
MERIJN TRIP 

HET SCHIP IN DE FLES 

Het kind moet buiten geboren worden. Dat staat vast. 
Grietje-naaister vindt dat heel gewoon: de aanstaande moeder is immers 
zelf op een dorp geboren. De ouders gewagen van bijgelovigheid, maar 
de jonge vrouw antwoordt op zulk een domme veronderstelling, dat zij 
de luxe van het geloof niet heeft afgeschoven om nu verder de ballast 
van het bijgeloof mee te slepen. Ook de oude grootmoeder acht het de ge-
woonste zaak van de wereld, dat midden in de winter de logeerkamer 
voor haar kleindochter moet worden ingericht. De kachel wordt gezet 
en er ligt een kleed klaar om voor de deur te hangen tegen de tocht. 
De enige, voor wie de trek naar buiten volkomen een raadsel is, blijkt 
de jonge vrouw zelf te wezen. Hoe komt het, dat haar eigenzinnigheid 
op het onverwachtst geregeerd wordt door een wil sterker dan de hare? 
Enfin, het is nu eenmaal zo: het kind moet buiten geboren worden. 
Dat heeft allerlei bezwaren. Ten eerste is daar Grietje-naaister, die zij 
niet lijden mag. Ze heeft een hekel aan dat ronde hoofd met de midden-
scheiding en het zuinigjes uitgespreide haar, de te rode neus en het 
keurige mondje. 0, het is allemaal zo netjes en zo prim: het luster 
schort en de zwartsatijnen pantoffeltjes. Maar eens heeft Grietje-naai-
ster haar, toen ze nog een kind was, tegen zich aangedrukt, stevig, nog 
vaster, veel te vast, en ze heeft met een frambozenkleurige stem warm in 
haar oortje geblazen: 
— Ga naar Grootma, liefje en zeg, dat Grietjes hart weer te keer gaat 
en of Grietje niet een glaasje port zou drinken. 
Als ze nu aan haar eigen hart denkt, is dat een aquarium met in een ver 
hoekje een vleesetende plant. Dat is de afkeer van Grietje-naaister, 
klein en rose, maar onmiskenbaar. Als Grietje de kleertjes befoedelt en zich 
over de stille wieg buigt, zinloos lachend tegen de opgemaakte leegte, is 
ze de dertiende fee, wellicht te verbidden, niet te ontgaan. 
En dan: het is niets leuk om alleen naar buiten te trekken en daar te 
gaan zitten wachten tot het het kind belieft te komen. Afgezien nog van het 
feit, dat er een ingewikkeld systeem bedacht moet worden om haar man te 
waarschuwen. De dokter hoopt wel, dat het systeem zal falen, maar met 
overtuigde stelligheid bepaalt ze: 

Dokter, dan gaat het niet door, het kind en ik willen, dat hij erbij is. 
En hij is er bij. In een gespannen stilte stoot het kind het eerste vlijmen 
geluid omhoog. De moeder voelt, hoe haar linkerhand zich stilaan ont-
spant en dan met kussen wordt overdekt. Ze begint te kijken en vindt 
vlak boven zich tegen het schijnsel van de lamp het hoofd van de dok- 
ter met de enorme rooddoorschijnende  oren, heel lelijk en heel ontroerd: 
— Het is een jongen. 

Na enige uren kan ze zich aan haar zoon voorstellen: 
— Ik ben je moeder, je moet het maar met me doen in het leven. Je bent 
het liefste kind dat ik ken, of niet ken. Nu, dat zien we nog wel. Laten 
we eerst maar gaan slapen. 
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Tot vreugde van de ouders is het een stralend kind, op tijd met groeien 
en tanden krijgen, op tijd met zitten en boosworden. Ja boosworden, dat 
doet hij al van tien maanden af en aangezien zijn moeder daar ook mee 
overweg kan, past ze op hem de eigen remedie toe: alleen laten betijen 
tot de bui is afgezakt. 
Over het algemeen kan ze het goed met hem vinden. Ze begrijpt alleen 
niet, hoe andere moeders hun eigen kinderen kunnen blijven liefhebben, 
zodra ze het hare hebben gezien. Daarentegen lopen er vele aardige 
jonge moeders rond, zodat het een puur geluk mag heten, dat hij op haar 
de keus laat vallen, als hij uit de verte aan komt hollen. 
Zolang de zoon klein is, mag het jonge gezin de heerlijke zomers buiten 
blijven doorbrengen. Na de dood van Grietje-naaister lijkt daar alles 
pais en vree, ofschoon het vervelend beige voelt, als iets prettiger wordt, 
doordat een ander dood is. Maar gedachten en vleesetende planten laten 
zich niet dwingen: opgeruimd staat netjes. 
De jongen logeert graag bij Overgrootma. Hij knabbelt er zoetjes zijn 
eierkoek, hij dwaalt door het grote huis met de zeven zolders en won-
derlijke hokken en luchtkokers. Alles is oud en alles is nieuw. Hij speelt 
met een sportkar en een glazenspuit, en als het regent, zit hij aan het 
tafeleiland en ontcijfert plaatje voor plaatje de oude rebusbijbel. Tot hij 
het boek tenslotte dichtklapt en verzucht: 
— Later, als ik groot ben, ga ik naar al die verre landen toe. Behalve, 
wanneer het er zo geel ruikt als dit boek. 

In de herfst van het tweede schooljaar wordt het kind ziek. Het lijkt 
eerst niet ernstig, maar gaandeweg wordt het duidelijk, dat het de strijd 
tegen de ziekte gaat verliezen. De ouders durven elkaar nauwelijks aan-
zien. Tenslotte brengen ze hem naar het ziekenhuis. In de avond wordt 
de moeder ontboden, omdat de jongen niet in slaap kan komen. Ze zit 
naast het hoge bed en tracht zijn dwalende blik te vangen, maar de vreem-
de ogen zien door haar heen en hij spreekt met onzichtbaarheden. Dan 
neemt ze de gave tere handen in de hare en ze gaat zachtjes praten over 
zijn kleine belangen met een mistige lichtblauwe stem. Ze legt zijn han-
den neer, strijkt de wondere ogen toe en wenst hem goede nacht, goede 
nacht. 
Boven in het ziekenhuis woont een oude vrouw, die daar al acht jaar 
geheel verstijvend haar leven slijt. De jonge moeder neemt de hoge kruk 
van onder het bed en kijkt smekend naar het gezicht in de kussens. 
— Ons kind is ziek. Hij is zo ver en dichtbij als een schip in een fles. 
Haar hoofd zinkt neer op de oude vergroeide hand en ze huilt. 
— Ik ga naar huis. Danku, dat u mij getroost hebt. 
— Jij hebt het liefste gedaan, wat iemand doen kon: je bent naar mij, 
stumper, om hulp gekomen. 
Als de vrouw naar huis wandelt, begint ze te neuriën, maar op het mo-
ment, dat ze het paarlemoeren geluid bemerkt, verandert haar keel in 
een vierkant gat, waar de ronde tonen niet meer in passen. Ze zweeft 
naar huis als een griekse godheid, even boven de aarde. 
— Wees gerust, mijn liefste, hij wordt weer beter, ik weet het. 
Het duurt maanden voor de jongen weer opgenomen is in de gewone 
kindermaatschappij. In die tijd sterft de overgrootmoeder. De ouders, 
die beseffen, hoe zeer hun leven verandert door het verbreken van de 
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band met het oude dorp, verwachten een gelijkgestemde reactie van hun 
zoon, maar de enige overpeinzing, die hij onder woorden brengt, luidt: 
— Nu zijn ze alledrie dood: Michiel de Ruyter en Overgrootma en Sin-
terklaas. 

Sinds het kind weer gezond is, probeert de moeder hem uit haar in-
vloedssfeer te stoten. Het blijkt ondoenlijk welk spel ook met hem te 
spelen, want ze weten elkaars zetten zonder teken. Zij geven elkaar ant-
woord op ongestelde vragen. Dat vermaakt het kind en beangstigt de 
moeder. Zij zwiert hem van zich af als een bal aan een elastiek. 
Het loopt tegen Pasen. De jongen is die winter tien jaar geworden. 
— Ditmaal mag jij de eieren verstoppen. Vader en ik zullen zoeken. 
Vind je dat een goed plan? 
— Ja, maar zullen jullie dan niet kijken? 
— Natuurlijk niet. 
— Verleden jaar liep ik in de tuin, terwijl jij verstopte en ik zag alles 
door het raam. Toen heb ik de meeste gevonden. Dat was mijn geheim 
eigenlijk. 
— Nu weet ik het en we praten er niet meer over. Daarmee is die zaak 
uit de wereld. 
— Nee, want ik heb spijt, ik wou het niet gedaan hebben. 

— Stop de spijt in een flesje, manneke, doe de kurk er stevig op. En dan 
achterin de kast ermee. Spijt is bitter. Eén druppel op Oudejaarsavond is 
meer dan genoeg. 
De moeder zucht en ziet van het eigen vat het spongat na. Als ze kort 
daarop met de schoonmaak een oud kasboek vindt en het de jongen 
aanbiedt, legt hij met een slank gebaar zijn hand op de gele kaft en 
trekt vlot de omtrek na. 
— Dit is voortaan mijn geheimenboek. Je moet me beloven, dat je er 
nooit in zult kijken, ook niet met de schoonmaak. 
— Woord van eer, ik zal er nooit in kijken, ook niet met de schoon- 
maak. 
Zij valt heel, heel langzaam achterover. Ze ziet hem het kasboek in de 
la leggen, eer hij uit haar ogen verdwijnt. Ze hoeft hem niet meer weg 
te zwieren. Het elastiek is stuk. Heeft ze hem verraden zoals het koren-
veld in het argeloze ruisen Koning Midas' ezelsoren verried? Zij heeft 
zijn kindergezegden als goede grappen rondverteld. Nu ziet zij, dat het 
evenzovele geheimen waren, aan haar toevertrouwd. Of is het anders? 
Dan is dit pas de ware geboorte van haar kind tot mens, onzegbaar pijn-
lijker dan toen. Ditmaal is zijn kreet geluideloos onzichtbaar. 
En zijn  geheimen liggen onder handbeslag. 

Zij leven naast  elkander voort, de moeder en de zoon. De jongen richt 
zich naar zijn vader, krachtens de magneet van man tot man. Zij ziet 
hen schaken, helder, zet na zet. Zij hoort hun gesprekken, klaar, van 
woord tot wederwoord. Doorzichtig lachen vult de lucht. Haar wazen 
grijze stem zou storen. Bij tijden verglijdt het snoer der dagen in een-
kleurige regelmaat. Dan weer snauwt de jongen redeloos. In het moei-
zaam volwassen worden wet hij op haar zijn vernuftige plaaglust. Haar 
drift laait op, maar als ze de ogen opslaat naar die tengere vreemdeling, 
staat ze aan het strand. Haar hand is in schuin paars wuifgebaar ver- 

99 



stard. Hij is achter de einder verdwenen. Het heeft geen zin. Het hoort 
zo. Zij kan wel voor hem zorgen, maar zelf is hij weg. Zij kent zijn 
paden niet. 
Niettemin bezielt haar een machteloze haat tegen wie hem dwarsboomt. 
Ze loopt over het smalle bergpad en begint de paal, die de weg verspert, 
te wurgen. Het porceleinen hoofdje met de haargordijntjes van Grietje-
naaister wiebelt slap en vuil. Ze werpt gekweld de ongekende dreiging 
van zich. Ze zou onzichtbaar willen zijn en hem kunnen beschermen 
door de gebedsmolen van haar gedachten: 
— Mijn wens behoede u onverrot. 

Als de jongen werkelijk is weggegaan en bij zijn zevenmijlentocht de 
punt van zijn laars soms het ouderlijk huis tot steunpunt kiest, melden 
de dingen zijn nabije komst: een gelijmde pion, de servetring. Is hij weer 
vertrokken, dan beveiligt de moeder hem met haar onnaspeurlijke net. 
Of niet. 
Ze loopt rond in de grot met opgetaste schatten. Ze hoort zijn kinder-
stem: als jij oud bent, stuur ik je pakjes. De echo weerkaatst en verschiet 
tot groene klank. Ze stikt in die oude weelde en zoekt tevergeefs het 
Sesam-open-u. Heeft zij dan geen recht op die schat van haar herinne-
ring? Zijn het niet de gestalten van haar eigen kind, veranderend van 
dag tot dag en nu verloren in een jonge man? Ze herleest in verwonde-
ring het verhaal uit de Duizend-en-een-nacht en spot wat met zichzelf. 
De mens zal bij herinnering alleen niet leven. Op het verleden is het 
pover teren. Maar zij moet ook het verre denken staken in de ban van 
een steriele zorg. Voortaan zal zij zich richten op het werk van alledag. 
Ze glimlacht om zo'n aards besluit. — 
En als er gebeld wordt, glimlacht ze nog. 
Het is de dokter. Ze ziet hem graag komen met zijn trouwhartige lelijke 
kop, maar als hij traag begint te spreken van: uit een verkeerde fles ge-
dronken, — wringt zich een gele walm vanuit haar keel, eindeloos, tot 
hij haar oor beroert. 

De dagen deinen voort. De magneet zoekt tevergeefs de tegenpool. De 
spinnende gedachten verlopen in het duister. De een verstaat niet, hoe 
de ander draagt, tezamen dragen zij. De vader kweekt zijn planten, 
bloem bij bloem. Dat zag hem vroeger niemand doen. De moeder vraagt 
haar handen hulp. Zij ziet ze werken, bezig, zeker, mooie wezens, als de 
zijne waren, goedgezind. Zij verraden haar niet, maar geleiden haar 
voorbij de trap, die afdaalt naar de grot. Zij bedekken haar gelaat, als 
het de spiegel niet verdraagt. Zij troosten haar en stuwen  haar voort, 
zij vergezellen haar eenzaamheid. 
Maar als in de lente de schoonmaak nadert, begint het huis te zwaaien 
met lange slappe vegen. Het is doorzichtig op die ene kern na, door een 
kinderhand bedwongen. De moeder werkt er weken lang omheen en 
weet toch, dat ze nadert, onherroepelijk. Wordt het Blauwbaards sleutel 
met de vlek? Zij volgt haar handen, de helpende handen, die rustend of 
doende haar niet verlaten. De goede handen, zij schatten haar onmacht, 
zij geven haar uitstel, een vol jaar respijt. Het huis staat weer betrouw-
baar om zijn kern. 
Zij meent, dat zij een volgend jaar wel sterk genoeg zal wezen, maar 
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telken jare weigeren haar handen de dienst. Zij worden allengs trager, 
de áren worden blauwer, de trouwring schuift allang niet meer. Het uit-
stel is een stille overeenkomst geworden. Het huis is een schrijn om die 
ene heilige plek. In de loop der jaren dalen de stoflagen neer. 
De vrouw wordt stil en oud, de man wordt stil en oud. Samen hebben 
zij gedragen en eindelijk plooit zich weer een glimlach bij het noemen 
van de dode naam. Hij verzorgt zijn planten. Haar vingers spelen met 
de sleutel van de la. Zij kennen de verleiding niet meer hem open te 
trekken. De oude vrouw zal het geheim niet weten. Zacht paarlemoerig 
neuriet zij. Ze staat aan de oever van de Styx, die het geluid met zich 
voert. Aan de overkant staat een tengere jongen, de obool in de mond. 
— Dag lief kind van ons, mijn wens behoede u onverrot. 
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G. GONGGRIJP 

BELLETRIE EN WETENSCHAP 

1. In wat hier volgt wordt getracht belletrie en wetenschap in juxta-
positie, naast elkaar gesteld, te beschouwen. Uitdrukkelijk moet worden 
gesteld, dat een vergelijking alleen mogelijk is, wanneer die twee telkens 
als geheel worden beschouwd: de belletrie als geheel, en de wetenschap 
als één groot geheel. Zodra men tracht, de afzonderlijke delen der belle-
rie te vergelijken met de afzonderlijke wetenschappen, blijkt aldra dat zulk 
een vergelijking niet goed mogelijk, niet zinvol is en geen licht werpt op 
het ene, noch op het andere cultuurgoed. 
Onder belletrie hebben we te verstaan al wat tot de schone letteren be-
hoort: lyriek; epiek: romans, novellen, verhalen en epische gedichten, en 
dramatische literatuur, maar geen studies over literatuur, die tot de weten-
schap behoren. Ze is niet altijd van wetenschap, althans van primitieve 
wetenschap, gescheiden geweest. Het gieten van primitieve of quasi-
wetenschap in dichterlijke vormen is in het aanvangsstadium van een 
cultuur een gewoon verschijnsel. En zelfs nog bij Lucretius vinden we. zo 
leren ons de classici, de gehele of nagenoeg gehele wetenschap van zijn 
tijd samengevat in zijn groot leerdicht over de natuur der dingen. In een 
beschaving als de onze heeft zich de differentiatie, die bij een rijke cultuur-
ontwikkeling steeds optreedt, ook voltrokken tussen de schone letteren 
en de wetenschap. 1) Maar juist omdat deze zich zo duidelijk hebben 
gedifferentieerd, loont het de moeite ons op beide te bezinnen en ons af te 
vragen, waarin die twee dan verschillen, en of ze in weerwil van die 
verschillen toch misschien ook punten van overeenkomst hebben. 

2. Belletrie, de schone letteren of literatuur, het zijn verschillende namen 
voor die belangrijke species van het grote, veelomvattende begrip kunst, 
die werkt met het materiaal van het woord, zoals de teken- en schilder-
kunst met lijnen en kleuren, de beeldhouwkunst met klei, steen, hout, 
brons, koper, tegenwoordig ook met ijzer en ijzerdraad, en de muziek met 
klanken van muziekinstrumenten en de zingende stem. 
Omdat in al wat schone literatuur is wordt gewerkt met het woord, met 
de taal, dat wil zeggen met iets dat altijd een betekenis heeft — of ver-
schillende betekenissen, ik kom hierop nog terug — kan men ook zeggen. 
dat in al wat belletrie is wordt beschreven, wanneer men dit woord in een 
ruime zin neemt. Dit geldt ook voor de zgn. experimentele poëzie. In een 
lyrisch gedicht wordt, in deze ruime zin, evenzeer iets beschreven als in 
een episch verhaal, b.v. een stemming van weemoed, een gevoelsopwelling, 
van liefde, van haat, angst, huivering of bewondering. In de dramatische 
literatuur vindt men conflicten, karakters, situaties in hoofdzaak beschre-
ven in de vorm van dialogen. 

1) Dat reeds in Vondels tijd het leerdicht een anachronisme was, moet, meen ik, als één 
der redenen beschouwd worden, waarom zijn leerdichten zo verschrikkelijk vervelend zijn, 
zelfs de Altaergeheimenissen, waarin toch een onderwerp bezongen wordt, dat boeiend 
genoeg mag heten. 

102 



Beschrijven doet men ook in de wetenschap. Als zowel in de belletrie als in 
de wetenschap wordt beschreven, rijst vanzelf de vraag, of er tussen de 
beschrijvingen in de schone letteren en die van de wetenschap een wezen-
lijk verschil bestaat? Ongetwijfeld, maar om dat verschil goed te doen 
uitkomen, moeten we trachten wetenschap en belletrie in alle kortheid nader 
te analyseren. 

3. 	In de deductieve logica vindt men beschrijvingen van logische deducties 
en relaties, in de getallenleer van getallen, getallenreeksen, -combinaties, 
-relaties en structuren; in de meetkunde van abstracte ruimtelijke figuren, 
in kwanitatieve verhoudingen. Men zou de wiskundige taal populair kun-
nen noemen de taal, waarin met volkomen precisie kan worden gesproken 
over kwantitatieve verhoudingen. De omtrek van een cirkel is 2 Jr r, d.i. de 
verhouding van cirkelomtrek en straal, de beschrijving van de ideale, ab-
stracte cirkel in het platte vlak. 
In de ervaringswetenschappen vindt men beschrijvingen van verschijnse- 
len. S = 	gt2, de beschrijving van het valverschijnsel in de klassieke 
mechanica, onder bepaalde omstandigheden, b.v. van luchtledigheid. In 
deze wetenschappen worden groepen van verschijnselen, telkens onder be-
paalde gezichtspunten, beschreven, evenals de relaties van die verschijn- 

selen. 2 ) 
De relaties van de verschijnselen noemt men, zodra ze enigszins veelom-
vattend zijn en men ze tracht te verklaren, theorieën. Ook het woord ver-
schijnselen gebruik ik, evenals ik gedaan heb met het woord beschrijving, 
in de ruimste zin, dus niet alleen uiterlijk waarneembare zoals planten, 
dieren, stoffen, stenen, sterren, mensen en menselijke handelingen, ge-
bruiken, opvattingen, voorstellingen, instellingen, maar ook innerlijk waar-
neembare als honger, dorst, vreugde, pijn, vermoeidheid, enzovoort. 
De beschrijvingen in de wetenschap lopen uit op stellingen en oordelen, 

die waar moeten zijn. Dit woord heeft in de wetenschap tweeërlei beteke-
nis, ten eerste logisch correct, ten tweede in overeenstemming met de feiten. 
Dat waarheid in de zin van overeenstemming met de feiten of verschijnse-
len nooit volkomen kan zijn, anders dan in zuiver kwantitatieve zin, kan 
met een eenvoudig voorbeeld worden verduidelijkt. 
Als ik zeg: er liggen op dat biljart drie biljartballen, dan kan de overeen-
stemming tussen die uitspraak en de werkelijkheid volkomen zijn, zoals 
ook de constatering: dat dorp had op dat ogenblik duizend inwoners, vol-
komen juist kan zijn, als het begrip inwoner gedefinieerd is. Maar als, jk 
zeg: die biljartbal is een bol, is de overeenstemming tussen denken en 
zijn niet volkomen, en als we de afwijking tussen het begrip bol, waarmee 
we de uiterlijke vorm van de biljartbal beschrijven, en de werkelijkheid 
met het blote oog niet kunnen zien, zullen we de afwijking kunnen waars 
nemen als we de biljartbal met onze waarnemingsinstrumenten tot het 
tienvoudige vergroten, of zo nodig tot het honderd- of duizendvoudige. 
Wij kunnen de werkelijkheid, behalve de zuiver telbare, met onze be-
grippen, waarmee wij beschrijven, naar een woord van Dèr Mouw slechts 

2) Opzettelijk is het relatiebegrip gebruikt, door Eduard von Hartmann in zijn Kategorien,  
lehre treffend de oercategorie genoemd, en niet gesproken van causaliteit. 
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asymptomisch benaderen, maar een zo nauwkeurig mogelijke benadering 
van de werkelijkheid blijft, in al wat ervaringswetenschap is, een ideaal. 
Omdat de beschrijvingen in de wetenschap zo nauwkeurig mogelijk moe-
ten zijn, is preciesie en ondubbelzinnigheid van de taal, waarmee men be-
schrijft, een eis. Vandaar dat de significa, het onderzoek naar de beteke-
nis van de vaktermen, die men gebruikt, ook wordt beoefend. Hoe men 
ook over de waarde van deze onderzoekingen moge denken, het is be-
grijpelijk, dat ze ter hand genomen zijn. Misverstand tussen de beoefe-
naar van een vak kan daardoor worden voorkomen of beperkt. 
In de kern van alle ervaringswetenschap staat de vraag: hoe moeten wij 
denken over de werkelijkheid? En delen van de werkelijkheid, groepen van 
feiten en ervaringen, processen in de natuur en de maatschappij, histori-
sche documenten, resten van verzonken beschavingen, teksten uit heilige 
boeken, geloofsvoorstellingen, leveren de ervaringsobjecten van de ver-
schillende wetenschapen, die, door ze te plaatsen in het zoeklicht van een 
centrale vraag, de denk- of theoretische objecten opleveren van de ver-
schillende ervaringswetenschappen. 
Hoe moeten wij denken over de werkelijkheid? Door het accent te laten 
vallen op hoe en op denken, Of op werkelijkheid, kunnen wij de funda-
mentele beginselen formuleren, die voor de wetenschap gelden. 
Twee primaire principia, eisen of geboden. Gij zult logisch zijn, geldend 
voor alle wetenschapsbeoefening. Of, omdat wij maar feilbare mensen 
zijn: Gij zult trachten logisch te zijn. 
Voor de ervaringswetenschappen komt daar dan de tweede fundamentele 
eis bij: Gij zult eerbied hebben voor de feiten, voor de directe, maar voor-
al ook indirecte, waarnemingen. Hoe meer een wetenschap zich ontwik-
kelt, hoe meer er wordt gewerkt met indirecte waarnemingen. Deze twee 
primaire beginselen corresponderen met de twee genoemde betekenissen, 
die het woord waar in de wetenschap heeft: logisch correct, en in over-
eenstemming met de feiten. 
De derde, secundaire eis, ontstaande door combinatie van de twee pri-
maire, is: gij zult trachten, de feiten logisch te verwerken. Alle theorieën, 
in alle ervaringswetenschappen, zijn te begrijpen als pogingen, de erva-
ringen logisch te verwerken. Behalve op deze eisen kunnen de afzonder-
lijke wetenschappen gebaseerd zijn op een groter of kleiner aantal begin-
selen, axioma's, grondslagen, gelijkheden, of (vruchtbare) tautologieën. 

4. Na deze korte kenschets van het karakter der wetenschap kunnen we 
een paar vragen trachten te beantwoorden betreffende de belletrie. 
Eerst de gemakkelijkste vraag. Als het object van de ervaringsweten-
schappen de werkelijkheid is, wat is dan het object van de belletrie? Ik 
aarzel niet met het antwoord. Het object van de belletrie is het mensenhart', 
de werkelijkheid van het mensenhart, gegoten in de vormen der schone 
verbeelding. 
Een paar voor de hand liggende objecties ter verdediging van deze stel-
ling. Iedereen heeft wel gehoord van het middeleeuwse epos Van de 
vos Reinaerde. Gaat dat niet over dieren? Neen, het gaat in het wezen 
der zaak over mensen. Zo handelt ook George Orwell's geestige satire 
Anima' Farm, De boerderij der dieren, in wezen over mensen. Van Schen-
dels Het fregatschip Johanna Maria is niet de beschrijving van een schip, 
maar het ontroerende verhaal van de liefde van een zeeman voor een 
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schip. In de zogenaamde natuurpoëzie vindt men naar het wezen der 
zaak geen beschrijvingen van objecten uit de natuur, maar van gedach-
ten, gevoelens, stemmingen van het mensenhart, gewekt door allerlei, 
dat wij in de natuur kunnen waarnemen. Maar genoeg over deze naar ik 
meen evidente waarheid, dat het object van alle belletrie, die ontstaan is 
nadat zich, lang geleden, de differentiatie tussen de schone letteren en 
het algemene weten op min of meer primitief stadium, heeft voltrokken, 
het mensenhart is.'') 

5. Minder eenvoudig is het volgende punt, dat ik nu in beschouwing 
wil nemen. 
Als in de ervaringswetenschappen wordt geappelleerd aan onze logische 
zin en aan onze zin voor waarheid in de betekenis van overeenstemming 
van beschrijving en werkelijkheid, hoe is het dan hiermee gesteld in de 
belletrie? Dat hierin de logica niet die grote rol speelt en niet die voort-
durende heerschappij over de beschrijving heeft als in de wetenschap, zal 
wel niet op tegenspraak stuiten. Het minst doet de eis, logisch te zijn en 
geen tegenstrijdigheden te verkondigen, zich gelden in de lyriek, omdat 
deze gevoelsopwellingen van het hart van de dichter zelf geeft, in schone 
vorm, zo dat ze ons vermogen te boeien en ontroeren. Als x2  = 4, dan 
is x niet 2 en —2, maar 2 of —2. In een sonnet echter, waarin een dichter 
zijn geliefde bezingt, laat het zich denken, dat die geliefde in de quatrijnen 
een engel wordt genoemd en in de terzetten een canaille, al geef ik toe, 
dat dit niet gauw zal gebeuren. Meestal zal de dichter twee sonnetten 
nodig hebben, om die tegenstrijdigheid tot uiting te brengen. Maar het kán, 
dat hij het in één sonnet presteert, terwijl het gedicht toch goed en ge-
slaagd genoemd moet worden. Men zou kunnen zeggen, dat hierin de 
grotere vrijheid en daardoor de rijkdom van de dichtkunst in vergelijking 
met de wetenschap, tot uiting kan komen. Want kan die grote x van het 
vrouwenhart niet vol tegenstrijdigheid zijn? 
Maar het belangrijkste om te constateren is dit: in de lyriek komt het 
helemaal aan op de waarheid en de echtheid van de subjectieve pool der 
beschrijvingen. Als de dichter zegt: Du bist wie eine Blume, so hold, und 

und rein — dan doet het er niets toe, of dat meisje werkelijk mooi 
en rein was, maar de vraag is alleen, of de dichter in staat is, door zijn 
woorden,  ritmen, rijmen en de bijbetekenissen en gevoelens, die zijn 
woorden wekken, in ons iets van de ontroering te doen medetrillen, die hij 
heeft gevoeld. M.a.w., het object van de lyriek is het dichterhart zelf, in 
subjectieve zin. Nog precieser gezegd: object van de beschrijving in de 
lyriek is de, misschien zeer vluchtige gevoelsopwelling in het dichterhart 
zelf. Daarom is ook de afstand tussen wetenschap en lyriek het grootst. 
Want — laat hierover geen misverstand bestaan — objectiviteit is en 
blijft een ideaal in de wetenschap. 
Max Weber stelde een halve eeuw geleden het probleem van de objecti-
viteit in de sociale wetenschappen aan de orde, omdat hij de noodzaak ge-
voelde, ons beter bewust te worden van het subjectieve waarderingsele- 

3) Men zou in plaats van mensenhart ook kunnen spreken van mensenziel. Ik geef de 
voorkeur aan het eerstgenoemde woord, omdat hart realistischer van signatuur is dan 
ziel. Vgl. ook J. M. Burgers, Ervaring en conceptie, p. 100. 
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ment in onze beschrijvingen, waardoor wij a.h.w. de objectiviteit kunnen 
hervinden. Zoals de patiënt van zijn kwaal genezen kan worden, doordat 
de psychiater hem geleerd heeft, zich van zijn psychische afwijking be- 
wust te zijn. 
De relativiteitstheorieën zijn niet, zoals leken en zelfs philosophische 
leken wel hebben gedacht, een minder objectieve, een zwevender theorie, 
maar een precieser bewegingsleer dan de klassieke, waarin met het waar-
nemingsstandpunt rekening is gehouden; waarin, als ik het zo mag uit-
drukken, het toevallige, subjectieve waarnemingsstandpunt in de be-
schrijving is ingecalculeerd. Dus een objectiever bewegingsleer dan de 
klassieke. 4 ) 
Het zal nu duidlijk zijn wat ik bedoel, als ik zeg, dat het objectiviteitsge-
halte van epiek en drama groter is dan van de lyriek. Hiermede is vol-
strekt niet gezegd, dat een lyrisch gedicht geen treffende, ware, rake be-
schrijvingen zou kunnen geven van de subjectieve gevoelsbewegingen 
van het dichterhart, maar ze blijven betrokken op de subjectieve pool. 
Wel kunnen de beschreven ontroeringen zo algemeen zijn, dat de lyrische 
poëzie in de taalgemeenschap in ruime kring een geliefd bezit wordt en in 
die zin een grote objectieve waarde krijgt. Omgekeerd zou lyrische poëzie, 
ook als ze gegoten zou zijn in de meest verfijnde versvormen, die echter 
zelfs in een uiterst kleine kring van estheten geen werkelijke mede-ont-
roering zou vermogen te wekken, waardeloos zijn. 
In de epiek en het drama is dus het objectiviteitsgehalte groter dan in de 
lyriek, in die zin dat aan de objectieve pool der beschrijvingen de over- 
eenstemming met de werkelijkheid veel groter is en moet zijn dan in de 
lyriek. De interessante vraag is nu: hoever gaat die eis van overeenstem-
ming? En speelt in de epiek en het drama, meer dan in de lyriek, de eis 
logisch te zijn, toch niet een wezenlijke rol, zij 't dan ook niet zo'n grote 
als in de wetenschap? Ik wil trachten de vragen kort te beantwoorden. 

6. Het algemene antwoord ligt, dunkt mij, voor de hand. Omdat het 
object van de belletrie het mensenhart is, zou de algemene eis, die men 
kan stellen, kunnen luiden: Zoals de man van wetenschap eerbied zal 
hebben voor de feiten, zo zal de dichter eerbied hebben voor de werke-
lijkheid van het mensenhart. Ik gebruik hier het woord dichter in de 
ruimste zin: de mens die, toegerust met gevoel, verbeelding, moed — de 
drie eigenschappen die de dichter volgens Da Costa moet hebben — met 
zijn beschrijvingen van het mensenhart vermag te boeien en ontroeren, 
onverschillig of die beschrijvingen in proza of poëzie worden gegoten. 
Hiermede wil niet gezegd zijn, dat er tussen proza en poëzie geen belang-
rijk verschil zou bestaan! 5) 
Maar er is nog veel meer op te merken. Wat de logica betreft: inderdaad 
is het een eis, dat in de epiek en het drama de karakters, zoals men het 
noemt, worden volgehouden, dat dus de beschrijvingen  vrij zijn van te-
genstrijdigheid. Zeker mag een persoon, die b.v. beschreven is als moedig, 
overvallen worden door vrees, of zelfs een laffe daad begaan — waarom 

4) Cassirer, Zur Einsteinchen RelativitMstheorie. Erkenntnistheoretlsche Betrachtungen, 
in het bizonder p. 42. 
5) Over dit verschil, en over poëzie in het bizonder, vindt men uitvoerige beschouwingen 
in Vestdijk's De glanzende kiemcel. 
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niet? Het mensenhart is vol tegenstrijdigheden. maar dan zal zo'n afwij-
king van een grondtrek van het karakter aannemelijk gemaakt moeten 
worden. Hoofdzaak is, dat de beschrijvigen van het mensenhart in ons 
eigen hart weerklank kunnen vinden en in die zin waar en waarachtig 
zijn en, natuurlijk, zo diep mogelijk moeten gaan. Als onwaar en onwaar-
achtig verwerpen wij het, als de mensen alléén maar als braaf en blank 
of alléén maar als boos en zwart worden voorgesteld, of alléén maar als 
beheerst door Oedipus- of andere complexen. 

7. Wij weten, dat kunstenaarschap zonder fantasie onmogelijk is, van-
daar dat Da Costa het begiftigd zijn met verbeeldingskracht een eis noemt 
voor dichterschap. Professor Schuh heeft de vermogens van het intellect 
op gelukkige wijze aldus opgesomd: geheugen, combinatievermogen, cri-
tisch vermogen en fantasie. Ongetwijfeld heeft men ook in de wetenschap 
fantasie nodig. Zonder deze gave is de wetenschap nooit een stap verder 
gekomen. Zonder verbeeldingskracht, zonder het vermogen in de geest 
vrijelijk te projecteren, komt niet alleen geen nieuwe theorie of uitvin-
ding tot stand, maar blijft ook de studie der bestaande wetenschap arm-
zalig en krukkerig. Zeker spelen dus intuïtie en fantasie in de wetenschap 
een niet onbelangrijke rol, maar is die rol dezelfde als de buitengewoon 
belangrijke rol van de fantasie in de schone letteren? Ik zou het antwoord 
als volgt willen formuleren. 
De fantasie is in de wetenschap alleen van waarde, als zij leidt tot het 
begrijpen en leggen van verband, en tot het opstellen van nieuwe theo-
rieën, die in de wiskunde de toets der logica en in de ervaringsweten-
schappen de toets der logica en der feiten kunnen doorstaan. 

8. In de schone letteren is de ruimte voor de fantasie veel en veel ruimer 
gespannen. Hoe meer schone fantasieën, hoe beter! De enige eis, waaraan 
de dichter niet ontkomt, is: gij zult eerbied hebben voor de werkelijkheid 
van het mensenhart. Anders geformuleerd: gij zult geen valse getuigenis 
spreken over het mensenhart. 
Bel Campo heeft in een aardig verhaal een mens met een dubbele neus 
ten tonele gevoerd, en Kafka laat in een vertelling, Die Verwandlung, 
iemand 's morgens ontwaken in de gedaante van een grote kever. Inder-
daad moeten wij erkennen dat het principieel niet te veroordelen zou zijn 
als wij in een roman zouden lezen: de beminnelijke gastvrouw schonk, 
gracieus en vlug, met haar vóórhanden de kopjes in, terwijl ze met haar 
achterhanden de koekjes presenteerde. Of zulke buitensporige fantasieën 
waarde hebben moet m.i. ten slotte beoordeeld worden op grond van het 
criterium, of het verhaal door zo'n fantasie iets bijdraagt tot het begrip 
van het mensenhart. Men kan ook een ander, een minder streng crite-
rium gebruiken, genoegen nemen met alles, wat onderhoudend is en met 
Voltaire zeggen: Tous les genres sont bons, hors le genre ennuyeux. Ik 
erken natuurlijk als iets dat vanzelf spreekt de eis, dat een gedicht of een 
verhaal niet zo vervelend mag zijn dat niemand het leest, een toneelstuk 
niet zo saai dat niemand het wil gaan zien. Maar ik geloof, dat geen ver-
haal en geen klucht werkelijk amusant kunnen zijn, als wij er geen mensen 
in herkennen, zij 't dan misschien ook karikaturen van mensen. En ik 
meen ook, dat een belletristisch werk, om althans de kans te hebben op 
een enigszins blijvende waarde als levend cultuurbezit, moet voldoen aan 
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de eis, dat wij er echte mensen in herkennen en echte menselijke gevoelens. 
Nu is 't met het mensenhart zo gesteld, dat zijn gevoelens ten nauwste 
verweven zijn met de menselijke gedaante, of met de gedaante van be-
paalde dieren. Want tweeërlei is wezenlijk voor elk creatuur: zijn ge-
daante, dat wat het als ruimte heeft gekregen en de levensduur, die met 
die gedaante saamgeweven is, de tijd, die het als exemplaar van een soort 
is toegemeten. Inzoverre Kafka's vertelling de tendentie bevat: zó arm-
zalig is het gesteld met het mensenhart, dat de genegenheid van de bloed-
verwanten voor de jonge man, die op een morgen veranderd was in een 
kever, geen stand hield, inzoverre bevat die vertelling een vals getuigenis 
over het mensenhart. Geen vals getuigenis behoeft de dichter te spreken, 
die beschrijft hoe de liefde van een man voor zijn vrouw geen stand houdt, 
als deze hem kinderen heeft geschonken en daardoor de lieflijkheid van 
haar meisjesgedaante heeft verloren. En geen vals getuigenis behoeft de 
dichter te spreken, die de liefde van mensen of kinderen beschrijft voor 
honden, katten, hertjes, konijntjes, vogels of andere dieren, welker ge-
daante de liefde in het mensenhart a.h.w. toelaten. Kafka's verhaal is, hoe 
suggestief het ook moge zijn, typisch decadente literatuur. In het alge-
meen kan men zeggen: hoe groter de dichter, hoe minder deze behoefte 
zal hebben aan buitensporige fantasieën. De grote kunstenaar heeft ge-
noeg aan gewone modellen. 

9. Terwijl in het algemeen de epische en de dramatische dichter vrij zijn 
in het kiezen en fantaseren van de dingen waartussen, de wereld waarin, 
zich hun mensen bewegen, kan het natuurlijk zijn dat de aard van een 
kustwerk vereist, dat de beschrijving met de verbeelde werkelijkheid sterk 
overeenstemt. Een streekroman, een zeeverhaal moeten niet alleen boeren 
en zeelieden beschrijven, maar ook de illusie wekken van het milieu 
waarin die mensen leven. Dit wekken van de illusie der werkelijkheid is 
een buitengewoon belangrijke, ja wezenlijke taak voor de schrijver. 
Beiden, de man van wetenschap en de dichter, kunnen de fantasie niet 
ontberen. Maar de functie van deze is in wetenschap en belletrie toch wel 
zeer verschillend. De wetenschap moet ze in staat stellen tot het zien en 
vinden van logische relaties en van relaties tussen de feiten, in de techniek 
tot het vinden van nieuwe methoden om de weerbarstige materie te dwin-
gen — altijd binnen het raam van haar eigen aard en wetmatigheden —
zich te laten gieten in vormen, die voor ons bruikbaar zijn. In epiek en 
drama is de voornaamste functie van de fantasie het kiezen van zulke 
milieus, zulke situaties, zulke handelingen en zulke conflicten, dat de 
karakters zich het boeiendst verraden. 

10. Ik heb gezegd, dat de beschrijvingen in de wetenschap van de grootst 
mogelijke precisie moeten zijn; vandaar het streven naar ondubbelzinnig-
heid van onze wetenschappelijke taal, vandaar b.v. de opkomst der signi-
fica. Zou zulk een streven in de schone letteren niet eveneens heilzaam 
kunnen zijn? Om op dit punt het verschil tussen wetenschap en belletrie 
duidelijk te doen uitkomen, wil ik mij hier enigszins kras uitlaten, hoewel 
ik, in het algemeen gesproken, niet van krasse beweringen  houd. 
Een taal, waarvan de woorden volkomen ondubbelzinnig van betekenis 
zouden zijn en strikt eenwaardig naar hun gevoelsinhoud, zou moordend 
zijn voor de poëzie en de dood voor de schone letteren. 
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Zoals de tonen van allerlei muziekinstrumenten niet strikt en uitsluitend 
één toon zijn, maar a.h.w. omwikkeld met het fluweel van allerlei bij-
tonen tot ons komen, waardoor hun schoonheid zo groot kan zijn, zo 
hebben allerlei woorden van de levende taal niet strikt en uitsluitend één 
betekenis, maar kunnen ze, behalve dat ze natuurlijk hun hoofdbetekenis 
of betekenissen hebben en houden, allerlei bijgedachten en gevoelens 
wekken, die een wezenlijke rol vervullen in de dichtkunst en al wat tot de 
schone letteren behoort. Woorden als eik, ijzer, goud, steen, rots, woestijn, 
water, lentewind, storm, nacht, dood, moeder, vader, kind, bloem en tal 
van andere wekken, al naar de zinnen, de ritmen, de rijmen, de perioden, 
waarin ze gevat zijn, bijgedachten en gevoelens, die de schoonheid van 
het vers en het proza helpen vormen. 
De redenen van dit verschil liggen diep. De wetenschap beschrijft de 
werkelijkheid met een logisch aaneengeweven kristallen net van zo zuiver 
mogelijk gedefinieerde begrippen. In de schone letteren wordt het mensen-
hart beschreven met de levende, spontane taal van het leven zelf. Wel 
moet ook de wetenschap van die taal gebruik maken, maar ze moet dat 
instrument van beschrijving zuiveren, om aan de eisen van klaarheid, on- 
dubbelzinnigheid en objectiviteit te voldoen. 
Natuurlijk maakt ook de dichter in zijn beschrijvingen telkens gebruik 
van het begrip, d.i. van datgene, wat aan onbepaald veel apartheden ge-
meenschappelijk toekomt. 6) Maar  de  begrippen, de abstracties die ook 
hij gebruikt, zullen veel meer dan in de wetenschap, telkens nog onmid-
dllijk verbonden zijn met de apartheden, waarvan het abstracte begrip 
in de wetenschap zich heeft losgemaakt. Wanneer Gorter zegt: Dit kind 
was louter, niets dan lieflijkheid, dan is dat niet de abstracte lieflijkheid, 
die ook toekomt aan een hertje, of aan een paar madelieven in het gras, 
of aan een murmelend beekje, of aan een melodie, neen, die lieflijkheid is 

a
h.w• de concrete lieflijkheid waarmee dit kind, de kleine Mei, bekleed is; 

ja,. het is de lieflijkheid, die nog in dat kind geïncarneerd is, die nog niet 
tot de abstracte lieflijkheid van het begrip geworden is. In het algemeen 

wetenschap de rol van het abstracte begrip, in de bellertrie de zal in de 
rol van het concrete beeld, groot zijn. Wel maakt ook de wetenschap 
gebruik van het beeld, maar dit heeft dan de bedoeling, een kwestie beter 
begrijpelijk te maken; het is een tegemoetkoming aan ons beperkt vermo-
gen, om dadelijk met succes te abstraheren. Het beeld in de belletrie wil 
concreet-duidelijk en verrassend iets voor ogen stellen. Het leeft en be-
houdt zijn eigen waarde. De woorden, de beelden, en ook de begrippen 
waarmee de dichter werkt, dragen de geuren en de kleuren der werke-
lijkheid nog veel meer met zich mee dan die, welke de wetenschap ge-
bruikt. En wij zien, dat de woorden in de dichtkunst de Proteusachtige 
veranderlijkheid van het leven zelf blijven vertonen. En mijn woorden, 
zegt Nijhoff in een van zijn gedichten, „...,en mijn woorden, stijgend, zin-
gen zich los van hun beteekenissen". Alleen wanneer de woorden, die de 
dichter gebruikt, de rijkdom van bijbetekenissen en gevoelswaarden heb-
ben van de  bewegelijke, ongekristalliseerde, levende taal, kan de belletrie 
voldoen aan de eis, haar beschrijvingen te gieten in schone vorm, in een 
vorm die boeit en ontroert. 

6 ) Dèr Mouw, Het absoluut idealisme, p. 71. 
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11. Hierbij aansluitend zou ik een opmerking willen maken over de ver-
houding van de wetenschap en de belletrie tegenover het mysterie, het 

ongekende. 
De wetenschap grenst aan het mysterie. Vraagt men in een bepaalde rich-
ting c166r, dan zal men, dikwijls al spoedig, daarop stuiten. Maar dat on-
gekende zal de man van wetenschap buiten zijn beschrijvingen trachten 
te houden; hij moet trachten deze te voltooien met behulp van klare be- 
grippen en op grond van toereikend feitenmateriaal. Bij de grenzen van 
zijn vak gekomen, zal hij zeggen dat daar 6f een andere wetenschap be-
gint, 6f het ongekende waarover hij niet kan spreken. Hij zal dus, op 
grond van de fundamentele eisen die voor de wetenschap gelden, het 
mysterieuze niet in zijn beschrijvingen incorporeren; hij zal het ongekende,. 
waar hij het bij zijn arbeid tegenkomt, juist trachten te verklaren en tot 
het bekende te herleiden. Het antwoord, dat Laplace aan Napoleon gaf, 
toen deze aan de grote mathematicus en sterrekundige zei, dat hij in diens 
cosmologische mechanica God niet had gevonden: Sire, je n'avais pas 
besoin de cette hypothèse-lá, — dat antwoord was wetenschappelijk vol-
komen gegrond. 
Deze eis tot buitensluiting van het mysterieuze geldt niet voor de belle-
trie. Zeker, ook een gedicht, een verhaal, een toneelspel kunnen door-
zichtig en klaar zijn, en  toch schoon  — waarom niet? Maar als de dichter 
het mysterieuze sterk heeft gevoeld, hetzij een door hem als verheven of 
heilig aangevoeld mysterie, hetzij de huivering van iets duister-nood-

lottigs, of eenvoudig 'the mystery of the cruelty of things', zoals Swin" 
burne het heeft genoemd, dan zal het licht kunnen gebeuren dat een of 
meer van zijn werken daarvan de sporen dragen, of dat ze staan tegen 
de achtergrond van het geheimzinnige, of zelfs geheel door de sluier  
daarvan overtogen zijn. En het kan zijn, dat dit geheimzinnige een we-

zenlijk bestanddeel van de schoonheid van het werk is, zoals een schilderij 

kan winnen aan schoonheid door een achtergrond in een halfduister, dat 
allerlei te raden laat. 

12. Ik kom nu tot een belangrijk punt van verschil tussen wetenschap 
en belletrie. In het algemeen gesproken, kan men zeggen dat de weten-
schap h beheerst wordt door het streven naar algemeen geldende bes' rij" 
vingen en oordelen. De tendentie tot het abstracte beheerst noodzake-
lijkerwijze ons denken over de werkelijkheid en dus de wetenschaP• e 

belletrie echter wordt, generaal gesproken, beheerst door de tendentie tot 
het concrete. Wel kan men zeggen, dat het object der schone letteren het 
mensenhart is, maar — en dit moet met nadruk gezegd worden — dat  
mensenhart in zijn eindeloos rijke, concrete verscheidenheid, met al zijn 
gevoelens, gedachten, dromen, verlangens, stemmingen en conflicten in 
al hun concrete verscheidenheid. Ik behoef, meen ik, slechts een paar 
voorbeelden te geven om van de waarheid hiervan te overtuigen. 
De psychologie zal het verschijnsel van de jalouzie onderzoeken en be-
schrijven en zoveel mogelijk in algemeen geldende begrippen, wetmatig-
heden en oordelen trachten te vangen. Shakespeare beschrijft de concrete 
jalouzie van een bepaald persoon, Othello. Wel kan die beschrijving zo 
knap zijn, dat het meesterwerk a.h.w. als model kan dienen voor de be-
studering van een grote, tragische jalouzie, maar het blijft een concreet 
geval van jalouzie. En zo blijft Anna Karénina, de vrouw die haar kind, 
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en haar echtgenoot van wie ze niet houdt, verlaat om de man te volgen 
die ze liefheeft, en die eindigt met zich voor een trein te werpen, zo blijft 
Tolstoi's roman, hoe meesterlijk ook van psychologie en daardoor a.h.w. 
een model voor al zulke gevallen, toch de beschrijving van de concrete 
tragiek van een concreet vrouwenhart. Dat bij de toepassing van weten-
schap de aandacht geheel gericht kan zijn op het concrete, dat een arts 
zich kan afvragen hoe een bepaald ziektegeval behandeld moet worden, 
dat een ingenieur in beslag genomen kan woorden door de vraag, hoe in 
een bepaald geval een brug gebouwd moet worden die aan bepaalde eisen 
voldoet, is met het gezegde natuurlijk niet in strijd. 
De dichter kan, evenals de man van wetenschap, geboeid worden door 
allerlei problemen zoals van techniek, oorlog, vrijheid, welvaart, armoede, 
maar als dit aanleiding geeft tot het ontstaan van een kunstwerk, dan 
zullen wij daarin steeds concreet beschreven mensen vinden, mensen zo-
als deze handelen, denken en voelen onder de invloed van de techniek, 
in de oorlog, in het genot van de vrijheid, enzovoort. 

13. Ik moet nu een opmerking maken over de stijl van de beschrijvingen der 
wetenschap en die van de schone letteren. Deze beschouwing handelt niet 
over belletrie, maar over belletrie en wetenschap, en ik kan er niet aan 
denken het schier onuitputtelijke thema te bespreken van de verschillende 
stijlvormen in lyriek, epiek en het drama, zomin als ik de geheimen van de 
schoonheden der literaire taal zou kunnen behandelen. Maar wel wil ik 
iets zeggen over een algemeen verschil. 
Schopenhauer heeft eens van de stijl van een door hem vereerde wijsgeer 
gezegd, dat die gekenmerkt zou zijn door 'glkizende Trockenheit'. 7 ) Men 
zou, meen ik, in het algemeen 'glkizende Trockenheit' een deugd van de 
beschrijvingen in de wetenschap kunnen noemen. De eis van logische 
houdbaarheid en doordachtheid en van klaarheid aan de ene kant maakt, 
dat het zeker een deugd mag heten, als de stijl van een werk van weten-
schap glanst van helderheid en doorzichtigheid. Aan de andere kant 
brengt de eis van nauwkeurige en koele waarneming van de feiten en hun 
nauwgezet onderzoek en onpartijdige, objectieve beschrijving met zich, 
dat nuchterheid, zakelijkheid onbewogenheid, kortom 'Trockenheit' —
dat is dus iets anders dan dorheid — in het algemeen een deugd van we-
tenschappelijke stijl genoemd mag worden. Dat wij het soms kunnen 
waarderen, als in een wetenschappelijk betoog de bewogenheid van de 
auteur, die een mens is en blijft, voelbaar is, doet hieraan niets af. De stijl 
in de schone letteren — en ik moet mij hier wel een generalisering ver-
oorloven — mag zeker, in het algemeen gesproken, glanzend zijn, waar- 
om niet? De werkelijkheid is vol van allerlei glanzen, zelfs tranen kunnen 
mensenogen glanzend maken. Maar droog, dat mag, in het algemeen ge- 
sproken, de stijl in de belletrie niet zijn. Daarvoor is het leven te rijk en 
te bewogen, en wij eisen terecht, dat de vreugden en de smarten, de span-
ningen, de verwachtingen en de conflicten van de mensenharten in de 
stijl van de dichter voelbaar zullen zijn, kortom dat de bewogenheid van 
het mensenhart zich zal meedelen aan zijn stijl. Men kan zelfs zeggen, dat 
de bewogenheid van de stijl of de stijlvormen in de schone letteren, met 

7) Kritik der Kantischen  Philosophie, Samtliche Werke, Reclam I, p. 547. 
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name in de epiek en het drama, uit twee bronnen gevoed zal worden: aan 
de objectieve pool door de bewogenheid der beschreven mensenharten, en 
aan de subjectieve pool door de bewogenheid van de dichter zelf. 
Dit is het weinige dat ik, in het algemeen sprekend, kan zeggen over het 
verschil tussen de ideale stijl in de wetenschap en de stijlvormen in de 
belletrie. Dat is vooral voor de schone letteren heel weinig, want de vorm-
geving, dat schier onbegrensde terrein, is daarin, evenals in elke kunst, 
het belangrijkste. Maar ik spreek, zoals gezegd, nu eenmaal niet over 
belletrie, maar over belletrie en wetenschap. Er is een karakteristiek ver-
schil tussen beide in de kwestie van vorm en inhoud. In de wetenschap is 
de gedachte, de inhoud, het belangrijkste; in de schone letteren de vorm. 
Dit gaf Heine aanleiding tot de opmerking, dat plagiaat in de schone let-
teren, in onderscheid met wetenschap en philosophie, eigenlijk alleen 
diefstal van de vorm kan betreffen, maar niet van gedachten. 

14. Op een enkel van de besproken punten moet ik nog nader ingaan, en 
wel op de tegenstelling: abstract in de wetenschap, concreet in de bel-
letrie. 
Men kan de wetenschappen op verschillende wijzen klassificeren. De 
meest fundamentele onderscheiding is, meen ik, die tussen de zuiver lo-
gische: deductieve logica en wiskunde, en de ervaringswetenschappen. 
De grote groep van deze laatste kan men weer op verschillende wijzen 
verdelen, b.v. in natuur- en cultuurwetenschappen. Men kan de erva-
ringswetenschappen ook rangschikken naar hun theoretisch gehalte, zO, 
dat aan het ene einde der reeks die staan, die door hun sterk deductief lo-
gisch karakter het meest nabij komen aan de wiskunde, zoals de theoreti-
sche mechanica, terwijl aan het andere einde der reeks wetenschappen 
staan als de geografie, de archeologie en de geschiedenis, die in sterke 
mate concreet-beschrijvend zijn. Over de geschiedenis, die de lotgevallen 
van mensen, mensengroepen, volken verhaalt, en haar verhouding tot de 
belletrie, moet ik hier iets zeggen. Ik denk hier aan het gewone vak ge-
schiedenis, niet aan theorie der geschiedenis. De historicus verdiept zich 
telkens in het 'Einmalige', het concrete gebeuren, b.v. van de Franse 
revolutie, die weliswaar allerlei gemeen had met andere grote omwente-
lingen, b.v. de Russische revolutie, maar toch haar eigen karakter had, 
en dit eigene, men zou kunnen zeggen dit concreet-persoonlijke, zal de 
historicus altijd weer boeien, zoals wij steeds weer geboeid kunnen zijn 
door het persoonlijke, dat een bepaald mens van allerlei andere mensen 
onderscheidt. Voorts is het duidelijk dat het aan een historiewerk alleen 
maar ten goede kan komen, als de auteur niet alleen een consciëntieus 
wetenschappelijk vorser is, maar ook met de nodige kunstzinnigheid be-
gaafd, om die persoon of die faze uit de geschiedenis van een volk voor 
ons te doen leven. Dit maakt het begrijpelijk, waarom men soms de vraag 
gesteld heeft, of er wel een wezenlijk verschil is tussen geschiedenis en 
kunst. 
Ik aarzel niet met het antwoord. Er blijft een wezenlijk verschil tussen 
een wetenschappelijk geschiedkundig werk en een episch kunstwerk, het 
verschil dat de geschiedenis altijd gebaseerd moet zijn op de feiten, terwijl 
de schrijver van een roman vrij is te fantaseren. Een romanschrijver die 
een historisch persoon als onderwerp kiest kan zich natuurlijk tot taak 
stellen die persoon zo getrouw mogelijk op grond van de feiten uit te 
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beelden, en doet hij dit, dan kan de romanschrijver in dat werk historicus 
zijn. Ik aarzel b.v. niet Stefan Zweig's mooie boek Marie Antoinette, 
Bildnis eines mittleren Karakters, op één lijn te stellen met andere weten-
schappelijke geschiedeniswerken die een bepaald historisch persoon be-
schrijven. Men kan zelfs zeggen dat Stefan Zweig beter in staat was om 
Marie Antoinette te beschrijven dan menig historicus, omdat hij een zeld-
zaam grote gave had om het vrouwenhart te doorgronden. Het is zelfs 
of de stijl van Zweig, die dikwijls neigt tot het overdadige, in zijn werk 
over de ongelukkige Franse koningin een groter soberheid en ingetogen-
heid vertoont dan in menig ander van zijn werken. Ook zou men kunnen 
zeggen dat Zweig in dit boek zo goed geslaagd is, omdat Marie Antoinette 
historisch zo onbelangrijk was. Hoe onbelangrijker een historisch per-
soon, hoe groter de kans, dat een niet-historicus van professie er in slaagt 
van hem of haar een beeld te geven, dat ons zal kunnen bevredigen. 
Graves geeft in zijn twee boeken 	Claudius' en 'Claudius the God' een 
treffend goed beeld van de Romeinse keizer, gebaseerd op consiëntieuze 
studie van de bekende feiten. Maar deze werken zijn, hoe leerzaam ook 
voor de student in de Romeinse geschiedenis, belletrie. Er zijn verschil-
lende wetenschappen maar er is één maatschappelijke werkelijkheid, en 
het is begrijpelijk, dat somtijds geschiedenis en belletrie bijna onmerkbaar 
in elkander overgaan, maar het ene werk zal onmiskenbaar de signatuur 
van wetenschap, het andere die van belletrie dragen. 

15. Nog deze vraag: zal de moderne psychologie de romankunst niet 
steeds meer gaan beïnvloeden en beheersen en misschien zelfs gaan ver-
vangen? Beïnvloeden zeker, en men kan zich voorstellen dat die invloed 
heilzaam, verdiepend en verrijkend kan zijn voor de romankunst. Op 
voorwaarde dat de romanschrijver kunstenaar en dichter blijft en zich 
laat leiden door zijn eigen inspiratie, zijn eigen ontroering en zijn eigen 
visie op zijn karakters. Dat de taak, karakters, in al hun concrete ver-
scheidenheid, met al wat daarin leeft, aanschouwelijk en doorzichtig te 
maken, dat die eindeloos rijke en altijd weer boeiende taak door de psy-
chologie zou worden overgenomen van de belletrie, is voor mij ondenk-
baar. Want de psychologie berust als wetenschap vooral op ontleding, op 
analyserend onderzoek van karakters, temperamenten en menselijke ge-
voelens. Wel kan ze trachten ook synthetisch werkzaam te zijn en te 
komen tot de beschrijving van psychologische typen, maar deze zullen op 
z'n best niet anders kunnen zijn dan zeer globale modellen, die nooit de 
oneindig rijke verscheidenheid van „echte-, volbloedige, levensware 
mensen zullen kunnen vervangen, die in de belletrie te vinden zijn. Een 
persoon is altijd nog iets anders en meer dan de som van de karakter-
trekken en gesteldheden van temperament, die de psychologie als analy-
serende wetenschap zou kunnen ontdekken. Daarbij komt dat wat leeft, 
en in 't bizonder de mens, wordt gekenmerkt door het vermogen van 
keuze, door spontaneïteit, door onvoorspelbaarheid en door het element 
van het verrassende. Dit alles beperkt de mogelijkheden van wetenschap 
en daarom zal bij de beschrijving van mensen de belletrie wel altijd een 
voorsprong hebben op de diepst doordachte psychologie en zal voor haar 
ook wel altijd een eigen terrein blijven gereserveerd. De prijs die de 
dichtkunst daarvoor betalen moet — als ik het zo mag uitdrukken — is, 
dat zij verbeelding geeft, gefingeerde mensen, al zullen deze soms naar 
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aanleiding van werkelijke waarnemingen gevormd kunnen zijn. Maar wie 
zal die prijs niet graag willen betalen, als hij het gevoel heeft, „echte" 
mensen te ontmoeten? 

16. De wetenschap appelleert aan onze logische zin en aan onze eerbied 
voor de feiten. Een literair kunstwerk appelleert vooral aan ons hart, aan 
ons vermogen om in de verbeelding mee te leven met de beschreven 
mensenharten en hun gevoelens, al zullen ook onze logische zin en onze 
waarheidszin bij het beoordelen van een kunstwerk een rol spelen. Daar-
om zal de wijze, waarop wij literaire kunst waarderen ook verschillen 
van de wijze, waarop wij in de wetenschap beoordelen en waarderen. Een 
paar voorbeelden. 
Velen van mijn lezers kennen ongetwijfeld van Eycks gedicht De tuin-
man en de dood. Een Perzisch edelman spreekt: 

Vanmorgen ijlt mijn tuinman, wit van schrik, 
Mijn woning in: „Heer, Heer, één ogenblik! 

Ginds, in de rooshof, snoeide ik loot na loot, 

Toen keek ik achter mij. Daar stond de Dood. 

Ik schrok, en haastte mij langs de andre kant, 

Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand. 

Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan, 

Voor de avond nog bereik ik Ispahaan!" — 

Vanmiddag — lang reeds was hij heengespoed —
Heb ik in 't cederpark de Dood ontmoet. 

„Waarom", zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt, 
„Hebt gij, vanmorgen vroeg, mijn knecht gedreigd"? 

Glimlachend antwoordt hij: „Geen dreiging was 't, 
Waarvoor uw tuinman vlood. Ik was verrast, 

Toen 'k 's morgens hier nog stil aan 't werk zag staan 
Die 'k 's avonds halen moest in Ispahaan". 

Zou men dit gedicht uit een oogpunt van wetenschap beoordelen, dan 
zou men kunnen zeggen, dat de opvatting, dat onze levensduur en ons 
stervensuur gedetermineerd zijn, onhoudbaar is. (Gedetermineerd in een 
diepere zin dan in een eenzijdig-causale: de dood heft, verrast, zijn hand, 
en de tuinman duidt dit als een bedreiging.) De statistiek bewijst, hoezeer 
onze gemiddelde levensduur verlengd is en dat de doktoren er blijkbaar 
telkens in slagen, de dood te slim af te zijn en om de tuin te leiden. Maar 
zo'n oordeel zou uit de aard der zaak belachelijk zijn. Het gedicht mist 
zijn werking niet, omdat diep in het mensenhart altijd iets van de oeroude 
overtuiging blijft leven, dat ons stervensuur door een hogere macht, of 
door onbekende machten, bepaald is. 
De grootste verskunstenaar der Engelse literatuur, Swinburne, — ik zeg 
niet de grootste dichter — beschrijft in 'The Garden of Proserpine' hoe 
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ten slotte al wat leeft en alle dingen in Persephone's grote gaarde door 
haar sluier van nacht en onbewustheid overdekt worden. s) Ik kan alleen 
de laatste twee strofen aanhalen. 

From too much love of living, 
From hope and fear set free, 

We thank with brief thanksgiving 
Whatever Gods may be 

That no life lives forever; 
That dead men rise up never; 
That even the weariest river 

Winds somewhere safe to sea. 

Then star nor sun shall waken, 
Nor any change of light: 

Nor sound of waters shaken, 
Nor any sound or sight: 

Nor wintry leaves nor vernal, 
Nor days nor things diurnal; 
Only the sleep eternal 

In an eternal night. 

Zou men dit gedicht beoordelen zoals men een wetenschappelijke beschrij-
ving beoordeelt, dan zou men kunnen vragen: hoe weet de dichter, dat de 
doden, in de een of andere vorm, niet weer opstaan? En als hij bedoelt, dat 
niet alleen het uur zal komen dat geen sterfelijk oog het licht meer zal 
zien, maar dat uiteindelijk door de grote energiedood zon en sterren zelve 
zullen uitdoven: hoe weet hij dat er geen nieuwe sterren zullen ontstaan? 
Dat de dagen en de nachten van Brahma elkaar niet telkens zullen op-
volgen? Maar het is duidelijk, dat zulk een oordeel belachelijk zou zijn. 
Het gedicht zal zijn machtige werking niet missen op iedereen, die, ge-
voelig voor versschoonheid, wel eens diep gegrepen is door de grote ge-
dachte van de dood. 
Wetenschappelijke theorieën komen en verdwijnen weer, dikwijls na 
korte tijd, maar een gedicht als Guido Gezelle's '0 't Ruischen van het 
ranke riet', een der schoonste uit de Nederlandse taal, zal ons kunnen 
ontroeren, zolang deze taal leeft. 

8) In Poems and Ballads, First series. 
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P. A. POLS 

HUMANISTISCHE GEESTELIJKE VERZORGING 
EN VORMING 1 ) 

Een van de belangrijkste beweegredenen tot oprichting van het Humanis-
tisch Verbond was de bekommernis om de geestelijke kleurloosheid in 
brede kringen, ook van de niet-godsdienstigen. 
„Weliswaar hebben sommigen zich een verantwoorde levensovertuiging 
gevormd, maar het valt moeilijk te ontkennen, dat velen genoegen nemen 
met enkele weinig samenhangende ideeën op het gebied van gezin, cul-
tuur, politiek of samenleving, als ze al niet tot algehele onverschilligheid 
vervallen zijn. Hier schuilt een bron van geestelijke armoede en van 
maatschappelijke onevenwichtigheid." 2 ) 
Door het organiseren van bezinnigsbijeenkomsten, plaatselijke- en lande-
lijke studie-dagen, het verzorgen van radio- en televisie-uitzendingen, als-
mede door het publiceren van periodieken, brochures en rapporten streeft 
het Verbond ernaar een geestelijk centrum te vormen voor hen die niet 
godsdienstig zijn. In de laatste jaren hebben de gespreksgroepen o.m. de 
arbeidersgspreksgroepen, en het vormingsonderwijs het reeds omvang-
rijke werk van humanistische geestelijke vorming nog aangevuld. 
Van meet af aan is het Humanistisch Verbond tevens geconfronteerd met 
de behoefte bij velen aan hulp in hun persoonlijke moeilijkheden. Om daar-
in te voorzien is, ten koste van veel geld en energie, het wijdvertakte 
apparaat van geestelijke verzorging opgebouwd. 
Geestelijke vorming en geestelijke verzorging omvatten samen een breed 
terrein van humanistische activiteiten, waarin alle lagen van de bevol-
king betrokken zijn. 
Bij de kerken zijn geestelijke vorming (cathechisatie) en geestelijke ver-
zorging in handen van dezelfde functionarissen. Bij het Humanistisch 
Verbond zag men aanvankelijk vorming en verzorging los van elkaar. 
Recente ontwikkelingen op beide terreinen vestigen echter de aandacht 
op enkele raakvlakken, wier aanwezigheid een nadere bestudering van 
de vraag, hoe vorming en verzorging zich tot elkaar verhouden, nood-
zakelijk maakt. 

Uitgangspunt voor het hiernavolgende is de begripsomschrijving van hu-
manistische geestelijke verzorging, zoals die is neergelegd in de uitgave 

1) D.d. 2 mei 1964 heeft het dag. bestuur van het Humanistisch Verbond, tesamen 
met de Centrale Commissie Geestelijke Verzorging, de Werkgroep Vormingsonderwijs 
en de Sociaal-Pedagogische Sectie van de Stichting Socrates, zich beraden op de vraag 
op welke wijze humanistische geestelijke verzorging en vorming zich tot elkaar verhouden. 
De landdag van Socrates van 10 mei 1964 was eveneens aan dit onderwerp gewild. 
Op deze bijeenkomsten benaderde prof. dr. L. van Gelder het vraagstuk vanuit de gees-
telijke vorming en P. A. Pols vanuit de verzorging. Het hierna volgende artikel, dat om 
redenen van praktische aard het karakter van een nota heeft, is de samenvatting van 
hetgeen laatstgenoemde inleider naar voren bracht. De organisatorische facetten blijven 
daarbij buiten beschouwing. 

2) Beginsel en Doel van het Humanistisch Verbond, 9e druk, pag. 14. 
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van het Humanistisch Verbond, Geestelijke Verzorging op humanistische 
grondslag: 
„Geestelijke verzorging is de systematische ambtshalve bemoeienis met 
de mens in zijn geestelijke moeilijkheden, en bij de ontplooiing van zijn 
mens-zijn, teneinde de krachten te activeren die hem in staat stellen zelf-
standig een levensvisie te hanteren, waardoor hij met zijn totale zijn be-
trokken is op het totaal van zijn bestaansverhoudingen." 
Het zal zonder meer duidelijk zijn dat „geestelijk-  hier niet is bedoeld in 
de zin van psychisch of cultureel, maar dat het gaat om vragen van levens-
overtuiging. 
Twee punten behoeven nadere uitwerking: Ten eerste, wat zijn geeste-
lijke moeilijkheden, alsmede, waardoor stuit de mens bij de ontplooiing 
van zijn mens-zijn op vragen, ten tweede, wat bedoelen we met systema-
tische ambtshalve bemoeienis? 

De mens leeft in een veelheid van situaties. Hij maakt deel uit van een 
gezin, familie en volk, hij ontmoet in zijn werk, op straat en in verenigings-
verband andere mensen, met wier inzichten en verlangens hij op de een 
of andere wijze rekening moet houden. De mens is niet een op zichzelf 
staand wezen. Gedrag en houding hangen ten nauwste samen met de 
concrete situaties waarin hij leeft en worden daardoor mede bepaald. 
De mens is niet oneerlijk, leert de moderne psycholoog ons, maar kan zich 
oneerlijk ten opzichte van de ander gedragen. 
Het is de grote verdienste van de psychologie, en in ander verband ook 
van de sociologie, dat zij de mens als relationeel wezen tot voorwerp van 
wetenschappelijk onderzoek hebben gemaakt. De vraag, waardoor de 
relaties worden bepaald, kunnen zij echter niet uitputtend behandelen, 
omdat niet alleen de concrete situaties daarop invloed uitoefenen, maar 
ook de levensvisie, en die valt buiten het bestek van deze wetenschappen. 
De mens is het wezen dat afstand kan nemen, de concrete situaties waar-
mee hij te maken heeft kan beoordelen. Hij kan zich rekenschap geven 
van zijn plaats en zichzelf normen stellen voor zijn houding ten opzichte 
van de concrete situaties. Hij werkt daarbij met een complex van waarde-
toekenningen,  die houding en gedrag derhalve mede bepalen. Dat is de 
grondsituatie van de mens; zijn vrijheid in de onvrijheid van de concrete 
situaties. 
Krachtens deze grondsituatie voelt de mens van nature de behoefte zich 
een overtuiging te vormen omtrent zijn wereld, leven en dood, taak en 
vervulling. 1 ) De werking daarvan is afhankelijk van de mate waarin de 
levensvisie in de mens is geïntegreerd. Echt menselijk leven vraagt een 
directe verbinding tussen grondituatie en concrete situaties. Bij storingen 
in deze verbinding zal de mens de meestal onverwachte confrontatie met 
schuld en tekort, lijden en dood, angst en eenzaamheid niet aankunnen. 
Een levensvisie is geen luxe, maar onontbeerlijk bij het bepalen van onze 
houding in de vaak ruwe en schijnbaar zinloze praktijk van het dagelijks 
leven. 

Het probleem is nu, dat door allerlei oorzaken storingen in de verbinding 
kunnen optreden. Twee daarvan werden reeds genoemd: de geringe be- 

1) Geestelijke Verzorging op humanistische grondslag: pag. 7. 
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langstelling voor geestelijke fundering, zoals we die in brede kringen van 
de bevolking moeten constateren, en onvoldoende integratie van de le-
vensovertuiging. Andere oorzaken zijn schuld en tekort, die in ieder 
mensenleven voorkomen. Krachtens zijn aard. Immers juist omdat de 
mens niet volledig in de situatie opgaat moet hij telkenmale opnieuw be-
slissingen nemen. Dat kunnen goede maar ook foute beslissingen zijn. 

Schuld en tekort staan vaak een verdere ontplooiing in de weg. 

De mogelijkheid van storingen eist de voortdurende bereidheid tot bezin-
ning op de grondsituatie. Dat is een zware eis, waaraan menigeen bij tijd 
en wijle door innerlijke passiviteit niet voldoet. 
Daar is tenslotte de twijfel, niet alleen met betrekking tot de interpretatie 
van de werkelijkheid, maar ook ten aanzien van de grondslagen der 
levensovertuiging. 
Storingen kunnen leiden tot vragen, ja zelfs tot acute moeilijkheden. Vra-
gen en moeilijkheden die men soms zelf aankan, in andere gevallen aan 
een mede-mens, die men zijn vertrouwen durft te schenken, wil voorleg-
gen. Die ander kan een humanistisch geestelijk raadsman zijn, wiens 
functie het is mensen in zulke vragen en moeilijkheden bij te staan. Op 
een of andere wijze zal zijn visie op het bestaan, het moderne humanisme, 
hierbij mee spelen. Vier facetten van dit humanisme, van betekenis in de 
geestelijke verzorging, vragen onze belangstelling. 

De humanist heeft geen ervaring van God: geen verstandelijke en geen 
innerlijke. Zijn bestaan is vol raadsels en mysteries: telkenmale stuit hij 
op krachten en machten, die grote invloed op hem kunnen uitoefenen,  
maar die hij niet doorgrondt. 
Dit uitgangspunt leidt niet tot zelfgenoegzaamheid. Zijn verwondering 
om het zo-zijn van het bestaan blijft behouden. Schroom en eerbiediging 
kenmerken zijn houding. 
Een bijzondere openbaring van God, die richting aan zijn leven zou kun-
nen geven, kent hij niet. Hem staan alleen ten dienste zijn natuurlijke ver-
mogens, met behulp waarvan hij de samenhang tussen verschijnselen kan 
ontdekken en zichzelf een taak in het leven kan stellen. 
De humanist lijdt niet aan blind vertrouwen in de onfeilbare werking van 
zijn natuurlijke vermogens. Daarom is hij voortdurend bereid zich reken-
schap te geven van denken en doen en rekening te houden met nieuwe 
inzichten en ervaringen, van hemzelf en anderen. 
De humanist lijdt evenmin aan een zijns inziens ongemotiveerd  wan-
trouwen in zijn natuurlijke vermogens. Met behulp van die vermogens is 
het mogelijk tot een echt menselijk leven te geraken of, waar dit min of 
meer is vastgelopen, opnieuw te beginnen. Hij kan wat van zijn leven 
maken. 

Een tweede facet is de verwijzing naar de uitzonderlijke positie van de 
mens, die, anders dan het dier, niet opgaat in de concrete situaties. 
Het dier wordt geleid door zijn driften en instincten, die feilloos bij hem 
werken. Daardoor gaat het dier er niet aan ten onder. De mens daaren-
tegen kan slaaf van deze krachten worden en tot erger dan beestachtig-
heid vervallen; hij kan niet volstaan met zelfbevrediging, maar dient, op 
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straffe van ondergang, gericht te zijn op zelfverwerkelijking. De mens 
moet zijn eigen leven maken. 

Een tweede eis tot zelfverwerkelijking vloeit uit het derde facet van het 
moderne humanisme voort. 
De mens verdraagt geen stilstand in zijn ontplooiing. Hij is aangelegd op 
meer inzicht, zowel ten aanzien van zijn concrete situaties als eigen mo-
gelijkheden daarin. De mens kan niet terug of stil blijven staan; er leeft 
een diep besef in hem dat hij vooruit moet. Niet naar volmaaktheid, maar 
gericht op voltooidheid. Voltooid is het leven als het, rekening houdend 
met aanleg en omstandigheden, tot de grootst mogelijke zelfverwerkelij-
king heeft geleid. 

Het vierde facet vraagt aandacht voor de lotsverbondenheid. 
Eerder is opgemerkt dat de mens niet een op zichzelf staand wezen is. 
Met talrijke banden is hij met anderen verbonden. Andere mensen, die 
hem nodig hebben en zonder wie hij niet kan leven. „Verkilling leidt tot 
afbraak". In de erkennig van de lotsverbondenheid ligt de mogelijkheid 
van een zinvol leven besloten. 

Met deze visie staat de geestelijk raadsman in zijn ambt. Ook voor hem is 
de kernvraag: Hoe aan een schijnbaar zinloos bestaan zin kan worden 
verleend. Dat blijkt alleen te kunnen, doordat de mens zichzelf ontplooit, 
afgestemd op mede-mensen waarmee hij mens is. Het humanisme is de 

overtuiging, die niet alleen menselijkheid tracht hoog te houden, ondanks 
alles wat die menselijkheid bedreigt, maar die zich ook op die menselijk-
heid baseert. Het tracht met menselijke vermogens de vragen van het 
mens-zijn op te lossen. 1) 

Hoe komen de vragen en moeilijkheden op de geestelijk raadsman af en 
welke methodiek hanteert hij daarbij? 
Vragen en moeilijkheden kunnen aan de orde komen tijdens min of meer 
toevallige ontmoetingen. Er zijn plaatselijke geestelijke raadslieden die 
er een gewoonte van maken bij leden van het Verbond op bezoek te gaan. 
Uit niet meer dan gewone belangstelling en in ieder geval niet in de 
hoop een lid op geestelijke moeilijkheden te betrappen. Toch komen in 
de gesprekken die zich dan ontwikkelen menigmaal vragen en ook moei-
lijkheden van geestelijke aard aan de orde. Dat is begrijpelijk omdat de 
raadsman in een speciale functie komt. 
Als regel wenden de mensen zich tot een geestelijk raadsman. Hun vragen 
of moeilijkheden vormen dan de aanleiding tot het gesprek. 
Ook dan komt de client niet altijd onmiddellijk met de eigenlijke levens-
moeilijkheden. Het is de concrete situatie en zijn positie daarin die hem hin-
dert en die hij graag veranderd ziet. Een vrouw die niet door haar man be-
grepen wordt, of omgekeerd; een kind, dat zich niet stoort aan de wel-
gemeende raad van zijn ouders; collegaas of superieuren die in hun on-
redelijkheid de  arbeidsvreugde verknoeien enz. enz. Soms zelfs een 
verzoek om juridische hulp, een woning en zo al meer. Niet altijd, wel 

1) Dr. J. P. van Praag — Woord van de Week nr. 16, 12 april 1964. 
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vaak, ligt de oorzaak van het onbehagen buiten de client, althans zo 
beleeft hij het. 
Pas langzamerhand slaagt de client er in zich in meer objectieve zin bezig 
te houden met de vraag, hoe hij in die situatie geraakt is. De oorzaak van 
de moeilijkheden blijkt dan niet in de eerste plaats en zeker niet alleen, 
buiten de client te liggen, maar verband te houden met zijn grondhouding 
tegenover het bestaan. Een kortsluiting tussen de grondsituatie en de con- 
crete situatie. 
Stap voor stap moet de inhoud van de levensvisie worden afgetast en op 
zijn betekenis voor de client in de concrete situatie worden getoetst. Vooral 
wanneer de client tot nu toe geleefd heeft vanuit „enkele weinig samen-
hangende ideeën", zo hij „al niet tot algehele onverschilligheid vervallen. ' 
was, vraagt het wekken van belangstelling voor een levensvisie veel tijd. 
Slaagt de geestelijk raadsman er in deze belangstelling te wekken of weer 
op gang te brengen, liggen er bovendien mogelijkheden om de client een 
visie te laten ontwikkelen waardoor hij met zijn totale zijn op het totaal 
van zijn bestaansverhoudingen betrokken kan zijn, dan kost het nog heel 
wat moeite deze in de levenshouding waar te maken. 
In deze vier stadia verloopt menig proces van geestelijke verzorging. 
Daarmee is overigens nog niets gezegd over de wijze waarop, al bleek 
reeds dat met name in het derde en vierde stadium de geestelijk raadsman 
zich mede op het terrein van de geestelijke vorming beweegt. 

De geestelijke raadsman heeft geen verkondigende taak. Hij is er niet 
ter verdediging of verbreiding van het moderne humanisme. 
Dat zou, in de positie die hij inneemt, niet fair zijn. Menig client zit zo 
in moeilijkheden dat hij maar al te graag iedere strohalm aangrijpt. Altijd 
zal de raadsman bedacht moeten zijn op de suggestibiliteit van zijn client. 
Voor hem is niet relevant hoe de raadsman tegenover het leven staat. De 
client zal daar zelf mee klaar moeten zien te komen en zich daartoe een 
visie moeten opbouwen met behulp waarvan hij de vragen van het leven 
kan beantwoorden. 
Het is ook niet nodig dat de raadsman zijn client een levensovertuiging 
aanpraat. De mens voelt van nature de behoefte aan een levensovertui-
ging en is ook van nature in staat zich zo'n overtuiging te vormen. De 
scheppende groeikracht van de mens is groot. In de vertrouwensrelatie 
tussen raadsman en client moeten de staketsels op de weg naar zelf-
verwerkelijking worden opgeruimd. Naarmate de raadsman daarin slaagt 
zal het groeiproces in zijn client op gang komen. 
Het aanpraten van een levensovertuiging is tenslotte niet mogelijk. Een 
levensvisie is geen intellectuele kwestie maar een zaak van innerlijke 
beleving. 

Hoe werkt de geestelijk raadsman dan wel? 
In de eerste plaats door, wat men zou kunnen noemen, de client bij te 
staan in liefde. Geestelijke verzorging is een worstelen in liefde met de 
de ander (Liebe als Kampf - Jaspers), tot uitdrukking gebracht in een on- 
baatzuchtige belangstelling voor de client en zijn moeilijkheden. Door ge-
loof in de gelijkwaardigheid van raadsman en client en diens mogelijkhe-
den. Daarnaast door de client de gelegenheid te bieden tot „zelfverslag-. 
Het is ongetwijfeld van grote betekenis dat de client zijn raadsman deelge- 
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vorming is de bemoeienis met de mens bij de ontplooiing van zijn mens-
zijn, teneinde de krachten te activeren die hem in staat stellen zelfstandig 
een levensvisie te hanteren waardoor hij met zijn totale zijn betrokken is 
op het totaal van zijn bestaaansverhoudingen. Dat is de definitie van hu-
manistische geestelijke verzorging. minus de moeilijkheden en vragen, 
als aanleiding tot verzorging. 
Het is beslist niet alleen uit lust tot woordenspel dat de zoeven geformu-
leerde begripsomschrijving van geestelijke vorming werd gehanteerd. 
Dat geschiedde om de nauwe relatie tussen verzorging en vorming aan 
te geven. 
Bij de verhandeling over verzorging is er twee maal op gewezen dat ver-
zorging als regel uitloopt op vorming. In vele gevallen is dat ook nodig 
wil de raadsman zijn client op het beslissende moment niet in de kou laten 
staan. 

Vormingswerk daarentegen kan leiden tot geestelijke verzorging. De con-
frontatie met een levensovertuiging zal hopelijk helderheid verschaffen 
omtrent de steun die men daarvan in het leven kan ondervinden, maar kan 
ook verontrustend werken, en wel naar mate men tot nu toe niet heeft 
voldaan aan de eisen die uit de overtuiging voortvloeien. Door vormings-
werk kan men zich van vragen en moeilijkheden bewust worden. 
Vormingswerk en verzorgingswerk blijven verschillen vertonen, alleen 
al doordat de aanleiding tot het ene een geheel andere is dan tot het an-
dere. Het is goed dit verschil te signaleren. Het is dan ook geenszins de 
bedoeling van dit artikel beide activiteiten op een hoop te gooien. Het had 
geen andere bedoeling dan aan te geven dat beiden meer aanrakingspun-
ten hebben dan wel eens is gedacht. Met betrekking tot de organisatie 
van deze activiteiten, de verdere uitbouw, maar vooral ook voor de se-
lectie en opleiding van geestelijke raadslieden en vormingsleiders kunnen 
daaruit consequenties voortvloeien, die hier niet behandeld behoeven te 
worden. 
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P. THOENES 

DE GEZAPIGHEID VAN HET VADERLANDSE 
HUMANISME 

Er zijn van die lekkere, Hollandse woorden, die zo Hollands zijn, dat je 
ze niet eens vertalen kan. Lekker is er zelf een, maar denk bijvoorbeeld 
eens aan snoezig en sussen en zonnetje. Aan sloom, zoetjes aan en goeiig. 
Gezanik, leuk en schatje. En neem nu eens gezapig. Het Franse woorden-
boek geeft als vertaling in wanhoop vier Franse woorden, waarvan je 
met je klomp voelt, dat het Ik niet is. Het Engelse net zo. Het Duitse 
begint er niet eens aan. Gezapig is wel zó mooi Hollands. Je ziet meteen 
een wei en een sloot en een stelletje herkauwende koeien voor je. 

Het woord humanisme daarentegen, daar is geen woord Hollands bij. 
Men vindt het ook niet in het etymologisch woordenboek en ik zou ook 
niet weten bij welke gelegenheid het onze taalschat is binnengeslopen. 
Daarmee wil ik niet zeggen, dat het Nederlands humanisme ten onzent 
een exotische plant is. We hebben een humanistische traditie van 500 jaar 
en dat is tijd genoeg om te wennen. Bovendien kan men de Nederlandse 
cultuur een redelijk absorptievermogen niet ontzeggen. We hebben er in 
die tijd iets echt Hollands van gemaakt, zo zeer, dat het allerhollandste 
woord gezapigheid er op past als een deksel op een doosje. 
Dat geldt natuurlijk niet voor het humanisme alleen. Al dat soort Euro-

pese gedachtenstromingen krijgen nationale tintjes. 
Het Nederlandse liberalisme is anders dan het Engelse, het Nederlandse 
socialisme lijkt nauwelijks op het Franse en Lenin had al moeilijkheden 
met het Nederlandse communisme. 
Maar het humanisme is hier echt goed gevallen en ik zou bijna de neiging 
hebben om het vaderlandse humanisme „het enige echte" te noemen. Van 
het Franse, het Duitse, het Indiase en misschien iets minder van het 
Engelse en het Scandinavische humanisme, heb je toch het gevoel, dat ze 
in hun land toch wel een beetje iets exotisch zijn gebleven. 
Met het humanisme in Holland is dat niet zo. Het hoort er echt bij, zoals 
het Protestantisme er bij hoort. Het zit zelfs logischer en centraler in ons 
cultuurpatroon verweven dan het katholicisme en dat heeft toch ook al 
ruim de tijd gehad om zich wat aan te passen. 
En omdat het zo Hollands is, heeft het ook die nationale gezapigheid in-
gezogen. Of misschien kon het zo Hollands worden, omdat het van huis 
uit een zekere  predispositie tot gezapigheid had. 
Ja, stil maar, ik heb ook wel eens van Coornhert gehoord. Er is een tijd 
geweest van een militanter humanisme en er is zeker een tijd geweest, dat 
het in Nederland  helemaal niet zo gezapig was. Maar dat is toch al ver-
draaid lang geleden. Echte militante groeperingen zijn in de Vaderland-
se geschiedenis de Hoeken, de Kabeljauwen, de Watergeuzen. Maar met 
Remonstranten en Contra-Remonstranten krijgt het al iets komisch, met 
die geschiedenis met die boekenkist. En bij Patriotten en Prinsgezinden 
zijn we al echt in de operette-achtige blijspelsfeer, waarvan Troelstra's 
revolutie nog een laat opflikkerinkje was, terwijl de N.S.B. waarschijnlijk 

123 



niet eens door Mussert serieus genomen werd. Neen, in zo'n sfeer heeft 
een militant humanisme waarachtig niet kunnen gedijen. 
Maar bovendien is de aard er ook niet erg naar. Tolerantie en redelijkheid 
vragen niet om uniform en ganzenpas. Ofschoon daar de kous toch niet 
mee af is. Marsman, ter Braak en du Perron, om nu eens enkele door de 
tijd al wat geheiligde namen te noemen, waren militant genoeg, zonder 
tot belachelijkheid te vervallen. Nu, dat is dan waar, door de eeuwen 
van gezapigheid heen hebben we dan altijd wel perioden gehad van een 
literaire oppositie met militante trekjes en warempel, voor zo ver dat dan 
b.v. gepaard ging met protesten tegen de vaderlandse kerksigheid, zit er 
zelfs wel een relatie met onze humanisten. Maar met het vaststellen daar-
van, zijn we er dan ook wel, zo wat. En dat is toch echt niet voldoende 
om het Nederlandse humanisme een militante traditie te kunnen toe-
schrijven. 
Maar al is het dan niet zo strijdbaar geweest, mag ik daarom zonder meer 
zeggen, dat het gezapig is? 
Nu, zo zonder meer is dat wel een erg grove generalisatie. Van Praag 
is echt niet gezapig en hij heeft in zijn Hoofdbestuur echt wel felle baasjes 
en bazinnetjes. 
Voordat er een humanistisch verbond was, ontbrak er misschien ook wel 
een klankbodem aan de strijdbaarheid van individuele humanisten. Al kan 
men dan wel weer vragen, waarom het zo lang geduurd heeft, voor een 
dergelijk verbond tot leven kwam. Maar nu het er is, heeft het vanzelf 
wel strijdbaarheden gewekt en gebundeld. De 13000 leden zullen wel 
het actiefste deel zijn van b.v. de kleine twee millioen buitenkerkelijken in 
Nederland. En door de dappere strijd om de geestelijke verzorging is er 
wel een publiciteit ontstaan, die op buitenstaanders de indruk maakt, dat 
er rondom de subsidiepot nog wel levendige gevechten worden geleverd. 
Dat gevecht om een plaatsje in de zuilenrij brengt natuurlijk wel wat leven 
in de brouwerij. Het past ook goed in de reeds genoemde vaderlandse tra-
ditie van remonstranten, patriotten, fracties en partijen. 
Maar toch is wat daar dan aan verontwaardiging, solidariteit en bezieling 
wordt opgebracht niet van een zodanige omvang en een zodanig gehalte, 
dat het als een frisse wind kan dienen, die de wolken der gezapigheid 
verdrijft en het Nederlandse humanisme in het nationale geheel het beeld 
geeft van een jonge beweging. 

Het kan ook bijna niet. Het humanisme wordt in belangrijke mate gevoed 
door de buitenkerkelijkheid en het karakter van die buitenkerkelijkheid 
bepaalt voor een groot deel het karakter van ons humanisme. 
Er is een kleine felle groep, die door de Kerk in enigerlei vorm in geweten 
is gekwetst. Het zijn mensen, die een goed en vertrouwd dak zochten, 
ervoeren da de Kerk dat niet meer was en er toen uitgetrokken zijn, om 
het elders in eigen beheer beter te proberen. Vaak ligt hun problematiek 
in een organisatorisch vlak. Zij voelen de kerk als machtslichaam  als een 
gevaar en gaan in een andere organisatie, om daar een tegenwicht tegen 
te vormen. 
Zij zijn de kern van getrouwen, de schrijvers, de sprekers, de bezoekers, 
de bestuursleden, kortom de actieven. 
Zoals overal en altijd zijn zij een minderheid. Zij zijn echter nog meer 
een minderheid dan in andere verenigingen, omdat de strijd tegen de 
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misstanden in de Kerk niet de voornaamste bron der Nederlandse bui-
tenkerkelijkheid is. 
De voornaamste voedingsbron van de buitenkerkelijkheid lijkt mij het 
overbodig worden van de Godsidee. 
Al zou de Kerk zijn georganiseerd als een gemeenschap van heiligen 
en al zou er in nog geen honderd jaar een humanistisch verbond bestaan, 
naar wiens woordvoerders we op zondagmorgen konden luisteren, dan 
zou de onkerkelijkheid in openlijke of verkapte vorm zich toch rustig 
uitbreiden. 

Maar die onkerkelijken, die zo ontstaan, zijn bijzonder rustige lieden. 
Zij hebben zich met voldoende zekerheden omringd en voelen zich daar 
wel bij. Natuurlijk hebben ze wel problemen, maar dat zijn persoonlijke 
dingen, met een carrière, een huwelijkspartner, kinderen of schoonfami-
lie. Allemaal dingen, waar God niet aan te pas komt, maar het huma-
nistisch verbond evenmin. Het is al keurig, dat ze er lid van geworden 
zijn en regelmatig gireren. Naar bekend is het automatisch girobiljet de 
modernste vorm van aflatenhandel. 

Kortom, al is er een oude relatie tussen humanistisch denken en literaire 
avant-garde, al bestaat er een kern van toegewijde organisatiemensen 
binnen het verbond, ik kan mij niet verhelen, dat voor mij de woorden 
gezapig en humanisme een hecht verbond hebben aangegaan. 
Het humanisme is een vriendelijke vijver, met eendjes en wat kroos, 
bankjes aan de kant, rustige bejaarden en weinig schreeuwende kinderen. 

En als dat zo zou zijn, kunt U vragen, waarom mag dat dan niet? Als dit 
een  land van vijvers is en niet van watervallen, waarom moet er dan 
krampachtig wat anders van gemaakt worden? 
Is er eigenlijk duidelijk een bezwaar aan te voeren tegen de bestaande 
situatie? Moeten we ons echt laten opjutten door om copy verlegen zit-

tende redactiesecretarissen of overactieve afdelingssecretaressen? 

Wij Nederlanders zijn goeddeels een a-historisch volk. Een volk zonder 
historische zin. In ieder geval zonder veel nationale historische zin. Mis-
schien is dat een noodlot, misschien zou het ook een zegen kunnen zijn. 
Voor de meeste Europese volkeren is geschiedenis vaderlandse geschie-
denis. Het is daar de zingeving op lange termijn van alle oorlogen, expe-
dities en revoluties die het volk heeft meegemaakt. Het brengt in beeld, 
dat wat de mensen samenbracht in meer dan persoonlijke interessen. Voor 
velen was het Rijk de verwezenlijking van de gemeenschap der mensen 
op aarde. Althans het was de meest vatbare afspiegeling ervan in een 
wereld die er in feite nog niet rijp voor was. 
Voordat de nationale gedachte tot leven kwam, had de Kerk al gefiloso-
feerd over de mogelijke vorm van mensengemeenschap op aarde, maar 
het besef van de Zondenval had haar de ware moed ontnomen, om hier 
de gemeenschap der rechtvaardigen te stichten. Met de nationale ge-
dachte treedt er een laïcisering op. Het is toch de poging op aarde binnen 
een geografisch beperkt gebied met een aantal verwanten een leefbare 
g emeenchap te creëren, zij het vaak in strijd met of ten koste van andere 
zulke gemeenschappen. 
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Op lange termijn bezien is dit nationalistische denken typisch \Vest-euro-
pees cultuurgoed. Er is een verwantschap met het humanisme door de 
diesseitigkeit, het concentreren op de verwezenlijking van doeleinden 
hier en nu. 
Er is ook vijandschap. Het humanisme is verdraagzaam en redelijk, twee 
eigenschappen, die het nationalistisch denken nooit hebben gesierd. 
Noch het Christelijk denken, noch het nationalistisch denken, zijn dezer 
dagen nog in staat ons op lange termijn een perspectief te bieden over de 
organisatie van het menselijk leven op aarde. In Nederland in het bijzon-
der niet. Het katholicisme past ons niet, het Protestantisme wordt meer 
en meer een kracht uit het verleden. Een waarlijk nationale gedachte 
heeft na 1648 hoogstens nog in 1945 gebloeid. 
Dat betekent dat de traditionele vormgevers op dit gebied op het ogen-
blik schijnen uitgespeeld. 
Toch kan een cultuur niet bestaan, zonder zich met die vraag bezig te 
houden. Zelf ben ik geneigd om die vraag naar de gezamenlijke vorm-
geving van het menselijk leven op aarde als de centrale vraag voor elke 
cultuur te zien. 
Er is op het ogenblik in Nederland nauwelijks een politieke, culturele of 
religieuze stroming, die het nog waagt hier tot een duidelijke stellingname 
te komen. Het socialisme is de laatste vormgever op dit gebied geweest, 
maar wat dit op het ogenblik nog aan beeldvorming opbrengt, onder-
scheidt zich nauwelijks van wat de Verzorgingsstaat al aan voortreffe-
lijkheden op elk gebied heeft weten te organiseren. 
Men kan zich nauwelijks voorstellen, dat het Nederlands humanisme. zich 

de lacune realiserend, zich nu in de handen zal spugen en in de komende 
24 afleveringen van Rekenschap een compact en systematisch beeld zal 
geven, van hoe de Europese samenleving in de komende honderd jaar er 
uit zal kunnen zien. 
Dat is ook niet wat ik verwacht of suggereer. Wat wel gezegd kan wor-
den is dat het Nederlandse humanisme  intellectueel gesproken, bijzonder 
gunstig is geëquipeerd, om een dergelijke discussie op gang te brengen. 
Het mist de nationalistische geborneerdheden, die andere naties zo vaak 
beletten gisteren voor morgen te vergeten. Het heeft niet de religieuze 
inhibities, waardoor het leven pas na de dood belangrijk schijnt te worden. 
Het heeft een traditie van redelijkheid en verdraagzaamheid, die een 
nieuw Europa maar al te hard nodig zal hebben. 
Dus ... intellectueel gesproken ... Dan is er een toekomst en een taak 
voor het Nederlands humanisme. 
Maar intellectueel gesproken is niet voldoende. Intellectueel gesproken 
is nooit voldoende. Kijk maar naar Rekenschap, dat intellectueel vlekke-
loos is, maar toch een saai blaadje. 
Misschien dat het tot een zekere verlevendiging zou kunnen leiden, tot 
een doorbreking van de gezapigheid, als in haar kolommen de wezenlijke 
discussie kon worden heropend over zin en taak van het Nederlands 
humanisme, 
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teerd worden op de muur tegenover de groep. De lichten geven aan 
welke antwoorden de andere vier leden op de vragen geven. Men heeft 
aan de proefpersonen gezegd dat ze de letters A, B, C, D en E krijgen 
en heeft hen geïnstrueerd een voor een in die volgorde te antwoorden. 
Maar als ze de hokjes binnengaan, ontdekt ieder dat hij letter E is. Ze 
mogen tijdens de proef niet spreken. 
In werkelijkheid worden de lichten in ieder hokje beheerd door de expe-
rimentator en geven zij niet het oordeel van de andere vier leden weer. 
Zodoende kan de proefnemer bij die belangrijke vragen waar hij pressie 
van de groep wil opleggen, het doen voorkomen alsof alle vier de leden, 
A tot en met D, overeenstemmen in een antwoord dat duidelijk in strijd 
is met het juiste antwoord. Op deze wijze wordt elke proefpersoon ge-
confronteerd met een conflict tussen zijn eigen oordeel en dat wat naar 
hij denkt het eenparig oordeel van de groep is. De vraag kan dus b.v. 
zijn: „Welke van deze twee onregelmatige figuren is groter, x of ij?" 
Ieder ziet duidelijk dat x groter is dan ij, maar toch flitsen achter elkaar 
de lichten aan die aanduiden dat alle andere vier leden ij als de grootste 
figuur beschouwen. Nu is het zijn beurt om te beslissen. Hoe zal hij ant-
woorden? Welke knop zal hij indrukken? Crutchfield heeft aangetoond 
dat, als de juiste omstandigheden aanwezig zijn, bijna iedereen zal af-
zien van wat hij duidelijk ziet of van wat hij eerlijk meent en zich zal 
richten naar het schijnbaar eenparige oordeel van de groep. Enige ma-
thematici van hoog niveau b.v. zwichtten voor een onjuist groepsoordeel 
bij enige tamelijk gemakkelijke wiskundige problemen en gaven verkeerde 
antwoorden, die ze onder normale omstandigheden nooit zouden hebben 
gegeven. 
Steunend op vondsten als deze als bewijsmateriaal heeft Dr. B. F. Skin-
ner, de voortreffelijke gedragspsycholoog, verkondigd dat de mens inder-
daad niet vrij is, dat het gedrag van de mens uitsluitend beheerst 
wordt door krachten buiten hemzelf. Volgens deze grondstelling kan 
Dr. Skinner de held van zijn boek Walden Two laten zeggen: „Nu, 
wat denkt u van het ontwerpen van persoonlijkheden? Zou dat u interes-
seren? Het beheersen van temperamenten? Geef mij de gedetailleerde 
opgaven en ik zal u de mens geven! Wat denkt u van het beheersen van 
de drijfveren die het erbij-betrokken-zijn vormen, die de mens de grootste 
produktiviteit en het grootste succes zullen bezorgen? Lijkt u dat fantas-
tisch? Toch kunnen enkele van onze methoden daarvoor gebruikt wor-
den en er kan nog meer experimenteel uitgewerkt worden. Denk eens 
aan de mogelijkheden ... Laten we de levens van onze kinderen onder 
beheer houden en zien wat we van hen kunnen maken". 

De mens is vrij 

Ik ben onder de indruk van vondsten als die van Dr. Crutchfield en 
van andere uit de terreinen van onderzoek als de arbeid van Dr. Skinner 
over beheersing in de praktijk. Dat zijn wetenschappelijke vorderingen. 
Ik beschouw ze als een welverdiende hulde aan het vernuft, het inzicht 
en de volharding van de mensen die de onderzoekingen verichtten. Ze 
hebben onze kennis enorm uitgebreid. Maar toch laten ze volgens mij 
iets zeer belangrijks ongezegd. — Ik wil proberen dit toe te lichten, aller-
eerst uit mijn ervaringen uit de therapie. 
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Ik denk aan een jongeman, geklassificeerd als schizofreen, met wie ik me 
lange tijd in een staatshospitaal had beziggehouden. Hij sprak erg on- 
duidelijk, en tijdens een gesprek maakte hij een paar opmerkingen over 
personen die het hospitaal kort geleden verlaten hadden. Daarna bleef 
hij bijna veertig minuten zwijgen. Toen hij opstond om weg te gaan, 
mompelde hij, bijna binnensmonds: „Als sommigen van die het kunnen, 
kan ik het misschien ook". Dat was alles — geen dramatische verklaring, 
geen luid en krachtig uitgesproken woorden, maar een verklaring uit 
eigen vrije wil van deze jongeman om te werken aan zijn eigen verbe-
tering en eventueel ontslag uit het hospitaal. 'Het is niet al te verrassend, 
dat hij ongeveer acht maanden na die verklaring uit het hospitaal was! 
Ik geloof dat deze ervaring van een verantwoordelijke keuze een van de 
belangrijkste aspecten der psychotherapie is en een van de elementen 
die de hechtste grondslag vormen voor een verandering in de persoon-
lijkheid. 
Ik zou nog veel meer voorbeelden kunnen aanhalen, maar misschien 
zou ik het belang van een vrije, verantwoorde keuze het best kunnen doen 
uitkomen door één korte zin te citeren van een verwarde, verbitterde, 
psychotische patiënt die driemaal opgenomen was in een staatshospi-
taal. De laatste keer was hij er al tweeëneenhalf jaar toen ik hem begon 
te behandelen. Ik denk dat de veranderingen die geleidelijk tot stand 
kwamen gebaseerd waren op en kort samengevat in één zin tijdens een 
van de gesprekken, toen hij zich bijzonder verward voelde. Hij zei: „Ik 
weet niet wat ik ga doen, maar ik ga het doen.-  Voor mij spreekt dat 
boekdelen. 
Wat ik tracht duidelijk te maken, is dat ik niet zou weten hoe ik de po-
sitieve veranderingen moet verklaren die bij de psychotherapie kunnen 
optreden, indien ik het belang van een besef van een vrije en verant-
woorde keuze bij mijn cliënten buiten beschouwing zou moeten laten. Ik 
geloof dat deze ervaring van een vrijheid om te kiezen een van de be-
langrijkste elementen is die aan een verandering ten grondslag ligt. 
Hoe kunnen wij, als wij de vooruitgang op wetenschappelijk gebied be-
schouwen, die ik eerder vermeldde, zelfs maar spreken van vrijheid? In 
welke zin is een cliënt vrij? In welke zin is ook maar iemand van ons vrij? 
Welke definitie van vrijheid kan mogelijk zijn in de moderne wereld? 
Ik wil trachten u een dergelijke definitie te geven. 

De betekenis van vrijheid 

In de eerste plaats is de vrijheid waarover ik spreek iets essentieel inner-
iijks, iets dat bestaat in het levende individu, geheel apart van elke uiter-
lijke keuze tussen alternatieven waarvan wij zo vaak denken dat ze de 
vrijheid vormen. Het is het zich realiseren: „Ik kan mijn eigen leven 
leiden, direct, naar mijn eigen keuze". Het is de eigenschap van de moed 
die een mens in staat stelt de onzekerheid van het onbekende binnen te 
treden zoals hij zelf verkiest. Het is de ontdekking van een zin van bin-
nenuit, een zin die voortkomt uit een gevoelig en open luisteren naar de 
verwarde en moeilijke ervaringen die men opdoet. Het is de zware op-
gave van verantwoordelijk te zijn voor het eigen ik dat men verkiest te 
zijn. Het is het erkennen door de mens dat hij een proces in opkomst is, 
geen statisch eindprodukt. Het individu dat op deze wijze diep en dapper 
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zijn eigen gedachten denkt, dat zijn eigen uniekheid wordt, dat verant-
woord zelf kiest, zal misschien het geluk hebben honderden objektieve 
uiterlijke alternatieven te hebben waaruit hij kan kiezen, of hij kan het 
ongeluk hebben er geen een te hebben. Maar zijn vrijheid bestaat desal-
niettemin. Dus spreken we allereerst van iets dat bestaat in het individu, 
iets dat eerder fenomenologisch is dan objektief, maar toch van grote 
waarde. 
Het tweede punt bij het definiëren van deze ervaring van vrijheid is, dat 
zij bestaat niet als een tegenstelling tot haar beeld uit de wereld der 
psychologie, als een opeenvolging van oorzaak en gevolg, maar als een 
aanvulling op die wereld. Vrijheid, op de juiste wijze opgevat, is dat de 
mens de geordende opeenvolging in zijn leven waar maakt. De vrije 
mens treedt vrijwillig, ongebonden, verantwoordelijk naar buiten om 
zijn belangrijke rol te spelen in een wereld welker reeds bepaalde gebeur- 
tenissen zich bewegen door hem en door zijn spontane keuze en wil. 
Ik meen dus dat deze vrijheid waarover ik spreek bestaat in een andere 
dimensie dan de vaststaande opeenvolging van oorzaak en gevolg. Ik 
beschouw haar als een vrijheid die bestaat in het subjektieve individu,  
een vrijheid die hij moedig gebruikt om te leven naar zijn beste vermo-
gen. 

Vrijheid is belangrijk 

Merkwaardig genoeg is er wetenschappelijk bewijsmateriaal van het be-
lang van deze betekenis van vrijheid. In een studie van Dr. Crutch field 
b.v„ die ik al eerder noemde, constateerde ik dat onder speciale buiten-
gewone omstandigheden bijna iedereen in zekere graad zwichtte voor 
groepspressie. Toch waren er sterke individuele verschillen, en men heeft 
ontdekt dat deze positief correleren met karaktereigenschappen. Dege-
nen die zwichtten b.v., de conformisten, toonden vaak een gebrek aan 
openheid en vrijheid bij emotionele handelingen. Zij waren emotioneel ,  
beperkt, het ontbrak hun aan spontaniteit, ze waren geneigd hun eigen 
impulsen te onderdrukken. De non-conformisten, degenen die hun eigen 
keuze deden, waren aan de andere kant veel meer open, vrij en spontaan. 
Dezen waren expressief en natuurlijk, vrij van pretenties en ongedwon-
gen. Terwijl de conformist veelal een gebrek aan inzicht in zijn eigen 
beweegredenen en gedrag vertoonde, bezat de onafhankelijke mens een 
goed begrip van zichzelf. 
Wat is de betekenis van dit aspekt van Crutchfield's studie? Het schijnt 
in te houden dat de mens die in zichzelf vrij is, die openstaat voor zijn erva-
ring, die gevoel heeft voor zijn eigen vrijheid en een verantwoorde keuze, 
lang zo waarschijnlijk niet beheerst zal worden door zijn omgeving als 
degene die deze eigenschappen mist. 

Het opkomen van de gebondenheid 

Ik heb nu voornamelijk gesproken over vrijheid. Wat kan men zeggen 
over gebondenheid? Zeer zeker is het euvel van onze tijd een gebrek 
aan doel, gebrek aan zin, gebrek aan gebondenheid bij de individuen. 
Kan ik hierover nog iets tot u zeggen? 
Het is voor mij duidelijk dat in de therapie, zoals aangeduid in de voor- 
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beelden die ik heb gegeven, gebondenheid aan een doel en aan een zin 
in het leven een van de belangrijkste elementen voor een verandering is. 
Alleen wanneer de mens beslist: „Ik ben iemand; ik ben iemand die de 
moeite waard is te zijn; ik ben gebonden mijzelf te zijn 	dan wordt 
een verandering mogelijk. 
Ik denk dat men gemakkelijk aan het woord „gebondenheid" een opper-
vlakkige psychologische betekenis kan hechten, daarmee aanduidend dat 
het individu, eenvoudigweg door bewuste keuze, zich gebonden heeft 
aan een bepaalde gedragslijn. Ik geloof dat de betekenis veel dieper 
gaat dan deze. Gebondenheid is een volledig georganiseerd zich richten, 
dat niet alleen de bewuste geest omvat, maar evenzeer het hele zich 
richten van het levende wezen. 
Gebondenheid is het werken van een individu dat zoekt naar de rich-
tingen die in hem opkomen. Kierkegaard heeft gezegd: „De waarheid 
bestaat slechts in het wordingsproces, in het bestemmingsproces". Het 
is dit individuele scheppen van een tastende persoonlijke waarheid door 
de daad die de essentie is van gebondenheid. De mens bereikt het meest 
in zo'n gebondenheid als hij werkt als een geïntegreerd, volledig, een 
eenheid vormend individu. Hoe meer hij werkzaam is op deze volledige 
wijze, des te meer vertrouwen heeft hij in de richtingen die hij onbewust 
kiest. Hij voelt vertrouwen in zijn ervaringen, waarvan hij, zelfs als hij 
geluk heeft, slechts gedeeltelijk een glimp ziet in zijn bewustzijn. 
Het is duidelijk dat gebondenheid, opgevat in de zin waarin ik haar be-
schreef, een bereikt resultaat betekent. Het is dat doelbewuste en zin-
volle zich richten dat slechts geleidelijk verworven wordt door de mens 
die in toenemende mate is  komen  te leven in nauwe betrekking tot zijn 
eigen ervaringen — een betrekking waarbij zijn onbewuste neigingen 
evenzeer geëerbiedigd worden als zijn bewuste keuzen. Dit is het soort 
gebondenheid waarop de individuen zich, naar ik meen, kunnen richten. 
Het is een belangrijk aspekt van volledig te leven. 

De onverzoenlijke tegenstelling 

Het zal ongetwijfeld duidelijk zijn dat ik twee sterk uiteenlopende en 
onverzoenlijk tegenstrijdige  gezichtspunten heb weergegeven. Aan de 
ene kant nemen de moderne psychologische wetenschap, en eveneens 
vele  andere machten in het moderne leven, het standpunt in dat de mens 
onvrij is, dat hij beheerst wordt, dat woorden als doel, keuze en gebon-
denheid geen zin of betekenis hebben, dat de mens niets anders is dan 
een objekt dat we vollediger kunnen gaan begrijpen en vollediger kun-
nen  gaan beheersen. Er zijn en er worden enorme stappen gedaan om 
dit gezichtspunt met bewijsmateriaal te omkleden. Het zou inderdaad 
ketterij lijken deze mening in twijfel te trekken. 
Maar tegenover deze zienswijze over de mens als onvrij, als een objekt, 
staat het bewijsmateriaal van een subjektief leven, uit de therapie en 
evenzeer uit objektieve onderzoekingen, dat inhoudt dat persoonlijke 
vrijheid en  verantwoordelijkheid van beslissende betekenis zijn, dat men 
geen volledig leven kan leven zonder een dergelijke persoonlijke vrijheid 
en verantwoordelijkheid en dat zelfkennis en verantwoorde keuze een 
scherp en duidelijk verschil maken in het gedrag van het individu. In dit 
verband heeft gebondenheid wel degelijk zin. Gebondenheid is het opko- 
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mende en verandering brengende algehele zich richten van het individu, 
gebaseerd op een innige en ontvankelijke verhouding tussen het individu 
en alle wegen in zijn leven, bewust en onbewust. Tenzij wij, als indivi-
duen en als gemeenschap, een opbouwend gebruik kunnen maken van 
deze bekwaamheid tot vrijheid en gebondenheid, zal de mensheid, naar 
het mij lijkt, in botsing komen met het noodlot. 
Wat is het antwoord op de contradictie die ik heb beschreven? Wat 
mijzelf betreft, ik ben ermee tevreden daaraan te denken als aan een van 
de grote, eeuwige paradoxen waarmee we moeten leven. Hoewel para-
doxen vaak zinledig zijn, kunnen ze toch ook erg vruchtbaar zijn. In de 
fysica bestaat de paradox dat het licht een vorm van een golfbeweging 
is en ook, dat men het verklaart als bestaande in quanta: de paradox 
tussen de golftheorie en de atomische theorie van het licht. Deze para-
dox is onverenigbaar geweest en toch hebben de fysici op basis hiervan 
belangrijke vorderingen gemaakt. 
De filosoof Maurice Friedman gelooft dat eenzelfde zienswijze noodza-
kelijk is wanneer de mens het filosofische geschilpunt van een zin, een 
doel onder ogen ziet. Hij zegt: „Heden ten dage kan er een zin en bete-
kenis gevonden worden (indien dit mogelijk is), alleen door de houding 
van de mens die de wil bezit te leven met het absurde, open te blijven 
voor het mysterie dat hij nooit kan hopen te veroveren". 
Ik deel deze overtuiging dat we moeten leven open voor het mysterie,  
voor het absurde. Ik wil het hele thema van mijn opmerkingen in de 
vorm van een contradictie vatten. 
Ik heb gezegd dat een deel van het moderne leven erin bestaat de para-
dox onder ogen te zien dat, beschouwd vanuit één perspektief. de mens 
een ingewikkelde machine is. Wij vorderen iedere dag met een nauw-
keuriger begrijpen en een nauwkeuriger beheersen van dit objektieve 
mechanisme dat we mens noemen. Aan de andere kant, in een andere 
waardevolle dimensie van zijn bestaan, is de mens subjektief vrij; zijn 
persoonlijke keuze en verantwoordelijkheid verklaren de vorm van zijn 
leven; hij is in feite de architect van zichzelf. Een waarlijk beslissend 
deel van zijn bestaan is de ontdekking van zijn eigen zinvolle gebonden-
heid aan het leven met alles van zijn wezen. 
Indien ge in antwoord hierop zegt: „Maar deze gezichtspunten kunnen 
niet beide waar zijn", dan is mijn antwoord: „Dat is een grote paradox 
waarmee we moeten leren te leven". 

Dr. Carl Rogers is thans Inwonend Staflid van het Western Behavioral Sciences In-
stitute in La Jolla, California. Hij studeerde aan de universiteit van Wisconsin, pro-
moveerde in 1931 aan de universiteit van Columbia en was daarna hoogleraar in de 
psychologie aan de Ohio State University, aan de universiteit van Chicago (1945-
1957) en hoogleraar in de psychologie en psychiatrie aan de universiteit van Wis-
consin. Hij was voorzitter van de American Association for Applied Psychology, van 
de American Psychologica] Association  en van de American Academy of Psychothe-
rapists. Behalve vele artikelen in wetenschappelijke tijdschriften heeft hij zeven boeken 
geschreven over voorlichting en psychotherapie; het laatste is: On Betoming a Person 
(Boston, 1961), Dit artikel, verschenen in The Humanist van maart-april 1964, werd 
door Dr. Rogers samengevat uit zijn redevoering, toen hij gekozen werd als Humanist 
of the Year tijdens de bijeenkomst van de American Humanist Association te Washing-
ton op 14 maart 1964. Het werd vertaald door H. A. Huygens-Wijma. 
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B. W. SCHAPER 

HET GELOOF VAN EEN KETTER 

Van Walter Kaufmann was mij een boek over Nietzsche bekend, dat 
door zijn gedegen kritisch-sympathiserende behandeling deze chaotische 
en duistere denker voor mij heel wat toegankelijker had gemaakt. Ik was 
daarom benieuwd naar deze geloofsbelijdenis van een modern filosofisch 
geschoold onderzoeker en verwachtte, dat hij wel wat te zeggen zou 
hebben, dat voor een onkerkelijk humanist van waarde zou zijn. 
Nu, Kaufmann zegt in dit boek met zijn uitdagende titel heel veel, en hij 
zegt het ook nogal eens op een uitdagende wijze. Maar wanneer ik mijn 
indrukken ervan moet samenvatten, is de eindindruk toch een van te-
leurstelling. Misschien ligt het in de aard van het werk, dat veel weg 
heeft van een intellectuele autobiografie, die tevens het karakter draagt 
van een afrekening met de levensbeschouwingen en religieuze opvattingen 
waarmee hij in zijn geestelijke ontwikkelingsgang  geconfronteerd werd 
en die ten dele tijdelijk de zijne waren. Deze „ontmoetingen" zijn volgens 
hem wel de enige weg, om tot zekerheden te komen, die tenslotte tot 
overwinning van elk relativisme kunnen leiden. Maar hun behandeling 
is toch in dit boek nog te emotioneel geladen, dat de lezer er mee klaar 
komt in die zin, dat hij er eigen opvattingen mee verheldert en verrijkt. 
Een meer bezonken verwerking van geestelijke ervaringen tot een syste-
matischer geordend beeld van  leven en wereld zou wellicht waardevoller 
hebben kunnen zijn. Wij kunnen  er in humanistische kring vaak met 
verlangen naar uitzien. Kaufmann geeft bij het vele, dat hij ter overden-
king biedt, in dit opzicht misschien minder dan het bekende en verwante 
werk van Gerhard Szczesny, De Toekomst van het Ongeloof. 
Beide werken komen in hun uitdaging van het moderne Christendom 
sterk overeen. Beide auteurs ergeren zich in 't bijzonder aan de laatdun-
kendheid, waarmee de „ongelovige" of „andersdenkende" op religieus 
gebied veelal ook in ontwikkelde kringen bejegend wordt. Beiden ergeren 
zich nog meer aan de wijze, waarop in christelijke  kring gepoogd wordt, 
het door de wetenschapsontwikkeling onontkoombare wereldbeeld met 
allerlei overgeleverde geloofsvoorstellingen te verzoenen of het daarmee 
op een accoordje te gooien. 
Voor Kaufmann is kennelijk de theologie zijn grote „bête noire'', waar-
aan hij zelfs een principiële onwaarachtigheid toeschrijft. Inderdaad weet 
hij, naar zijn citaten te oordelen, verschillende vooraanstaande moderne 
theologen als Rudolf Bultmann, Paul Tillich e.a. op halfheden te betrap-
pen, die uit de verlegenheid van een modern denker voortkomen, die zijn 
wetenschappelijke inzichten met een, aan een heel andere situatie ont- 
sproten, traditie moet harmoniëren en een geheel complex van verouder-
de en achterhaalde formuleringen en beelden moet trachten waar te 
maken. Men kan er zich natuurlijk wel als „buitenkerkelijke" over ver-
kneuteren, hoe hierbij een aantal autoriteiten uit het kamp van Pro-
testantse en Katholieke theologie van hun voetstuk worden gestoten. 
Maar ook al ontbreekt ons veelal het deskundig oordeel des onderscheids. 
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de wijze, waarop Kaufmann zijn beeldenstorm bedrijft, doet bepaald niet 
altijd even overtuigend aan. 
Het is ook onze ondeskundigheid ter zake, die het moeilijk maakt, de op 
zichzelf interessante en van grote belezenheid getuigende uiteenzettingen 
van Kaufmann over het Oude en Nieuwe Testament, over Jezus, Paulus, 
Luther, Schweitzer en nog veel meer oude en nieuwe kernfiguren uit het 
christelijke denken, op hun mérites te beoordelen. Hij heeft met deze 
materie kennelijk geworsteld en er zijn heel wat karakteriseringen en 
oordelen, die suggestief en inspiratief werken. Zoals b.v. zijn stelling, dat 
er een discontinuïteit tussen de Jezus van het N.T. en de oude profeten 
van voor de ballingschap is en dat de evangeliën meer het product van 
een gehelleniseerd Jodendom dan van het oude Israël zijn. Ook verdient 
zijn opvatting de overweging, of het oude Jodendom niet veel sterker 
sociale inslag in zijn religie betoonde, vooral door de profeten tot uiting 
gebracht, dan het bovenal op het individuele heil gerichte christelijke 
evangelie. Al loopt Kaufmann misschien daarbij wat te gemakkelijk heen 
over de christelijke leer der naastenliefde en barmhartigheid en geeft hij 
zich te weinig rekenschap van het exclusief tot het eigen volk beperkte 
karakter van het oude Joodse ethos. 
Soms heeft deze niets ontziende bestrijder van onwaarachtigheden ook 
wel eens zijn zwakke momenten, zoals bij zijn betrekkelijk royale waar-
dering voor het ritueel, waardoor b.v. de Joden erin geslaagd zouden zijn, 
getuigen te blijven van de hoge ethiek der oude profeten. Dat hierbij tus-
sen neus en lippen naast het Nederlandse Vrijzinnig Protestantisme ook 
het Humanistisch Verbond een veeg uit de pan krijgt, doordat beide zich 
schuldig maken aan een surrogaat-ritueel in de vorm van allerlei „spons-
achtig gedoe" en „lege liederen", zullen we maar voor rekening van de 
Vertaler laten, die zich wel eens meer aan ongeoorloofde analogieën 
waagt, de bijbelse tollenaars b.v. met „n.s.b.'ers" op één lijn stelt en een 
leven volgens de voorschriften van de Bergrede met dat van een „ver-
velende klier" vergelijkt. Soms maakt deze hoogleraar aan de universiteit 
van Princeton het, als wij op de vertaling mogen afgaan, nog bonter dan 
een selfmade Dageraadsstrijder uit de 19de eeuw. 
Maar de voornaamste bron van mijn teleurstelling was, dat het allemaal 
uitloopt op de formulering van een viertal deugden, die de kern van het 
geloof van deze „ketter" uitmaken. Het zijn een gepast gevoel van eigen-
waarde (combinatie van ootmoed en ambitie), liefde, moed en eerlijkheid, 
waarvan de laatste verreweg het hoogst staat aangeschreven. Nu wil de 
auteur deze deugden allerminst verabsoluteren, hij bepleit een „open", 
voor elke confrontatie of correctie openstaande moraal. Onwillekeurig 
doen zijn vertogen en terminologie hierbij wel eens wat „padvinderachtig" 
aan, zoals men trouwens bij Amerikaanse moralisten wel meer aantreft. 
Begrippen als „zindelijkheid" of .,integriteit" liggen ons eerder dan die 
„eerlijkheid", die ook nog weer van „oprechtheid" onderscheiden moet 
worden. 
Bedenkelijker is, dat deze ethiek een nogal sterk subjectivistisch, indivi-
dueel karakter draagt. Aan sociale normen als gerechtigheid wordt een 
eigen bestaan ontzegd: zij kunnen tot de vier hoofddeugden herleid wor-
den. Maar wij zouden zo graag een sterker fundering van deze moraal 
gezien hebben, die nu min of meer als een vrij incidentele, persoonlijke 
ervaringsresultante gepresenteerd wordt. In dat opzicht biedt Szczesny 
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meer houvast. Bij hem wordt de ethiek geïntegreerd in een beeld van mens 
en wereld, in een voortdurend ontwikkelingsproces begrepen. Men kan 
hierover verschillend oordelen: het antwoord op de vraag, wat ons te 
doen staat, hangt niet in de lucht. 
Bij Kaufmann wordt zijn deugdenleer vrij willekeurig gerelateerd aan 
een tragische voorstelling van wereld en leven. Het tragische wordt 
daarbij nader bepaald als een samengaan van grootheid en een falen, dat 
onvermijdelijk en onverzoenbaar is en als onontraadselbaar geheim wordt 
erkend. Ook hier zet hij zich af tegen het christelijk beeld van het men-
selijk bestaan, zoals ook zijn nadrukkelijke ontkenning van een voort-
bestaan na de dood dit anti-christelijk teken vertoont. In deze laatste 
hoofdstukken komen overigens diepzinnige gedachten voor, die over-
weging in humanistische kring ten volle waard zijn. Velen zullen zich in 
de opvatting van de dood als een stimulans tot intensificatie van het 
leven wel kunnen terugvinden. Men vindt bij Nietzsche verwante op-
vattingen. Toch zit er in die concentratie op de intensiteit van het leven 
m.i. iets geforceerds, dat mede tot uiting komt in de afwijzing van hoop 
en toekomstgeloof als levensvijandige categorieën. 
Dat karakter van geforceerdheid typeert trouwens het hele boek. Met 
zijn voortdurende neiging tot afrekening, niet alleen met het Christendom 
en andere geïnstitutionaliseerde godsdiensten, maar ook met de esoteri-
sche vakfilosofie, de leuze van de plicht tot „engagement", met Sartre, 
ondanks enige verwantschap, met Erich Fromm, die Freud zou hebben 
verbasterd en verloochend en nog velen meer. Vaak zijn deze contro-
versen spits en intelligent, maar niet altijd overtuigend, ook niet als étap-
pes voor de vorming van het eigen geloof. Die vorming draagt heel erg 
het stempel van de intellectueel, zij het dan wel een intellectueel van zeer 
brede eruditie. Maar het is meer boekenwijsheid, dan levenswijsheid, wat 
men hier aantreft, ook al kan men zich in de flonkeringen van deze geest, 
voorzover men daartoe zelf voldoende facetten meebrengt, spiegelen. Het 
geheel krijgt daardoor, ondanks de ernst en eerlijkheid van deze geloofs-
belijdenis, iets pretentieus, dat ook in de slotbespiegeling, een vage, als 
parabel bedoelde, vertelling op het motief van Mozart's „Kleine Nacht-
musik", tot uiting komt. 
Waarom heeft Kaufmann zich niet gehouden aan wat hij in het begin 
poneerde en ons, met als uitgangspunt de erkenning van het mens-zijn, 
eenvoudig en zonder allerlei uitweidingen en omhaal de ontwikkeling van 
zijn levensovertuiging uiteengezet? Dat zou zijn „ketterij" wellicht minder 
schitterend, maar wel geloofwaardiger hebben gemaakt en nog meer de 
moeite waard. 

Walter Kaufmann, Het Geloot van een Ketter, H. J. Paris, Amsterdam 1963, f 11,90. 
(Ned. bewerking van Dr. L. W. Nauta). 
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P. KRLIG 

TURKSE HUMOR 

De Turkse literatuur geniet in Nederland weinig bekendheid. Dit is te 
betreuren. Bij mijn weten verschenen slechts een drietal Turkse romans 
in Nederlandse vertaling nl. „Ankara-  van Karaosmanoglu (1938), -De 
dochter van den pias" van Halide Edib (vierde druk, 1941) en „Memed-
van Yashar Kemal (1962). Niet onvermeld mag blijven de verzameling 
Oud-Turkse sprookjes „Het kristallen serail" verzameld door de Duitse 
schrijfster E. S. von Kamphoevener, welke eveneens in Nederlandse ver-
taling uitkwam. Bij het verschijnen van deze sprookjes heb ik mij afge-
vraagd waarom geen Nederlandse uitgever zich ooit gewaagd heeft aan 
de uitgave van de verhalen over de legendarische Nasreddin Hoca. In 
Nederland en Vlaanderen, waar de gestalte van Tijl Uilenspiegel de 
eeuwen door een levend symbool van sluwheid, boerse humor, geeste-
lijke onafhankelijkheid en nonconformisme is gebleven, zal zijn Turkse 
evenknie ongetwijfeld op enige populariteit kunnen rekenen. Evenals 
Uilenspiegel is de figuur van Nasreddin Hoca met legenden omweven, 
terwijl de historiciteit van deze „hoca-  (uit te spreken: hodzja = mo-
hammedaanse voorganger) reeds lang een punt van discussie vormt. Ver-
moedelijk heeft hij geleefd aan het hof van Timoerlenk (gestorven 1405) 
en vermaakte hij deze halfblinde en lamme (Timoerlenk = Timoer de 
lamme) despoot met zijn grollen en grappen. Anderen daarentegen me-
nen, dat hij veel vroeger, reeds in de dertiende eeuw heeft geleefd. In 
Aksehir (het oude Philomelion in Anatolië) wijst men u een „trbe'', een 
grafmonument van de hoca aan, maar hierover bestaat evenmin enige 
historische zekerheid. Aan dit graf is een anecdote verbonden, die teke-
nend is voor Nasreddin. Volgens de legende liet hij voor zichzelf een 
imposante graftombe ontwerpen. Vóór deze tombe zou een monumentale 
poort moeten verrijzen met ijzeren deuren, die met drie sloten en gren-
dels waren gesloten. Maar naast de poort was er verder geen hek, zodat 
ieder vrije toegang had tot het achter de poort liggende graf. Op deze 
wijze wilde de hoca de menselijke ijdelheid, die ook na de dood zich nog 
doet gelden, aan de kaak stellen. Of het verhaal historisch is, weet men 
niet. In ieder geval is dit monument er niet gekomen. Veel van Nasred-
dins verhalen zijn bepaald niet historisch en bevatten elementen, die er 
door latere vertellers aan zijn toegevoegd. Zijn humor is meest simpel,  
boers en vaak er op gericht anderen op hun feilen te wijzen door de eigen 
tekortkomingen door een voorgewende onnozelheid in het licht te stel-
len. Het sociale element is dikwijls aanwezig in kritische grappen over 
parvenu's, corrupte ambtenaren en rijke, weinig scrupuleuze landheren. 
De eerste gedrukte uitgave van Nasreddins snakerijen verscheen in 1837 
in Constantinopel. Goethe was over deze typische Turkse humorist al eer-
der geïnformeerd door de Berlijnse oriëntalist Von Diez, die hem op een 
nogal denigrerende toon in een brief aan Goethe (1816) kenschetst als 
„ein ziemlich gemeiner Spassmacher und Zotenreisser". In zijn „Noten 
und Abhandlungen zum west-iistlichen Divan" schreef Goethe naar aan-
leiding van zijn twee gedichten tellende „Buch des Timur" in de „Divan" 
over zijn verdere plannen voor dit boek: „Solite eigentlich erst gegrndet 
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werden, und vielleicht mssten ein paar Jahre hingehen, damit uns die 
allzunah liegende Deutung ein erhohtes Anschaun ungeheurer Welt-
ereignisse nicht mehr verkiimmerte. Erheitert keinnte diese Tragëdie 
werden, wenn man des fiirchterlichen Weltverwiisters launigen Zug-
und Zeltgeffihrten Nussreddin Chodscha von Zeit zu Zeit auftreten zu 
lassen sich entschlësse". In aansluiting hierop vertelt Goethe het vol-
gende voorval aan het hof van Timoer met Nasreddin als hoofdpersoon: 
De vorst barst op een dag in tranen uit wanneer hij in de spiegel ziet 
hoe lelijk hij is. Ook Nasreddin begint te schreien. Enkele hovelingen 
weten Timoer door amusante verhalen enige afleiding te bezorgen en de 
vorst vergeet zijn tranen. Nasreddin echter begint nog harder te huilen. 
Wanneer Timoer hem naar de reden vraagt antwoordt de hoca: „Wan-
neer u slechts één ogenblik in de spiegel keek en daarover moest schreien, 
wat moeten wij dan doen, die dag en nacht uw gelaat zien? Wanneer 
wij niet huilen, wie zou het dan doen?" 
De populariteit van Nasreddin Hoca in het oude Turkije blijkt uit het 
feit, dat eeuwenlang zijn wederwaardigheden in mondelinge overleverin-
gen bewaard bleven. Tekenend is ook het feit, dat sultan Murad IV 
(1623-1640) tijdens een verblijf in Nasreddins geboorteplaats Aksehir 
een gedicht aan hem wijdde (Dichtende staatshoofden waren in Turkije 
minder zeldzaam dan in Europa. Van Turkije's 34 sultans schreven er 
21 gedichten!). En ook nu nog zijn de verhalen van Nasreddin in Turkije 
bekend. 
De verhalen werden ook buiten Turkije vermaard, in Perzië, Armenië. 
de Kaukasus, Servië, Kroatië, ja zelfs in Kazanj bij de Russische Tarta-
ren, waar zij een eigen „couleur locale" kregen en werden vermengd met 
andere legendarische verhalen. Anderzijds moet aangenomen worden. 
dat oudere Arabische legenden in de verhalen van Nasreddin Hoca zijn 
verweven, maar veel is op dit gebied nog onzeker. 
Men heeft Nasreddin Hoca wel vergeleken met Aesopus en, zoals reeds 
werd opgemerkt, met Tijl Uilenspiegel. De oriëntalist Reinhold Këhler 
heeft deze vergelijking onjuist genoemd: „Eulenspiegel ist stets ein durch-
triebener Schalk, der nie etwas einfltiges oder dummes sagt oder tut, 
sondern stets wohl berechnete Streiche und Possen mit vollem Bewusst-
sein ausfhrt, um andere zu necken und zu verspotten; Nasreddin dage-
gen ist ein echter Narr, d.h. een Gemisch von grenzenloser Einfalt und 
Dummheit und von Geist und Witz, etwa — wenn man einen Deutschen 
vergleichen will — wie Klaus Narr". 
Een goede indruk van de verhalen rondom de figuur van de Turkse 
volksnar verkrijgt men uit de tweedelige verzameling van Albert Wes-
selski „Der Hodscha Nasreddin" (Weimar, 1911). Enkele korte schet-
sen uit verschillende bronnen laat ik hier volgen: 
Nasreddin trad voor het eerst op als rechter. Hij hoorde één van de 
twistende partijen en zei: „U hebt gelijk!" Vervolgens hoorde hij de argu-
menten van de tegenpartij en sprak: „U hebt gelijk!" Een oudere ervaren 
rechter merkte nu evenwel op: „Dit is in strijd met de grondslagen van 

de rechtspraak. Het is niet mogelijk, dat twee partijen in een rechtszaak 
gelijk hebben". De hoca sprak: „U hebt ook gelijk!" 
Op een dag wendden drie mannen zich tot hem, die verschil van mening 
hadden gekregen over hun aandeel in een zak walnoten. „Verdeel deze 
zak met volstrekte rechtvaardigheid", vroeg één van hen. „Rechtvaardig- 
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heid is niet voldoende", zei de tweede. „Verdeel zoals Allah zou hebben 
verdeeld". „Ja, zoals Allah zou hebben verdeeld", stemden de andere 
twee in. 
Nasreddin Hoca nam een walnoot en gaf deze aan de derde man. Daarna 
reikte hij een handvol walnoten aan de tweede en schonk de rest aan de 
eerste. De mannen protesteerden, aangezien zij dit geen rechtvaardige 
verdeling vonden. „Dwazen!" sprak Nasreddin Hoca, „sinds wanneer 
verdeelt Allah alles gelijkelijk onder de mensen? Zoals Allah het verdeeld 
zou hebben, zó heb ik het verdeeld". 
Eens vroeg de burgemeester, die een liefhebber van jagen was, aan de 
hoca hem de beste jachthond te brengen, die hij kon vinden. Een paar 
dagen later kwam deze met een bijzonder dikke herdershond bij de bur-
gemeester aan. „Dwaas!" riep deze woedend, „je begrijpt toch dat dit 
beest niet achter het wild aan kan rennen". „Nu nog niet", antwoordde 
de hoca, „maar ik weet hoe u de dieren behandelt. Dank zij uw goede 
zorgen zal dit dier, wanneer het jachtseizoen aanbreekt, de magerste, hon-
gerigste en snelste hond van onze streek zijn!" 
Op een dag ging de hoca naar de bazar in zijn woonplaats Aksehir. Een 
man bood een papegaai te koop aan. Na veel loven en bieden bracht het 
dier vijftig goudstukken op. De volgende dag ging de hoca opnieuw naar 
de bazar met een dikke kip onder de arm. Men wilde voor het dier slechts 
één goudstuk geven. Verbaasd wendde Nasreddin zich tot het publiek en 
zei: „Gisteren boden jullie vijftig goudstukken voor die kleine papegaai. 
terwijl ik nu voor die vette kip niet meer dan één goudstuk krijg". De 
omstanders begonnen te lachen en één man zei: „Natuurlijk, want die 
papegaai kon praten". Nasreddin wees op zijn kip, glimlachte en ant-
woordde: „Maar mijn kip dènkt!" 
Dat hoca's wel meer onderwerp van de volkshumor waren, blijkt uit het 
verhaal, dat de bekende Ogier Ghislain de Busbecq, die van 1554-1562  
als gezant in Turkije verbleef, vertelt in een van zijn brieven: 
„Eens op een keer had een Pascha, die een feest aangericht had in zijn 
huis, een Sandjak-Bey uitgenodigd; deze kwam toevallig naast hem zit-
ten. De tweede plaats werd ingenomen door een oud man uit de klasse 
die de Turken Hodja's, dat betekent Geleerden, noemen. Toen hij de 
grote hoeveelheid verschillende eetwaren voor zich zag, wilde hij, na zich 
te hebben verzadigd, iets mee naar huis nemen voor zijn vrouw. Hij begon 
daarom naar zijn zakdoek te zoeken om het in te doen, maar hij bemerkte 
dat hij die vergeten had. Daar zat hij niet over in, en daarom verzon hij 
er direct wat op. Hij pakte de tulband die achter hem hing, maar dat was 
niet zoals hij meende de zijne, maar die van de Sandjak-Bey. Deze stopte 
hij zo vol als het maar kon en deed er bij wijze van deksel een flink 
stuk brood bovenop om te voorkomen dat de inhoud er uit zou vallen. 
Toen hij daarna de gastheer vaarwel zei, moest hij, volgens Turks ge-
bruik, zijn meerderen groeten door zijn handen op de borst of op de heu-
pen te plaatsen. Na hen aldus de verschuldigde eer te hebben bewezen. 
pakte hij het hoofddeksel op, maar ditmaal zijn eigen tulband. Toen hij 
het vertrek verlaten had betastte hij voorzichtig zijn hoofddeksel  en be-
merkte tot zijn verbazing dat het leeg was. Maar, wat kon hij er aan 
doen? Daarom ging hij boos naar huis. Niet lang daarna stond ook de 
Sandjak-Bey op, en ging, na de Pascha gegroet te hebben, weg, volstrekt 
onkundig van de last welke achter hem hing. Bij elke stap die hij deed be- 
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gon de zak zich echter van zijn inhoud te ontdoen, terwijl aldus zijn spoor 
aangeduid werd door een lange rij stukken eten. Iedereen begon te lachen 
en daarom keek de man om en werd rood van schaamte toen hij zag dat 
er brokken eten uit de slip van zijn tulband vielen. 
De Pascha, die wel vermoedde hoe de vork in de steel zat, riep hem te-
r ug, zeide hem weer te gaan zitten en liet de Hodja roepen. Tegen die zei 
hij: ,.Gij zijt een buurman en een oud vriend van mij en hebt vrouw en 
kinderen thuis. Het verwondert mij daarom dat ge niets voor hen mee 
naar huis genomen hebt van het maal; er was toch ruim voldoende?" 
De Hodja antwoordde: „Dat heb ik gedaan. Heer, en ik kan er dus niets 
aan doen, maar mijn goede genius moet wel boos geweest zijn op mij. 
Omdat ik zo nalatig was geweest mijn zakdoek thuis te laten, stopte ik 
de overblijfselen van de maaltijd in de bol van mijn tulband. Maar zie, 
toen ik de kamer uit was bleek hij leeg te zijn; hoe dat kwam weet ik 
niet". Zo werd de blaam van de Sandjak-Bey afgenomen en leverden 
de teleurstelling van de oude Hodja en het grappige van het incident de 
aanwezigen opnieuw veel stof tot lachen“.1  ) 
Een bekende humoristische figuur is voorts de hoofdpersoon uit het zeer 
populaire Turkse schimmenspel Karageiz 2 ) (letterlijk: zwartoog), de 
oosterse versie van Guignol, Jan Klaassen en Kasperl. Hij is de geliefde 
held van velen, zowel van kinderen als van ouderen. 
Het is niet verwonderlijk, dat een eerste blik op titel en omslag van het 
onlangs verschenen boek .,Der unheilige Hodscha" 3 ) van Aziz Nesin 
bij mij het vermoeden wekte, dat een jonge Turkse auteur opnieuw de 
uitgave van de befaamde verhalen over Nasreddin Hoca op zich had 
genomen. De eerste pagina's hielpen mij uit de droom. De schrijver geeft 
in deze bundel een panorama van eigentijdse volkshumor, met als plaats 
van handeling hoofdzakelijk de Anatolische dorpen. Toch herinnerden 
mij vele van deze verhalen aan de humor van Nasreddin. Hetzelfde ge-
kruide mengsel van boerennuchterheid, domheid èn sluwheid van de 

'
hoofdige-  Anatolische boeren bepaalt het karakter van dit boek. Maar 

.toch is er een diepgaand verschil. In dit boek spreekt niet alleen de volks-
humor, maar ook de jonge intellectueel, die afstand neemt tot zijn hoofd-
personen en zich vermaakt (en ergert?) over hun conservatisme en be-
krompen vasthouden aan tradities. 
De schrijver van deze 28 verhalen Aziz Nesin werd in 1915 als enig kind 
in een arm gezin in Istanboel geboren. Na opleidingen aan de Militaire 
Academie en de Academie voor Kunsten oefende hij verschillende beroe-
pen uit, waarna hij tenslotte als journalist en essayist successen boekte. 
Hij verwierf twee literaire prijzen. Vooral zijn humoristische verhalen 
trokken de aandacht en hij slaagde erin een eigen humoristisch weekblad 
„Ziibiik-  op te richten. Humoristen en satirici zijn bij de machthebbers 
over het algemeen weinig populair. In dit opzicht hadden Heine en 
Zosjtsjenko voor Nesin een waarschuwing kunnen zijn. Verschillende 

gevangenisstraffen heeft hij achter de rug, in totaal vijf-en-een-half jaar, 

1) Het leven van Ogier Ghislain de Busbecq: vertaald door A. H. Huussen, Leiden. 
1949, blz. 251. 
2) vgl, G. Jacob. Das tQrkische Schattentheater. Berlin. 1910 en H. Ritter. Karag5z. Tiir-
kische Schattenspiele. Hannover. 1924. 

3) Ling. Paul Neff Verlag. Wien/Stuttgart. 1962. 
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o.m. wegens belediging van de bevriende staatshoofden van Iran en 
Egypte. Internationale literaire prijzen, maar vooral de populariteit bij de 
jonge Turkse intelligentsia gaven hem evenwel de ruggesteun, die geen 
schrijver kan ontberen. 
Nesins humor is veelzijdig, hij is geen monomaan. Soms doet hij ons aan 
Russen als Gogolj, Tsjechow en Zosjtsjenko denken, bv. wanneer de 
ambtenarij het moet ontgelden. Plotseling is er dan zo'n veelzeggend zin-
netje in een verhaal over een man, die veel te nauwe schoenen moest dra-
gen: „Meine Fsse hatten begonnen sich auszudehnen, kaum dass sie 
vom Druck befreit waren. Aber sind wir Menschen denn etwa anders? 
Wenn man uns noch so sehr unterdriickt hat — sobald wir von dem 
Druck befreit sind, passen wir nicht mehr in unser altes Futteral 
(blz. 62). Tsjechows hoofdpersoon in „De man in het foedraal" bleef tot 
zijn einde in zijn foedraal geklemd, maar de figuren van Aziz Nesin po-
gen er vaak, soms met meer, andermaal met minder succes aan te ontko-
men. 
Ook richt hij zijn pijlen op de dorpsmentaliteit en het conservatisme, de 
eigengereidheid en de politieke onkunde van de plattelanders. Zijn spot 
blijft echter mild en nergens verdringt de kemalistische vooruitgangspro-
pagandist de talentvolle waarnemer en schrijver. Kostelijk parodieert 
Nesin het politieke analfabetisme van de boeren in „Nie wieder Fest-
platz!" De „Onheilige Hodscha", waaraan de bundel zijn naam ontleent, 
is het verhaal van een dorpsschavuit, van wiens aanwezigheid het dorp 
eindelijk is verlost wanneer deze tot „hoca-  in een ander dorp is be-
noemd. Er ontstaat evenwel enige opschudding, wanneer blijkt, dat de 
grootste schurk uit dat andere dorp identiek blijkt te zijn met de nieuw-
benoemde „hoca-  in het eerste dorp. Er blijkt dus een ruil van dorpsscha-
vuiten te hebben plaatsgehad, die beiden nu geëerde hoca's zijn. Maar 
het verontrust de boeren niet al te zeer: „Nun macht keinen Larm, denn 
die Sache ist klar; Sie sind mit ihrem Murad dem Schwein zufrieden und 
wir mit ihrem Mamid dem Lintier". 
Zelfspot spreekt uit Nesins verhalen over de positie van de journalist en 
het verlangen van lezers en krantendirecties naar de meest onwaarschijn- 
lijke journalistieke „verslagen-. In zijn „Ein Held der Demokratie" ver- 
telt de hoofdpersoon hoe hij geen enkel succes had met waarheidsge-
trouwe reportages. Het succes kwam pas toen hij de meest fantastische 
berichten de wereld inzond. Op een dag bezoekt een of andere autoriteit 
zijn provincie en hij besluit een journalistiek offer te brengen door ditmaal 
de waarheid te schrijven: „Parteiarbeit war Arbeit Hit. das Land, deshalb 
konnte ich keine Lige schreiben". De journalist belandt evenwel in de 
gevangenis: „Eigentlich habe ich die Strafe dafr erhalten, dass ich die 
Prinzipien meines Berufes verraten habe; aber ich bin dadurch zu einem 
Helden der Demokratie geworden. Das hatte mir noch zur Journalistik 
gefehlt — nun habe ich auch diesen Mangel wettgemacht ..... (blz. 
216). 1 ) 
Zelfspot, waar het de hedendaagse natie betreft, spreekt uit het verhaal 
„Das Fenster nach dem Westen-, dat niet de geschiedenis is van een 
Turkse Peter de Grote, maar van een dorpsnotabel, die bij iedere gele- 

1) Onder het Menderesregime maakten vele bekende journalisten, waaronder A. E. Yal-
man kennis met de gevangenis, 
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genheid dezelfde rede houdt over de zegeningen van de moderne be-
schaving, hetgeen bij een huwelijksplechtigheid tot funeste gevolgen 
leidt. Op welke wijze buitenlandse machines in Turkije „technisch" wor-
den „behandeld", verneemt de geamuseerde lezer in het verhaal „Das 
Geheimnis der tr1cischen Industrie". Een verhaal, dat aan de befaamde 
Potemkindorpen doet denken en ook aan Gogoljs „Revisor" is dat van 
de „defaitist". De „defaitist" is de hoofdpersoon in een verhaal, die 
meent, dat hij een hoge regeringsautoriteit die de stad bezoekt moet wij-
zen op het bedrog van de vroede vaderen, die hem een rad voor de ogen 
proberen te draaien. Achteraf blijkt dat de autoriteit heel goed op de 
hoogte was van de ware situatie maar het spel gemakkelijkheidshalve 
meespeelde. De „defaitist" krijgt te horen: „Warum bist du ein Defaitist? 
Wir tun, was wir kunnen — oder ware es besser, man harte immerfort 
nur: das fehlt, jenes gibt es nicht, das ist kaputt, jenes zerbrochen? 
So klug wie du sind wir noch lange . .." (pag. 82) 
Anderen huldigen nog steeds de mening van de figuur uit „Ein Narr ist 
cntsprungen": „Die Peitsche, mein Lieber, die Peitsche 	0 du aus dem 
Paradies herabgesandter Priigelstock! Dieses Volk wird ja ohne Prgel 
nicht vernnftig ..." (blz. 219). Wanneer de hoofdpersoon uit het ver-
haal „Die schlauen Hhner" Amerikaanse methoden wil invoeren om de 
cierproduktie van zijn kippen te vergroten, mislukt dit en moet hij tot de 
conclusie komen: „In Amerika sind die Menschen klug und die Tiere 
dumm ... In unserem Dorf sind die Tiere schlau und die Menschen 
dumm ..." 
Zo houdt Nesin zijn landgenoten een spiegel voor zoals Erasmus in zijn 
„Lof der Zotheid", Swift in zijn „Gulliver's Travels", Gogolj in zijn 
„Dode Zielen" en „De Revisor". Nesin is geen „defaitist", geen „held 
der democratie", geen heilige en zelfs geen on-heilige hoca, maar een 
kritisch en vaak geamuseerd waarnemer van het Turkse leven van alle-
dag. Nasreddin Hoca zou aan zijn verhalen veel plezier hebben beleefd! 
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BOEKBESPREKING 

Dr. F. Vos en Dr. E. Zllrcher, Spel 
zonder snaren. Enige beschouwingen 
over Zen. Deventer (Uitgeverij N. 
Kluwer n.v.) 1964. 

Al weer een boek over Zen, zullen 
sommige lezers en recensenten wel-
licht denken, misschien zelfs lichte-
lijk geïrriteerd. Maar na de lezing 
van „Spel zonder snaren" zullen zij 
ongetwijfeld tegen zichzelf en ande-
ren zeggen: eindelijk eens een boei-
end en verstandig boek over Zen. De 
schrijvers zeggen in hun woord 
vooraf: „Ook wij hebben ons uiter-
aard niet aan de invloed van be-
staande studiën over Zen kunnen 
onttrekken. De opmerkzame lezer zal 
echter veel nieuws alsmede een vrij 
groot aantal oorspronkelijke verta-
lingen in dit boek ontdekken". Deze 
opmerking doet denken aan de op-
lettende lezertjes van de lotgevallen 
van de heer 0. B. Bommel, die hun 
vanzelfsprekendheden ook niet altijd 
vanzelfsprekend, maar wel onder-
houdend vinden. Voor mensen, die 
niet Chinees, Koreaans en Japans 
kennen en die niet de hele literatuur 
over Zen hebben bestudeerd — zoals 
bijvoorbeeld de schrijver van deze 
bespreking — is het ontdekken van 
veel nieuws en oorspronkelijke ver-
talingen niet gemakkelijk, zo niet 
onmogelijk. Zij zullen de indirecte 
aankondiging van de beide schrij-
vers echter graag op hun gezag aan-
nemen, daar de twee geleerden ook 
in andere boeken en artikelen oor-
spronkelijk werk hebben geleverd, 
naar van betrouwbare zijde wordt 
vernomen. 
Voor het eerst is er dus een oor-
spronkelijk in het Nederlands ge- 
schreven werk over Zen verkrijg-
baar. Dat is al naar gelang van 
iemands nationalistische gevoelens 
op zichzelf reeds meer of minder 
verheugend, maar bizonder de moei-
te waard is het feit, dat Vos en Zllr-
cher zich niet verliezen in psycho-
logische of metaphysische diepte-on-
derzoekingen of ruimtevluchten, om 
Zen aan te prijzen dan wel af te ra-
den. Zij hebben oog voor het sublie-
me, maar ook durft ZUrcher te 
schrijven, dat Zen in een later sta-
dium van zijn ontwikkeling „niet 
vrij van humbug" is. Daarom kan 
iemand, die van mystiek en mysti- 
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cisme in andere culturen op de hoog-
te is, dit boek met een gerust hart 
verstandig noemen. Boeiend is het, 
omdat de lezer Zen in zijn culturele 
context en ontwikkeling gaat begrij-
pen als een Indisch-Chinees accultu-
ratieproduct, dat in Korea en Japan 
nieuwe vormen en accenten kreeg. 
Ook voor Zen geldt, dat het bizonder 
verhelderend is, wanneer men de ge-
legenheid krijgt, om een schepping 
van de menselijke geest te zien in 
het kader van een samenleving en 
een cultuur. De twee schrijvers van 
dit boek bieden die gelegenheid. Zij 
zijn daarbij uiteraard selectief te 
werk gegaan, maar de verschijnse-
len, waarop zij de nadruk leggen, 
zijn tamelijk gedétailleerd behan-
deld, zodat ook de leek, die de no-
dige moeite wil nemen, na lezing be-
seft, dat zijn gezichtsveld zeer ver-
ruimd is. Dit boek over Zen kan dan 
ook een waardevol stuk Aziatische 
cultuurgeschiedenis worden ge-
noemd. Mij persoonlijk heeft het al-
lerlei, dat vroeger ondoorzichtig was. 
duidelijk gemaakt en ik twijfel er 
niet aan, dat zeer vele lezers de-
zelfde ervaring zullen hebben. 
Juist omdat de niet-vakman door 
dit boek werkelijk iets van Japan 
en China leert begrijpen, kan men 
de vraag stellen, of Vos' afwijzing 
van het begrip „nationaal karakter" 
wel juist is. Hij poneert, dat het le-
ven en de gedragingen van alle Ja-
panners door Zen beïnvloed zijn 
(blz. 194) en verdiept zich daarom in 
de Japanse cultuurpatronen, die hij 
niet gelijk wil stellen met het „na-
tionaal karakter". Intussen is meer 
en meer gebleken, dat er een nauw 
verband tussen deze twee grootheden 
bestaat, niet alleen bij kleine, primi-
tieve volken, maar ook in de smelt-
kroes van nationaliteiten en de com-
plexe welvaartstaat, die Amerika 
heet. Steinbeck's artistieke intuïtie, 
dat alle Amerikanen, ook de negers, 
een apart Amerikaans „ras" zijn, 
wordt bevestigd door wetenschappe- 
lijke onderzoekers van Turner tot 
Potter, welke laatste zijn analyse zo- 
wel op de wetenschap van „culture 
and personality" als op de geschiede-
niswetenschap baseert. Dat Japan 
geen uitzondering vormt, wordt een 
sterk vermoeden, wanneer men bij 
professor Vos op de volgende blad- 



zijde een Japanse geleerde vermeld 
ziet, die een boek geschreven heeft 
„De psychologie der Japanners". Het 
begrip „volkspsychologie" moge dan 
tengevolge van het gesol met bloed 
en bodem niet acceptabel zijn, er is 
geen aanleiding om een nuchter An-
gelsaksische term als „national cha-
racter" af te wijzen en daardoor 
wellicht de studie ervan in discre-
diet te brengen. Alleen reeds het 
feit, dat geen enkele taal integraal 
in een andere taal vertaald kan wor-
den — Vos' prachtige vertalingen en 
verklaringen van Japanse gedichten 
leveren er het bewijs van — maakt 
de studie van „national characters" 
tegelijkertijd ingewikkeld en boei-
end. 
In overeenstemming hiermee is de 
in dit boek gemaakte opmerking, dat 
Zen het Westen niets én alles te zeg-
gen heeft. Zelfs in dronkenschap, zo 
wordt openhartig en naar waarheid 
verklaard, is het de Westerling vrij-
wel, zo niet geheel onmogelijk, om 
zijn logisch denken uit te schakelen. 
De toenemende belangstelling voor 
Zen in het Westen is daarom dubbel 
interessant. Het is een gelukkige ge-
dachte geweest, om in „Spel zonder 
snaren" ook aan dit onderwerp een 
hoofdstuk te wijden, waarin de op- 

komst van het Boeddhisme in het 
Westen in het algemeen, de groeien-
de belangstelling voor Zen, de beat-
nik-literatuur, de jazz enz. ter spra-
ke komen. Het is alleen jammer, dat 
aan dit alles niet iets systematischer 
en niet meer aandacht is geschon-
ken. In tegenstelling met de rest van 
dit prijzenswaardige boek zijn de 
passages over de verhouding van de 
moderne dieptepsychologie tot Zen 
bepaald onvoldoende. Ook als outsi-
ders zouden de twee schrijvers hier-
over iets meer hebben kunnen 
schrijven. De behandeling van beat-
niks en jazz is interessanter, maar 
over het geheel genomen toch te in-
cidenteel. Maar misschien mogen we 
van deze twee auteurs nog eens een 
apart boek tegemoetzien over dit 
uitgebreide en intriguerende onder-
werp, dat — juiste of onjuiste, dat 
zij in het midden gelaten — associa-
ties oproept aan het binnendringen 
van uitheemse religies in de helle-
nistische wereld, toen deze tekenen 
vertoonde van wat Gilbert Murray 
noemde „the failure of nerve". Maar 
het zij herhaald, dat de lezer met het 
reeds verschenen boek al zeer inge-
nomen kan zijn. Het Zen-verhaal, 
dat het slot vormt, is onbetaalbaar. 

F. Sierksma 
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