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J. SUIJS

PRO DOMO 1)

.De mens kan niet altijd zijn voorkeur volgen, en ik volg die bepaald
niet, wanneer ik, na de beslissing mijn zwijgen verbrekend, iets in
het midden breng over de verdachtmaking, die tot het voor mij on-
gunstig benoemirigsbesluit van de Amsterdamse Gemeenteraad op
28 Juli jl. heeft geleid. Deze verdachtmaking, bij geruchte naarstig
verbreid, betrof mijn zg. communistische gezindheid of geneigdheid.
Wanneer ik hier tot dusver het zwijgen toe deed, is dit allereerst
hieruit te verklaren dat ik tegenspraak overbodig achtte, en ver-
volgens uit gevoelsoverwegingen: niet elke ijver om zich van smet-
ten schoon te wassen is verheffend.
Voordat ik dus eindelijk iets ga zeggen over de overbodigheid van
tegenspraak, stel ik dan ook uitdrukkelijk vast, dat ik mij hiermee
niet van een smet wil schoon wassen, daar ik geen enkele ernstige
overtuiging, ook de communistische niet, als een smet beschouw.
:Maar het is toch een beetje mal martelaar te zijn voor een
overtuiging, die men nu eenmaal niet deelt, die ik geenszins deel.
Ter zake. Er is ll).ijgeen enkele uitspraak uit mijn geschriften mee-
gedeeld ofonder ogGngekomen, waarmee de v.erdachtmaking werd
ondersteund, zodat er niets was dat grijpbaar was voor tegenspraak.
Toevallig is dat zeker niet, want de inhoud van mijn publicaties
stelt de onwaarheid van de verdachtmaking buiten elke twijfel.
'Vie alleen al het, meest principiële, eerste hoofdstuk (Het Primaat
der Politiek) van mijn De Nieuwe Politiek leest, bemerkt dat hier
een anti-marxist, dus anti-communist, aan hèt woord is, ja, dat het
anti-marxisme - op anti-fascistische basis wel te verstaan - er het
"Leitmotiv" van is. Ik betwijfel, eerlijk gezegd, of mijn verdacht-
makers van een principiële afwijzing evenveel .zouden terecht
brengen. Dit anti-marxisme vindt men niet alleen hier maar overal
in mijn werk. Ieder, die weten wil, kon en kan het weten; wat hebben
nadere verklaringen dan voor zin?
Maar heb ik wellicht, in wonderlijke tegenstelling tot mijn schrif-
telijke uitingen, mondeling propaganda voor het communisme ge-

1) Deze verklaring is, in het kader van een interview, ook opgenomen in "De
Groene Amsterdammer" van 18 September j.1.
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PRO nOMO

maakt of van communistische geneigdheid blijk gegeven? Ook
hieromtrent kon en kan men alles weten, bijv. uit de getuigenissen
over een meer dan .twintigjarige leraarspraktijk in een kleine stad.
Nogmaals: wat hebben nadere verklaringen dan voor zin?
Ten slotte: heb ik misschien de gebeurtenissen in Praag van Febru-
ari jl. goedgekeurd? Laat ik eerst zeggen, dat geen van mijn ver-
dachtmakers mij deze vraag ooit gesteld heeft, vervolgens dat ik be-
hoorde tot hen die protesteerden - tweemaal zelfs: één keer indivi-
dueel en expliciet, één keer collectief en impliciet. Ook dat kon men
weten.
Maar ziet, juist op de dag van de raadsbeslissing, 28Julijl., vernam
ik bij geruchte: nader onderzoek had aangetoond dat ik in De
Nieuwe Politiek de ",volksdemocratie" had verdedigd. Ziedaar dan
ten minste een schim, die ik zou kunnen bestrijden - als schimmen
grijpbaar waren, en als er mèt de schim ook nog iets als een "be-
wijsplaats" zijn entrée had gedaan. Nu kan ik alleen zeggen: "het
is niet waar, lees het boek maar", in afwachting van iets dat ,vèl
grijpbaar is. Maar dit is toch wel een domme schim. Want toen
ik dat boek schreef, was er nog geen sprake van volksdemocratie .
. Wel was tijdens de bezetting in discussie-groepen vóór een groot
democratisch blok, de communisten inbegrepen, gepleit. Deze
gedachte bestreed ik juist in mijn boek door te zeggen dat het voor-
barig zou zijn onze politieke partijen "door nieuw-bedachte par-
tijen te vervangen, bv. door een grote democratische volkspartij,
waarbij de inderdaad dringende noodzaak van een eenswillende de-
mocratische politiek in al te zwak vertrouwen op de druk van deze
noodzaak en in al te goed vertrouwen op de druk van een ongedifferen-
tieerde massa botweg in het organisatorische zou worden vertolkt.
Dit verschilt naar de geest al te weinig van het in één-partij-systeem,
want welke functie zoud~n de groepen, die er buiten blijven, hierbij
anders hebben dan die van een reactionnair maar gelukkig smadelijk-
klein stelletje?" (p. 78-79)' Tegen de embryonaire volksdemocratie
heb ik dus toen reeds (uiterlijk 1944-)mijn bezwaren gehad. Lang
vóór Praag. Het gerucht, dat mij 28 Juli jl. bereikte, is, ofschoon
vrucht van "nader onderzoek", dus niet alleen niet waar, maar
onzinnig, en, voor zover in deze omstandigheid mogelijk, het tegen-
deel van de waarheid.
"Maar als dit alles dan zo is" - en het is zo - "waarom in vredes-



PRO DOMO

naam ben je dan niet benoemd, kerel?" zal men wellicht vragen.
Ja, dat is een probleem op zichzelf, dat anderen maar eens moeten
zien op te lossen. Intussen wil ik hiertoe wel door een waardevolle
tip bijdragen: ondanks mijn anti-communisme sta ik wantrouwend
tegenover de anti-communistische campagne anno 1948, omdat
zich daarachter semi-fascisme en fascisme kunnen verbergen en
inderdaad verbergen, en doe ik hieraan niet mee. Dit vereenvoudigt
het probleem aanzienlijk~ dunkt me.



S. VESTDIJK

De redactie is verheugd haar medewerker S. Vestdijk te mogen
gelukwtnscn met zijn vijftigste verjaardag en acht het een voor-
recht het geschenk, dat I,ij zelf aan de redactie heift aange-
boden, te kunnen doorgeven aan de lezers.

VIJF SONNETTEN UIT MADONNA MET DE VALKEN*)

I

Wie nimmer, naast haar aan de berm gelegen,
Geduldig al haar rimpels heeft geteld
Verdient geen vrouw uit wie gezang opwelt
En geen gezang dat voortsnelt langs de wegen.

Neen, uw bejaardheid staat de zin niet tegen,
Want hoeveel jaren, rimp'lig àangemeld,
Verstaan ZIch niet met wat elk leed vergeldt:
Schoonheid, onzienlijk, aan de bron ontstegen!

Gekneed als leem en in het slijk vertrapt
Verwierft gij allengs Schoonheid's meesterschap
Dat men met neergeslagen blik benadert.

Bij u kan 'k heel het vrouwendom beminnen,
Want ied're kaars van mijn ontstoken zinnen
Draagt ge in üw handen, tot de spits dooraderd.

*) Een lyrisch verhaal in 150 sonnetten. Uit GestelscheLiederen (De Bezige Bij, 1949)
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II

Maar 's nachts, wanneer de ruimte zich vernauwt,
De tijd terugglipt naar een vroeg're tijd,
Is het uw éigene veelvuldigheid
Die als een wonderbloem zich openvouwt.

Dan word ik met uw jong gelaat verblijd,
Dat zich hervindt in teeder zelfbehoud
Als groeide en rijpte 't nimmer nog, - van oud
Weer jong, :....zéér jong in mijn armen geylijd.

Geroerd en dankbaar is uw vrouwenoog
Gezuiverd tot het kinderlijkste staren
Dat ooit genot tot vreugde heeft verhoogd.

En 'k zie de gele stip der kandelaren
Zich dansend bij uw lijfssieraden scharen
Waarmee ge u pijlsnel door de tijd bewoogt.
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III

Laat al uw zust'ren om ons heen de ronde
Van haar lieftalligheden voor mij oop'nen:
Een keur, van heinde en ver naar hier gezonden,
Van minnaressen die mij 't hart doen poop'len!

Toch houd 'k mij aan uw zijde ingebonden:
Een toeschouwer, die hoopt, maar niet màg hopen
Zijn slag te slaan en uit die schoon bevonden
Slavinnenschaar de schoonste weg te koopen!

Zij naad'ren, en de bonte droomgezichten
Versmelten tot de vrouwe mijner keuze,
Die gij wel wezen moet, en toch niet zijt.

Verrukking! Welk een dwarreldans van leuzen
En van in vrouwendienst gesmede plichten:
Gij - zij .: en ik, - van ied're band bevrijd!



GEDICHTEN

IV

o draomen van alle vrouwen; geboden
Aan de ontbering in spelonk of kluis
Waar heiligen zwichtten voor liefdesgoden,
Waarom is die vervoering steeds verguisd?

Zoo vervolmaakt was nooit een droom onkuisch:
o keert terug tot wat ge eens zijt ontvloden
En laat, als 't bloed vergeefs om stilling bruist,
Tot eeuw'ger sferen zaligheid ti nooden.

Eén vrouw - en allen: waanzin van de ziel,
Waarbij het prevelend verstand verviel
Tot de opmaak van een lange zondesom.

Geen hemelrijk, geen paradijs komt zonder
De zegeningen uit van 't paringswonder.
Hoort, eng'len kreunen in de vrouwendrom ...
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v

Strijk weg mijn vochtig haar als ik ontwaak,
En ho~d mijn hand die zulke bressen sloeg
In de muur van 't moog'lijke, wijd genoeg
Om met Gods eng'len slaags te zijn geraakt.

Berisp mij om wat moede weerzin, vroeg
Of laat, aanvretend reeds met de voorsmaak
Van verzaad' ging, uitrichten zou; en maak
Het kort, en lach, en spot, en dan genoeg.

En richt mij op tot man, en laat het water
Schier brandend zijn van koude op de tong,
En meng het eten zout, ervaren voedster!

De dwaze droomer kent maar één behoedster:
Die eens bij zijn wieg een wiegelied zong
En de goede toorn opspaarde voor later.



JAN ROMEIN

HET GEDICHT DER GESCHIEDENIS*

~
Alles wat hier in deze lage landen bij de zee gebeurd is en gewerkt,
gedaan en gezegd, gestreden en geleden, in één woord geleefd is,
is op de een of andere onnaspeurlijke wijze in hun geschiedenis
o~ergegaan._En in dit, met al zijn twaalf delen toch beknopt bestek
trekt de stoet der geslachten opnieuw aan u voorbij. De stoet die
begon lang voor deze landen zelfs een naam hadden en heel lang
voor zij staten werden: in het Zuiden de holbewoners uit Hene-
gouwen in de oude steentijd, die met hun primitieve wapenen
vochten tegen mammoet en neushoorn; de grotbewoners uit het
Naamse en Luikse in de jongere steentijd, die naast steen, ivoor en
rendiergewei gebruikten voor hun prille nijverheid; de hunebed-
bouwers in Drente, die op hun schrale grond hun schamele oogst
verzorgden en nog hoger in het Noorden de eerste bewoners van
het latere Friesland, die van hun boerderijen op de terpen de zee
zagen rijzen en dalen, de witte wolkenstoeten boven hun hoofd.
En al meer komen er dan: vissers, handwerkers, kooplui. Dan
duiken er namen op, die al iets meer, maar niet veel nog zeggen:
Kelten, Germanen en die laatste al weer iets duidelijker verdeeld
in Friezen, Franken, Angelen en Saksen, en de Franken weer in
Saliërs en Ripuariërs. Dan de stoet der predikers, in het nieuwe
teken des kruises: schuw, vijandig aangestaard in den beginne en
tenslotte aanvaard en geloofd. Bisschoppen en parochie-priesters;
monniken in hun gedempte, nochtans veelkleurige pijen in abdijen
en kloosters; edellieden op hun burchten en in de steden de burgers.
Het landschap verandert gaandeweg. De vele steden met hun scherp
omwalde silhouetten, de spitse torens der kathedralen en kerken
hoog boven de leien daken der huizen uit, geven er een chachet
aan, zó elders onbekend. Carillons tingelen in de grijze voorjaars-
lucht. Dijken, havens, wegen, vaarten en de omtrek van molens
tekenen zich af in de vlakke stilte van voorheen. De heiden gaan

*) Fragment uit de Algemene Inleiding bij de Algemene Geschiedenis der Nederlanden
in XII delen, onder redactie van prof. J. A. van Houtte (Leuven), prof. J. F. Nier-
meyer (Amsterdam),. dr J. Presser, lector univ. A'dam, prof. H. van W'erveke (Gent) en
schrijver dezes. Deel I zal nog dit jaar verschijnen bij N.V. W. de Haan's Uitg. Mij,
Utrecht.
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hun eindeloze eenzaamheid, de dichte wouden en de uitgestrekte
I moerassen hun verschrikking meer en meer verliezen: ontgin-
ningen, rodingen, droogleggingen worden al talrijker, zij zijn nodig
om een al talrijker bevolking te voeden, zo talrijk dat zelfs al graan
moet worden ingevoerd; in. het Noorden brengen het de Friese
koggen en in ruil zenden zij de haring weerom, het Zuiden voert
lakens uit om zijn invoer te betalen. In het Zuiden krijgen de
gilden ook macht, daar specialiseert zich het handwerk ook steeds
fijner, met name dat der textiel. Het beeld wordt bonter. De wol,
nu uit Engeland afkomstig, spinnen de spinsters, weven de wevers,
verven de ververs, vollen de volders, scheren de scheerders en de
drapeniers zetten het af. Maar macht wekt tegenkracht. Partij-
twisten verscheuren in de veertiende eeuw de steden en de stede-
lingen verwoesten de dorpen in hun onderlinge strijd. Dan ver-
andert het beeld weer. De zware hand van de Bourgondische
vorsten bedwingt adel en burgers 'en dwingt de gewesten tot een
voorbarige eenheid, maar de verschillen prevaleren nog in al hun
middeleeuwse bontheid. De hof-cultuur der Bourgondiërs is het
eerste glanstijdperk van de Nederlandse. Hun adel is het rijkst,
hun burgerij het welvarendst, hun boeren zijn er het best aan toe
van heel Europa. Op de schilderijen uit die tijd staat een tweede
Nederland verstild geschilderd. En nog. steeds neemt allerwegen
de welvaart toe, om in de zestiende eeuw een eerste hoogtepunt te
bereiken als de groei van Gent, Brugge en, Ieper voorbij is, maar
Antwerpen in volle bloei staat - totdat de scheiding haar de kroon
ontrukt en Amsterdam in de zeventiende eeuw haar kleurige drukte
overneemt en nog hoger steigert, een bos van schepen altoos op
het IJ. Twee eeuwen zou 't zo blijven, dat het Zuiden in de schaduw
van vreemde overheersing ligt en het Noorden in de zon der vrij-
heid straalt. En weer spiegelt Nederland zich in zijn schilderijen,
iets ponkerder van toon dan het laat-middeleeuwse, iets minder
feestelijk, maar niet minder vol, niet minder levend. Maar eigen
blijft en Nederlands in de grond toch ook de beschaving in het
Zuiden; hoezeer de strakker Franse schijn die ook meer en meer,
zelfs in het Noorden, te verhullen dreigt. Dan, als de storm der
Revolutie opsteekt in Parijs, stort de oude uitgeleefde behuizing
der beide Nederlanden in elkaar. De Grote Markt te Brussel met
zijn grijs-gouden gebouwen is nu pas voor goed verl~den geworden,
en het achtste wereldwonder op de Dam van Amsterdam wordt

,
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van stadhuis weldra koninklijk Paleis. De nieuwe tijd die na de
donkere jaren van Frans bewind voor de beide Nederlanden onder
één koning aanbreekt is zakelijker en nuchterder dan die van voor-
heen. De rechte nieuwe wegen, waarover de diligences zich spoeden
getuigen ervan en weldra trekken de spoorwegen de lijn nog strak-
ker. De eerste rook uit nieuwe fabrieksschoorstenen gaat de blauwe
lucht bezwadderen. De stoet van 's konings onderdanen heeft de
bonte kledij van vroeger, het felle rood, het hemelsblauw! het gras-
groen en parelgrijs, al wat afgelegd en begint haar door donkerder
tonen te vervangen; hij werkt harder en geregelder al en krijgt
iets van de grauwer tint die de negentiende eeuw zal kenmerken.
De behuizingen der rijken verliezen hun krullen en pilasters. De
koetsen zijn uit het straatbeeld niet verdwenen, maar zij vermin-
deren en versoberen zienderogen. De tijd der zichtbare voorrechten
raakt voorbij. Schuchter als schaamde hij zich voor zijn innerlijke
schamelheid begint in de loop dier eeuw de stoet der massamensen
zich te formeren. Het is alsof de mens niet zeker meer is van zich-
zelf, al neemt zijn kennis voortdurend toe en al kent zijn uiterlijk
leven minder en minder de zwarigheden van dat uit vroeger
eeuwen. Zo stijgen sinds het midden van de eeuw, eerst langzamer-
hand, in het laatste kwart en in de nieuwe, onze eeuw steeds sneller,
de Nederlanden opniemv in welvaart tot een dèrde bloeiperiode
na die van Renaissance en Gouden 'Eeuw. Geen houten gebeeld-
'houwde schepen meer, maar strakke, stalen; geen rijtuigen met
glanzende paarden meer, maar glanzende electrische treinen, auto's
en fietsen, weldra ook blinkende vliegtuigen zijn de symbolen van
het versneld verkeer in een versnelde wereld. En weer is de grond-
slag van een prachtige, stralende bloei in wetenschap, kunst en
literatuur de arbeid, maar nu niet meer de arbeid van honderd-
duizenden landbouwers en handwerkslieden, doch van millioenen
fabrieksproletariërs en boeren, die anders dan toen, althans eniger-
mate deel hebben aan de tastbare waarden. dier beschaving en iets
meer dan toen tenminste ook haar innerlijke verworvenheden zich
leren eigen maken. En dan verandert het beeld opnieuw, zoals de
natuur voor een dreigend onweer. Over het Zuiden barst het al bij
de eerste wereldoorlog los, hier krijgt men opnieuw te voelen, wat
het zeggen wil, het slagveld van Europa te zijn. Het Noorden blijft
tot de tweede wereldoorlog gespaard, maar tijdens de bezetting in
de tweede wereldoorlog is het lot van beide delen vrijwel hetzelfde.
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De Duitser is de voorlopig laatste in de lange, lange reeks van
vreemde veroveraars, die aangelokt door hun ligging aan zee, door
de vruchtbaarheid van hun bodem en de rijkdom van hun bewo-
ners in de loop der eeuwen in de lage landen zijn binnengedrongen;
de Romeinse legioensoldaten, kortgerokt en brons-gehelmd met
hun adelaars en veldtekens. Zij zouden weer gaan, maar de woeste
krijgsbenden van de Franken van over de Rijn zouden zich hier.
vestigen; Noormannen die gemaliënkolderd met hun hooggeste-
vende en bont-bezeilde "waterpaarden" de rivieren oproeiden,
kloosters en kerken, steden en dorpen verwoestend; Duitse en Franse
dynasten met geharnaste ridders en geoefende boogschutters in hun
gevolg; de tercio's der Spanjaarden met piek en musket, in het
midden hunner carré's het beeld van de Heilige Maagd als gold
de strijd haar; Oostenrijkers met hun huurlingen uit aller heren
landen, fel-blauwen fel-rood geuniformeerd, witte bandelieren
over hun borst; Fransen, eerst die der koningen, van Philips II
August in de dertiende eeuw af tot die van Lodewijk XV in de
achttiende eeuw toe, telkens weer de lelie-vaan voorop, trein en
tros er achter, het land brandschattend en terend op de boer, en
vervolgens de legers van de Franse Revolutie in lompen gehuld,
maar met de mensenrechten in hun ransel, de hutten vrede, de
paleizen oorlog belovend, de tricolore wapperend, voor hen uit;
Engelsen en Russen die de Fransen bestreden, de eersten rood,
geschoren en hooghartig, de laatsten ruw, gebaard en barbaars.
En daarna, lang daarna de Duitsers, in 1914 nog te voet ofte paard
met de vaantjes der ulanen, de mutsen der huzaren en de helmen
der kurassiers, in 1940 tenslotte met vliegtuigen en pantserauto's,
in veldgrauw of panterachtig gecamoufleerd, maar op .al hun tuig
het gehate hakenkruis. En tenslotte om deze te bevechten: Ameri-
kanen, Engelsen, Canadezen, Australiërs, Polen, totdat, eindelijk,
op een schone morgen in Mei de vlaggen op de torens verkonden,
dat de laatste invallers verdreven en ook de Noordelijke Neder-
landen weer zichzelf waren.
En zoals er winden, stormachtige en stille, bij vlagen naar deze
kustlanden woeien, zo steken er door de eeuwen heen ook op uit
de heuvels van Brabant, de vlakten van Vlaanderen en de weiden
en wateren van Holland en waaien uit in de wereld. In de verre
Oudheid al zakken handelaren in notedoppen de rivieren af naar
Engeland om tin en roeien de rivieren op naar Duitsland om wijn

".
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en in de vroege Middeleeuwen, hun krakende karren hobbelend over
de diepe sporer'I die de wegen wijzen, trekken ze naar de jaar-
markten van S. Denis en Champagne. Laken brengen zij er heen
en specerijen brengen zij terug. Een graaf van Neder-Lotharingen
vervult het eerst de droom der Christenheid: de bestorming van
jeruzalem, een Vlaamse graaf draagt het purper van de Byzan-
tijnse Keizers. Eén Hollandse graaf sterft in het Heilige Land en
een ander leidt de Kruisvaarders naar Egypte en bouwt er een
kunstige toren waarmee hij Damiate verovert. ja, één Neder-
lander waagt zich, predikend het woord Gods en dopende in naam
der heilige drievuldigheid, moeizaam voort tot in het hart van
Azië, waar de machtige Groot-Khan der Mongolen troont. Friezen
zijn alom: zij hebben een kolonie in Rome en zij hebben er een
in Birka in het Mälarmeer. Zij vestigen zich in het Duitse Oosten
tot in Polen toe, dat zij leerden kennen op hun handels tochten naar
de Oostzee, waar kompas, kustkaart en laveerkunst hun dikbuikige
scheepjes brengen. Op Skaane bouwen zij in hun "vitten" hun
houten "boeden" voor de opslag van haring. Haring, hout en
pelterijen: alle w~ar is goed waar wat mee te verdienen valt. En
later bouwen bouwmeesters van hier ginds in Denemarken de kas-

\ telen der Koningen: Hollandse renaissance. Dante wist van de
dijken in Vlaanderen en overal waar water te keren valt en moe-
rassen droog te leggen zijn, doet men een beroep op de kunde der
dijkbouwers uit de lage landen, in Engeland, maar ook in Dene-
marken, in Oost-Friesland, maar ook in Pruisen, in Lotharingen,
maar ook in Italië. Nederlandse studenten tijgen naar Orleans,
naar Parijs, ~elfs naar Praag en sommigen worden er professor
en wereldberoemd. Als de handelswegen aan het einde der Middel-
eeuwèn zich verleggen van de Middellandse Zee naar de Noordzee
zenden de Hollanders hun schepen nog verder weg, zó ver, dat de
schaduw van hun zeilen op alle zeeën valt: tot de wes tkust van
Afrika varen zij, tot de Kaap, tot Indië en Perzië. Zij voelen de
sneeuwjachten op Nova Zembla in hun gezicht en de regenvlagen
van Vuurland. Zij zien de gele leegte van wat Australië zal gaan
heten; zij zien de eeuwiggroene wouden en de kratertoppen van
Indonesië en stichten Batavia tussen de palmen. Zij zien de pagoden
van Formosa, de paleizen van China en de tempeltuinen aan de
voet der japanse vulkanen, en vestigen er zich. Scherp zeilend,
verjagen zij Portugezen en Spanjaarden en Engelsen uit hun vaar-
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water. Zij komen in de West en leggen er aan de zoom van het
oerwoud plantages aan, - de negerslaven die er zwoegen, halen zij
uit Afrika - en zij zetten er Hollandse huisjes rondom, rood-wit be-
luikte met trapgevels en luifels, langs grauwe grachtjes gerijd; op
het plein een sober wit kerkje. Zo zelfs in het barre Noord-Amerika
waar Nieuw Amsterdam stond, dat nu New Vork heet. Amerika's
grootste president droeg een Nederlandse naam. En dan, aan het
begin der vorige eeuw wisselt het beeld: de Engelsen nemen het
meeste, ook de Kaap. Ossewà kreunen in lange slierten het binnen-
land in, kaffers doen het werk, de Boeren rijden er naast; behoud-
zucht en vrijheidszin zijn hun gidsen. Hier ligt de Oranje-Vrijstaat,
dáár over de Vaal Transvaal. Aan het eind der eeuw gaan zij
onder, die Boerenrepublieken, en blijven toch bestaan. En nog
noordelijker, daar waar het nog wit is op de kaart, in de hete leegte
van Midden-Afrika legt een nieuwbakken koning, die tegelijk een
geniaal koopman is, de hand op een onmetelijk gebied, de .Kongo,
die later Belgisch wordt. Uit al die koloniën haalden zij meer dan
zij er brachten: koffie en thee, tabak, suiker en rijst, olie, rubber,
koper en tin. Maar zij brachten er ook westerse techniek en westerse
hygiëne: zij sloegen de wereld open en drongen de aarde in, irri-
gatie-werken, wegen en bruggen, mijnen en plantages, waterlei-
dingen, ziekenhuizen en missie-scholen. En dan schuift ook over
deze imperia de schaduw van de beide wereldoorlogen en de warrige
tussentijd woelt hen om. Aarzelend richten daarna de Nederlanden
zich weer op en zoeken tastend in een nieuwe wereld nieuwe wegen.
Heel die bonte stoet zal, in dit en de volgende delen weer aan u
voorbijtrekken, want zij is nu verstild, nu haar "Jubel und Jam-
mer" om met Burckhardt te spreken, "Erkenntnis" geworden is.
Wij en onze medewerkers, de kundigsten die wij vinden konden,
zullen ze u schetsen en gij zult ze zien, maar op één voorwaarde, deze:
dat gij ze wilt zien, dat gij de taak van de lezer wèl beseft, dat is:
dat gij niet passief de woorden langs u laat stromen, maar ze actief
in u opneemt, deze taak in één woord, dat gij het beeld, dat hier
voor.u ontworpen wordt, zelf herschept in uw geest. Uit dat ver-
trouwen alleen dat gij, lezer, qe zware. taak van het lezen op u
neemt, kunnen wij schrijvers de kracht putten, nodig om de zware
taak, die wij op ons namen, te volbrengen, opdat eens ook onze
triomfen en onze ellende tot inzicht zullen verstillen.
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Fragmenten uit een dagboek

Wij verlaten Johannesburg langs de krottige armoebuurten, daarna
volgen langs de spoorbaan de squatter-camps, kampementen vuil
en ellendig, het menselijk aanslibsel rondom de mijnen in de pui-
lcndste, zwerendste armoe. Overal verrijzen in het landschap de
mijnbergen, als kunstmatige tafelbergen waarin de natuur van dit
land grimmig is nagebootst. Zij zijn wit zanderig en lijken reus-
achtige hopen gebluste kalk, hun diep gegleufde groeven een soort
van eindmorenen : het eindstadium van. de goudwinning. In een
lange reeks volgen de mijnplaatsen na Johannesburg elkaar op,
Langlaagte, Randfontein, Krugersdorp, Welverdiend. Bij de mijnen
zijn uitgestrekte ommuurde ruimten naar de bedoeling waarvan
wij raden. Zij hebben veel weg van gevangenkampen.
En toch - toch is van geheel dit jong opgroeiende land J ohannes-
burg het interessantst, afstotend en fascinerend, een moeras maar
tegelijk ook een smeltoven van toekomst. Johannesburg rijk en
ellendig, vol luxe paradijstuinen en melaatse uithoeken, Johannes-
burg vol duizenden toestromende, vaak maar op goed geluk rond-
zwervende naturellen, die niet meer tot een stam en nog niet tot de
maatschappij behoren, zodat men 's avonds niet zonder revolver
langs den donkeren weg gaat,J ohannes burg, een kokende smeltkroes.

De mijn BlijVooruitzicht heet de rijkste van het land. Wij betreden
de kantoren van lvrammon, zegt onze metgezel, als wij het ge-
bouwtje van den bestuurder binnen gaan. BlijVooruitzicht, het is de
Boerennaam der oude vestiging, kernachtig en doeltreffend, als zovele
oude namen door de trekkers aan dorpen gegeven, Helpmekaar,
Vereeniging, Vrijheid, soms uiting van de talrijke en zware moeilijk-
heden op hun tocht, als Kaalspruit, Magersfontein en Verdwaalvlak-
te, soms van een dergelijke goede hoop als waar de Kaap naar heet,
Vrede, Volksrust, soms van het bijbels besef van uitverkoren volk,
'dat hun op den trek tot steun was, Bethulië, Bethanië, Bethlehem,
Jericho. Maar die naam, Blij Vooruitzicht, krijgt een nieuwen in-
houd met de goudkoorts die zich heeft meester gemaakt van dit
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voor enkele jaren nog ongerepte deel der Transvaalse vlakte. Nog
niet zo vele jaren geleden liet men er aan de halte in het nog nachte-
lijk uur waarop de trein hier langs kwam, dezen stoppen met behulp
van een flambouw of brandende krant. Overal in-het land hebben
wij zien bouwen, ,bouwen, bouwen - voor een Hollander, die in
zovele jaren niet zag bouwen en nog zovele jaren zelfs het nood-
zakelijkste maar schaars zal zien bouwen, is dit een benijdens-
waardig schouwspel -. Hier viert het bouwen hoogtij. Kantoren,
huizen, scholen, sportterreinen verrijzen in een straf tempo uit den
grond. First Avenue, en dan straat op nieuwe straat, daar is 6th
Avenue al, waarom niet binnenkort ook 60th! Drie jaren geleden
stond er nog zowat niets van dat alles, pas een acht jaren terug werd
het delven er begonnen. Zal hier over dertig jaren een tweede
Johannesburg zijn verrezen, nog groter misschien dan die in zestig
jaren uit den grond gestampte stad?
De goudwinning is accuraat. Er gaat niets verloren. Dat wil zeggen
dat de bewerking 98 procent van het in het gesteente der aarde
aanwezige goud eruit maalt en binnenhaalt. j'vleer eruit halen
zou oneconomisch worden. Een laatste bewerking wordt weer een
andere onderneming overgelaten. Wïj zien het slijk der aarde door
de hels stampende machines malen, uitstromen als lava en weer
gekielhaald en gekuist worden, tot eindelijk aan het eindpunt van
het lange proees de in puddingvorm gegoten klomp goud zwaar op
onze handen weegt. Er is één schacht in werk~ng, op deze mijn. Het
werk gaat de 24 uren van het etmaal door. Het goud komt van tien-
duizend voet onder den grond eer het met geweld uit de harde aarde
verlost, gemalen, gestampt en gewassen wordt. Is er een gloeiende
droppel goud op ons gevallen, als de één betreurt dat hier de be-
zoeker niet naar goed gebruik van Bols- en Verkadefabrieken een
staaltje van het product wordt aangeboden en de ander te kennen
geeft, dat hij met de 2% verlies al tevreden zou zijn? De pure winst,
na aftrek van alles, bedraagt £ 240.000 per maand, dan zijn ook de
3700" naturellen die hier werken gevoed en betaald. Zij zijn uit
geheel Afrika, ook uit het Midden, het Noorden samengestroomd.
Het is te zien aan hun uiteenlopende kledijen en haardracht, waar-
onder ook die van zwarte rafel touwt jes naar weerszijden over het
hoofd gerold niet ontbreekt. Zij vertegenwoordigen meer dan
vijfentwintig verschillende stam~en. Als wij het wijde plein van
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de kampong betreden, rijst een van hen, in een juteachtige deken
gehuld en de rafelrollen van het hoofdhaar schuddend, recht
overeind, en heft een hoog opklimmend gehuil aan. Hij richt ziéh
kennelijk tot ons, want hij keert zich met ons gaan mede. Wat
betekenen zijn luide, hoge en lang aangehouden kreten? Begroeting?
Verwensing? Windt ons bezoek hem op? Staan wij hem niet aan?
Protesteert hij tegen de bezichtiging? De "kampong" vertoont
men ons graag, men is trots op de goede verzorging der naturellen.
Nu blijken ons de gevangenismuren, waar, wij in den trein naar
gisten, de muren der kampementen te zijn geweest. Toch - blijven
het gevangenismuren in onze ogen. Het heeft veel van een model-
gevangenis, waarvan dan ook de slagerij, de brouwerij, en de reus-
achtige kombuis groten indruk maken, is het niet alles eerste klas?
Langs de reusachtige etensbakken der kombuis stromen de duizen- .
den zwarte mijnwerkers, elk op zijn beurt met fel begerig flitsende
ogen hun etensblik aan de keukenknechten voorhoudend. Daar
krijgen zij hun mieliespap, hun gemalen pompoen, hun pond
goed afgewogen vlees, en hun kafferbier. Het zelfde kafferbier, dat
op de heuvels in afgelegen zoeloekralen in kalebassen wordt ge-
schonken, het vloeit hier als kunstmatige watervallen, gerationali-
seerd door buizen en bakken in duizenden-liter-stromen. De natu-
rellen zijn goed verzorgd bij de mijnen, goed gevoed, goed betaald,
in nette genummerde slaapstallen van vijf en twintig man onder-
gebracht. Laat men nu nog eens aan de UNO gaan vertellen van
den slavenarbeid bij ons in de mijnen, zegt een onzer metgezellen
voldaan. Dat zij met alle goede verzorging toch redelijk gezien ten
enenmale niets zijn en blijven, objecten zonder eigenwaarde, net
hun loon waard in het goudwinningsproces, en dat het niet meer dan
een modelgevangenis is, en het werk in de mijnen zelf een gezond-
heid verwoestend bedrijf, het zijn gedachten waarom deze of gene
misschien ertoe zou neigen ons uit te maken voor "kafferboetie" -
een woord dat ongeveer hetzelfde betekent als wat de Duitse rassen-
discriminatie "judenfreund" noemde. Wij zien de mijnwerkers op
het plein van de kampong, in hun schafturen of vrijen tijd, bijna
ongekleed, zooals zij het in de vrijheid gewend zijn, met enkel een
deken schuin over de schouders gebonden. Voor het werk kleden
zij zich pas aan, in witte pakken, met rode handschoenen, en met
een kleinen helm als een plat bord op het hoofd.
34



530 DE BLIKSEM SPEELT OM DE DORINGBOOM

Wij rijden, met het Blijde Vooruitzicht weer achter den rug, door
de weidse onafzienbaarheid der West-Transvaalse vlakte. Voor
ons verrijst de Losberg, met zijn karakteristieken naam, 'vrij, en
scherp afgetekend uit de vlakte op. Daar breidt zich ver in het rond
om ons heen de vlakte, de ruimte, de vrijheid uit. In de snel val-
lende schemering schiet een meerkat over den weg. De lucht heeft
tot in verre vegen en veren, tinten van flamboyant en flamingo.
Is er in verre toekomst één oplossing voor dit met problemen,
van volkeren en rassen, volgestouwde land? In elk geval, hoop-
gevend is de ruimte; er is plaats voor velen in dit onmetelijke land.
Misschien is er daarom ook, letterlijk, plaats voor een oplossing van
de langzaam, neen reeds snel aangroeiende problemen en tegen-
stellingen.

Totius woont op Krugerskraal, vijftien mijl buiten Potchefstroom,
in de Transvaalse hoogvlakte. Krugerskraal - omdat Oom PauI
op den Trek als jong "seuntjie" zes maanden met zijn ouders daar
heeft doorgebracht. Het is een "plaas" van omtrent achthonderd
morgeÎl. Wij bereiken het afgelegen huisje door de velden, waar
hek na hek moet worden opengemaakt, langs de rafelige mielies-
akkers en zonnebloemvelden, een enkel nog in bloei, de overige
reeds als een kerkhof van zon. Na den hartaanval dien Totius enkele
jaren geleden heeft gehad, heeft de regering, nog wel een minister
der Engelse sectie, ter wille van den dichter een telefoonlijn door
de velden laten aanleggen. Wij zien veelbetekenend die telefoon-
palen in de verlatenheid oprijzen. Hier zijn wij in het hart van het
land. Natuur en geest, land en volk gaan hier nauw samen, zij
behoren bijeen.
Totius, dat is een der laatsten van een groots geslacht, een machtige
stijl die aan het uitsterven is. Het is ook een krimpende "plaas" , de
grond raakt uitgeput, geen morgen kan meer als vroeger tenvolle
een schaap onderhouden, de wol wordt daardoor minder. Deze
grond houdt geen jonge boeren meer vast, zij trekken naar andere
streken. Een zoon van Totius boert verderop in het land, bij Lich-
tenburg, en verbouwt er mielies, en kweekt zonnebloemen en vijf-
endertig naturellen helpen hem de "grondboontjies" (aardnootjes)
oogsten, twee maanden achtereen.
Het lage huisje, witgepleisterd, vangt zon en brede schaduwen van
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de wingerdgalerij ervoor. Het doet denken aan boerderijtjes zoals
bij onsWeyns ze heeft geschilderd. Een stokroos dicht bij den muur.
En een knoestige wit-stinkhoutboom bij de deur, zoals bij Jeru-
zalem groeit, waar Totius tien jaren geleden heen geweest is, op
een reis hem als jubileumgeschenk van zijn volk uit dank aangebo-
den. Aan den zijkant praalt de rode ster van een 'pointset,ia.
Totius i~ een kleine, tengere man, met ietwat scheven schouder,
zeer beweeglijk, en met heel lichte,ogen achter de brilleglazen. Hij
lijkt enigszins op Guido Gezelle, zoals o.a. Roland Holst heeft op-
gemerkt.,Wonderlijke overeenkomst, de lofzingende priester en de
sober strenge Calvinist. Maar is niet ook deze Calvinist merkwaardig
genoeg een lofzanger van het leven, van de natuur? Hij kent en
prijst de planten, de dieren, 'de stenen. Hij leeft met hen. Zijn
handen gaan vriendschappelijk om met de planten en gesteenten
die hij aanraakt. Wee dengene die zijn jachtlust niet bedwingen
kan op zijn "plaas", ook al is hij een mede-bijbelvertaler. Alleen
op de tarentalen mag worden geschoten.
In de kleine kamer staat de hem als dank van zijn volk geschonken
bronzen beeldgroep die Sleg nuus heet: twee boeren, neergezeten
bij hun geweren, de een moedeloos gebukt, de andere ook omlaag-
ziend maar in gespannener, afwachtende houding. Het is het
slechte nieuws van de afloop van den gehelen oorlog, zegt Totius,
al heeft de beeldhouwer, Van Wouw, het meer als incident, als
tafereel uitgebeeld. De koperen plaat aan den voet vermeldt den
dank aan den dichter, den cultuurleider, den bijbelvertaler en
psalmber~mer. Er hangen, naast portretten, door een Hollands
schilder, van zijn vader en moeder, een oorkonde van zijn zilveren
jubileum, een bronzen plaquette met de beeltenis van Abraham
Kuyper en een uit Jeruzalem meegebrachte plaquette van den
Klaagmuur, waarnaar wij zwijgend zien .. De kranten berichtten
dezen zelfden morgen: Bethlehem door Arabisch garnizoen bezet.
o bijbelsche geschiedenis, wereldse historie, 0 lot van Ahasverus
- de tragedie der Joden!
In dit huisje heeft Totius, met den steun van Fourie en Kestel, aan
zijn Bijbelvertaling gewerkt. Het meest hoofdbrekens kostte het
boek Ezechiel, maanden achtereen. Achter het huis wijst hij ons
het nog soberder, hem aangeboden werkhuisje, waar hij zijn
psalmberijming tot stand heeft gebracht, met den honderdsten
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psalm begonnen, want dat was de kortste, met den I Igen, den moei-
lijksten, geëindigd. Totius verhaalt ons ook met welk een moeite
en op het nippertje hij omtrent Ig20 de instelling van het Univer-
siteitscollege van Potchefstroom van de regering gedaan heeft ge-
kregen. Hij, destijds de enige gedoctoreerde, draagt hier alom den
naam van oom dokter.
Eigenhandig rijdt hij ons in zijn autotje door de ongebaande
velden. Wij wonen aan het einde van de wereld, zegt hij, en als
veronschuldigend laat hij erop volgen: verder konden wij niet.
Hij voert ons tussen de soetdorings door, en de lemoendorings,
het skaapgras, het hak-en steekgras, de blinkblaar of wag-een-bietjie,
dat met zijn dorens, beurtelings krom omlaag,enrecht opgestoken,
eenschaapkankelen. Hij wijst ons het onkruid, dat de schapewol be-
bederft en dat men verplicht is te wieden, het boetebossie. Hij brengt
ons bij de oude kaffermurasie, ruïnes van honderd jaar terug waar-
bij zich nog de oude toegangen bevinden en de askuilen, zo diep
dat zij hem op een veel ouder kaffervestiging lijken te wijzen dan
men gewoonlijk aanneemt. De meerkatten graven er nu hun holen
in. Totius wijst op de ruïnes: als die stenen konden spreken. Ze zijn
de tekenen van een tragedie, een verstoorde kafferidylle van een
eeuw geleden. Zevormen den achtergrond van zijn bundel Uit donker
Afrika. De oude kaffer Jeremiah in zijn hutje, met zijn nageslacht,
op enigen afstand van de murasies, verdiept zich niet in de historie.
De bruine kinderkoppetjes kleuren als in mimicry bij het stenen
muurtje van de hut. Totius laat ons opgegraven oud, stenen kaf-
fergereedschap zien.
Lage bergen omringen de velden. En ver, ver weg reikt het uit-
zicht. Hier heeft Roland Holst in het golvende vergezicht de zee her-
kend Men kijkt er vijftig mijlen ver. Waar de lucht, in de verte,
vuil wordt, daar rooktjohannesburg. Het wordt avond. De schapen
keren terug naar de kraal.

Nou kom de laaste skape -nader,
Vil' almaal was daar veld genoeg

staat er in zijn jongsten bundel.
In den avondval betreden wij het huis we9-er,de vredige plek. Maar
op deze vredige plek sloeg voor jaren door het venster de bliksem
Totius' dochter neer, in één fatalen slag. De bliksem speelt zijn
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noodlottig spel in dit land, zo vaak en zo machtig, dat het de mensen
fatalistisch eronder maakt. Totius heeft het leed ervan in zijn
Passie-blomme verbeeld. Hij stuurde het mij, na zijn erepromotie,
voor elf jaren. Thans schrijft hij met vaste hand zijn naam in den
laten bundel die Skemering heet. Het laatste wat wij van hem zien,
is hoe hij bedrijvig, nederig zelf het werk van een van de kaffer-
jongetjes doet, het hek voor ons opent en sluit. Dan rijden wij de
duister wordende vlakte in. Wie hier straks zou uitstappen en achter-
blijven, hij zou zich alleen op de wereld kunnen wanen. Ginds in
de diepe duistere eenzaamheid leeft de oude dichter met zijn vrouw,
twee mensenkinderen als alleen op aarde, maar met hart en geest
midden in het land van hun liefde en hun leed.

Vele tekenen wijzen erop dat dit land nog jong is. Niet alleen dat
het nog een grote toekomst tegemoet gaat en in de verwachting
daarvan van overal uit de overbevolkte en door zorgen overspannen
landen van Europa immigratie trekt, juist daardoor gaat het ook
grote problemen nog tegemoet. De industrialisering allereerst, en
de verhouding hiervan tot den landbouw, een probleem dat zich
overigens ook in ons land doet gelden. Maar dit land verkeert in
het stadium van de industriële revolutie en er zijn parallelle ver-
schijnselen aan te wijzen met ditzelfde stadium zoalsWest-Europa
het heeft doorgemaakt. Maar hièr gaat bovendien daarmede samen
het veelkantig, netelig vraagstuk van zijn toenemende heterogene
bevolking en haar. historische, politieke en rassentegenstellingen.
Daarin moet men ook de verklaring zoeken voor de plaats die de
politiek in het leven in Zuid-Afrika inneemt, een plaats veel groter
dan in een harmonisch gevormde natie het geval zou zijn, veel
groter dan voor het geestelijk klimaat van het land goed is. De po-
litiek, de politieke wrijving vormt den achtergrond van ongeveer
alle levensuitingen in Zuid-Afrika, van het onderwijs, de taal, de
kerk, dejeugdbeweging, vakverenigingen, de vlag, het volkslied, her-
denkingen van Voortrekkersofvanjanvan Riebeek,ja ook van haast
alle gesprekken. Over dit alles hangt vaak een zekere broeiing van
dreigend onweer. Zuid-Afrika vormt een staat, maar geen natie,
want de verschillende bevolkingsgroepen beschouwen elkaar als
vreemden, dikwijls nog als vijanden en zichzelf als de ware recht-
hebbenden op het land, velen der Engelssprekenden door hun
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imperiale traditie, gewend zich waar zij ook zijn als.de eersten om
niet te zeggen als de enigen te beschouwen, velen der Afrikaans-
sprekendendoor hun oudere, hun door overmacht ontnomen rechten,
beschouwen zich als de ware Afrikaners. Verschillende bevolkingen;
die elkander maar node dulden, bewonen dit land zonder er een
natie te vormen. There are no South-Africans, luidt de titel van
Calpin's boek, uit het begin van den oorlog. Zullen zij er eenmaal
komen? Er is een boek met den veelbelovenden titel Here are
South-Africans, maar de belofte die in de toenadering van Engels
en Afrikaans sprekenden onder de soldaten van den twee,den
wereldoorlog was gelegen, !ijkt reeds weer aan het tanen, nu de
gemeenschappelijke strijd en gedeelde lotgevallen voorbij zijn -
een strijd waartegen trouwens de "ware Afrikaners" zich in de
oorlogsjaren openlijk of in het verborgen hebben verzet, en die de
verhoudingen in dit land nogeens 'opnieuw bemoeilijkt en ver-
troebeld heeft. Bij dit alles kwam bovendien nog de noodlottige
complicatie der Duitsgezinde reactie van vele Afrikaners, voort-
gekomen uit hun aloude anti-Engelse gemoedsgesteldheid, - een re-
actie waarbij uit het oogwerd verloren dat men zelfstegen den vijand'
van zijn land niet zijn verwachtingen op den vijand van de mens-
heid, die het nazisme zo mensbeschamend geweest is, kan stellen.
Een tegenreactie die ook de verhouding tot de Nederlanders ernstig
heeft verstoord. De situatie is door dit alles zeer gecompliceerd en
er zal veel tact en geduld en vooral. menskundige leiding aan de
jeugd nodig zijn om Zuid-Afrika tot een land te maken waarin zo
moeilijk tot overeenstemming te brengen bevolkingen elkaar leren
begrijpen en verdragen, en zullen versmelten tot de natie, waartoe
zij toch door den loop der geschiedenis onvermijdelijk voorbestemd
lijken. Uit Zuid-Afrika kan op veel groter schaal dan in Europa
door Zwitserland opgelukkige wijze verwerkelijkt ishet model van een
meertalige natie groeien. En meer nog dan dat, het kan de leiding
verwerven iri een toekomstigen statenbond, die het aangewezen
middel is om de natuurlijke rijkdommen van Zuid- en Midden-
Afrika aan de wereldmarkt eenmaal hun volle bijdrage te doen
leveren.
Bij dit alles is dan nog geen sprake geweest van de gro~tste com-
plicatie, de met name in de steden snel aangroeiende, zij het nog
langzaam tot bewustzijn ontwakei-Ide naturellenbevolking, die
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thans nog geheel in staat van dienstbaarheid en minderwaardig-
heid verkeert, maar waaraan het blanke ras zijn roeping niet zal
mogen verzuimen van de leiding te geven, waartoe het in staat be-
hoort te zijn en die de enige mogelijkheid zal zijn om noodlottige
botsingen en het ver:dwijnen der blanken uit Afrika in de toekomst
te vermijden. Zuid-Afrika is maar een smalle uitloper van het
reusachtige zwarte werelddeel, het is de enige Europese staat
en natie daarop, het beschikt door zijn geestelijke meerderheid
bij uitstek over de middelen om de ontwikkeling van die nog pri-
mitieve wereld ten gunste te leiden, tot heil van het daar wonende
deel der mensheid en het draagt de verantwoordelijkheid van den
geroepene hiervoor. Er kan door de blanke bevolking 1:1Ïerin dit
ontzaglijke, toekomstzwangere continent een groot voorbeeld aan
de wereld gegeven worden, er kan ook een groote kans worden
verzuimd en verspeeld!

Een jong land, een natie nog in wording - dat wil zeggen meer he-
den dan verleden (hoeveel zich ook in dat betrekkelijk korte ver-
leden heeft afgespeeld), dat wil zeggen een nog niet sterk ont-
wikkeld historisch besef. Een jong land - de oudste cultuurdatum
reikLhier immers weinig verder terug dan 1652 -. Op de lange
traditie, die Europa uit Hellas en Christendom heeft gevormd en
die de grondslagen gelegd heeft der Europese cultuur, kan hier
niet in dezelfde mate gesteund worden. Er is, dunkt mij, hier grote
behoefte aan historici; aan de universiteiten vonden wij den liter-
ator, den theoloog, den paedogoog en psycholoog, zelfs den klassicus
soms op den voorgrond treden, maar opvallend weinig den histori-
cus die er schaars vertegenwoordigd lijkt. Men bespeurt, dat het
levend historisch besef in het algemeen niet verder reikt dan het
beginpunt der Afrikaanse geschiedenis, Jan van Riebeeks komst
aan de Kaap in 1652. Vandaar bij wie doordenken de eigenaar-
dige verwondering over bij voorbeeld een kerk in Holland die in
dat jaar werd gerestaureerd, om de sporen der geschiedenis, de toen
reeds eeuwenlang ondergane ondermijning do<?rden tijd te boven
te komen; of de verwondering dat in dien tijd in Amsterdam de
Nieuwe Kerk met dien naam van de oude onderscheiden moest
worden. De jonge mensen dient de oudere, geschiedenis onzer let-
teren bijgebracht te worden als hun eigen voorgeschiedenis, vóór



536 DE BLIKSEM SPEELT OM DE DORINGBOOM

1652 zijn de Nederlandse en de Afrikaanse geschiedenis der letter- ,
kunde immers dezelfde. Van de Middeleeuwen pleegt men zich
echter weinig of in het geheel geen voorstelling te maken. In een
land met een zo jong verleden en waar een werkelijk volksbewust-
zijn nog op zijn minst twee eeuwen jonger is, beginnend met de
Voortrekkers - het nationale Afrikaner besef is trouwens nog
weervan ruim een halve eeuw later - kan men niet verwachten, dat de
oude Europese vorming door Humanisme en Renaissance diep
heeft doorgewerkt. De vroege kolonisten hebben van de bouwstoffen
der Europese eultuur alleen de Hervorming meegebracht, en in
hun isolement en in den zwaren en taaien strijd om zich te hand-
haven, eerst tegenover de Boesmannen en Hottentotten,.later tegen-
over de Zoeloe's en vooral tegenover de al machtiger geworden
Engelse kolonisten, bezaten zij alleen hun geloof tot steun en redding.
Het historisch besef, voorzover het bestaat, wortelt in het geloof,
de geestesgeschiedenis van het land is vooral de geschiedenis der
kerk. Van Wouw's beeld van den ouden Paul Kruger houdt de
hand op den Bijbel.
De wetenschap is hier jong en het universitaire leven draagt er de
kentekenen van. Laat men in Holland niet gaan vergeten, van hoe
onschatbare waarde voor de Nederlandse cultuur het gymnasium
geweest is en zal moeten blijven. Voor de studenten die van het
gymnasium komen, zijn de grondslagen hunner geestelijke vorming
in die zes gymnasiale jaren gelegd, de professoren behoeven niet
meer aan de elementaire en fundamentele vorming te werken -
ook voor de H.RS. geldt dit ten dele, maar meer wat de fundamen-
tele kennis van talen en natuurwetenschappen betreft dan ten aan-
zien van een meer universele geestesvorming -, de studenten zijn
reeds klaar om tot het wetenschappelijke onderzoek te worden in-
geleid. Hier rust echter op de professoren vooral de taak om die
elementaire vorming eerst te voltooien, vandaar dat de universiteit
er veel meer nog school is.
De theologie heeft aan de Afrikaans geaarde onder de universi-
teiten het stempel gegeven. De geschiedenis der wijsbegeerte, de
letteren, de psychologie, ook de medische wetenschap, ook de eco-
nomie zijn er nog jong en behoeven Eu~opesesteun, de academische
docenten zijn hongerig naar het voedsel der Europese wetenschap.
De wetenschap wordt ook sterk bevorderd door den voortdurenden
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toevoer van jonge Europese academici, en zelf gaat men, indien
enigszins mogelijk, enkele jaren in Europa studeren, een traditie die
zich na den tweeden wereldoorlog reeds weer begint te herstellen en
allen steun verdient. Wie het nalaten, soms uit een soort van ruimte-
vrees, lopen gev~ar achterblijvers te worden. Bij hen wint de
"plaas" het van de wetenschap. :Menis hier nog zeer nauw met het
land verbonden, de Afrikaanse professor,enstaan heel vaak met één
voet in de universiteit, met den anderen op de boerderij. Het geeft
aan één kant een gelukkig evenwicht voor geestelijk en natuurlijk

. leven, in sommige gevallen werkt het echter ook remmend op de
wetenschappelijkheid, die immers een hartstocht op zichzelf is en I

iemands gehele leven beheerst. Het heimwee van de Afrika,ners,
de vroegere Boeren in de steden naar de "plaas", het eerste waar
wij in Zuid-Afrika mee in aanraking kwamen! Het is ons het tegen-
stuk gebleven van de tendenz tot industrialisering van Zuid-Afrika,
het is een kant van de Zuid-Afrikaanse samenleving en haar pro-
blematiek zelf, in wezen zelfs een element van de tragiek van dit
land. (slot volgt)



PIETER G. BUCKINX

HET REGENT IN DE NACHT

Het regent in de nacht. De wereld geurt naar bloemen.
Een late vogel zingt in 't ritselend struweel.
o onverzaadbaar vuur, 0 rijkdom niet te noemen:
uw hoofd rust in mijn arm, uw mond slaapt op mijn keel.

Het regent in de nacht. Ik zou wel kunnen schreien.
Ben ik bij dag als ijs en hard als diamant,
bij nacht vertoeft mijn geest in glanzende valleien:
een koning zonder kroon en zonder vaderland.

Het regent in de nacht. Onterfd en uitgedreven,
maar nog van 's werelds lust en zomergloed vervuld,
dool ik als HamIet door het duizelkruid der eeuwen,
diep in mijn trots als in mijn pij gehuld.

, Het regent in de nacht. Wat wilt gij nog verwerven,
schuwen onrustig hart? Ik streel de donkre pracht
van uw verwilderd haar dat eens de dood zal erven.
Uw mond slaapt op mijn keel. Het regent in de nacht.



BERTUS AAFJES

'S WERELDS LOOP

Laat de mensheid van de waan genezen
Dat de mens een hemeling moet zijn,
Laat de kreupele een kreuple wezen,
Laat de vreugd de vreugd, de pijn de pijn.'

Laat de ziel de ziel, de zinnen zinnen,
En dit aards bestaan een aards bestaan,
En laat wie elkander diep beminnen,
Zo diep liefhebben, dat zij vergaan.

Laat mijn lied mijn lied zijn. Laat het klinken.
Sluit uw oor als het uw hemel krenkt;
Want zij zullen het in haat verminken
Als het hun geen hoogre wereld schenkt.
Laat het in mij dag zijn en weer nacht,
Opdat 's wereld loop worde volbracht.



VICTOR E. VAN VRIES LAND

DE NAGEBLEVENE

Nu zij dood is en met vergaan gelaat
Gekuild waar niemand ooit haar stem meer
Is het mij of ik zelf haar had vermoord
En haat ik mij met redeloozen haat.

hoort,

/

Zij was van liefde en leven onverzaad
En zwierf maar, want ik had haar niet verhoord.
Zij stierf -= en ik leef verder ongestoord
En lach tot elke vrouw die langs mij gaat.

Vloek mij, trouwlooze die geen rust kon schenken
Aan haar. Eenzaam nu waart en ongewroken
Haar schim door 't duinland waar wij samen wandelden.

Ik kan niet slapen omdat ik moet denken
Hoe jong haar kwetsbare oogen zijn gebroken
Die altijd keken of men haar mishandelde ..



GEDICHTEN

RECHTVAARDIGING

Een god versmoort mijn stem die klinken wil,
Een god vers"tikt mijn keel die drinken wil.
Is er geen god om dien god te overwinnen?
Alleen mijn ziel die niet verzinken wil.

2

Mijn volk vergaat in 's werelds herfstgetijde,
En ook mijn tijd is om en gaat me ontglijden.
Toch maakt één kracht ons tegen dood bestand:
Het woord dat blijft, vol van ons bloed en lijden.

o smaad mij niet om wat mijn jaren misten,
Vergeef hetgeen mijn zwakheid mij betwistte:
Van niets en eeuwigheid was 'k zoozeer slaaf
Dat 'k mijn bestek in nacht en duister giste..
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ALFRED KOSSMANN

BOSGEZICHT

Reeds stijgt de nevel langs het meer,
Van 't licht dat in het westen smacht
Gaan bitter en moe de kleuren neer,
Reeds valt de nacht.
Straks komt het uur waarin uw droom
In 't maanlicht naaldbos u 't begin
Voortovert van een vruchteloos schoon.
Ga nu de weg dwars door het veld
Snel naar uw woon. De satyr loert
Aan 't nauwe bospad en uw zin
Zal duister worden en gekweld
Als hij uw zuiver hart ontroert,
Ach mijn vriendin.



GEDICHTEN

ZONSONDERGANG

De zon gaat onder. 't Brekend rood
Dat ons verwilderd overzag
Maakte de grauwe hemel groot
Met al de hartstochtelijke waan
Van doem en dood. Is ons bestaan
Ooit tot een vuist van kracht gebald
Als aan de westelijke baan
Waar de avond valt?
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JOHAN DAISNE

VERRIJZENIS

Leo Tolstoi ten gedenke
Hoe vreemd mijn huidige toestand ook nog voor mezelf is, en hoe-
zeer ik ook besef er ten minste twee betekenissen aan te moeten
hechten, een daarvan vervult me met geluk. Die betekenis, de
positieve, is de bevestiging van de aanvoeling die ik in leven er
steeds van heb gehad, dat het Hiernamaals bestaat en dat de
ethische waarde geen ijdel woord is. Dat ik deze waarheid thans
mag beleven, zou men de beloning van mijn bestaan kunnen heten,
in zoverre dit, door dat geloof, ethisch was. Dat ik, daarentegen,
nauwelijks veertig jaar oud, reeds die belevenis moét meemaken,
vormt mij"n straf en de negatieve zin van de staat waarin ik nu verkeer.
Die toestand is deze van een dode, en - schrik niet, ofschoon een
zekere schrik ~e mens heilzaam kan zijn - deze regels worden door
mij ook als zodanig geschreven. Dat wil zeggen, ik dènk ze, en
verbeeld me daarbij dat een ander, een levende, ze optekent. Een
schrijver bijvoorbeeld, die daaraan niets ongewoons vindt: komt
de inspiratie niet,altijd uit een geheimzinnige bron, die nu eenmaal
moet zijn, of ze zou niet vloeien, maar welke niet verder na te
wijzen valt?
Ik herinner mij, niet lang voor de gebeurtenissen die hierna zullen"
verteld worden, een merkwaardig artikel te hebben, gelezen, ge-
wijd aan het nauwkeurig gecontroleerde geval van een eenvoudige
Amerikaanse dame, die plotseling een reeks geschiedkundige romans
is gaan schrijven, welke kennelijk haar intellectuele middelen te
boven gingen. Mrs John H. Curran had daarbij de duidelijke ge-
waarwording onder dictaat te handelen, met name van een schran-
dere en ondernemende jonge vrouw, die haar zelfs had toever-
trouwd Patricia Worth te heten en een paar honderd jaar geleden
doo~ Indianen te zijn vermoord. Ik heb niet de minste verstandelijke'
moeilijkheid ondervonden, om dadelijk een zeker geloof aan dat
wonderlijk bericht te hechten. Het vervulde me zelfs met een ge-
voel van vreugd, omdat het, bekrachtigd door een groep ernstige
geleerden, mij wetenschappelijk kwam stijven in mijn intuïtief
geloof aan een bovenzinnelijke wereld.
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Ik ben toen met dat tijdschrift naar onze slaapkamer gegaan. Zij
die mijn vrouw is geweest, was al in bed, maar ik wist dat het Lania
amuseerde, wanneer ik haar, op onverschillig welk uur van de dag
of de nacht, iets merkwaardigs mee kon delen. Het geval Patricia
Worth sprak haar dadelijk aan. Ze had zich half opgericht en
luisterde met ronde ogen, die tegen het witte oorkussen nog don-
kerder glansden dan anders. Ik zie haar nog huiveren, toen ik het
boekje weer dichtvouwde, want hoe gewaagd ze van nature ook
was) voor spoken is ze altijd bang geweest. Ik geloof trouwens
dat die vrees tekenend is voor gedurfde mensen; wellicht mag men
er een begin van hun bestraffing in zien, reeds op aarde. Zal Lania
nog rillen wanneer het blinde maar onf~ilbare toeval haar thans deze
regels onder de ogen mocht brengen?
Nochtans, ik ben geen "spook", geen geest in de zin van een ver-
schijning. Het is veel eenvoudiger dan het automatische schrift
van Mrs Curran. Mijn ,auteur, zoals ik het zie, heeft niets van een
medium; hij is een gewoon mens, die scheppend schrijft, met name
uit de bron der inspiratie.
Het is alles zo verbazend eenvoudig, dat ik er maar weinig over
zal kunnen zeggen. Haast zo vanzelf.iprekend als ons leven op
aarde - dat we er wáren - ons toescheen. Schoten de woorden niet
telkens te kort, wanneer we wilden proberen onze geest ~akker
te doen schrikken uit de slaap der werkelijkheid?
Ik ben geen spook, want bij een spook denkt men alsnog aan een
gedaante, al is die reeds half onaards. Ik ben louter geest, waarm::e
ik niets aanmatigends bedoel, want ik ben er me wel van bewmt
hoe onzuiver die geest nog is. Al mijn herinneringen zijn werelds,
ik voel - ofschoon zonder zintuigen - steeds als een mens, en ik
denk nog altijd in stoffelijke vormen, al bezit ik er zelf geen meer.
Het best kan men zich mij voorstellen als de gedachten welke ook
een levende mens voortdurend koestert; als die nietige maar over-
volle wereld, waarin, afgespiegeld, wellicht niets anders dan de
buitenwereld aanwezig is, maar die men toch, op een onmisken-
bare wijze, als de zijne, als zichzelf gevoelt, en niet alleen omdat
men er met zijn buitengedaante tegenwoordig is. Een gesloten
werdd, die elk mens als zijn binnengedaante in zich draagt.
Welnu, hak de buitenwereld en het lichaam om dat binnenste
weg, denk het zelfstandig, gelijk een vrucht die losgemaakt werd
35
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van bolster, boom en aarde - zo ben ik thans. Ik bèn nu de voor-
stellingswereld die ik eens in me droeg, niets meer noch minder;
louter verbeelding, maar waarschijnlijk niet willekeurig; droom,
als men wil, maar zo volledig en natuurlijk gelijk de werkelijkheid.
Het is, letterlijk, zo mateloos eenvoudig, dat hèt onuitsprekelijk
moeilijk wordt.
Ik kan dus ook niet "spoken", verschijnen of ongezien aanwezig
zijn op aarde, ten minste niet zoals de daarvoor bevreesde mensen
zich dat voor plegen te stellen. Daartoe zou ik mezelf te buiten
moeten gaan, terwijl ik nog alleen inwendige wereld ben. Zéker
weet ik niets meer van de aarde, dus ook niet of zij nog iets van
me weten. Nochtans, ik zei al dat mijn verbeelding waarschijnlijk
niet willekeurig is. Ik heb inderdaad - en hoe zou het anders kun-
nen? ook dit is wonderbaarlijk eenvoudig - het onweerlegbare ge-
voel dat mijn voorstellingswereld' juist thans, door het uitvallen
van mijn lijfelijk ik, niets anders meer is dan de werkelijkheid.
En daar, zoals ik ook reeds zei, mijn verbeelding nog altijd met
aardse gestalten werkt, meen ik, op die onrechtstreekse wijze dan,
stêeds met de levenden te kunnen verkeren, Lania te zien zoals
ze nu is, en een schrijver regels te inspireren die eens het licht
zullen zien.
Dat is mijn Hiernamaals. Ik zeg "mijn" uit beseheidenheid, aan-
gezien ik het dus nog niet anders dan bij mezelf heb mogen ervaren.
Maar als dat reeds mogelijk 'is, dan zullen ook de grote en grootse
verwachtingen die ik al op aarde gekoesterd heb, voorzeker eens
bewaarheid worden. Ziedaar mijn geluk, en tevens mijn straf: zo-
veel reeds te hebben mogen beleven, maar nog niet méér. Hoe zou
ik echter geen. geduld oefenen? Ook ik moet verder' boeten. Ik
zou de verootmoediging zelfs harder willen, maar de Heer blijkt
wreedaardig mild.
In afwachting van andere taken wil ik dan voorts, ter lering van
hen op aarde, mijn banaal levensavontuur vertellen. "Banaal"
zeg ik, omdat zelfs de dolste variant er van niets meer dan een
armzalig fait-divers is, dat reeds onnoembaar velen overkomen is.
En banaal omdat de les die er uit.te lezen valt, een dier onoriginele
waarheden vormt waarvoor de moderne mens bijna bloost: dat
de ethische eis inderdaad geen ijdel woord is, maar een ondubbel-
zinnige waarde, welke zich altijd wreekt op haar overtreders.
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Ik geloof trouwens dat die intellectuele schaamte, de geloofsweerzin
en de zedeloosheid van de moderne mens grotendeels te wijten zijn
aan de banaliteit waarin dat begrip "wraak" gestort is. Breed maar
ondiep denkend, kan die mens nog moeilijk de begrippen God,
almachtig en goedertieren, en de bestraffing of de beloning van hul-
peloos beproefde schepsels met elkaar verzoenen. Herhaaldelijk
heeft Lania glimlachend tot me gezegd, maar het was menens:
"Als God bestaat, zal Hij niet boos op me zijn, want Hij weet /wel
hoe of ik 't alles voe!!" 'Waarop ik telkens heb geantwoord: "Je
vergeet dat Hij ook mij zict en het kwalijk moét nemen, wanneer mij
zelfs zonder erg, maar onverdiend, pijn wordt gedaan." Een zekere
hoogmoed speelt daar vast bij mee: niemand, vooral de egoistisch-
individualistische hedendaagse mens niet, ziet zich gaarne levend
onder de dreigende hiel van een deus irae. En het is zo verleidelijk,
nietwaar? 'Want, redeneert men haastig, als we het begrip "straf"
moeten opgeven, wat betekent dan nog het woord "kwaad", en
welk verschil bestaat er ten slotte tussen deugd en zonde?
Ik heb het echter nooit zo banaal gezien. Waarschijnlijk was het

mijn vrij, mijn natuurlijk geloof aan het Hiernamaals, dat mij voor
zulk een" Umwertung" heeft behoed. En de bevestiging van dat
geloof, die mij thans zo gelukkig maakt, vervult me ook met de blijde
wetenschap, dat mijn ethische zienswijs gegrond was., De woorden
"straf" en "loon" hebben daarin niet dezelfde betekenis als voor
een aardse rechtbank, evenmin als men de regen een straf voor de
zon, of de zomer een beloning voor de winter kan heten. Elkaars
gevolg zijn ze, het ene de vereffening van het andere. Ik kan de we-
reld geen vuistslag toebrengen, zonder dat, naast de deuk, een
vulkaan het evenwicht komt herstellen. Een wet van eindeloze
harm6nie beheerst het heelal, en hoe raadselachtig dat thans ook
nog voor me is, verre van bekrompen heb ik het steeds als volschoon
aangevoeld, gelijk de dichter toen hij het als de melodie der sferen
bezong. Niet God straft ons, maar wijzelf, en ik heb de onduidelijke
maar droefgeestige indruk: Hèm met ons.

Mij"n eerste fout, tegenover Lania en mijzelf, is lichtvaardigheid
in woorden geweest. Na enige jaren huwelijk glijdt men gemakkelijk
naar een ongedwongenheid af, die er vooral in bestaat het minder
goede van zichzelf bloot te geven, en te vergeten dat zelden twee
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mensen zo één kunnen worden, om achter elkaars lossere taal toch
deugdelijker beginselen voort te weten duren.
Men herhaalt een mop, zoals mannen er elkaar vertellen, en merkt

niet dat ze daarmee ophoudt onschuldig te zijn. Men heeft het over
de levenswandel van derden, doet onkiese veronderstellingen en
glijdt er licht over heen, omdat men wel vermoedt overdreven te
hebben - maar bij onszelf blijft er iets van over. Men wisselt van
indrukken over zijn lectuur, sympathiseert met de helden van een
geliefkoosd schrijver, laat zich zelfs de verzuchting ontsnappen
ook eens zulk een boeiend in elkaar gestoken avontuur mee te
maken, vooral wanneer men zelf een kunst beoefent. Maar men
verzuimt daarbij, er telkens weer op te wijzen dat de literatuur,
wanneer ze niet gemaakt werd om het leven met navolgenswaardige
voorbeelden te verrijken, precies moet dienen om ons bestaan van
bepaalde onheilzaamheden te verlossen, door"die naar een onscha-
delijk vlak van verbeelding over te brengen. In die zin zijn er geen
slechte boeken, wel gevaarlijke, voor die niet zinnig genoeg is.
Eenvoudige mensen weten dat uit instinct, maar onder intellectuele
is daarover zoveel heen en weer gemaard, dat ze het zo helder als
inkt hebben gemaakt.
Aan mijn tekortkomingen heeft Lania echter deel gehad. Zeker,
die lichtvaardigheden heb ik geuit, en ik kan ook niet zeggen dat
zij ze me heeft ingeblazen. Maar de overweging - welke ik pas later
duidelijk heb gemaakt - dat ik tegenover een andere niét zo zou
hebben gesproken, bewijst die haar medeschuld niet? Ik geloof
dat deze vooral in een atmosfeer heeft bestaan, in het klimaat van
een halfslachtigheid, die Lania waarschijnlijk in de kiem eigen was,
maar welke vooral tot ontwikkeling was gekomen in de leerschool
der moderne pedagogie. Deze heeft inderdaad het heilzame onder-
scheid tusschen man en vrouw al evenzeer verduisterd als de kunst-
filosofen het begrip "literatuur". Lania was zeker een vrouw,
helaas vooral in de vrouwelijke voorliefde waarmee ze bepaalde
manlijke houdingen en gedragingen voor zichzelf ter nabootsing
uitkoos - een verbastering die altijd noodlottige gevolgen moet
hebben, aangezien daarbij uiteraard steeds datgene wegvalt wat
de man (evenals de vrouw trouwens) bij alle gebreken toch tot
een deugdelijk geheel maakt: het hem (of haar) specifieke wèrk.
Mijn tweede schuld - een vergrijp van gramschap en wraaklust-
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ligt in de wijze waarop ik Lania's daad onherstelbaar heb gemaakt.
Ik wist dat zij voor ons huwelijk o.m. een onbeduidende notariszoon
had gekend, een zekere Dujas, en die sedert nog wel eens had
ontmoet. Ofschoon ik dit laatste ongaarne had gehoord - zijzelf
vertelde het me - omdat ik dat individu waardeloos gezelschap
achtte, hechtte ik er verder geen belang aan. Ik verdacht mijn
vrOuwniet. Wel, toen ik er mij achteraf tot dolwordens toe op gaan
scherpen ben, is het tot mij doorgedrongen dat Lania, in de laatste
weken - misschien maanden - vóór mijn ongeluksreis, biezonder
sterk die atmosfeer ademde die ik hierboven heb beschreven. Ze
was misschien wat al te vrolijk, al te onbeschroomd - maar instede
van bij die vlag naar de lading te vragen, heb ik er mij door laten
verlèiden, uit mijzelf de ook al genoemde lichtvaardigheden op te
halen. Toch wil ik in de Lania dier dagen blijven geloven. Zelfs
een dode geeft niet makkelijk schone herinneringen prijs.
Mijn reis riep me, voor de eerste maal sinds ons huwelijk, gedurende
een vrij lange tijd naar het buitenland. Het was niet mijn schuld
dat ik Lania niet mee kon nemen. Trouwens, ook daaraan had ik
verder geen biezonder gewicht gehecht. Die reis betekende voor
mij studie, werk; voor Lania helaas - want het zal, in alle eerlijkheid,
wel niet losgestaan hebben van datgene wat verder moet volgen -
was het vooral een pleiziertocht. Een uitspanning die ze me van
ganser harte gunde, maar waarvoo; ze toch jaloers op me was. De
ontroering van het afscheid, ongetwijfeld echt, vergemakkelijkte
het haar echter dat gevoel te ontveinzen, waarschijnlijk ook voor
zichzelf.
Ik vertrok gezond en mag zeggen altijd een vlot toerist te zijn ge-
weest. Maar dit keer viel het ene na het ander tegen. In alles wat
maar enigszins' mis kon lopen, ondervond ik wederwaardigheden:
met treinen en hotels, met weer en voedsel, met mijn geld en de
bezoeken die ik wilde afleggen, met mijn gezondheid ten slotte.
Niets daarvan kon op zichzelf een groot ongeluk genoemd worden;
aan ieder' reiziger overkomen geregeld zulke dingen, maar alles bij
elkaar leek het wel een behekste boel. En nacht op nacht had ik
cauchemars. Het was een zonderling geval. In mijn wakend gemoed
kreeg, door de keten van wat me overdag allemaal tegenviel, de
herinnering aan thuis het heerlijkste en vertederendste voorkomen,
waaruit alle onprettigheden waren verdwenen. Ik zag Lania op
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haar best, verlangde naar haar, voelde mij als opnieuw gehuwd.
In mijn nachtmerries integendeel verscheen ze op haar minst.
Maar 's ochtends verloor dat weer zijn betekenis en begon het heim-
wee van nieuws, al maar sterker. Tot ik besloot - ik was nog niet
halverwege - de reis op te geven.
Pas toen ik het geld voor de terugkeer al had betaald en op het punt
stond Lania telegrafisch te waarscuwen, pas dan drong het tot me
door dat, hoe tegenstrijdig mijn zoete herinneringen en de akelige
dromen met elkaar ook schenen, het in de g"rond samenwerkende
krach!en waren geweest om mij terug te drijven. De narigheden
die ik overal had ontmoet, gingen wel naar zovele speldeprikken
gelijken waarmee het lot of een raadselachtig zintuig - waaraan ik
immers altijd had geloofd - mij iets te verstaan had willen geven.
Ik wist dat de nieuwe wetenschap talrijke voorbeelden kent,
waarin zekere seinen ons soms in de gekste vermommingen bereiken.
Ik stapte in het vliegtuig, zonder de depêche te hebben verzonden.
De verdenking was begonnen en had me reeds zo in haar greep,
dat ik geen acht meer gaf op een ander teken, hetwelk me thans tegen
mezelf kwam waarschuwen: een heftig onweer boven de oceaan,
waarin ik bijna het leven liet.
Toen we landden stond mijn plan vast. Met eigen hand ging ik
mijn levensgeluk vernietigen, maar ik genoot reeds het duivelse
loon der zelfkwelling. God! zal ik me dan eeuwig moeten schamen
over het krankzinnige, onmenselijke spel waaraan ik me toen
heb gewaagd? .. Van het vliegstation treinde ik terug over Z. -
de gemeente waar de notariszoon woonde - en stuurde van daaruit
mijn vrouw een telegram, ondertekend met zijn voornaam en
waarvan de tekst alleen een dag, een uur en het adres van een stil
huis bevatte. Dadelijk na mijn aankomst in mijn eigen stad zond
ik een zelfde dépêche naar Z., geadresseerd aan Dujas en getekend
Lania. Met een taxi bezocht ik daarna een vriend en slaagde er in
zijn kleine sound mirror geleend te krijgen, zogezegd voor een
kunstavond. De nacht bracht ik door in een eenzaam hotelletje,
even buiten de stad.
's Anderendaags, na de middag, begaf ik me naar het stille huis en
voltooide de mise-en-scène. \Vie nooit zulke zondige bedrijven
heeft bezocht, is een gelukkig mens; hij weet niet welk een armzalig
bankbiljet de misdaad slechts kost, als men de politie er maar niet



VER R IJ ZEN I S 551

inbrengt. En dat wilde ik geenszins; voor niets ter wereld zou ik met
haar mijn prooi hebben willen delen!
:Mijn keus viel op kamer 13, om het getal, en vanwege een biezon-
derheid die deel uitmaakt van de verscheidenheid van pleizier in
een dergelijke, goed ingerichte onderneming. Tusschen kamer 13
en 14 bevond zich namelijk een op 't oog doodgewone deur, die
toestond de ongezonde nieuwsgierigheid van een in 14 verborgen
toeschouwer ruim te bevredigen. Bov:endien scheen die deur in 13
met een sleutel, die in l1et slot stak, vastgemaakt te kunnen worden;
inderdaad werkte dat slot als op een straatdeur: men kon aan de
keerzijde, in 14, de schieter weer met één vinger opentrekken.
Waarschijnlijk een utiliteit ten gerieve der directie, voor nood-
gevallen. Ik deed aan deze kant de grendel op de deur en plaatste.
het magnetische opnametoestel zo dicht mogelijk er voor.
's Morgens had ik met een schrijfmachine twee brieven klaar ge-
maakt. Op de ene omslag stond "Mlle Lania", op de andere
"Mijnheer Maurice". En alles verliep als uitgerekend. Om halfvijf
- het uur dat ik hem in mijn telegram had opgegeven - verscheen
Dujas. De houderes van het huis overhandigde hem de tweede
enveloppe. Het briefje dat daarin stak, luidde ongeveer aldus:
"Kom binnen een uur terug. Ik kan mij alleen vrijmaken van half-
zes tot zes. Een eeuwigheid, als we sprakeloos willen zijn!. .. L."
Zulk een woordspeling had inderdaad van haar kunnen wezen.
Het moest Dujas vertrouwen inboezemen en was er natuurlijk op
berekend, dat hij haar niet ontijdig ging danken voor telegram of
briefje. .
Dujas ging nog wat wandelen. Tegen vijven - het uur aangeduid
in de dépêche die ik hààr had gestuurd - kwam Lania ~n kreeg van
de houderes de andere eiweloppe, met nagenoeg dezelfde mede-
deling: "Kan mij alleen vrijmaken van halfzes tot zes. Een eeuwig-
heid ... als we sprakeloos willen zijn. Wees klààr! M." Hier tastte ik
in het christer ; zijn stijl kende ik immers niet, maar als mijn vermoe-
dens juist waren, zou het haar niet verbazen, integendeel, wanneer
hij haar voor een keer in haar trant schreef. Tegelijk had ik hun
dan, met die aanmaning en verlokking tot sprakeloosheid, hetzelfde
wachtwoord aan de hand gedaan. '
Vier minuten ov~r vijven hoorde ik in 13 Lania's stap over het
vloerkleed. Ikzelf zat in 14 achter de deur en had reeds de sound
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mirror aangezet, echter nog zonder hem te laten registreren. Het
zwakke geluid dat hij onvermijdelijk voortbracht, scheen aldus
- van meet af aan gehoord - tot het suizen zelf der stilte ,tebehoren.
Dat kleine halfuur, tot halfzes, is mijn "eeuwigheid" geweest. Was
alles al niet duidelijk genoeg? En toch, ik ook wachtte. Ik speelde
immers, als gezegd, en 't was gruwelijk! Lania liep een tijdje in de
kamer rond, keek door 't raam, sloot de gordijnen. Nadat ze het
nachtlampje boven het bed had aangeknipt, stond ze gedurende
enkele ogenblikken op een armslengte van mij, voor de deur tussen
13 en 14, om te controleren of de sleutel wel dichtgedraaid was.
Daarna ging ze zich voor de toiletspiegel mooi zitten maken,
rookte - reeds half ontkleed - haastig twee sigaretten achter elkaar
op, en kroop ten slotte naakt in het opgeslagen ledekant. Enkele
minuten later en voor halfzes stond Dujas in de kamer. Ik drukte een
knop in, de Brush begon op te tekenen.
Onnodig in meer stuitende details te treden. Laat ik volstaan met
te zeggen dat alles "naar wens" verliep. "Klààr!" fleemde zij,
"sprakeloos!" lispelde hij schwadronnerend en ze grinnikten samen.
In één oogwenk was hij bij haar. Er werd niet meer gesproken. De
handschoen zat te goed, om nieuw te kunnen zijn. Maar mijn mise-
en-scène had onvermijdelijk een onbepaalde doch prikkelende
nieuwigheid in hun omgang gebracht. Ik hield op met registreren en
liet de metaal papieren geluidsband versneld tèrugloopen. Geen ogen-
blik mocht ik verliezen. Indien zij nu tussen de bedrijven gingen klet-
sen, zouden ze zichzelf de eerste en mooiste slag toebrengen, die het
mij behoorde hun te geven! :Maarze soesden nog, vadsig en tevreden,
toen ik alweer klaar was. Ik moet toen het lelijkste gezicht van mijn le-
ven hebben gehad. Mijn handen sidderden van demonische vreugd.
Ik zwaaide het zwaard van de straffende engel, maar ik wist de punt
gedoopt in het gift van mijn wraakgierigheid.
Luid, ongenadig, spookachtig begon het toestel alles te herhalen,
haar flemend "klaar", zijn lispelend "sprakeloos", hun gegrinnik,
hun naarstigheid ... Verstijfd, met puilende ogen lagen ze daar naast
elkaar te luisteren. De schrik belette hun te begrijpen. In alle ka-
mers van dit huis werd natuurlijk voortdurend dezelfde zonde be-
dreven. Maar dit waren zij, nogmaals zij, dààr, achter die deur! Was
dàt dan al hun straf: dit nog heel even bewuste begin van de waan-
zin? Plotseling begon zij te gillen, maar hij bleefstompzinnig liggen.
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Ik sloot het toestel en gooide de deur open. Lania verstomde alsof
haar de keel werd opengesneden. Ik wachtte tot ik op Dujas' ge-
zicht de schoorvoetende terugkeer van zijn verstand kon lezen.
Toen, met een grijnslach naar het toestel aan mijn hand, zei ik:
"Dàt was het begin," en traag met de andere hand uit mijn zak een
een pistool halend, voegde ik er sissend aan toe: "en dit zal het eind
zijn... Maar tussenbeide ligt het beste: de tijd, die het mij zal
believen!" Daarop ben ik, door hun kamerdeur, vertrokken.
Twee jaar hebben zij en ik het uitgehouden. En het is inderdaad
het afschuwelijkste van alles geweest. Herhaaldelijk heeft zij, daarna
ook hij, mij geschreven. Ik heb hun brieven nooit gelezen, laat staan
beantwoord, noch hun advocaat willen ontvangen. Een proces tot
echtscheiding heeft zij mij niet aan durven te doen. Waartoe ook?
,Het had alleen het helse toestel nog eens aan 't spreken kunnen
brengen, of het schot vroeger doen afgaan. In elk geval verbruide
het helemaal de tijd die hun nog te leven bleef. Want dat mijn be-
dreiging geen loos woord was geweest, maar een onherroepelijk
vonnis - twee jaar heb ik uitsluitend geleefd om hen daaraan elke
dag te herinneren. Mijn geld, mijn gezondheid en ik mag wel
zeggen: al mijn vernuft heb ik daaraan ten offer gebracht.
Toen ik het stille huis had verlaten, ben ik dadelijk naar het onze
gegaan. De dingen van waarde heb ik meegenomen en de andere in
brand gestoken. Een uur later bezat zij geen cent meer. Ik haalde al
het geld van de bank en verkocht haar juwelen. Ze zou thans ervaren
dat de duivel in die stenen van ijdelheid stak, want hun opbrengst
ging me toestaan de duur der foltering te verlengen en nog meer
dienaren der boosheid om te kopen.
Zonder middelen van bestaan en te geterroriseerd om iets zelfstan-
digs te kunnen ondernemen, klampte ze zich aan hem vast. Wellicht
hadzedat anders ook gedaan, maar nu was het dadelijk en compleet.
Ik wist dat hij wat geld had, van zijn vader, maar lan~ zou het niet
duren. Met één armband van haar - mijn huwelijksgeschenk -
slaagde ik er in twee belangrijke zaken te doen mislukken, met het
gevolg dat zijn beste klanten naar zijn gevaarlij~ste concurrent
over begonnen te lopen. De paniek vrat door aan zijn zelfvertrou.-
wen en doemde ook hem weldra tot machteloosheid. Zijn zaak
verliep; zes maanden later gaf hij ze op, om 't geld dat hij nog bezat
te redden. Maar ik zou hen wel tot finale "sprakeloosheid" dwingen!
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In den beginne hadden ze zich heel stil bij elkaar gehouden, bijna
bedeesd, het eerste stadium van de angst. Daarop volgde de roes.
Aangezien het lot toch niet te bezweren viel, wilden ze er dan
maar zoveel van genieten als hun de tijd nog toestond. Maanden
liet ik hen reizen en feestvieren, maar zoals voordien volgde ik hen
- of ging hun vooraf - als hun schaduw. Telkens wanneer ze me
kwij tgespeeld meenden, dook ik grinnikend weer op; telkens wan-
neer ze de sehim grijpen wilden, was ik opnieuw verdwenen.
Twee jaar, dag en nacht, heb ik aldus voor de belichaming van hun
slechte geweten gespeeld. Ik was op hun boot, in hun hotels, op
hun trein, in de villa over de hunne. :Met deze dagelijkse nacht-
merrie deed ik ze boeten voor de cauchemars die ze me eens op
reis hadden bezorgd. :Maar tegelijk, onvermijdbaar, werkte ik ook
weer op hen als de prikkel van hun begeerte en hun genot: het
gevaar dat ik vertegenwoordigde en zo kunstig wist te onderhouden,
was het zout van hun hartstocht geworden.
Daarnaast heb ik niet nagelaten bij elke gelegenheid roet op hun
wittebrood te gooien, 0 soms slechts een speldeprik groot, maar
gaat de handige giftme~ger anders te werk? Bespraken ze een tafel
in een gelegenheid of een loge in de schouwburg - tegen dat ze
aankwamen had ik ze hun stilletjes afgehoogd en vonden ze mij
grimlachend op hun plaats. Huurden ze een zelfde kamer in een
hotel, dan liet ik hen meest begaan, maar namen ze de voorzorg
gescheiden te logeren, dan zond ik de politie op hen af, wanneer
ik vermoedde dat ze samen waren. D~or de kringen waartegen zij
zo hoog opzag, wist ik hen eerst te laten inviteren, om hun op het
krenkendste ogenblik de toegang te doen weigeren.
Eén keer in die periode moeten ze gedacht hebben dat het infernale
feest ten einde was. Ze hadden het werkelijk heel aardig aangelegd
om zo stil mogelijk uit een badplaats te knijpen en zièh in een een-

, zaam landschap te gaan verschuilen. Op een namiddag wandelden
ze gearmd in een bosweg. Hun dartelheid bewe~s duidelijk dat ze
in de overtu'ging ademden, mij eindelijk hun spoor bijster te hebben
gemaakt. Ik stond achter de bocht van de weg, met een hand op
in 't oog lopende wijze om een voorwerp in de zak van mijn jas ge-
klemd. Mijn plotselinge gezicht nagelde hen aan de grond. Ik zie
nog Lania's geblanket gel~at, magerder maar vaster van trek
geworden, met gesloten oogleden, waarop de ondergaande zon viel,
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en trillende neusvleugels. Dujas hield zijn blik gluips terzij neerge-
slagen. Spreken konden ze niet, dorsten ze niet of wilden ze niet.
Maar ik wachtte,'minutenlang, tot ze kéken. Toen haalde ik het étui
te voorschijn - het metaal had zo geschitterd dat zij er even van
wankelde -, stak een sigaret op en liep grinnikend door. Omkijkend
zag ik ze traag voortwandelen, met slappe benen en huiverende
rug. Ik vraag me nog af, wat of ik toen in hun ogen heb gelezeIl.
Een smeekbede, haat, afschuw - of dat alles saam?
Daarna was hun geld op en kon de hongerkuur beginnen. Het was
hun niet meer mogelijk naar ons land terug te keren, en waar-
schijnlijk wensten ze dat ook niet. In hoeveel, steeds geringer ge-
meenten hebben zij - hebben wij! - achtereenvolgens gewoond?
Dujas moest een betrekking zoeken. Ik zorgde er voor dat hij overal
, afgewezen werd; m~eilijk viel dat trouwens niet - zijn voornaamste
geschiktheden intresseerden niemand. Slechts toen zij op het punt
stond naar een baan uit te kijken, liet ik hem eindelijk iets vinden,
als dagloner.
Ik wilde haar 'niet, als' "de mooie secretaresse" van Y of Z, zelfs
niet als "kijk es wat een knappe winkeljuffrouw", de ijdele kop
weer op zien steken. Ik had beters voor haar! Zij, die eens zo mis-
prijzend neer placht te kijken op de eerlijke en heus niet zo be-
klagenswaardige vrouwen die zelf hun huis willen houden, zou thans
hun armoepot koken moeten, en zich kunnen bezinnen op het ge-
voelige onderscheid tussenbeide, in verband met haar vroeger
smalen op "dat meidenbestaan!" \Vie zich als een meid had afge-
geven, kreeg thans de verdiende schort voorgebonden.
Ten slotte waren het nog alleen schorten, versteld en aan elkaar
genaaid, wat ze droeg. Dat had ze dus ook moeten leren! Ze
waagde zich minder en minder op straat,' en enkel om haastig naar
de winkel te 'lopen. \\Teldra begon ze de vroegste markt te bezoeken,
als de dag nog grauwde en waar alles goedkoper was. Maar aan
haar schichtige gang bemerkte ik, dat ze mij ook dààr vreesde. Ik
was er inderdaad, toekijkend uit de verte naar haar schabberige
inkopen, en naar de hoofddoek waaronder ze het zwarte fnuiksel
probeerde te verbergen dat van haar blinkend gepermanente
krullen overbleef. Zij deed of ze me niet zag.
En ook hij bleef strak voor zich uitkijken, wanneer ik, van af een
caféterras, hem na zijn werk naar huis zag terugkeren. Zijn benen
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moesten voorzeker trillen, van vermoeidheid en schrik, al probeerde
hij zo recht mogelijk te lopen. Maar zijn zwarte gezicht kon hij niet
verbergen, hoe laag hij ook de klep van zijn vuile pet neertrok.
Hij wist niet dat ikzelf toen al geen hoed meer bezat en mijn regen-
jas over mijn hemd droeg.
Op bepaalde ogenblikken is hun nood zo schromelijk geweest, dat
ik ook, uit vrees er henzelf een eind aan te zien maken, honger heb
geleden ten einde hun onrechtstreeks enig geld te laten bezorgen.
De slok water die men een gefolterde gunt, om hem weer op te
halen en de marteling voort te kunnen zetten. :Maar het eind was
dichterbij dan ikzelf vermoedde.
Op een morgen bemerkte ik dat Lania zwanger was. Er kon
geen twijfel bestaan. Om er een dokter in te mengen, was er
natuurlijk geen geld geweest - bovendien bleek het nu al te ver
gevorderd.
Ik sloot me de hele dag in mijn kamer op. Het lot kwam me onge-
twijfeld weer een wenk te geven, maar hoe diende ik hem te ver-
staan? Ik zat zo vast als zij beiden, en was gelijkelijk op, materieel
en moreel. Mijn liefde was totaal dood; kon ik dan nog wel haten?
Ze waren bij elkaar gebleven, en hadden alles doorstaan, uit lafheid
of heldhaftigheid ? Hadden ze nietgenoeg geboet; was ik mezelf niet
onnoemelijk te buiten gegaan? Of zou het thans precies een daad
van genade zijn, dat schot? Tot 's nachts heb ik met het hoofd op
de tafel liggen huilen.

Toen heb ik mijn derde en laatste fout begaan. Ik besloot hun te
vergeven en hen te sparen - wat voorzeker goed was - maar om
hen vrij te maken had ik geen zelfmoord moeten plegen. Niemand
minder dan ik had immers het recht, zich aldus te onttrekken aan
alles wat hij had gesticht.
En zie nu de wonderlijke eenvoud der rechtvaardige evenwichtswet
van het heelal. Eerst had ik me tot lichtvaardige gesprekken laten
verleiden - de straf bestond in de lichtvaardige daden waartoe ik
daarmee mijn vrouw heb verleid. Twee jaar lang heb ik daarna
de zondaars willen folteren - en gedurende twee jaren heb ik mezelf
daartoe af moeten martelen. Ik heb ten slotte de hand aan mezelf
geslagen - en bèn nu dood, waar ik nog had kunnen leven en goeds
doen. AI is deze dood dan op een andere wijze de vergoeding voor
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al mijn verdriet en het onrecht dat mij werd berokkend, alsook de
beloning .van mijn geloof.
En zij? Weten kan ik niet meer; ik ben, als gezegd, nog alleen voor-
stelling, maar met het raadselachtig sterke bewustzijn, dat mijn
verbeelding thans nog enkel en geheel de werkelijkheid zèlf is. En
zoals ik het dan zie, is het ook hun wonderlijk eenvoudig vergaan.
Met mijzelf heb ik immçrs de prikkel gedood die hen samen had
gebracht en gehouden - en dàt is hun ware straf geweest. De kogel
die ik mij door het hart heb gejaagd, toen ik had afgezien van mijn
wraakoefening - heeft van deze pas de voltrekking gebracht: de
bekoring van hun in zonde begonnen verhouding is meteen aan

/

scherven gevlogen.
Bij het nieuws van mijn overlijden, herademend, ontdekte Dujas
dat hij nog leefde. Hij is de vrouw die hem tot op de zoom van waan-
zin en dood had gebracht, als een cauchemar ontvlucht. En zij heeft
zich niet meer vastgeklampt. Ook zij leefde nog, en haar kind zou
leven. Dat was dan de vergoeding voor het onmenselijke leed dat ik
haar had aangedaan. Want het leven is een zoete straf, wanneer
men wil boeten met goeds.

Hiermede ben ik aan het einde van mijn smartelijk "banaal"
levensavontuur gekomen. En tevens van mijn dodenbericht. Nog
eenmaal heb ik het verleden doorleefd en mijn gruwelijk verdriet.
Ik voel dat het nu herinnering is geworden: vergeten pijn en beelden
die zich langzaam verwijderen. Weldra zullen hun lijnen zich hele-
maal hebben opgelost. Iets in mij heeft zich al stil afgewend, ver-
langend uitziend naar omhoog, naar een nieuwe taak, voor de
verrijzenis der Mensenziel. ..
Zomer I948.

/
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DE ROL DER TRADITIE

IN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK *)

,;Waarom zijn philosophen en physici het zo vaak oneens over de
waarde van een nieuwe physische theorie?" vraagt Philipp Frank
zich af in een boeiend artikel, gepubliceerd in 1941 in de "Reviews
of modern physics". En zijn antwoord, dat hij motiveert met be-
wijsmateriaal uit oudere en nieuwere tijd,ishetvolgende: Een nieuwe
physische theorie ontstaat, wanneer er tot nog toe onopgemerkte
feiten onder de aandacht der physici komen, welke feiten zich niet
laten voegen onder de wetten, die men tot nog toe kende. Die oude
wetten echter, die op hun tijd ook eens revolutionnair zijn geweest,
zijn op den duur niet alleen de physici, maar min of meer de help
beschaafde mensheid en ook de philosophen, zo in het bloed gaan
zitten, dat zij beschouwd worden als inhaerent aan de menselijke
psyche, als denkwetten, die dus absolute geldigheid hebben. En
komt er dan een theorie, die voor een bepaald gebied die gevestigde
wetten ongeldig verklaart, dan verzetten zich de philosophen. Zo
is het gegaan met de wetten van Copernicus, waarvan men welis-
waar moest toegeven, dat zij een groot feitenmateriaal onder één
gezichtspunt brachten, maar waartegen men overwegend bezwaar
had op philosophische gronden. Een citaat: "De wetten van Coper-
nicus", schreef in I58r een pater Jezuïet, "bevatten een menigte stel-
lingen, die absurd zijn. Hij neemt b.V. aan, dat de aarde een drie-
voudige beweging heeft, die ik niet kan begrijpen. Want volgens de
philosophen kan een eenvoudig lichaam als de aarde niet anders dan
een eenvoudige beweging hebben." Een argument van hetzelfde
kaliber is de overweging, dat een brok aarde, dat men laat vallen,
altijd rechtlijnig neervalt. Dus kan de aarde zich ook niet anders dan
rechtlijnig bewegen. Het deel heeft de eigenschappen van het geheel.
Dat was te halen uit Aristoteles, en wat niet overeenkwam met
Aristote1cs mocht mathematisch nog zo aardig uitkomen, het was
"philosophisch onjuist". .
Als eenmaal de wetten der natuurkunde "gefossiliseerd" zijn, zoals

*) Voordracht gehouden 29 Jan. 1948 in de aula te Groningen voor de 6de inter-
facultaire leergang (uitgave J. B. Wolters).



DE ROL DER TRADITIE 559
Frank het noemt en in de wetenschap reeds lang tot trivialiteit zijn
geworden, dan is de tijd gekomen, dat de philosophie ze tot zuivere
denkwetten verheft; helaas heeft dan vaak de natuurkunde zelf ten-
gevolge van het vinden van nieuw feitenmateriaal ingezien, dat in
de theorie essentiële wijzigingen dienen te worden aangebracht en
kan de strijd tussen physica en philosophie opnieuw ontbranden.
Ofschoon ik moet toegeven, dat de gebruikelijke gang van zakén
door Frank wel juist en ook geestig is geschetst, is de scheidslijn
die hij trekt tussen de natuurkundigen en de philosophen niet hele-
maal rechtvaardig. Men moet zich niet voorstellen dat een ~ieuwe
theorie in de wereld der physici niet op verzet zou stuiten. Het ismis-
schien integendeel niet zover ernaast, wanneer men zegt, dat de
generatie van natuurkundigen, die een theorie tot bloei heeft ge-
bracht, deze theorie zozeer in eigen wezen heeft opgenomen, dat
een nieuwe zoal niet ronduit afgewezen, dan toch met enig
wantrouwen en antipathie wordt aangezien. En dit merkwaardig
verschijnsel komt men ook tegen bij de allergrootsten der oudere
generatie. Zo hebben Planck en Einstein, twee der grondleggers der
quantumtheorie, zich niet bij haar moderne ontwikkeling kunnen
neerleggen. En in het volgende zal ik meermale gelegenheid hebben
er op te wijzen hoe dit niet-aanvaarden van het nieuwe veel vaker
voorkomt. :Meestal is dan het bezwaar, dat men in het nieuwe iets
irrationeels voelt.
De natuurkunde is in haar ontwikkeling waarschijnlijk verder voort-
geschreden dan enige andere natuurwetenschap. Dit ligt wel enigs-
zins in de aard der zaak: het object is hier eenvoudig, nl. de zg.
levenloze natuur, en het leent zich bijzonder goed om er mee te ex-
perimenteren, omdat men de omstandigheden zo kan kiezen, dat
men zich op één bepaald verschijnsel concentreert, zonder door
andere afgeleid te worden. Hierdoor kan men beter de .werk-prin-
cipes in discussie brengen dan wellicht bij enige andere tak van
wetenschap mogelijk is. Daardoor komt het ook, dat haar methode
haar invloed op andere wetenschappen doet gelden en heeft het
voor niet-natuurkundigen enige zin, zich in deze methode te ver-
diepen. Wat is nu het bijzondere van de natuurwetenschappelijke
methode? Dit zullen we in het volgende trachten duidelijk te maken:
De natuurkunde houdt zich bezig met grootheden, die gemeten
kunnen worden,cn dus in getallen kunnen worden uitgedrukt. Men
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gaat in de wetenschap nu aldus te werk: De eerste stap, die gedaan
moet worden is het meten. De tweede stap is het opsporen van be-
trekkingen tussen de gemeten grootheden. Deze betrekkingen zijn
van quantitatieve aard en kunnen dus met behulp van de wiskunde
geformuleerd worden. Daarna komt de natuurkundige theorie aan
de beurt: •
Enige van de zoeven bedoelde betrekkingen kunnen als de funda-
mentele natuurwetten opgevat worden, d.w.z. daaruit kunnen de
andere betrekkingen, die op hetzelfde gebied der natuurkunde gel-
den, afgeleid worden. De theorie geeft het rekenschema (en even-
tueel ook de motivering er voor), dat ons in staat stelt uit de
fundamentele wetten de andere betrekkingen uitsluitend met
behulp van de wiskunde af te leiden. In werkelijkheid is de volg-
orde vaak anders. Het komt meer dan eens voor, dat een bege-
nadigd physicus, geleid door wat men zijn intuïtie noemt, een
theorie opstelt zonder daarvoor ogenschijnlijk nu zo heel veel
reden te hebben.
Het is buitendien de taak van het experiment om na te gaan of alle
conclusies, die men uit de theorie kan trekken met de werkelijk-
heid overeenkomen. Wanneer dit klopt, en indien we tevens op
goede gronden kunnen aannemen, dat alle in de onderhavige groep
thuis behorende verschijnselen zich als consequenties der fundamen-
tele natuurwetten laten opvatten, dan zeggen we, dat we de zaak
"begrepen" hebben. Dit "begrijpen" moet men zo letterlijk moge-
lijk nemen: "begrijpen" is iets in zijn greep hebben, het beheersen.
Als voorbeeld willen we eerst de wetten van de mechanica volgens
Newton nader bekijken. Aan het hoofd van zijn mechanica stelde
deze zijn bekende drie grondwetten: I. de traagheidswet, die zegt,
dat een lichaam in zijn toestand van rust of eenparige beweging
volhardt, als er geen kracht als oorzaak van bewegingsverandering
op werkt; 2. de kracht is evenredig met de snelheid van verandering
van de hoeveelheid van beweging of impuls (onder deze grootheid
verstaan we het product van massa en snelheid) ; 3. als twee lichamen
krachten op elkaar uitoefenen zijn deze krachten gelijk aan elkaa~
en tegengesteld gericht.
Daarnaast stelde Newton nog zijn algemene wet der gravitatie, die
zegt, dat alle lichamen elkaar aantrekken met een kracht, die even-
redig is met de massa van het éne zowel als met die van het andere
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lichaam en omgekeerd evenredig met het quadraat van hun onder-
linge afstand. \Vat aan deze fundamentele wetten opvalt, is hun
eenvoud die zo groot is, dat ik me zelfs heb laten verleiden ze voor
U te formuleren. U kunt evenwel gerust zijn: ik zal op deze weg niet
verder gaan. Ik zou dit trouwens ook niet kunnen, want de andere
fundamentele wetten die nog in deze voordracht ter sprake komen,
zijn mathematisch zo gecompliceerd, dat men aan niet-vakge-
noten nog het beste een denkbeeld van hun betekenis geeft door
deze in algemene en dus noodgedwongen min of me.ervage bewoor-
dingen aan te duiden.
Newtons wet der algemene gravitatie stuitte op de meeste tegenstand
ook van vakgenoten. Immers deze werking op een afstand aan te
nemen zonder enige bemiddeling, was alsof men van te voren van
elke nader explicatie van de gravitatie wilde afzien. Inderdaad is
Newton zelf slechts na lang aarzelen er toe overgegaan de gravitatie
als nieuw axioma in te voeren. Een voorbeeld van wat Newtons
tijdgenoten ervan dachten vindt men in "Discours de la cause de la
pesanteur" (1690) van onze beroemde landgenoot Christiaan Huy-
gens: " Dit nu kan ik niet toegeven, want ik meen duidelijk in te
zien, dat de oorzaak van een dergelijke aantrekking niet te verklaren
is uit een of ander principe der mechanica noch uit de regels der be-
weging."
Bij een nadere mathematische uitwerking der theorie van Newton
bleek het o.a.' mogelijk de loop der hemellichamen met alle gewenste
nauwkeurigheid te voorspellen. De schitterende successender theorie
leidden er in de loop der jaren toe de grondwetten (ook de geheim-
zinnige werking op een afstand) als een categorie van de geest te
beschouwen. Een van mijn leerlingen drukte dit op de volgende
karakteristieke wijze uit: Je hebt de sensatie een nieuw denkproces
te begrijpen als je er aan gewend geraakt bent.
Tenslotte is men aan de wet der gravitatie zo gewend geraakt, dat
zij gefossiliseerd werd om met Frank te spreken en dit niet uit-

_ sluitend in de philosophie, maar ook in de natuurkunde zelve. Zo
heeft men er zeer veel denkenergie aan besteed om te trachten ook
electrische en magnetische verschijnselen als werkingen op een af-
stand te interpreteren. Deze pogingen hebben echter gefaald. Het
is gebleken dat men om een sluitend systeem te krijgen, geheel
nieuwe elementen in zijn theorie had in te voeren en de aandacht

36
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moest verleggen naar wat er zich in de ruimte rondom de electrische
ladingen en electrische stromen afspeelt. De goddelijke intuïtie van
Faraday en het mathematische genie van Maxwell gaven aanleiding
tot de geboorte van de theorie van het electromagnetisme.
De nieuwe elementen in deze zg. veldtheorie hebben de mensheid
aanvankelijk afgeschrikt, zodat zelfs nu nog vaak de mening heerst,
dat we in h~t bijzonder van de electrische verschijnselen niets be-
grijpen. Zo héb ik, toen ik nog student was, eens een voordracht van
een directeur van een groot electriciteitsbedrijf bijgewoond, die
ongeveer aldus begon: "Wij directeuren van electriciteitsbedrijven
verkopen aan de mensheid iets dat onzichtbaar en onhoorbaar is,
en dat je ook niet ruiken kunt en waarvan niemand weet, wat het
eigenlijk is". Een moderne physicus daarentegen ziet volstrekt niet
in, waarom nu juist electrische en magnetische verschijnselen denk-
moeilijkheid voor ons zouden meebrengen. Immers juist hier be-
schikken we over een even elegante als veelomvattende theorie, die
in staat is aan al onze verlangens te voldoen. De moeilijkheden, die
er een 25 jaar geleden nog bestonden voor een goed begrip van het
magnetisme of van de electriciteitsgeleiding in metalen, zijn door
de jongste o~twikkeling der quantummechanica ook nog opgelost.
Heden ten dag~ zijn wij meer geneigd sympathie te koesteren voor
een directeur van een waterleidingsbedrijf, die zich zou beklagen
over het feit, dat de eigenschappen van het water dat hij verkoopt,
voor hem zo moeilijk te begrijpen zijn, dan voor een directeur van
een electriciteitsbedrijf, die niet weet wat electrische energie is.
De theorie van Faraday-Máxwell presteert nog meer. Er bleek uit
deze theorie te volgen, dat electromagnetische trillingen zich met
eindige snelheid in de ruimte voortplanten. Deze voortplantings-
snelheid bleek gelijk aan de lichtsnelheid te zijn. Vandaar, dat reeds
Maxwell veronderstelde, dat het licht een electromagnetische golf-
beweging zou zijn. Electromagnetische golven werden door Hein-
rich Herz kort daarop in het laboratorium gèmaakt. Zij gedragen
zich als lichtgolven, behalve dan dat hun golflengte veel groter is.
Er is verder wel niemand, die zozeer bijgedragen heeft tot de over-'
winning van de electromagnetische theorie van het licht als onze
landgenoot H. A. Lorentz, die in zijn electronentheorie in staat was
allerlei verschijnselen van de lichtuitbreiding in de materie uit de
electromagnetische theorie te verklaren.
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Er zijn vele natuurkundigen geweest, die indertijd deze ontwikke-
ling in de natuurkunde tot wat zij formalisme noemden met lede
ogen aanzagen. Ik kan U van hun tegenwerpingen geen betere
indruk geven dan door enige zinnen te citeren die Schuster in 1904
schreef in het voorbericht van zijn bekend leerboek: "Theory of
Opties": "Er is," zegt hij, "op het ogenblik geen optische theorie
meer in die zin, dat er iets zou bestaan, gelijkwaardig aan de elasti-
sche lichttheorie van 50 jaar geleden .... Zolang het karakter van
de verplaatsingen, die de (electromagnetische) golven vormen, on-
bepaald blijft, kunnen we niet beweren een lichttheorie opgesteld te
hebben .... Zij, die in de mogelijkheid van een mechanische conceptie
van het heelal geloven en niet van zins zijn de methodes in de steek
te laten, die vanaf de tijd van Galilei en Newton alleen en uitslui-
tend tot succes gevoerd hebben, moeten wel met ernstige bezorgd-
heid een wetenschappelijke school zien opgroeien, die zich tevreden
stelt met vergelijkingen, die de numerieke betrekkingen tussen ver-
schillende verschijnselen correct aangeven, zonder dat een preciese
betekenis aan de gebruikte symbolen gehecht kan worden."
Deze tirade van Schuster doet de tegenwoordige natuurkundige wel
als sterk verouderd aan. De gewoonte heeft hem vertrouwd gemaakt
met de grondwetten der electrodynamica. Hij ziet volstrekt niet de
noodzaak van een mechanische wereldconceptie in op de wijze,
zoals Schuster zich die dacht, waarbij alle verschijnselen"als conse-
quenties van Newton's wetten zouden moeten worden gezien. In
plaats van de vergelijkingen van Maxwell, zoals Schuster, te be-
schouwen als "het raamwerk waarin een meer complete (nog niet
bestaande) theorie noodzakelijkerwijze zal moeten passen" ziet hij
in deze eenvoudige vergelijkingen een schone uitdrukking voor een
physische theorie par excellence. Immers de vergelijkingen van
Maxwell beschrijven de werkelijkheid met een nauwgezetheid die in
geen enkele andere natuurkundige theorie overtroffen wordt. Zij
stellen ons in staat het verlooop van een electrodynamisch verschijn-
sel met zekerheid te voorspellen, als de.begintoestand van het systeem
slechts bekend is. En, wat de natuurkundigen altijd bijzonder lief
geweest is - zij weten allerlei phenomenen: licht- en warmtestraling,
electrische en magnetische verschijnselen, wier samenhang men
vroeger niet had kunnen dromen, tot eenzelfde klasse te herleiden.
Uit het bovenstaande ziet men duidelijk, dat in de natuurkunde
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evenals op andere gebieden van het menselijk denken, de ontplooi--
ing van het aan concrete vormen gebondene tot het vrije abstracte
denken met grote moeilijkheden gepaard ging. Men moet daarbij
evenwel niet vergeten, dat wat men de natuurwetenschappelijke
methode pleegt te noemen, in wezen niet veranderde.
In de stormachtige ontwikkeling van de natuurkunde, die in de
20ste eeuw plaats greep, ging ook wat ik haar "abstrahering" zou
willen noemen, in versneld tempo. Tevens kwam in het vroeger ge-
noemde "fossilisatieproces" in zoverre verandering, dat een theorie
het nog n"auwelijksin het vaK tot een volledige overwinning had
gebracht, of een nieuwe theorie kwam reeds op.
In het begin van de 20ste eeuw bleek het noodzakelijk de mechanica
van Newton op een belangrijk punt te wijzigen of liever aan te
vullen. Deze noodzaak werd ons geopenbaard door de negatieve
uitkomst van een beroemd experiment. In de klassieke theorie van
het licht werd het licht opgevat als een trilling, die zich voortplant
in een middenstof, de "lichtaether" die de gehele ruimte vult. Door
de beweging van de aarde om de zon ontstaat dientengevolge een
"aetherwind" op aarde, die zich met een snelheid van 30 km per
sec. door ons heen beweegt. Het is te verwachten, dat het een ver-
schil zal uitmaken ofhet licht zich in de richting van de aetherwind
of loodrecht erop voortplant. Dit leert ons al de beschouwing van
het analoge geval van een roeiboot die in de richting van de stroom
of loodrecht er op voortbewogen wordt.
In de electromagnetische lichttheorie zijn de lichtgolven eleetro-
magnetische en geen elastische evenwichtsverstoringen. :Maar ook
hier kon de lichtaether aanvankçlijk niet gemist worden. In de me-
chanica beschrijft men een beweging als plaatsverandering t.o.v.
iets anders, dat stilstaand gedacht wordt. In de electrodynamica
speelde nu de lichtaether de rol van het vaste systeem, ten opzichte
waarvan de beweging beschreven wordt. De beroemde proeven van
Michelson en Morley, op touw gezet om de aetherwind aan te tonen
en te meten, gaven evenwel een negatief resultaat. Om dit falen van
de theorie te verklaren nam Lorentz aan, dat de voorwerpen zich in
hun bew'egingsrichting contraheren en wel zodanig dat de proef van
Michelson en :Morleyeen negatief resultaat oplevert.
Om dezelfde moeilijkheid te verklaren gaf Einstein in zijn relati-
viteitstheorie de volgende even radicale als aesthetische oplossing:
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De lichtsnelheid heeft voor alle waarnemers dezelfde waarde, onaf-
hankelijk van hun bewegingstoestand. Einstein toonde aan, dat men
nergens op tegenstrijdigheden stuit, wanneer men slechts bepaalde,
eenvoudige mathe'matische transformaties toepast, die vroeger al
door Lorentz waren aangegeven. Het blijkt evenwel noodzakelijk
te zijn zekere, wat we nu achteraf "vooroordelen" noemen, los te .
laten. Eén van deze is het begrip "gelijktijdigheid". Als ik op een
gegeven moment "nu" zeg, dan heeft U allen het gevoel dat U op
hetzelfde ogenblik dit sein ontvangt en "gelijktijdigheid" schijnt een
evident begrip te zijn. Maar stel wij zijn op honderden meters van
elkaar verwijderd en U kunt mij wel horen, maar niet zien. Dan is
er al een berekening nodig, waarbij we gebruik moeten maken van
de voortplantingssnelheid van het geluid, als we nu nog voor spreker
en hoorders gelijke tijdsogenblikken willen vastleggen. Het licht
gaat zeer veel sneller dan het geluid, maar toch zijn er ruim 4 jaar
nodig om het licht van de dichtbijzijnde vaste ster, Sirius, tot ons te
laten komen. Stel we zouden nu door uitwisseling van lichtsignalen
in contact staan met een laboratorium op Sirius. :Menzou nu menen,
dat men gebruik makende van de voortplantingssnelheid van het
licht met behulp van een eenvoudige berekening onze klokken met
die van Sirius zou kunnen gelijk zetten. Het blijkt evenwel uit de
theorie van Einstein te volgen, dat als een waarnemer op de aarde
dit zou doen, of een waarnemer op Sirius, zij niet tot hetzelfde resul-
taat zouden komen. Dit hangt daarmee samen, dat de beide'waar-
nemers, die op Sirius en die op de aarde, zich t.O.V.elkaar bewegen,
en zij elk geneigd zijn die beweging op zichzelf te betrekken. Er
bestaat geen enkel middel om objectief te beslissen, wie het gelijk aan
zijn kant heeft.
Grootheden, die zich niet voor metingen lenen, spelen voor een
physicus geen rol. Vandaar de conclusie van de relativiteitstheorie:
absolute gelijktijdigheid bestaat niet. Elk systeem heeft zijn eigen tijd
en eigen tijdmeting, die slechts geldt voor zijn omgeving. Het eigen-
aardig karakter van de relativiteitstheorie en misschien meer nog de
naam zelf hebben er wel eens aanleiding toe gegeven, dat men deze
niet overal als physische theorie aangevoeld heeft, waardoor men
wel eens op niet-physische gronden er een oordeel over heeft uitge-
sproken b.V. in die geest, dat zij in strijd met de elementaire denk-
wetten zou zijn. Dit heeft niet zo heel veel zin. Een physische theorie



566 DE ROL DER TRADITIE

leent zich slechts op de volgende twee manieren tot bestrijding: àf
men zou kunnen trachten aan te tonen, dat de theorie mathematisch
tot tegenstrijdigheden voert en lukt dit, dan is de theorie zonder
meer al veroordeeld, àf men kan trachten aan te tonen, dat er expe-
rimenten bestaan, waarvan de resultaten in tegenspraak met con-
clusies der theorie zijn. Wat het eerste betreft, het mathematisch
apparaat der relativiteitstheorie is zeer eenvoudig en men kan er zich
gemakkelijk van overtuigen, dat deze theorie geen logische tegen-
strijdigheden bevat. Wat haar betrekking tot het experiment betreft,
hier leken de verhoudingen aanvankelijk niet zo gunstig, daar haar
correcties op de wetten van Newton zo gering zijn, dat zij zich be-
halve in enkele uitzonderingsgevallen aan de waarneming onttrek-
ken. '
Zo konden er bij onze oosterburen verdoolden van geest opstaan,
die zich (niet op wetenschappelijke gronden) tegenstanders van de
relativiteitstheorie verklaarden. Deze anti-relativisten hebben ech-
ter ook op dit gebied geen geluk gehad. Het geval wilde nl. dat onge-
veer in de tijd, dat in Duitslan'd het derde rijk opkwam, in vele
landen (ook in Duitsland zelf) een schat van experimenteel materi-
aal verzameld werd, dat betrekking had op zg. kernreacties. Hierbij
wordt door beschieting met energierijke deeltjes een atoomkern in
een andere atoomkern overgevoerd. Dit aanvankelijk enigszins
chaotisch aandoend materiaal bleek alleen systematisch te ordenen,
als men zich bij voorbaat op het standpunt van de relatie van Ein-
stein stelde, die de aequivalentie van massa en energie postuleert.
Hiermede werd aan het sceptisme, dat nog t.O.V.de relativiteits-
theorie bestond, de. laatste redelijke grond ontnomen.
Niet alleen heeft de relativiteitstheorie onze kennis van de natuur
in belangrijke mate verrijkt, maar ook voor de verheldering van
haar begrippen in het algemeen heeft de natuurkunde veel aan deze
theorie te danken. Ondanks haar revolutionnair karakter behoort
de relativiteitstheorie nog tot de klassieke natuurkunde. Het ad-
jectief "klassiek" karakteriseert de natuurkunde van vóór 1900.

Deze uitdrukking is ontstaan als tegenstelling tegenover "quantum-
theoretisch". Ook een theorie, die na 1900 geboren is, kan klassiek
heten, als zij maa,r op de beginselen gebaseerd is, die ik in de aan-
vang van mijn artikel heb trachten te schetsen, en als zij daarbij
vermijdt het begrip "quantum" te hanteren. .
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De klassieke physica stelt zich geheel op het standpunt der causali-
teit: Indien eenmaal een bepaalde natuurkundige toestand bestaat,

. dan behoort daarbij noodgedwongen een gedetermineerde ont-
wikkeling, die de theorie ons in staat stelt te voorspellen. Deze samen-
hang is nergens scherper geformuleerd, dan in de bekende, vaak
geciteerde woorden van Laplace: "Een intelligentie, die op een ge-
geven ogenblik alle krachten zou kennen, die de natuur bezielen en
de toestand van al haar samenstellende delen en die tevens machtig
genoeg was om deze gegevens aan een mathematische analyse te
onderwerpen, zou in staat zijn in dezelfde formule de bewegingen
der grootste hemellichamen en die der lichtste atomen samen te
vatten; niets zou onzeker voor haar zijn en zowel de toekomst als
het verleden zou voor haar ogen tegenwoordig zijn". Dit zei Laplace
in 1814, toen men nog geheel op het standpunt van de werking op
een afstand stond. Maar op analoge wijze zou ook nog een physicus
in het begin van de 20ste eeuw zich hebben kunnen uiten, al zou hij
misschien iets minder enthousiast en iets meer sceptisch gestemd
geweest zijn. Van deze hypothetische physicus wordt dan veronder-
stelel, dat hij de hele ontwikkeling der natuurkunde inclusief de
relativiteitstheorie, maar exclusief de quantumtheorie in volle over-
tuiging heeft meegemaakt. Al hád sedert Newton de ontwikkeling
van het phy~isch wereldbeeld niet stilgestaan, deze physicus stond
toch nog geheel op het klassiek-causale standpunt. Zoals we in het
voorgaande hebben trachten te schetsen, is deze ontwikkeling een
groei van het concreet-voorstelbare naar het abstracte geweest.
De overgang van de Igde naar de 20ste eeuw wordt gekenmerkt
door een reeks van allerbelangrijkste physische ontdekkingen. Daar
zijn: Röntgenstralen, radioactiviteit, electrische structuur der ma-
terie en het lichtquantum. Deze ontdekkingen heeft men niet achte-
loos naast zich neergelegd, maar er is uitgehaald wat er in zat: Door
een geraffineerde experimenteertechniek is men in korte tijd zoveel
van de bouw van de atomen te weten gekomen, dat aan hun reëel
bestaan -niet meer te twijfelen viel. (Voordien waren er velen, die in
het hanteren van de begrippen atoom en molecuul slechts een werk-
hypothese voor de chemie hadden gezien, weliswaar een zeer vrucht-
bare hypothese, maar een, die slechts een overzichtelijk schema gaf,
zonder aan een werkelijkheid te beantwoorden). Verder had men
het electron als een der fundamentele bouwstenen van het atoom
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ontdekt. Alle electronen hebben dezelfde lading en massa. De massa
is slechts een gering onderdeel van die van het lichtste 'atoom.
De kroon werd op het werk gezet door Rutherford. Hij bewees dat
het atoom bestaat uit een positief geladen kern van zeer geringe
afmetingen, die de gehele massa van het atoom draagt, en waar
omheen de negatieve electronen zich bewegen als de planeten om
de zon. Het lichtste atoom, waterstof, heeft eén kern met de eenheid
van lading, waaromheen zich één electron beweegt; helium heeft
een tweemaal zo grote kernlading met twee electronen; lithium heeft
er drie en zo voort, totdat ten slotte uranium 92 electronen om zich
heeft.
Het atoommodel van Rutherford heeft de aantrekkelijkheid van
zijn grote eenvoud. Maar bij enig nadenken ziet men al gauw in, dat
het "les défauts de ses qualités" bezit: het is te eenvoudig. 11en kon
niet begrijpen, hoe men met behulp van dit atoommodel rekenschap
zou kunnen afleggen van alle eigenschappen, die bijv. het waterstof
bezit, neem bv. alleen maar het karakteristieke spectrum door wa-
terstof uitgezonden, als het electrisch geëxciteerd wordt, welk spec-
trum het van alle andere elementen onderscheidt. Men begreep
eigenlijk ook niet eens, hoe het komt, dat alle waterstofatomen pre-
cies dezelfde eigenschappen bezitten en hoe hun stabiliteit op de
basis van dit model 1S verklaren zou zijn.
Bohr wees er op dat dergelijke overwegingen bewijzen, dat de wet-
ten, die voor de macrokosmos gelden, in de wereld van het atoom
niet meer toegepast kunnen worden, maar door andere vervangen
dienen te worden. /
Het werd zijn programma deze wetten op te sporen. Reeds in zijn
eerste publicatie over het waterstofatoom (in 1913) deed hij de be-
slissende stap. Het grote succes dat de nieuwe theorie hàd, prikkelde
overal tot navolging en zo was de quantumtheorie van het atoom
ontstaan. In de quantumtheorie van Bohr werd de stabiliteit van het
atoom als axioma vooropgesteld. Op het voetspoor van zijn voor-
gangers Planck en Einstein nam Bohr verder aan, dat de emissie en
absorptie van straling discontinu geschiedt in de vorm van quanta
van eindige energie, en niet op continuë wijze, zoals de klassieke
theorie het verlangt. De grootste breuk met het verleden betekende
wel het vervangen van de strikte causaliteit door waarschijnlijkheids-
beschouwingen.
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Het is hier de plaats om nader in te gaan op het gebruik van waar-
schijnlijkheidsbeschouwingen in de natuurkunde. Voor het eerst
werden ze reeds in de Ige eeuw gebruikt in de kinetische gas-theorie.
De moleculen zijn zo verschrikkelijk klein, dat reeds in één cm3

lucht vele trillioenen ervan aanwezig zijn. Er valt niet aan te denken
voor zo'n groot aantal lichamen een exacte theorie op te bouwen.
Dit zou ook trouwens weinig zin hebben, omdat in de regel alleen
gemiddelde' waarden van belang zijn. Daarom heeft men zich te-
vreden gesteld met kansberekeningen. Men deed alsof de moleculen
aan een loterijspelletje deelnamen en rekende de kans uit, dat het
een of ander gebeurt; hiervoor bestaan eenvoudige mathematische
uitdrukkingen. Men hoopte dan maar, dat de uitkomst wel met de
ervaring zou kloppen, juist omdat er zoveel moleculen aan het kans-
spelletje deelnemen. Inderdaad bleek dit in hoge mate het geval te
ZIJn.
Minder aangenaam verrast was men, toen uit de theorie van Ruther-
ford en Soddy (I g03) bleek, dat de radioactieve desintegratie van in-
stabiele elementen geheel de wetten van het kansspel volgt. Of een
bepaald atoom op een gegeven moment zal desintegreren, blijkt
hoegenaamd niet van zijn voorgeschiedenis of zijn uitwendige om-
standigheden af te hangen. Het experiment wees evenwel duidelijk
op deze niet causaal te beschrijven samenhang, maar omdat er reeds
zoveel iIl;de radioactieve processen school, dat men niet begreep,
nam men de waarschijnlijkheidsbeschouwingen maar op de koop
toe.
Meer moeite had men met soortgelijke beschouwingen in de atoom-
theorie van Bohr. Wanneer een atoom in een bepaalde toestand ver-
keert, leert deze, dan kan men nog hoegenaamd niet zeggen wat het
volgende ogenblik gebeuren gaat. Als men de toestand van het
atoom ten volle kent, laat zich echter wel de kans aangeven, dat
het atoom zus of zo reageren zal. Het grote aantal atomen, dat bij
een macroskopisch proces een rol speelt, maakt, dat men wel kan
zeggen: Zoveel procent zal in de ene toestand overgaan, zoveel
procent in een tweede toestand enz. De eindtoestand van de hele
groep atomen is dus wel scherp vastgelegd. De causaliteitswet geldt
dus slechts dank zij het grote aantal. Voor"een individueel atoom
daarentegen zou de causaliteit geheel zoek geraakt zijn.
Men kan zich nog troosten met de gedachte, dat de theorie van Bohr
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nog geen afgesloten, consequente theorie was, maar zich nog van
elkaar tegensprekende beginselen bediende. Van haar tekortkomin-
gen zijn haar adepten, in de eerste plaats Bohr zelve, zich terdege
bewust geweest. Men had evenwel geen andere keuze, de klassi~e
theorie was in ieder geval ontoereikend. De quantumtheorie had
tenminste dit grote voordeel, dat zij ondanks deze tekortkomingen
op uitstekende wijze haar andere plicht vervulde, nl. leiding te
geven aan het experimenteel onderzoek. In korte tijd werd een schat
van experimentele gegevens over de atomen vergaderd.
Reeds in 1925 was de tijd aangebroken om een theorie te geven, die
deze naam ten volle verdient. Vele physici hebben aan haar eerste
grondslagen meegewerkt, ik wil in de eerste plaats de namen: de
Broglie, Heisenberg, Schrödinger en Dirac noemen. Deze theorie,
die meestal met de naam golfmechanica of quantummechanica aan-
geduid wordt, doet in schoonheid en mathematische zuiverheid niet
voor de klassieke mechanica en de klassieke electrodynamica onder.
Buitendien is zij in staat, hetgeen de laatste niet vermochten, de
eigenschappen der atomen te verklaren, evenals de quantumtheorie
van Bohr en zelfs beter dan deze. Maar de breuk met de klassieke
theorie wordt nog veel principiëler. Om de verschijnselen der licht-
uitbreiding in de ruimte te verklaren, moet men zich op het stand-
punt der golftheorie van het licht stellen. Wanneer men echter zijn
aandacht vestigt op de emissie en absorptie van straling door de
materie, dan blijkt deze altijd in de vorm van energiequanta van
zeer bepaalde grootte, alleen afhankelijk van de kleur van het licht,
te geschieden. Voor de wisselwerking van een lichtquantum met
een materieel deeltje blijkt de klassieke wet van behoud van energie
en die van behoud van impuls te gelden. Dit betekent dus in zeker
opzicht een herleving van de oude corpusculaire theorie van het
licht.
Wel verre van het dilemma golf-materieel deeltje voor het licht op te
lossen, geeft de golfmechanica er nog een tweede bij. Maar dit voert
nu juist tot een synthese van ongekende schoonheid. Ook de uit-
breiding van materie-deeltjes in de ruimte kan slechts met een golf-
uitbreiding vergeleken worden, de golflengte van de materie-golf
is omgekeerd evenredig met de snelheid van het deeltje. Aan de
andere kant: Als materiële deelties met elkaar of met lichtquanta
in wisselwerking treden, dan gelden daarvoor de klassieke wetten
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van behoud van energie en impuls, in waarheid attributen van de
mechanica van materie-deeltjes. Zo schijnt de menselijke geest om
zich een voorstelling van de physische werkelijkheid te vormen beel-
den van tweeërlei herkomst' te moeten gebruiken die elkaar in de
grond van de zaak uitsluiten. Zij blijken evenwel ieder voor zich even
noodzakelijk te zijn om bepaalde kanten van het physische probleem
te belichten. Dit is wat Bohr het beginsel der complementariteit
noemt. '
De mechanica van het atoom wordt in de nieuwe theorie op de vol-
gende wijze behandeld: Er wordt een vergelijking opgesteld van een
analoog karakter, als die welke geldt om de beweging van een tril-
lend membraam te karakteriseren. Heeft men het betreffende mathe-
matisch probleem opgelost; dan kent men de staande materie-golf,
die hier een rol speelt. Het quadraat van de amplitudo van deze
golf is een maat voor d,ewaarschijnlijkheid ter plaatse een electron
aan te treffen. V-Iezien hieruit, dat de kansrekening er niet achteraf
bijgesleept wordt, maar al van te voren in de theorie opgenomen is.

.Men zou zich af kunnen vragen: is dit nu wel het laatste woord?
Het is immers denkbaar, dat dit slechts een voorbijgaande phase
der theorie zou zijn en dat later zal blijken - als we nog veel meer
kennis verkregen hebben, dat ook hier de samenhang klassiek-
causaal beschreven dient te worden. In een grondige analyse van
processen met elementaire deeltjes heeft Bohr echter aangetoond,
dat dit niet het geval is. Wij kunnen bij een elementair proces niet
meer doen, alsof wij het zien gebeuren, zoals een toeschouwer een
toneelstuk ziet spelen zonder zelf enige invloed uit te oefenen. Als
we de begintoestand willen leren kennen, zullen we een waarneming
moeten doen en waarnemen betekent: invloed uitoefenen en volgens
de quantumwetten is deze beïnvloeding slechts met een zekere speel-
ruimte bekend. Als de begintoestand niet eens objectief vast te leggen
is, dan is zeker de afloop van het proces niet met zekerheid te voor-
spellen. En het heeft geen zin naar een theorie te speuren, die zou
presteren, wat met de natuur der dingen in strijd is..
Ik hoop niet, dat U de indruk gekregen heeft, dat de natuurkunde
het oude vertrouwde pad van de rationele' samenhang der dingen
verlaten neeft en een dwaaltocht door het land der irrationaliteit
begonnen is. Zo is het althans niet, dat de physici van de huidige
generatie het zelf aanvoelen. Het voortdurend contact, dat men
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door het experiment met de natuur onderhoudt, staat er borg voor,
dat wij ons niet in onvruchtbare, niet ter zake doende speculaties
zullen verliezen. Discussiesover de grondslagen van ons vak zien wij
eerder als een verrijking dan als een verarming en het lijkt niet on-
mogelijk, dat de natuurkunde ook hier voor de andere wetenschap-
pen de spits zal afbijten. Misschien zal later blijken, dat een begin-
sel als dat der complementariteit ook in andere wetenschappen een
rol zal spelen. Het staat niet aan mij dit te beoordelen.

IN KORT BESTEK

Ketterjacht
Met belangstelling hebben wij het artikel van de Amerikaanse
correspondent der N:R.C. "Ketterjacht in Amerika" (18. VIII,
p. 2) gelezen. Met belangstelling, maar-ook met teleurstelling:
Wij hebben ons namelijk afgevraagd of het wel veel zin heeft,
ketterjacht aan de andere kant van de aarde te signaleren en het-
zelfde verschijnsel in ons eigen land met stilzwijgen voorbij te gaan.
Van dag tot dag hebben wij uitgezien naar ,protesten over het ge-
beurde in de Amsterdamse Gemeenteraad van 28 Juli j.l. Wij
doelen op de niet-benoeming van dr J. Suys tot hoogleraar in de
wetenschap der politiek. Maar wij hebben zelfs niet gezien, dat
andere bladen althans het protest van prof. Donkersloot hebben
overgenomen, dat in "Het Parool" en het "Vrije Volk" heeft ge-
staan. Waren die protest~n er geweest, wij zouden ze de buitenlandse
gasten hebben kunnen tonen, die on~ op het Internationale Con-
gres voor Philosophie naar deze kwestie hebben gevraagd en er de
roep van de oude liberale traditie van Nederland althans gedeelte-
lijk mee hebben kunnen redden. Immers deze kwestie lijkt be-
angstigend veel op het in dat artikel gewraakte euvel.
Dr Suys,wij mogen er hier nog eens aan herinneren, want men ver-
geet zo gauw wat men niet wil onthouden, was de met algemene
stemmen als no I voorgedragen candi~aat der faculteit. En dat niet
alleen, maar ook rector en assessoren en ook curatoren hadden zich
met deze voordracht verenigd. En de Raad benoemde dr Suys niet,
uitdrukkelijk omdat hij communistische neigingen zou hebben.
Hier treedt de ketterjacht op, die grofweg met verdachtmaking
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werkt. Want dl' Suys is géen communist, ook niet half, ook niet voor
één kwart en evenmin kwasi. De faculteit had zich bovendien in
dit geval de moeite gegeven, dat met de stukken te bewijzen. Het
mocht niet baten. Die stukken zijn terzijde gelegd. Men hoort nu
wel zeggen dat de fractie van de P.v.d.A., die voornamelijk ver-
antwoordelijk is voor deze ketterjacht, berouw van haar houding
begint te krijgen, maar daarmee is hclaas niets goed gemaakt. Het
feit blijft, dat een der meest begaafde geleerden van Nederland
volgens de "Amerikaanse" methode verhinderd is, om vruchtbaar
werkzaam te zijn, op het enige niveau dat bij zijn formaat past,
(mogelijkerwijs zelfs in een werkkring in het algemeen), alleen
omdat hij, die oude liberale traditie van Nederland getrouw, weigert
bang te zijn voor spoken.

De wereldraad der kerken
Op het ,Wereldcongres der kerken te Amsterdam waren ongeveer
150 christelijke kerken vertegenwoordigd. De gevormde wereld-
raad demonstreerde niet de christelijke eenheid. Want Rome ontbrak
en de Russische kerk was er niet, de Nederlandse Gereformeerden
bleven afzijdig en bovendien had het confessionele karakter de
vrijzinnigheid buitengesloten.
Het Christendom heeft om met Burckhardt te spreken zijn 'gross-
artige Stadien hinter sich'; de kerken vertegenwoordigen thans
geestelijke (en ook wel politieke) strevingen onder vele andere.
Wij kunnen het toejuichen dat zij zich meer dan voorheen bemoeien
met de tijdsproblemen en de sociale kwestie, maar moeten dan niet
nalaten ook de kritische stem te beluisteren van Karl Barth, die
geen vertrouwen heeft in wat hij noemt een kerkelijk Marshall-plan;
dat Rome en Moskou niet meedoen, is voor hem een teken Gods.
Hij heeft niet het vertrouwen dat de kerken stellen in de veelheid
der nominale Christenen. "God heeft ons niet geroepen om zijn
advocaten, ingenieurs, managers, statistici en beheerders te zijn."
Daarentegen verwondert het hem, dat de studies der Assemblée
met geen woord reppen over de moeilijkheden die het Nieuwe Tes-
tament zeer concreet stclt: eigendom, geld, rente, God en de Mam-
mon. Wij zullen dan ook niet te veel moeten verwachten van een
stevig positie-nemen van de kerk in enigszins radicale zin. Barths

/
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rede was, wat in het N. T. heet een skandal<:lll,een aanstoot, wat
b.v. niet het geval was met de rede van de dubieuze Duitse Nie-
möller, die zo'n bijval vond bij de jeugd.
\,yaarom wij, als niet-meer-Christen volgens het kenmerk van de
kerk, de rede van Barth, waarin hij het windei der hoge kerkelijke
verwachtingen christelijk doorprikt, toch niçt bijvallen, wanneer
hij het Christendom-in-de-wereld aan- en afvalt?
Omdat en inzover het Christendom voor ons nog iets anders is dan
een kerkelijk geloof, omdat het Christendom een cultuurfactor van
de eerste orde is geworden, omdat onze westerse beschaving er mede
uitis voortgekomen, omdat wij als humanisten ons beschouwen als
behoeders van een erfenis, waarvan het Christendom in zijn uit-
gebreidste betekenis een erflater is. Het Christendom als geloof is
voor ons niet langer aanvaardbaar; wat het aan cultuurwaarden
heeft voortgebracht, daarvan zijn waarlijk de orthodoxe gelovigen
niet de enige schatbewaarders - als zij het al nog zijn.

KLASSIEK VERBOND EN MODERNE POPPENKAST

Een argeloze deelnemer aan het tweede Lustrum van het Ned.
Klassiek Verbond, te Amsterdam op 28 Augustus j.l. gehouden, die,
over tijd, aan het slot van de poppenkast vertoning, die dit jubileum
luister bijzette, binnenkwam, moest zich wel verbaasd'de ogen
uitwrijven en menen een verkeerde deur te zijn binnen gestapt.
Het was vooral het slotnummer van deze poppenkast dat hem zich
in een vergadering van, Rijkseenheid deed wanen, want ach, het
voorafgaande tafereeltje - een persiflage op de Sovjet-Unie - kan
tegenwoordig - of is het al geworden: moet? - in elke zich respec-
terende bijeenkomst vertoond worden, immers van de P.v.d.A.
af tot in het Humanistisch Verbond toe, menen velen heden ten
dage hun vaderlands-democratische plicht niet beter te kunnen
doen dan door te zweren bij de baard van Kravchenko.
Hoewel het desondanks die argeloze bezoeker niet duidelijk was
wat Stalin en de persvrijheid te maken had met een lustrum van
het Klassiek Verbond, dat zich toch slechts ten doel stelt de elite te
verenigen, die in zijn jeugd een klassieke opleiding genoot, - dat
deze elite nu niet bij voorkeur politiek radicaal of zelfs maar pro-
gressief zou zijn, is misschien voor een niet te argeloos toeschouwer
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wel begrijpelijk - was zijn ergernis, ware het hierbij gebleven, wel
weer gaan liggen. Maar zij groeide aan tot verontwaardiging, bij de
slot-apotheose, waar onder luid gelach en bijval van het talrijke
publiek een loyale "inlander" - in zoo'n gezelschap past het woord
Indonesiër niet-in gebroken Nederlands zijn en blijkbaar ook der
lustrumgasten verbazing tot uitdrukking bracht, dat "oom Bevin"
ons verhinderde op te treden tegen de extremistische Zeeslang,
terwijl toen het dier in Malákka opdook, hij zelf subiet het monster
te lijf ging.
Dit was het illustere einde van de feestmiddag, daarna gipg men
dineren. Bij de officiële tafelreden geen woord van critiek, integen-
deel de poppenkast uitvoering werd als "uit den hemel gevallen"
gekenschetst.
Moge het Klassiek Verbond zich echter voor een dergelijk Palladium
hoeden, daar anders zijn cultuur, waar het zo prat op gaat, te ver
van zijn klassieken af- en zijn poppenkast te nabij komt.
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ANNIEROMEIN-VERSCHOOR,Vaderland in de Verte, Em. Querido N.V. 1948'
\'\Tel beschouwd was de poging, door Annie Romein ondernomen:

een roman over Hugo de Groot te schrijven, een waagstuk. De histo-
rische roman toch, bont (schoon onvergelijkelijk) bij Flaubert, druk bij
Dumas, delikaat-dogmatisch bij Bosboom-Toussaint, oppervlakkig bij
Marjorie Bowen, verlangt ook deze eigenschappen, beter geharmoni-
seerd, èn spanning, èn avontuur.
Met dit beginsel moest de schrijfster breken. Zij moest' dat doen,

omdat De Groot, levend in een politiek en vooral geestelijk bewogen
land en ook in zulk een tijd, ondanks Loevesteyn èn ballingschap een
voor onze eeuw toch eerder vrij stil leven leidde; zij moest het doen,
juist omdat zij voor onze eeuw schreef, dus de Hollandse zeventiende
eeuw klaar in het licht moest stellen, ook voor niet-historisch denkenden,
tot groter glorie van ons verleden. Dit is haar, in uitvoerige omraming,
waarbij wij stellig niet van wijdlopig zouden willen spreken, gelukt,
omdat zij àlle aspekten van De Groot's existentie getoond heeft: zijn
vroegrijpe geest, die al vrij gauw niet verder kon uitbotten; zijn beleve-
nissen, die hem 'wiser and sadder' maakten, doch niet waarlijk verande-
den; de intellektuele, sterk met religie vergroeide, konflikten op de
achtergrond daarvan - en zijn ontroerend familieleven.
Annie Romein heeft deze gageure kunnen volbrengen, omdat zij de

historie kent, ze weet uit te leggen zonder ook maar ooit te schoolmees-
teren; omdat zij de historie voelt, zoals zij haar landschappen, haar
interieurs, haar stillevens, haar karakters massaal en persoonlijk voelt -
en omdat zij Nederlands, graag zou ik zeggen: Hollands, schrijft, denkt,
is tot in haar diepste vezels. Ik heb dit boek vèr buiten onze grenzen
gelezen - misschien (maar ik ben cr niet zeker van) treft mij daarom deze
trek zozeer. En de foto van de omslag behoeft er de lezer niet eens op
voor te bereiden ...
En dan: dit gezin De Groot is 'op het doek getekend' met een grote

teerheid, met weergaloze gevoeligheid, een sentiment, dat nimmer
sentimentaliteit wordt. Over dat woord: teerheid heb ik even moeten
nadenken. Maar ik laat het staan, zoals ik het schreef. Er zijn enkele
opmerkingen, die in de huiselijke kring vallen, die ik wat direkt vond,
zoals ze het in de Victoriaanse tijd zouden genoemd hebben: onge-
geneerd. Maar dit is toch wel schijn: onze voorouders maakten van hun
hart geen moordkuil, ze noemden de dingen bij de naam en kruiden ze
dan met een kwinkslag of een zèt, die ze raak vonden en die het wàs.
Ik geloof, dat de jongste tijd deze zin voor het plastische woord weer
heeft doen herleven. Dit is in één boekdeel samengevat, wat ons ver-
leden in elk opzicht het flinkst, het sterkst, het reinst, het schoonst heeft.
Zo kan de roman het 'romaneske' ontberen en één brok waarheid zijn,
vertolkt met uitzonderlijke begaafdheid. U. HUBERNOODT
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baan met een reportage over een reis naar de U.S.S.R.: stof op het
KremI. Verzen: de verzamelbundel Zeven reizenboek; Toneel: De Chara-
de van Advent, De liefde is een schepping van vergoding. Romans:
Zes Domino's voor Vrouwen, De trap van steen en wolken, De man
die zijn haar kort liet knippen. In 1947 werd hem de Driejaarlijkse
Staatsprijs voor Toneellitteratuur toegekend.

DR D. COSTEH,geb. 1889

Studeerde natuurkunde te Leiden, Luud(Zwedell) en Kopenhagen. Is
thans hoogleraar in de natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te
Groningen. Publiceerde "Over Höntgenspcctroscopic" en geschriften op
andcrc gebiedcn der natuurkunde.



Zo juist verscheen:
Prof. Dr \V. BANNING

HEDENDAAGSE SOCIALE BEWEGINGEN
Derde, geheel herziene druk. 274 blz. f 7.90 geb.

De schrijver gaat bij zijn beschouwingen uit van de overtuiging, dat de
sociale bewegingen berusten op de verschillende opvattingen van het
wezen van de mens. Hij geeft een analyse van de eigen tijd, maar doet
tevens een beroep op ieders verantwoordelijkheidsbesef, om tot een per-
soonlijk verantwoorde bepaling van eigen standpunt te komen.
Inhoud: Liberalisme en moderne Democratie - Het Rooms-Katholicisme -
Het Calvinisme - Het Socialisme - Periode tussen de wereldoorlogen -
Het Communisme - De hedendaagse posities.

* **
Boeken van blijvend belang:

ED. VANCLEEFF, Sociaal-economische Ordening. Met een voorwoord
van Prof. Dr J. Tinbergen. Tweede druk. Geb. f 12.50

ANTHONIEDONKER,De Einder. Verzamelde gedichten. Geb. f 6.90

ANTHONIEDONKER, Karaktertrekken der Vaderlandse ~etterkunde.
Geillustreerd, Tweede druk. Geb. f 9.40

Dr J. C. A. FETTER, De Russen en hun Kerk. Geillustreerd. Geb. f 7.95

Dr J. H. VANDERHoop, Geestelijke Vrijheid. Een psychologische studie
over de crisis der ~'esterse cultuur. Drie delen.
Bij intekening Geb. f 22.50

Dr J. H. VANDER Hoop, Nieuwe Richtingen in de Zielkunde.
Derde 'druk. Geb. f 7.90

C. G.. JUNG, De Catastrophe. Geb. f 3.90

Geb. f 3.75

Dr B. D. KmsTENsEN e.a., Antieke en moderne kosmologie Geb. f 4.15

Prof. Dr H. J. Pos, Filosofie der Wetenschappen.
Derde vermeerderde druk.

Dr C. J. SCHUURlIIAN,Er was eens ... ". en er is nog.
Inleiding tot de sprookjeswereld.

RUDOLFVaN TOBEL, Casals. Met 23 foto's.

S. VESTDIJK, De Toekomst der Religie.

CORNELIS\VINKLER,Herinneringen. Geillustreerd.

Geb. f 7.90

Geb. f 5.50

Geb. f 8.90

Geb. f 5.75

Al deze boeken zijn in de boekhandel verkrijbaar

VAN LOGHUM SLATERUS' UITGEVERSMAATSCHAPPIJ N.V.
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