke bemiddelaar zijn? Steeds wanneer Voltaire 
politieke actie zocht, probeerde hij die tot stand te brengen met konink-
lijke macht. Hij wilde de weg wijzen, hij wilde de boodschap prediken. 
maar het waren de politieke leiders van Europa die de mensen er door-
heen moesten voeren. Evenals Erasmus in de zestiende eeuw — neen,  
eerder als Calvijn, die hij zo haatte — schreef Voltaire zijn revolutionaire 
instructies aan erfkoningen. Verlichte despoten, niet revolutionarie volke-
ren moesten de oude wereld omverwerpen en de nieuwe invoeren. Zo 
werden vanuit Les Délices of uit Ferney, het Plas Penrhyn der acht-
tiende eeuw, de magistrale brieven uitgedragen naar de monarchen van 
Frankrijk en Engeland, Pruisen en Polen, Zweden en Denemarken en 
Rusland; naar Duitse prinsen, naar Roomse kardinalen, zelfs naar de 
Paus van Rome zelf. 
Ongelukkigerwijze beantwoordden deze regerende vorsten nooit geheel 
aan de verwachtingen. Dat doen zij zelden. Zelfs zijn getrouwste volge-
linge, Katharina de Grote, hoewel zij zijn bibliotheek en de grootste 
verzameling van zijn brieven strikte voor de U.S.S.R., bevorderde  nu niet 
bepaald de revolutie der bourgeois in Rusland. Frederik de Grote bleek 
een fiasco te zijn: „als hij maar rustig en als een filosoof kon leven'', 
schreef Voltaire in 1762, „en aan het écrasez l'infáme een  honderdste 
deel kon besteden van wat het hem gekost heeft om iedereen af te slach-
ten, dan, voel ik, zou ik hem kunnen vergeven". En wat de koningen 
van Frankrijk betreft is het voldoende eraan te herinneren, dat gedu- 
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rende het grootste deel van zijn leven als volwassene Voltaire het raad-
zaam vond ver van Parijs te leven, in of dicht bij een protestants toe-
vluchtsoord, en dat, toen hij in 1778 terugkwam in Parijs, na bijna dertig 
jaren ballingschap, voor zijn slotapotheose en dood, hij daar als smokkel-
waar binnenkwam en uitging. In het geheim sloop hij Parijs binnen en in 
het geheim, bij nacht, werd hij er weer uit gesmokkeld. Op een donkere 
zondagnacht voerde een koets met zes paarden hem snel weg, gekleed in 
zijn beroemde kamerjas, met een bediende naast hem. De meest gevierde 
man in Europa vluchtte voor de wraak van de koning die beraamd was 
voor na zijn dood. Want op deze macabere nachtelijke rit was Voltaire 
al dood. Het was zijn gebalsemd lichaam dat teruggebracht werd in bal-
lingschap; en het waren geen verlichte despoten, maar Jacobijnse dema-
gogen die de revolutie die hij gepredikt had zouden uitvoeren, de revo-
lutie die, zoals Besterman zegt, door de vrijheid van denken te maken tot 
de erkende regel en niet tot een welwillende uitzondering, de moderne 
wereld „te water heeft gelaten". 
Om deze reden behoort Les Délices, het kruithuis van deze revolutie, een 
pelgrimsoord te blijven voor allen die in de vooruitgang geloven. Bester-
man heeft dit ervan gemaakt. Niemand heeft zoveel gedaan als hij voor 
de nagedachtenis van Voltaire. Hij heeft Les Délices verworven, hij heeft 
het omgezet in het Institut Voltaire; aan zijn energie, zijn grote kennis 
hebben wij, naast zoveel anders, de ontdekking en de publikatie te dan-
ken van honderden nieuwe brieven van Voltaire,. Hij heeft een nieuw 
portret geschapen van een der grootste Europeanen. Deze essays werpen 
hun licht op dat portret en hebben mij doen besluiten dat mijn eerstvol-
gende pelgrimstocht mij naar Les Délices zal voeren. 
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REACTIES VAN LEZERS 

WAT ROBINSON WEL EN NIET 
WIL 

Ruim een jaar geleden is er in En-
geland een merkwaardig boekje ver-
schenen van de hand van een angli-
caanse bisschop, John A. T. Robin-
son. Het boekje, 141 bladzijden tel-
lende, draagt als titel „Honest to 
God", hetgeen vertaald zou kunnen 
worden met ..Correct tegenover God" 
of worden omschreven als: eerlijk 
denken en onvervalst spreken over 
God, zich als een gentleman eervol 
en oprecht gedragen in godsdienstige 
aangelegenheden. 
Deze publicatie heeft snel de aan-
dacht getrokken en is zelfs een best-
seller geworden. De uitgave die ik 
in mijn bezit heb, is tenminste reeds 
een vijfde herdruk, uitgekomen 
in april 1963! De ongewoon grote 
belangstelling voor en vlugge ver-
spreiding van het boek wijst er op, 
dat we hier te maken hebben met 
een werk, waarin behartenswaardige 
dingen worden gezegd. In de En-
gelse publicititsmalia, pers, radio en 
T.V., is het geschrift van Robinson 
onderwerp van een levendige dis-
cussie geworden en heeft het boven-
dien gratis reclame gekregen door 
een aanval en informele veroorde-
ling van de zijde van de aartsbis-
schop van Canterbury, Dr. A. M. 
Ramsey.*) 
Ook in de Nederlandse pers is een 
en ander van de Engelse rel doorge-
drongen. Journalisten hebben daarop 
inderhaast enkele gedachten uit de 
inleiding en het eerste hoofdstuk in 
een berichtje verwerkt. Daaruit is 
bekend geworden, dat Robinson 
voorstander is van een transformatie 
van het traditionele godsbeeld. Voor-
al de voorstelling van God-daarbo-
ven, de oude man in de hemel, zou 
hij willen wijzigen in de meer aan-
gepaste en aanvaardbare voorstelling 
van God als de diepste en laatste rea-
liteit van de wereld. 
Inderdaad is dit een gedachte van 
Robinson, maar slechts één van 

*) Hiervoor moge ik verwijzen naar 
het inmiddels verschenen boek: The 
Honest God to debate. Some reac-
tions to the bonk „Honest to God". 
Ed. by D. L. Edwards. London 1963. 
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zijn vele gedachten, bovendien nog 
gebrekkig en eenzijdig weergegeven. 
Aangezien het geschrift van Robin-
son een moedige en symptomatische 
uitdrukking is van een sterk ver-
breide godsdienst-crisis, een signi-
ficante uiting van een modern-mo-
dernistische tendens bij denkende 
gelovigen binnen kerkelijke muren, 
acht ik het van belang wat uitvoe-
riger dan in de dagbladpers is ge-
schied, in te gaan op de themata en 
doelstellingen van de schrijver. Na 
een samenvatting van zijn gedachten-
gang zal ik pogen. de richting ervan 
te determineren en te beoordelen. 

Allereerst valt op te merken, dat de 
reflecties (want dat zijn het; Ro- 
binson probeert vrijmoedig hardop 
te denken) betrekking hebben op het 
gehele terrein van de christelijke 
godsdienst, zowel naar zijn specu- 
latieve als zijn praktische kant. Alle 
fundamentele kategorieën van de 
theologie moeten in de smeltkroes 
om er in een ander model weer uit 
te komen, en de praktische beleving 
van het christelijk geloof moet to- 
taal hervormd en opnieuw georiën-
teerd worden, wil ze tegelijk aktueel 
en oorspronkelijk zijn. In de gang-
bare orthodoxie is immers een Ir-
reëel supranaturalisme ontstaan, 
waardoor het geloof zijn betekenis 
voor de meeste mensen verloren 
heeft en er een afstand is gegroeid 
tussen de oorspronkelijke christelijke 
gezindheid en wat hedendaagse 
christenen in hun opvattingen en 
handelwijze ten toon spreiden. De 
universele kloof tussen geloof en le-
ven, tussen kerk en wereld is een 
teken, dat men verwijderd is van de 
authentieke leer van het oude en 
nieuwe Testament. Geen wonder dat 
het fenomeen van de onkerkelijkheid 
toeneemt. Dit verschijnsel mag niet 
altijd negatief beoordeeld worden, 
want velen van hen, die in naam geen 
christen zijn, zijn dichter bij het rijk 
der hemelen, en meer christelijk dan 
anderen, die de eretekenen dragen. 
De schrijver bekent, dat hij zich dik-
wijls betrapt op humanistische sym-
pathieën. 

In het eerste hoofdstuk „Weerspan-
nige revolutie" schetst Robinson de 
wijzigingen die het godsbeeld onder-
gaan heeft en nog moet ondergaan. 



Aanvankelijk, in het Israëlitische we-
reldbeeld, was God „daar boven", „in 
den. hoge", „in de hemel". Bij de in- 
eenstorting van het antieke wereld-
beeld der drie verdiepingen (hemel- 
aarde-hel) werd God degene, die 
(metafysisch) „buiten" de wereld 
verbleef. Doch deze omzetting is niet 
effectief geweest. De oude voorstel-
ling leeft nog voort in de fantasie 
van de' gelovigen. In feite is er wei-
nig veranderd. De ene ruimtelijke 
beeldspraak is in de plaats gekomen 
van de andere, waarvan ze maar wei-
nig verschilt. God is „boven" en „bui-
ten" de wereld, die hij schiep en in 
wier gang en geschiedenis hij op ge-
zette tijden ingrijpt. Hij sluit een 
„verbond" met zijn v pik, „zendt" 
(van buiten) zijn profeten, „bezoekt" 
de wereld in de persoon van zijn 
zoon, zal eens „terugkomen", terwijl 
de gelovigen bij hun dood „naar 
Hem" terugkeren. De wijsgerig-me-
tafysische, deïstische correcties op dit 
godsbeeld hebben weinig invloed ge-
had, want deze (antieke) God is nog 
steeds de God van onze opvoeding en 
conversatie. Hij wordt nog begeleid 
door zijn engelen en tegengewerkt 
door de duivels. Wie Hem ontkent, 
is een atheïst. Hoewel met enige aar-
zeling, wil Robinson deze God als 
een projectie beschouwen. „Het is 
misschien onze roeping te leven zon-
der deze projectie" (blz. 18). In het 
voetspoor van Paul Tillich transpo-
neert hij deze God van de hoogten 
in de diepten. De diepte van het le-
ven, van de waarden van het leven, 
alles wat je zonder voorbehoud aan-
vaardt, dat is God. Hieruit blijkt 
reeds, dat Robinson niet nog weer 
eens een andere locale beeldspraak 
voorstaat, maar dat zijn gedachten 
uitgaan naar een meer radicale zui-
vering. 

In het tweede hoofdstuk „Het einde 
van het theïsme?" werkt hij zijn 
visie verder uit. Zowel de antieke 
supranaturalistische als de deïsti-
sche conceptie van Gods (extrinsie-
ke) relatie tot de wereld hangt samen 
met een  verzakelijkende interpreta-
tie van voorstellingen en/of mytho-
logische opvattingen. De voorstellin-
gen van de diepzinnige beelden en 
mythen van de bijbel werden als 
reëel (historisch en locaal) verstaan 
terwijl ze in feite een trans-histori-
sche dimensie van het leven vertol-
ken. Dit geldt ook voor het beeld 
dat men zich op grond van de bij- 

belse uitdrukkingswijzen van Chris-
tus gevormd heeft. Bultmann heeft 
er reeds op gewezen, dat de voor-
stellingen van pre-existentie, incar-
natie, hemelvaart, verrijzenis e.a. de 
diepte en betekenis van de histori-
sche Jezus uitbeelden. In deze per-
soon was iets van een ultieme, onge-
conditioneerde waarde voor ieder-
een, hetgeen werd vertaald in ge-
noemde mythologische beeldspraak, 
die niet letterlijk mag worden ver-
staan. In het nog steeds voortwoe-
kerende supranaturalisme echter 
wordt dit alles geobjektiveerd. Men 
blijft in onvolwassenheid steken en 
doorziet niet, dat alles in niet-reli-
gieuze zin moet worden verstaan. 
Met Bonhoeffer noemt Robinson de 
God van de religie een deus ex ma-
china; hij bezet nog de laatste ver-
borgen plaatsen en door de weten-
schap niet verkende gebieden, maar 
zal steeds verder worden terugge-
drongen. Wij hebben Hem niet no-
dig. Door de profeten en door Chris-
tus werd deze God niet bedoeld: 
daarom valt het evangelie allerminst 
door de afwijzing van dit godsbeeld. 

Wat wordt dan wel bedoeld? Wat 
je zonder voorbehoud ernstig neemt 
in je moreel, sociaal en politiek le-
ven. In de persoonlijke verhoudingen 
raken we „de Grond van ons zijn" 
(titel van het derde hoofdstuk), de 
uiteindelijke zin van het bestaan. 
Spreken over „een persoonlijke 
God" is misleidend. De theologische 
beweringen zijn geen beschrijving 
van ,.het hoogste Wezen", maar een 
analyse van de diepten der mense-
lijke betrekkingen. Feuerbach was op 
de goede weg, toen hij stelde dat de 
theologie moest worden vertaald in 
en begrepen als een anthropologie; 
hij ging echter te ver, toen hij zei, 
dat de liefde God is. Deze vereen-
zelviging is niet toelaatbaar. „God is 
the 'bevond' in the midst" (blz. 53), 
als het ware het verlengde van de 
liefde, die tevens uit en naar God is. 
Wel wijst hij ons de goede richting 
aan. God wordt in zijn volheid ont-
moet in het concrete gij, in de tus-
senmenselijke verhoudingen.  Zoals 
Jeremias (22, 15 e.v.) reeds predikte, 
ligt ons heil in niets bijzonders, niets 
„religieus", doch in het seculaire 
menselijke vlak, in het voorbehouds-
loze zorgen voor en beminnen van 
de ander. Zo was ook de naasten-
liefde de kern van Jezus' boodschap, 
niets minder maar ook niets meer. 
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We moeten leren om onze persoonlij- 
ke en maatschappelijke (horizontale) 
betrekkingen te herkennen als een 
ontmoeting met het Transcendente. 
In Jezus („De man voor anderen", 
titel van het vierde hoofdstuk) is deze 
idee doorgebroken en gerealiseerd. 
Jezus is niet: God die een ruimte-
vaart onderneemt naar de aarde. De 
traditionele theologie komt neer op 
een parodie van het evangelie, in een 
dogmatisch frame worden de vol-
komen gewettigde, diepzinnige bij-
belse verhalen rond Christus tot een 
caricatuur van zijn levensechte fi-
guur. Robinson bedoelt niet een vol-
komen naturalistische (vrijzinnige) 
Christologie te verdedigen, alsof het 
goddelijke in Jezus slechts was: het 
menselijke tot de macht x verheven. 
Doch men moet de oude dogmatiek 
in een andere zin verstaan. Jezus 
was een „window into God" (= het 
Woord Gods); in Hem ervoer men 
God aan het werk. „For it is in 
making himself nothing, in his utter 
self-surrender to others in love, that 
he discloses and lays bare the 
Ground of man's being as Love" (blz. 
75). 
Het leven van Jezus was een open-
baring van de bestaanszin van ieder 
menselijk leven en daarin lag zijn 
verlossende waarde. Voor ieder mens 
geldt, dat zijn relatie tot God (in re-
ligieuze taal: zijn heil, zijn verlos-
sing, zijn vergoddelijking of begena-
diging) niet bestaat in een aparte 
betrekking tot een hoogste Wezen, 
maar in een leven voor de ander, in 
het bijdragen tot en constitueren 
van de mensengemeenschap. De on-
derlinge menselijke verzoening (Ro-
binson speelt hier met de oorspron-
kelijke betekenis van het Engelse 
woord „at-one-ment") is in de diepte 
verzoening met God, participatie aan 
het goddelijke zijn. Dat is iets an-
ders als de traditionele transactie 
tussen twee partijen (God en de zon-
dige mensheid), met het bloed van 
Christus als losprijs: „a perversion of 
what the New Testament says" (blz. 
78). De mensen zijn door hun zon-
digheid van elkaar vervreemd (dat 
is de zin van de hel-symboliek). 
Door de energische stuwkracht die 
van Jezus is uitgegaan, door zijn ont-
stellende prediking en verwerkelij-
king van de liefde, is het heil geïn-
augureerd, is de mensen het besef 
bijgebracht, dat zij zich verwerkelij-
ken in het bij-elkaar-komen, dat hun 
zaligheid en hemel ligt in de eenheid- 

in-liefde. Dat is het ook wat Paulus 
bedoelt met de „nieuwe schepping", 
de „nieuwe mens in Christus Jezus". 
Noch besnijdenis noch onbesneden-
zijn maken iemand tot christen. Het 
is het leven van de mens voor de an-
deren, de liefde, waardoor we vol-
ledig worden verenigd met de grond 
van ons wezen. „Het werd op een 
supreme wijze gemanifesteerd op het 
kruis" (blz. 82), maar is overal waar 
in de geest van Christus geleefd 
wordt. „Want daar is, ofschoon in 
een „seculaire" vorm, de verzoening 
en de verrijzenis. En de christenge-
meenschap bestaat, niet om een nieu-
we religie te promoveren, maar een-
voudig om de belichaming van dit 
nieuwe zijn-in-liefde te zijn... 
(ib.). Christen-zijn betekent mens-
zijn. 

Deze gedachte brengt Robinson tot 
een explicatie van het begrip „We-
reldlijke heiligheid" (titel van het 
vijfde hoofdstuk). Heiligheid is echt-
heid en authenticiteit in het leven, 
volledige aktualisering van mense-
lijke potenties, verwerkelijking van 
de socialiteit. Het kwaad en de zon-
de bestaan in ditzelfde, wanneer het 
onvolgroeid is, het menselijke leven, 
dat van zijn diepte is afgesneden en 
vervreemd. Men kan het niet com-
penseren door aparte oefeningen, 
speciale handelingen, liturgie en sa-
cramenten. Niet in een „disengage-
ment", doch in een volledige „enga-
gement", in onze relatie tot mens en 
wereld zelf verwerkelijken we het 
goede. In dit licht gezien mag het ge-
bed niet bestaan in een terugtrekking 
uit de wereld (hoe waardevol bezin-
ning en retraite overigens ook zijn), 
maar in een penetratie in het we-
reldlijke, in een vervulling van onze 
wereldlijke opdrachten. Het hart van 
de intercessie (de tussenkomst ten 
behoeve van iemand, zoals men in het 
gebed meent te voltrekken) ligt in de 
onvolwaardelijke liefde in zijn ver-
schillende vormen. God wordt niet 
gevonden in de leemten van de we-
reld of aan zijn grenzen, maar via 
een totale incarnatie in de wereld. 
Dit is wat Robinson noemt „a non- 
religious understanding 
(blz. 99). 	

of PraVer" 

Met dit nieuwe begrip van heiligheid 
gaat een „Nieuwe Moraliteit"  (zes-
de hoofdstuk) gepaard. Alle affirma-
ties over God zijn in laatste instan-
tie affirmaties over de liefde als 
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morele norm. Wat Robinson hierover 
zegt, is slechts een (zeer mooie) toe- 
passing van het voorafgaande. De 
parabels van het koninkrijk der he-
melen zijn flitslicht-beelden van de 
onvoorwaardelijke morele eisen die 
gesteld worden in een autonome 
ethiek. De christelijk-heteronome 
ethiek was een gevolg van het oude, 
ondoordachte Godsbeeld. Robinson 
blijkt te sympathiseren met de ethiek 
van Kant; alleen zou hij het woord 
„autonoom" liever vervangen zien 
door het woord „theonoom". Aan 
het handelen wordt de wet voorge-
schreven door het goddelijke, dat 
in ons is als de samenbindende lief-
desdrang. Door de liefde is ons a.h.w. 
een moreel compas ingebouwd(!), 
dat wijst naar de diepste nood van 
de ander. In ons wezen ligt een god-
delijke imperatief (vgl. de „Katego-
rische Imperativ" van Kant) waar-
door wij bevolen worden uit onszelf 
te treden. De liefde is het absolute 
gedragskriterium, waarvan alle ge-
boden concretisaties zijn. In beschou-
wingen over sexualiteit, huwelijks-
beleving en echtscheiding geeft Ro-
binson enkele vrijmoedige en voor 
vele christenen misschien choqueren-
de toelichtingen. 

In het laatste hoofdstuk Recasting 
the mould onderstreept Robinson nog 
eens, dat hij geen andere bedoelingen 
heeft gehad dan het vernietigen van 
de idolen en het neerhalen van de 
afgoden, die wij in plaats van God 
hebben gesteld. Geloven in God en 
christen-zijn betekent: zich bekennen 
tot een agapeistische levenswijze. Een 
verschil met het humanisme zou hier-
in bestaan, dat het humanisme leert 
dat liefde het laatste woord zou moe-
ten zijn (ought to be) over het leven, 
terwijl het dit volgens het christelijk 
geloof is. 
Traditionele gelovigen zullen hem 
wellicht beschuldigen van zuiver im-
manentistische, zelfs pantheïstische 
opvattingen. Robinson tracht zich 
hiertegen op voorhand te verdedigen 
door aan elk pantheïsme een deter-
minisme toe te kennen, waardoor er 
geen plaats is voor persoonlijke vrij-
heid. In zijn filosofie krijgt de vrij-
heid daarentegen juist zijn hoogste 
kansen. Overigens bedenke men dat 
de leer van de transcendentie van 
het goddelijke zeer nauw samenhangt 
met de gewraakte objektiveringen 
van mythologische voorstellingen. 
„I have not attempted in this book  

to propound a new model of the 
Church or of anything else. My aim 
has been much more modest. I have 
tried simply to be honest and to be 
open to certain 'obstinate questions' 
which speak to me of the aseed for 
what I called earlier a reluctant re-
volution" (blz. 140). 

Hiermede hebben we slechts de grote 
lijn gevolgd van het boeiende betoog 
van Robinson. Zijn boek is veel rijker 
en frisser dan uit onze weergave kon 
blijken. 

Terugziende op de inhoud moeten we 
zeggen, dat Robinson inderdaad „eer-
lijk" is in zijn denken. Hij durft de 
problemen onder ogen te zien en 
weet, in een originele en pakkende 
stijl, bepaalde tendenzen of stromin-
gen binnen het kerkelijk christendom 
zuiver te verwoorden. 

Zo nieuw als de stijl (en de presen-
tatie in een paperback) is echter niet 
steeds de inhoud. Herhaaldelijk moet 
men zich verwonderen over de naï-
veteit, waarmede bepaalde verklarin-
gen, eventueel onder verwijzing naar 
Bultmann, Tillich, Bonhoeffer e.a. als 
producten van de 20e eeuw worden 
voorgesteld. Robinson lijkt weinig of 
niet op de hoogte te zijn van de veel 
oudere vrijzinnig-humanistische op-
vattingen in modernistische of prote-
stantse theologieën, die voor vele 
generaties de verantwoording zijn 
geweest van hun bewust-onkerke-
lijke houding. Even vreemd doet het 
aan, dat Robinson nergens teruggrijpt 
op de wijsgerige voorlopers van zijn 
„Honest to God", als daar zijn het 
„Tractatus theologico-politicus" van 
Spinoza of „Die Religion innerhalb 
der Grenzen der bloszen Vernunft" 
van Imm. Kant. In deze verhandelin-
gen treft men wijsgerige en meer 
fundamentele uiteenzettingen aan 
van hetgeen hij, gedreven door zijn 
pastorale zorg, en enigszins rhap-
sodisch improviserend, als nieuw naar 
voren brengt. 

Op één plaats treedt Robinson in dis-
cussie met L. Feuerbach, die in zijn 
„Das Wesen des Christentums" een 
radicale omwenteling trachtte te be-
werkstelligen. Piens omzetting van 
de traditionele theologie in een an-
throlopogie is Robinson over het al-
gemeen welkom, doch gaat hem OP 
één punt te ver, nl. daar waar Feuer-
bach consequent is. Robinson verzet 
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zich (blz. 52) tegen de omkeerbaar-
heid van de formule „God is liefde". 
Men kan z.i. niet zonder meer stellen 
dat de liefde (ofwel de eenheid en 
gemeenschap tussen de mensen) iden-
tiek is met God. 
Wij menen, dat Robinson hier, mis-
schien vanwege een angst om zich 
helemaal aan de humanistische zijde 
te bevinden, niet meer correct is in 
zijn denken en zich zelfs aan tegen-
spraak schuldig maakt. Als men het 
goddelijke (Robinson heeft reserves 
tegen een te menselijk-persoonlijk 
begrip van God) situeert in de diep-
ste, ultieme levenswaarden, als men 
de „goddelijkheid" van Jezus van 
Nazareth ontdekt in zijn sociale be-
wogenheid, zijn aangrijpende zelf-
overgave en supreme liefdesmanifes-
tatie aan het kruis, indien men ove-
rigens er diep van overtuigd is, dat 
de mens heilig en goed is wanneer 
hij zich onvoorwaardelijk inzet voor 
de ander, indien men herhaaldelijk 
stelt dat de theologische beweringen 
proposities zijn over de tussenmen-
selijke verhoudingen en dat men in 
de onvoorwaardelijke, wereldlijke 
zorg voor de anderen participeert aan 
het goddelijke, zien wij niet meer, 
hoe men kan ontkomen aan de con-
clusie van Feuerbach, dat de kern 
van het authentieke christendom kan 
worden weergegeven in de uitdruk-
king „liefde is God". De mens mèt 
de mens, de medemenselijkheid, dát 
is het goddelijke, waaraan absolute 
waarde gehecht dient te worden. Wat 
Robinson aan Feuerbach niet wil 
toegeven, geeft hij elders wel aan 
zichzelf en de lezer toe in andere be-
woordingen. 
Het werk van Robinson heeft zeer 
verdienstelijke kwaliteiten. Het ver- 

DE ONBEGREPEN NIETZSCHE 

Onoverwinbaar schijnt het misver-
stand, dat zulke fatale gevolgen had: 
het misverstand Nietzsche. Het is 
tragi-komisch wanneer hij wordt 
voorgesteld als krachtpatser, zijn 
tYbermensch als machtswellusteling, 
zijn ontleding van de levensdyna-
miek als prediking van de menselijke 
machtswil. Nietzsche's ,.wil tot 
macht" gaat de grenzen van mens-
zijn ver te buiten. Tot in de anorga-
nische natuur zag hij „de essentie 
van alle Zijns-uitingen werkzaam": 
„de drang tot groeien, tot zich ont-
plooien". 
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zet zich tegen dogmatische verstar-
ringen, kerkelijke blokkeringen en 
supranaturalistische verschrompelin-
gen van het christelijk-humanistisch 
erfgoed. Het verdedigt terecht een 
niet-religieus verstaan van God, een 
seculair begrip van heiligheid en 
menselijke goedheid. Het bepaalt de 
waarde van de religieuze dimensie 
van de binnenwereldlijke morele be-
leving van het samenzijn, zoals Teil-
hard de Chardin dit ook doet vanuit 
een geheel ander gezichtspunt. 
Ondanks onze grote waardering voor 
deze aspekten van „Honest to God" 
moeten we toch een kritisch geluid 
laten horen. Robinson blijft halver-
wege steken in zijn, gezonde, tendens 
tot saecularisatie. Hij blijft a.h.w. 
zweven tussen kerk en wereld. Het 
kerkelijke kader van zijn in feite ge-
saeculariseerde interpretatie van het 
christendom is hem (misschien speelt 
zijn ambtelijke situatie hierin een 
rol) nog te dierbaar, dan dat hij het 
geheel achter zich kan laten. Indien 
de „ontmoeting met God" (waarom 
wordt déze uitdrukking niet als an-
thropomorfisme doorzien?) kan wor-
den gespeld in termen van wereld-
lijke zorg voor voedsel, kleding, huis-
vesting, in begrippen van recht en 
liefde, indien de medemenselijkheid 
de diepste inhoud en uiteindelijke 
norm is van de moraliteit (en deze 
weer identiek met religie is), vragen 
wij ons in ernst af, of Robinson (en 
vele kerkelijk-christenen met hem), 
zonder het te willen bekennen, niet 
helemaal aan de zijde van het mo-
derne humanisme staat, dat zijn 
christelijke inspiratie niet verloo-
chent. 
„Honest to God", ja, maar dan ook 
ten einde toe! 	Dr. W. KLEVER. 

De formulering „Wil tot Macht" was 
noodlottig, want deze drie woorden 
zonder hun achtergrond maakten 
annexatie van Nietzsche door het na-
tionaal-socialisme mogelijk. En toch 
heeft hij zo duidelijk gesproken: 
„Alles staat in dienst van de onuit-
puttelijke scheppende levenswil 
er is geen ander dan gehoorzamend 
leven". 

Iets van dat misverstand vond ik te-
rug in J. B. Meyer's „De duitse 
jeugdbeweging", Mens en Wereld 
12/10-'63. 

Het doet wonderlijk aan, wanneer 
Nietzsche hier in één adem wordt 



genoemd met Luther en Bismarck. 
Die twee zijn al moeilijk vergelijk-
baar, maar zij waren beide mensen 
van de daad. Daartegenover staat de 
wereldvreemde kluizenaar, waarvan 
Jaspers vraagt: „Wat betekent voor 
de mens, die geen uitzondering is, 
het denken van iemand, die zo de 
eenzaamheid binnentreedt als Niet-
zsche en wiens eigen werkelijkheid 
tenslotte alleen nog dit denken zelf 
schijnt te zijn?" 
In een brief van 1888 schreef Niet-
zsche ironisch over „het achtens-
waardige Duitsland van Bismarck, 
dat met koortsachtige deugdzaamheid 
werkt aan zijn bewapening en het 
uiterlijk heeft van een heldhaftig 
gestemd stekelvarken". Bismarck ge-
loofde in Duitsland's superioriteit —
Nietzsche verafschuwde nationalisme 
en overwicht van één volk over an-
dere volken. In zijn voorwoord van 
1886 tot „Der Wille zur Macht" heeft 
hij gewaarschuwd: „Dit boek is voor 
wie denken. Had ik 't maar in het 
Frans geschreven opdat het niet kan 
worden misbruikt ter versterking 
van eventuele rijksduitse aspiraties!" 
Tachtig jaar geleden hield hij zijn 
pleidooi voor wereldfederalisme, zeer 
kernachtig geformuleerd in een aan-
tekening voor het posthuum versche-
nen: „Der Wille zur Macht". Hier-
mee verbonden de noodzaak: „De 
hoogste mensen moeten op aarde ook 
de hoogste heersters zijn. Het poli-
tieke overwicht zonder het eigenlijk 
menselijk overwicht richt de groot-
ste schade aan". 
Het door de heer Meyer geciteerde 
Zarathustra-woord „das Beste soll 
herrschen" is terug te vinden in een 
nagelaten aantekening: „In de grote 
ontwikkelingsgang der geschiedenis 
moet de oerwet doorbreken en het 
beste zegevieren: maar voorwaarde 
is dat de mens alle krachten inspant 
om de heerschappij van het beste tot 
stand te brengen". 
Hier blijkt wel duidelijk dat „het 
beste" voor Nietzsche allerminst be-
tekende „het duitse volk". Hij vrees-
de Duitsland's macht. Na de over-
winning van 1870 schreef hij een 
vriend: „Wanneer wij de geweldige 
nationale successen maar niet te duur 
moeten betalen op een gebied waar 
ik tenminste vind dat er niets mag 
verloren gaan. In vertrouwen — ik 
houd het tegenwoordige Pruisen voor 
een de cultuur bedreigende macht. 
Wij moeten voldoende filosoof zijn 
om in de algemene roes op onze  

hoede te blijven, dat er geen dief 
komt die ons ontrooft wat volgens 
mij boven alle militaire overwinnin-
gen en nationale winsten uitgaat". 
In het nationaal-socialisme bleek de 
juistheid van zijn voorspelling: 
„Wordt de vraag — waartoe en 
waarheen — niet door fiolosofen ge-
steld, dan wordt tenslotte de onze- 
kerheid zo groot, dat men voor elke 
wilskracht die beveelt in het stof 
valt". 
Ook andere voorspellingen bleken 
juist: „Ik verwacht dat nu een paar 
oorlogzuchtige eeuwen — als nog 
nooit bestonden — elkaar zullen op-
volgen, dat wij zijn binnengetreden 
in het klassieke tijdperk van oorlog, 
die tegelijk wetenschappelijk zal 
worden gevoerd en kenmerkend zijn 
voor de nationale eigenaardighe-
den ... De volgende eeuw zal reeds 
de strijd brengen om de heerschap-
pij over de aarde". 
Nietzsche voorzag dat volgende ge-
neraties zich meer bewust 'zouden 
worden van „het tragisch probleem, 
dat de wetten van de samenleving 
niet de Waarden uitdrukken, terwille 
waarvan zij, die in de Waarden ge-
loven, het leven trouw blijven". Hij 
had ervaren dat de weg dóór het ni-
hilisme heen tot overwinning van 
het nihilisme leidt. De waarden die 
bij herwaardering stand hielden nam 
hij in bescherming tegen wat hen be-
dreigde: waarheid tegen schijn, zelf-
standig denken tegen vermolmde 
traditie. („Was fllt das soll man 
auch noch stossen"). 
Maar wat vooral bevorderd moest 
worden, was éénheid van rassen en 
volken. 
De volgende citaten uit de jaren 
1885-1888: 
Aphorisme 337 Wille zur Macht: „De 
grote taak en vraag is: hoe moet de 
aarde als geheel beheerd worden? 
En waartoe moet de mensheid als 
geheel — niet een volk of ras — op-
gevoed en opgekweekt worden?" 
Tegen de duitse zelfverheerlijking: 

— vaderlandlozen — zijn van 
ras en afkomst te veelvoudig en ver-
mengd om mee te doen aan die leu-
genachtige en onzedelijke ras- en 
zelfbewondering, die tegenwoordig in 
Duitsland ten tonele wordt gevoerd.... 
Waar de rassen vermengd zijn is de 
bron der grote culturen". 
Uit brieven: „Tot enthousiasme voor 
het duitse wezen heb ik het nog niet 
gebracht, nog minder tot de wens dit 
heerlijke (!) ras ook nog rein te hou- 
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den. Integendeel. Integendeel. Wan-
neer ik misschien een slecht Duitser 
ben, in elk geval ben ik een goed 
Europeaan. Eénheid van Europa zie 
ik als noodzaak"... „De hemel ont-
ferme zich over het Europese ver-
stand, wanneer het Joodse daarvan 
zou worden afgetrokken"... „Ik heb 
het antisemitische correspondentie-
blad het voorstel gedaan een lijst te 
maken van duitse geleerden en kun-
stenaars van joodse afkomst"... „Ik 
heb het tijdschrift „Die Kunstwart" 
opgezegd omdat het fanfare blaast 
op de duitsgezinde hoorn en op in-
fame wijze Heinrich Heine heeft 
prijsgegeven". Tenslotte einde „Ge-
nealogie der Moral": „Ik houd niet 
van antisemieten, huichelaars, die 
christelijk-arisch met hun ogen 
draaien en de hoornvee-elementen 
van het volk ophitsen". — Alles anti-
pode van nationaal-socialisme! 
Sterk was Nietzsche's afkeer van 
uniformisme: „Zelfopvoeding is 
hoogste noodzaak. Mijn taak een 
ogenblik van hoogste zelfbezinning 
der mensheid voorbereiden". 
In kwellend besef van machteloos-
heid kon hij zich uiterst onredelijk 
en agressief uiten. Later kwam 
zelfbezinning terug tot in '87/'88 
geestelijke verwarring een overwe-
gende factor werd. 
Als bevrijding uit waan en schijn zag 
Nietzsche éénheid van zelfstandig 
denkende individuën: „Elk van ons 
is méér dan individu. Wij zijn scha-
kels tussen het verleden en de toe-
komst, waarvoor wij samen verant-
woordelijkheid dragen. Wij zijn 
knoppen aan één boom". 
Hoe zou hij voorstander van oorlog 
geweest zijn? 
In 1870 had hij als professor in Bazel 
de Zwitserse nationaliteit gevraagd 
en verkregen. Toch meldde hij zich 
bij het uitbreken van de oorlog als 
ziekenverpleger. Wanneer hij zelf 
ernstig ziek thuiskomt, schrijft hij 
een vriend: „De atmosfeer van het 
doorleefde heeft zich als een duis-
tere nevel om mij uitgebreid. Een 
tijdlang hoorde ik een nooit verstil-
lende jammerklacht. Wanneer zoals 
nu de vreselijke ondergronden van 
het Zijn zich openen en het leed in 
al zijn onuitputtelijkheid wordt uit-
gestort, dan moeten wij er doorheen 
gaan als wetenden in moedige aan-
vaarding om niet tot zoutpilaar te 
worden". 
Zes jaar later in „Menschliches All-
zumenschliches": „Misschien komt 
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eens de dag, dat een door overwin-
ningen machtig volk vrijwillig uit-
roept: „Wij breken het zwaard stuk". 
Een van zijn laatste aantekeningen: 
„Tegenstanders van oorlog kunnen 
hun kinderen verbieden in dienst te 
gaan. Eerst zullen zij worden onder-
drukt, dan zal hun aantal groeien". 
Het door de heer Meyer genoemde 
Zarathustra citaat „kriegstlichtig der 
Mann, gebërstlichtig das Weib" is 
volgens mij mislukte beeldspraak, 
schijnbaar in strijd met de beginsel-
regels van het hoofdstuk „Von Kind 
und Ehe": 
„Ik heb een vraag voor jou alleen 
mijn broeder. Als een peillood werp 
ik deze vraag in je ziel, om te weten 
hoe diep zij mag zijn. Je bent jong 
en wenst kind en huwelijk, maar ik 
vraag je: ben je gerechtigd een kind 
te wensen? Ben je overwinnaar, de 
zelfbedwinger, de gebieder van je 
zinnen, de heer van je deugden? Of 
spreekt uit je wens het dier en de 
begeerte? Of vereenzaming? Of on-
vrede met jezelf? ... Ik wil dat je 
overwinning en je vrijheid naar een 
kind verlangen. Levende gedenkte-
kenen moet je bouwen die getuigen 
van je overwinning en je bevrij-
ding ... Niet slechts „voortplanten" 
moet je verlangen zijn maar „om-
hoogplanten". Daartoe helpe je de 
tuin van het huwelijk". 
Dit soort beeldspraak, door veel le-
zers niet als zodanig onderkend, was 
een der oorzaken van het misver-
stand. Bovendien was er zijn inner-
lijke gespletenheid, waardoor alle 
werken zelfgesprek: vragen stellen 
en antwoorden zoeken, die tot nieuwe 
vragen leiden. Altijd betroffen zij 
dat wonderlijke wezen „mens" met 
zijn constructieve en destructieve im-
pulsen, met zijn onvervulde  moge-
lijkheden. 
Aan deze onvervulde mogelijkheden 
heeft Nietzsche eigen leven en den-
ken gewijd. 
Tot de geestelijke instorting begin 
'89 hoopte hij bondgenoten te vinden, 
die zijn streven zouden voortzetten. 
Dit is mislukt. Eerst na zijn dood in 
1900 werden zijn werken bekend en 
misbruikt. 
Het grootste dat hij ons naliet was 
zijn belofte van trouw aan de door 
alle weerstanden heen omhoogstre-
vende levenswil: 
„De belofte die wij van het Leven 
kregen willen wij inlossen  aan het 
Leven". 
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