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DE HEILIGE PLAATS 1)
door

ARTHuR VAN SCHENDEL

Challal ben Lalh was een zeer vroom, maar ook een zeer arm
man. Zoowel de armoede als de vroomheid beschouwde hij als
het hem door het lot toegemeten deel en hoewel een ander zich
misschien op het een beroemd zou hebben, over het ander beklaagd,
droeg Challal beide deelen met gelijke deemoedige waardigheid.
Het 19t had hem indertijd ook een vrouw gezonden, die even
vlijtig en hard als hij te werken kreeg. Dat was moeilijk werk met
het dragen van zware lasten, balen en pakken, van de stad naar
het land, van het land naar de stad, over scherpe steenen, onder
de heete zon, voor gering loqn. Challal was altijd zoo verstandig
van iedere drie penningen, die hij ontving, er één in het zakje
onder zijn hemd te bewaren. Wanneer de vrouw soms vroeg of het
niet beter zou zijn iets meer voor het brood uit te geven, ant-
woordde hij:
Beter heden matig dan morgen gebrekkig. Eens komt de tijd dat de
lasten te zwaar worden, daarom bid ik iederen dag den Geprezene
dat hij ons dan een ezel moge zenden om onshet werk te verlichten.
De tijd kwam inderdaad, al na nauwelijks veertig jaren, dat de
handen der vrouw te zwak werden om de balen van den grond
te tillen, zoodat Challal haar daarbij helpen moest. En aangezien
haar handen allengs ook te zwak werden om de lasten, welke hij
haar op de schouders had gelegd, daar vast te houden, moest hij
ze binden. Maar haar verzwakking vorderde met de dagen. Ook
haar beenen werden te mager om, beladen als zij was, den man
bij te houden over de steenen, de uren lang. Het kan zijn dat
Challal haar meer brood had behooren te geven, het kan zijn dat
zij vroeger dan hij verouderde. Hij zag den tijd naderen dat zij
haar deel van het werk niet meer zou kunnen dragen en aan
het einde van iedere dagtaak, voor hij zich aan haar zijde te
ruste legde, bad hij den Geprezene hem in den nood te gedenken,
opdat er genoeg brood voor de vrouw zoowel als voor hem zou
zijn. Het lot maande hem aan de penningen, dat hij ze "telde. Hij
vond dat de zak zeer zwaar was gewo~den en het tellen kostte
1) Uit een bij den uitgever J. M. Meulenhoff te verschijnen bundel verhalen.
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hem een deel van den dag. Zie, zeide hij, de Geprezene heeft ons
verhoord en rijk gemaakt boven de verdienste. Toen ging hij naar
de marktplaats en zocht onder de ezels. Hoewel hij een groot
aantal penningen bezat keerde iedere verkooper zich van hem af
wanneer hij ze aanbood en daar Challal geen koopman was,
maar een vroom man, begreep hij niet waarom men meer pen-
ningen verlangde dan hij bezàt.
Het lot echter was hem ditmaal buitengewoon gunstig gezind.
Er stond daar op de markt een man die zich ergerde aan zijn ezel
omdat het beest, hoezeer het ook geslagen werd, zich geen duim-
breed van zijn plaats bewegen wilde. Het was maar een. klein
ezeltje, reeds oud van jaren, met pooten zoo dun dat men zich
verbaasde hoe het er op kon staan, vooral omdat het hoofd veel
te groot scheen te zijn. Maar Challal bewonderde het wegens zijn
fraaie blankheid en door zijn tanden liet hij uit bewondering een
gesis'hooren dat klonk als de naam Hassan. En zie, terstond kwam
de ezel naar hem toe en legde het hoofd op Challals schouder.
Toen Challal ben Lalh zijn zak met penningen aanbood greep
de eigenaar toe en hij zegende hem met den koop. En de ezel
volgde zijn nieuwen meester vlug en vroolijk.
Het was vreemd dat Challal terstond een zoo groote genegenheid
ópvatte voor zijn beest, dat hij met zijn liefkoozend gesis Hassan
bleef noemen, terwijl het beest wederkeerig hem aanhing als een
vader. Telkens wanneer Challal hem aanraakte, aan den hals of
aan den rug, werd zijn hart warm, hetgeen hem verwonderde, (
want dit gevoel had hij nooit gehad bij de aanraking van de
vrouw. Toen hij met Hassan voor de tent kwam riep hij en zeide
tot de vrouw: De Geprezene heeft ons het geluk gezonden. Gij
zijt mij dierbaar, vrouw, als op den dag dat ik u aanschouwde,
maar ik zweer u dat gij voortaan mijn hart met Hassan moet
deelen. Niet alleen de vrouw, ook de ezel verstond zijn woorden,
want hij legde zijn hoofd op Challals schouder en zijn oogen, die
hij uit onverschilligheid voor de wereld altijd nedergeslagen hield,
opende hij wijd. De vrouw antwoordde slechts: Het zij zoo.
En nog dien dag bemerkte zij dat zij den ezel dankbaarheid ver-
schuldigd was. Challal moest vele pakken vervoeren naar het land,
maar inplaats ze op de vrouw te laden zeide hij dat zij rusten kon
en hij bond ze op den rug van Hassan, de andere droeg hij zelf.
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Zij dankte Ghallal en Hassan beiden, zij zegende ze toen ZIJ ze
weg zag gaan.
De ezel liep zoo vlug dat ook Ghallal weder de jeugd in de beenen
voelde. En de hitte van de zon op zijn hoofd deerde hem niet, noch
de hardheid van de steen~n aan zijn voeten, het werd een vroolijke
tocht die slechts drie dagen duurde, met aangename woorden tot
den ezel gesproken, afgewisseldmet dank en lofvoor den Geprezene.
En toen de vrouw gerust had nam ook zij weder de lasten op en
volgde man en ezel op de tochten. Maar zij had haar taak vol-
bracht, het lot had haar dag beschikt voor de laatste rust. Aan
den rand van de steenen vlakte bleef zij staan en sprak: Hier lig
ik. En zij stierf. En Ghallal viel voor haar ter aarde, zeggende:
Veertig jaren hebt gij gediend en het loon hebt gij hier gederfd.
Maar ik bid en geloof dat het in den hemel wacht. Daarna zamelde
hij steenen, die hij opstapelde tot een teeken voor haar graf.
Voortaan h£1.dGhallal op de lange reizen geen ander om toe te
spreken dan den ezel. Hij deed dit gaarne, misschien omdat wegens
den ouderdom zijn hart voller was dan voorheen, misschien omdat
hij tot Hassan meer te zeggen had dan eertijds tot de vrouw. De
ezel spitste de ooren en hoorde hem, hij knikte regelmatig het
hoofd onder het gaan en liep zoo vlug dat hij soms stil moest
staan opdat zijn meester hem kon inhalen. Gij zijt een eerlijke
ezel, groot van hart, zeide Ghallal dan, hem over den hals strijkend,
niet minder dan menig mensch in de vervulling van de taak u
door het lot gezonden.
Eerlijk en trouw werkte de ezel inderdaad, maar niet beter dan
zijn meester. Beiden waren zij oud, beiden stonden zij bij den
dageraad vrl=!olijkvan hun leger op en namen de zware lasten,
die hun te dragen gegeven werden, zwoegend in hitte en stof, en
hun loon was niet meer dan juist genoeg voor den dag. Het scheen
zelfs dat hun lust aan het werk toenam met de jaren, terwijl hun
behoefte aan loon verminderde, want het werden steeds langer
tochten die zij maakten, ofschoon de penningen, voor het werk
betaald, gelijk in aantal bleven. En altijd wanneer zij langs den
steenhoop kwamen, waar Ghallal ben Lalh de vrouw begraven
had, hielden zij stil, de man om te bidden en den Geprezene te
danken, de ezel om te rusten. Dan, nadat Ghallal de handen naar
den hemel had geheven, streek hij Hassan over het hoofd, zeggend:
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Mijn edele helper, na den Geprezene dank ik u. Wij, Challal en
Hassan, zullen de lasten dragen zoolang ,het lot het wil. .
Meer dan tachtig jaren oud was Challal en Hassan, gerekend
naar den tijd den ezelen geschonken, was even oud. Voor beiden
moest het einde nabij zijn. Hoeveel lasten er ook te dragen gegeven
worden, eenmaal komt de dag dat een ander ze moet opnemen ..
Challal had nooit geklaagd, evenmin als de vrouw voorheen. Hij
had slechts gedankt voor hetgeen het lot hem had toegedeeld. Nu
kwam zijn dag van klagen.
Toen zij weder aan den steenhoop kwamen, op het uur dat de zon
daalde en de einder van de vlakte rood werd, was het de ezel,
niet ChalIal, die zich het eerst moest nederstrekken. Challal sprak
hem nog toe en Hassan verstond hem nog. :Maar eer de zon in
haar gloed van sluiers verdwenen was, was Challal alleen op de
aarde. Eerst legde hij het hoofd op den grond om den Geprezene
te danken voor hetgeen beschikt was. Dan hief hij de handen,
scheurde zijn kleed en klaagde met al zijn stem, want ook klagen
mag de mensch wanneer de smart hem overvalt. Een -nacht en
weder een dag lag hij uitgestrekt in zijn geween.
Toen verhief hij zich, ging en zocht steenen op de vlakt!', die hij
tezamen droeg tot een graf voor zijn ezel, terzijde van den steen-
hoop der vrouw . Vele steenen waren noodig, zoodat hij zoovele
dagen zamelen moest dat zijn mondvoorraad begon te ontbreken.
Toen bad hij den Geprezene hem ook in dezen nood bij te staan.
En zie, terwijl hij daar lag tusschen de twee steenhoopen in gebed,
kwam er een man gereden op een kameel, een barmhartig en
vroom man, die klacht en gebed van Challal ben Lalh hoorende,
afsteeg, hem brood en penning gaf en tezamen met hem bad.
Toen Challal verzadigd was hielp die man hem steenen te zamelen
voor de gra~teden.
En na drie dagen kreeg Challal weder gebrek aan spijs en thans
kwamen er twee mannen gereden op kameelen aan die plaats.
Ook zij ontfermden zich, geroerd door Challals vrome klacht, ook
zij boden hem brood en penning en hielpen hem steenen op te
hoopen. Daar zij vernuftige lieden waren uit de stad gaven zij
hem raad, hoe hij eerst een muur moest bouwen om zijn dierbare
plek te beschermen voor het nachtgedierte, hoe hij daarna zijn dier-
bare grafsteden behoorde te bouwen volgens zekere fraaie regelen
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en orde. Ziende dat hij een zeer waardig man was bleven zij eenige
dagen om hem bij het werk te helpen en toen zij vertrokken
aanschouwde Challal reeds de grondvesten van een monument.
Toen ontwaakte in hem de zin voort te gaan met de verfraaiing
en hij reinigde de steenen van het zand tot de zon ze zoo wit
als marmer maakte. Zeer vele dagen was hij bezig. Maar toen er
op een dag een karavaan vàn kooplieden langs kwam vonden zij
hier tot hun verbazing een plek die zonder twijfel heilig moest
zijn, want de steenen blonken tegen den klaren hemel en binnen
de omheining zagen zij Challal met den witten baard biddend op
de aarde uitgestrekt, die op hun gaven van penningen geen acht
sloeg, zoozeer was hij verdiept in zijn vroomheid. Vol ontzag bogen
zij zich achter hem neder en volgden hem in de gebeden. Daarna
verzochten zij hem hun met zijn wensch een gunst te bewijzen en
Challal vroeg alleen dat zij steenen voor hem zamelen zoudèn om
zijn vereerde grafsteden te verfraaien. De steenen verrezen tot
muren van meer dan manshoogte en de grafsteden van de vrouw
en van Hassan daarbinnen werden ontzagwekkende gewrochten.
Vele jaren leefde Challal ben Lalh op deze plaats, zelden eenzaam,
want rondom zijn muren hadden andere vrome lieden hun tenten
opgeslagen om zijn voorbeeld te volgen in gebed en lof tot den
Geprezene. Onder de mannen der karavanen waren ambachts-
lieden die de grafsteden versierden met witte kalk, waarop zij
heilige spreuken en figuren griften. Anderen droegen tegels aan
uit de stad, witte en groene, voor de belegging van de vloeren
en daar dit werk veel tijd vereischte bouwden ook zij hun tenten
rondom en sloegen er waterputten. De plaats werd heinde en ver
bekend als de plaats van den heiligen Hassan en van de heilige
zonder naam. Toen Challal ben Lalh tot zijn vaderen ging be-
stond hier reeds een hoog vereerde stad. Deze stad werd een oord
voor bedevaart.
En hoewel heden ten dage zelfs de geleerdste man weinig kan
vertellen van de wederwaardigheden van Hassan en de andere
heilige, kan men zeker zijn dat zij beide schepselen waren, groot
in nederigheid en in de eerlijke vervulling van de taak die het lot
den schepselen geeft.

(Nadr. verb. Auteursr. voorbeh.)



INTELLECT EN TEMPERAMENT
BIJ ARTHUR VAN SCHENDEL

door

H. VAN WIERINGEN

Van de neo-romantische prozaschrijvers, die tussen 1860 en 1875
geboren werden, zijn Arthur van Schendel, de bezetene van de.
dwanggedachte der praedestinatie en Aart van der Leeuw, de
dichter van het bevrijdende geluksmoment, ongetwijfeld de be-
langrijksten geweest. Naast hen moet men Ary Prins en Adriaan
van Gordt beschouwen als onvoItekende figuren.

,Als "levensafkerig" romanticus tekende de figuur van Van Schendel
zich scherp af tegen de naturalistische stroming in de literatuur,
die zich vooral in de beginperiode van zijn schrijverschap sterk
deed gelden. Men behoeft zich maar het werk te herinneren van
auteurs als Augusta de Wit, Scharten en Antink, Ina Boudier,
Annie Salomons en Top Naeff om onmiddellijk het contrast te
zièn. Het levensaanvaardende naturalisme, hoewel ook van een
zekere passiviteit t. a. v. het leven niet vrij, "doorvorste" het
heden, de gewone dagelijkse levenspractijk. Dejonge Van Schendel
daarentegen kiest, markant voor zijn behoefte 'aan "afstand", een
verléden werkelijkheid als exploratiegebied, het leven ten tijde
der italiaanse vroeg-renaissance. Leidend beginsel bij deze ont-
dekkingstocht naar het essentiële, zinvolle en aanvaardbare is de
idee, van een ridderlijke vroomheid, die hij aan alles in dat histo-'
rische tijdvak ten grondslag ziet liggen.
Maar ook in eigen kring onderscheidt Van Schend el zich. Zijn
romantiek is van de aanvang af anders ingesteld dan die van zijn
neo-romantische "generatie"-genoten. Het romantisme van Van
der Leeuw, zowel als dat van de andere genoemden, is naturalistisch
besmet. Voor dezen ligt de aanvaardbare zin van het verlangen
in het bereikbare: het essentieel bevonden goede en schone in
natuur en wereld. Deze zakelijk mogelijke vervulling geeft er de
grens van aan. Van een onvervulbaar verlangen naar het absolute
in wertheriaanse betekenis is bij hen geen sprake. Bij Van SchendcI's
dieper wortelende romantiek is dit wel het geval. Bij hem speelt
het noodlot door alle dingen des levens heen, wat aan het verlangen
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voor een deel zijn logische zin en zijn "eindigheid" ontneemt en
het tot een onverklaarbare "on" -eindige, ongeneeslijke ziekte
maakt. De tweede periode van zijn schrijverschap in 't bijzonder
is doortrokken van de gedachte aan een allesbeheersende fataliteit,
waardoor het verklaarbaar wordt, gegeven het dan gehéél zinloos
geworden verlangen, dat hij in zijn derde periode dit verlangen
gaat trachten te vergeten en uit te roeien. De sterk destructieve
geest die dan in zijn werk valt waar te nemen is hier een uiting van.
Wat deze fataliteitsgedachte betreft, die in de eerste romantische
periode reeds door zijn werk en door de droom heenspeelt, kan
men zich afvragen: werd Vàn Schendel levenslang geobsedeerd
door de zich aan hem opdringende ervaring van een onontkomelijk
noodlot of moet men overhellen. naar de mening, dat hij zich,
bij wijze van rationalisatie, levenslang van de fataliteitsgedachte
bediend heeft, om op deze wijze aan een meer serieus in het actuele
leven ingrijpende beantwoording van de grote hem beheersende
levensvragen te ontkomen? Welke mogelijkheid men kiest hangt
af van het standpunt waarop men zich stelt. Van uit een indivi-
dualistische gezichtshoek bezien, zal men tot het eerste moeten
besluiten, van een' "bovenpersoonlijk" standpunt bezien moet
men de tweede "oplossing" als juist aannemen. Meer neutraal
zou men Wellicht kunnen beweren, dat het de onbevredigbare, of
in ieder geval zijn leven lang onbevredigde, levenshonger moet
zijn geweest, die hem er toe bracht achter de "werkelijke waarden"
der naturalisten een dieper en dreigender realiteit te ontdekken
(een realiteit die hem onweerstaanbaar aantrok, omdat zij hem
het leven tot een meer voelbaar dynamisch gebeuren maakte, maar
die hem in haar onmeedogendheid aan de andere kant toch weer
afstootte ook): een alle redelijke en rustig aanvaardbare wetten
van oorzaak en gevolg doorkruisend noodlot.
In wezen is hier natuurlijk slechts sprake van accentverschillen,
niet zozeer veroorzaakt door meerdere of mindere zelfbewustheid,
als wel door het zich scherper of minder scherp, consequent,
intelligent en logisch stellen ~an het probleem. Wie uit het leven,
steeds meer uitsluitend, niet anders dan een allesbeheersend
noodlot weet te ontwarren, is van objectief toeschouwersstandpunt
bezien, het slachtoffer van een naar bepaalde zijde verlamde
intelligentie. Eveneens hij, die de duurzame innerlijke onbevre-

,
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digdheid steeds sterker gaat "aanzien voor" een alleen de uiterlijke
wereld aanklevende noodlottige onvolkomenheid. Natuurlijk dient
men helder te beseffen, dat een op dit punt niet ten volle "uit-
gekristalliseerde" intelligentie de weg open houdt om zich met
des te groter gemak over te geven aan een rijke fantasie, zoals
dit Van Schendel, met uitzondering van zijn tweede, tragische
periode, altijd mogelijk is geweest. In zekere zin is een dergelijke
intelligentie daartoe zelfs als voorwaarde te beschouwen.
Van Schendel's "italiaanse" periode valt tussen 1896, het jaar
van de verschijning van "Drogon", en I930. Gedurende dit tijdvak
zien wij hem in zelfverkozen alleenzijn, splendid isolation, maar
één weg, één mogelijkheid aangeven om aan de druk van het
alles-beheersende noodlot te ontkomen: de wereldverzaking in de
schone romantische droom. "Waarom zou men nemen als het
aanschouwen genoeg is? waarom begeeren als men, in aandacht,
rust en vreugde ontvangt?", schrijft Van Schendcl in zijn,inleiding
tot Roland Holst's "Overpeinzingen van een bramenzoeker". Een
kenmerkende uitspraak voor zijn literaire voorkeurshouding. Maar
de droom maakt de werking van het noodlot niet krachteloos,
een neutralisatie-proces is het niet. In "Drogon" manifesteert
zich dat noodlot als de aardse, aan de droom tegengestelde be-
geerte en deze begeerte is het, die de hoofdpersoon ten verderve
voert. Pas j aren later, in "De berg van droomen" , dringt in Van
Schendel's werk het besef door, dat het verlangen onvervulbaar
is, eensdeels, maar dit komt minder duidelijk naar voren, omdat
het te hoog gespannen is, andersdeels door de onvolkomenheid
der wereldse verhoudingen. Hier klinkt voor het eerst duidelijk, wat
reeds over de beide "Zwervers" heenligt als een wazige stemming:
de weemoed om de nooit ten volle vervulde, nimmer durende
droom. Een weemoed die tenslotte uitlopen zou in de ontgoochelde
miskenning van de vrijwording door de droom, welke miskenning
op haar beurt oorzaak werd van des schrijvers overgang naar het
naturalisme in 1930.
Deze overgang had een verrassend karakter. Met één slag zijn
in "Het fregatschip Johanna Maria" sfeer en accent veranderd.
De schrijver keert zich af van de schone italiaanse droom als
romans tof en ontwaakt tot de hollandse werkelijkheid, een ver-
léden werkelijkheid nog weliswaar, maar een van meer historisch-



B IJ ART H U R V A N SC HEN DEL 745

controleerbaar werkelijkheidsgehalte en dus: minder geschikt om
er naar willekeur zijn romantische dromen op te projecteren. De
wendingrijke gedragen, soms wel eens wat rhetorisch aandoende
taal wordt prijsgegeven voor de korte, zakelijke, sobere, een enkele
maal zelfs minder "in het gehoor" liggende notitie van de meest
. gewone dagelijksheden. De hollandse periode, die met dit boek
inzet en een meesterlijk toppunt beleeft in het prachtige "Een
hollands drama", biedt het schouwspel van een stormloop op de
werkelijkheid, zonder enige beschouwelijkheid, typerend egocen-
trisch, met als resultaat een à tort et à travers in alles de fataliteit
ontdekken. (Hierbij "past" een individualiteit, die zich niet door-
breken liet, door innerlijke weerstanden niet in staat .was aan een
gemeenschap of aan geestelijk verkeer met anderen deel te nemen
(behalve dan op de autonome wijze die hem de roman bood),
een individualiteit, die de uitzonderingspositie wilde en misschien
zelfs cultiveerde). Ik noemde de sfeerverandering van 1930 een
overgang naar het naturalisme. Hiermee is eigenlijk teveel gezegd.
De werken van de hollandse periode zijn niet romantisch meer
te noemen, maar als naturalistisch zijn ze alleen nog maar informeel
opzicht te beschouwen. Geanalyseerd: het persoonlijk verlangen
gezien tegen 't fond van het noodlot is zinloos. Het gevoel is een
leidraad, die tegen de klippen van het noodlot opvoert. Dit past
niet meer in de romantiek, die in reactie op de ratio als prae-
ponderabele factor in de kunst, het gevoel in 't bijzonder als
openbaring der "waarachtige waarheid" aanvaardde. In het
naturalisme past dit "doorwoekeren" der noodlotsgedachte even-
min: de werkelijkheid omvat weliswaar nog steeds het goede en
het schone, ontkend worden deze begrippen niet, maar ze worden
gecastreerd en zinloos gemaakt, omdat zij niet meer als een essentie
worden ervaren, doch van een genadeloos toeval afhankelijk ge-
steld. Kortom: het "stijl- en sjeerverschil" met de romans uit de
italiaanse periode stempelt de "hollandse" tot naturalistische
romans. Naar de inhoud krijgt het werk steeds meer een door het
typische karakter van Van Schendel bepaald verloop. Wat in de
italiaanse boeken nog een toevallige, noodlottigerwijs optredende
factor was, op een voor het verstand onbenaderbare wijze het
menselijk spel bedervend, is hier een monotone, grauwe, steeds
dreigende regelmaat geworden, die altijd ingrijpt, men kan er op

\
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rekenen. Er bestaat geen vrijheid van wil en handelen. De prae-
destinatie naar calvinistische opvatting wordt onderwerp van
,.Een hollands drama". Van de droom tegen de noodlotsachter-
grond is Van Schendel hier gekomen tot de noodlottige actualiteit
(waarbij de achtergrond van het noodlot zich oplost in de voor-
grond van de actuele werkelijkheid). Het noodlot wordt grond-
thema, op dit thema wordt gevarieerd. Het grondthema ondergaat
een voortdurende herhaling, verdubbeling, waardoor het nood-
lottige de vorm van een reeks aanneemt, die op de wijze van de
muziek van Bach, een sfeervan "eeuwigheid en onveranderlijkheid"
oproept.
Wij merkten op, dat na 1930- "Jan Compagnie", "De waterman"
en "Een hollands drama" zijn er de bewijzen van - Van Schendel
een formeel naturalisme gaat aanvaarden. Zijn naturalisme als
"proza-procédé" had echter al dadelijk vrij wat meer diepgang
dan dat van zijn naturalistische collegae. Uit het naturalisme, dat
bij deze laatsten allengs verstard was tot een weergave van "het
dagelijks leven met zijn lief en leed", haalt hij enige springlevende
artistieke mogelijkheden naar voren: hij doet afstand, nieuwe
versobering, van het door alle naturalisten klakkeloos als juist
aanvaarde privilege van den romanschrijver om in ziele- en ge-
dachtenleven van zijn personen te kunnen lezen. Consequent
naturalistisch, zag Van Schend el in, dat men, van zijn medemens
niets weet dan hetgeen deze zegt en doet (en wat anderen van
hem zeggen!) en dat het een "romantische" speculatie is om zelfs
op grond dáárvan tot bepaalde innerlijke roerselen te willen con-
cluderen. Via de erkenning hiervan komt hij tot het benauwende
realisme van b.V. "De rijke man" en "De grauwe vogels". In
Nederland was Van Schend el de eerste die deze "aristocratisch"
in zichzelf opgesloten individuen tot literair leven bracht. In
't buitenland. zijn Tolstoj en Hamsum hem hierin voorgegaan. De
"verlustiging" in de sombere schepping van de?:e autonome
figuren is tekenend voor een wens-complex dat Van Schendel
moet hebben bezield en dat zich op zijn ontwerp van de buiten-
wereld" projecteerde. Boudweg gesproken, men kan hierin mis-
schien zelfs de onderbewuste, egocentrische wens herkennen om
zichzelf tragisch te zien, het eigen geval fundamenteel-anders te
achten, zonder dat er nog over te praten valt. In een dergelijk
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verband zou men er inderdaad toe moeten komen, een mogelijk-
heid onder ogen te zien, die hierboven al vluchtig werd aangeduid,
nl. om Van Schendel's aanvaarding van het fatum, als leidend
beginsel in dit ondermaanse, te beschouwen als een uitvlucht
uit de impasse van het met bepaalde levensproblemen en -aspiraties
geen raad weten (hetzij dat hij ze niet op kon lossen zonder in
conflict te komen met de samenleving, hetzij dat hij ze niet durfde
althans innerlijk onmachtig was, ze op te lossen, omdat daarmee
zijn eigen problemen analogie zouden kunnen gaan vertonen
met die van anderen, waardoor de kiem van een doorbraak van
zijn zorgvuldig ompantserde persoonlijkheid zou zijn gelegd.
Immers de weg naar uitwisseling van eerlijke overtuigingen, waarin
de persoon zichzelf geeft, zou dan geopend zijn en het zich bloot-
geven een toekomstige noodzaak geworden. Welke waren deze
problemen? Van Schend el was een uiterst beheerste, apollinische
figuur (eigenlijk zou men zijn werk heel goed "klassiek" kunnen
noemen) die niets losliet wat een sleutel zou kunnen zijn tot
"gemorrel aan zijn hart". Een psycho-analytische studie zou ze
misschien gedetailleerd naar voren kunnen brengen door de terug-
herleidbare vluchtvormen op te sporen die deze onbevredigde
aspiraties in zijn werk aannemen.
Voltrekt zich met de overgang van Van Schendel's eerste naar
zijn tweede periode een verwijding van horizon, bij de overgang,
van de tweede naar de derde, waarvoor ik naar analogie van
Huizinga's "Homo ludens" de naam "ludiek" zou willen voor-
stellen, vernauwt zich deze horizon weer. Er is sprake van een
regressie. Formeel blijft het gebied, waarop de schrijver zich be-
weegt, de realiteit in de breedste zin. Materieel blijft er, nadat er
gekozen is, als wezenlijk levensgebied maar weinig over. In het
grandioze "De v.ereld een dansfeest", een literaire gebeurtenis
van de eerste orde, wordt de gehele werkelijkheid in wezen ver-
worpen, met uitzondering van de verlossende "realiteit" van spel,
dans en fantasie, waarin de enige uitweg uit de lotsgebondenheid
wordt ondervonden. Dat deze realiteit er een is van dezelfde orde
als de droom in de eerste periode valt zonder moeite in te zien!
Het is een surrogaat-realiteit waarvoor gekozen wordt in plaats
van de realiteit der stoffelijke wereld, die om ordenende daden vraagt.
De roman is zeer origineel en g~raffineerd geconcipieerd. Een
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twaalftal personen vertelt wat hij weet van de hoofdpersoon waar-
door zowel diens leven als de persoonlijkheid van de vertellers
op uiterst boeiende wijze getekend wordt. In 1938 komt Van
Schendel er dus toe om de oplossing die hij in de practijk van het
romanschrijven reeds voor de levensvragen, die hem van 't begin
af kwelden, gevonden had, "toe te passen" op zijn persoonlijk
leven en tot inhoud te maken van zijn werk. Opnieuw een ver-
sterking van het "persoonlijk gehalte" van zijn werk. Vindt het
inwendig conflict van den mens Van Schendel dan al geen op-
lossing in de échte, órdenende daad, hij vindt een zeer geraffineerd
surrogaat in een daad die, meer dan de droom, aan een "echte"
daad nabijkomt. NI. in de bewuste keuze voor het spel, het meedoen
aan een spel. Door ieder in zijn eigen "dharma" te laten, en zijn
eigen spel te laten spelen wordt er een beschouwelijke verdraag-
zaamheid gewonnen, waardoor "men" elkaar meer met rust kan
laten en men veel minder nood heeft van concessies te moeten
doen of zich op enigerlei wijze te moeten blootgeven ...
Toen Van Schend el in zijn hollandse periode de bevrijdende
mogelijkheid van de kortstondige droom als ongenoegzaam ver-
wierp, restte hem allengs niets dan de schildering der uitzichtloze
ellende en der willekeurige fatale beknotting van alle menselijke
aspiraties. Pas wanneer men in zijn berekening de auto-suggestieve
"terugslag" van dit sombere werk op de persoon van den maker
opneemt, kan men tot het juiste besef komen van het bewon-
derenswaardig meesterschap en het onverwoestbaar élan waarmee
Van Schendel zich niet alleen bevrijd heeft uit deze situatie (die
voor velen een impasse zou geweest zijn, waarin zij voor de rest
van hun leven zouden zijn blijven steken, maar bovendien de weg
vond naar het uitzichtloze geluk, de dionysche, ludieke extase.
Immers zijn op volkomen autonomie gerichte geslotenheid, kon
zich voortaan in de zelfgerechte bepaling der eigen spelregels
volkomen botvieren. Vandaar dat het gehalte aan "karakter" van
zijn kunst in de ludieke derde periode tot een hoogte stijgt die
haar evenaring in de nederlandse literatuur nauwelijks kan vinden.
Een gelukkige synthese van de realistische verworvenheden uit de
tweede periode met de "bevrijdende" spel-factor heeft plaats. "De
wereld een dansfeest", had tot hoofdthema (als de titel al niet
welspre~end genoeg is): de bezetenheid van de dans kan iemand



B IJ ART H U R VA N SCHEN DEL 749

een leven lang voortzwepen in een volkomen geluk, terwijl hij
tegelijkertijd, zonder dat hij dat wezenlijk acht, in steeds dieper
materieel verdoemd zijn verzinkt. In haar charge de markante
oplossing van een kortelings overtuigde.
De derde, ludieke periode geeft echter nog van iets anders het
schouwspel en het is merkwaardig, dat daarop in de critiek bij
mijn weten nooit gewezen is. Terwijl "De wereld een dansfeest"
nog een schepping was waarvan de indruk nablijft dat zij èn in
verband met de "noodwendige" persoon, die er als maker achter-
staat èn gezien in het kader van zijn tótale ceuvre, ontstaan is,
zoals zij ontstaan móést, namelijk uit inspiratie, om deze term
voor innerlijk voorgeschreven zij~ nog maar weer eens te ge-
bruiken, krijgt men van alle latere ludieke romans het idee dat
zij "net zo goed" anders hadden kunnen zijn uitgevallen, omdat
zij voor een goed deel ontstaan zijn uit improvisatie, namelijk
voor het, voor de aannemelijkheid van een kunstwerk vaak be-
slissende deel, wat niet onmiddellijk met de kernmotieven samen-
hangt. (Wij scheren hier weer rakelings langs een vraag van vrij
diepgaande betekenis die reeds meerdere malen in deze beschou-
wing op de lippen lag, nl. de vraag wat bij het maken van een
kunstwerk beslissend moet worden geacht: de beschikking over
een scherp intellect of over een krachtig temperament). Natuurlijk
kan een kunstenaar niet duurzaam geïnspireerd zijn, èlke roman-
schrijver zal zich over. bepaalde lacunes improviserend moeten
heenhelpen. Hier echter is de neiging om in een bepaalde richting
ad absurdum te overdrijven, die de latere werken uit de hollandse
periode al ongenietbaar gemaakt had, onaanvaardbaar geworden.
De "fugatische" variatie op het noodlotsgrondthema van de
hollandse periode bleef aanvaardbaar, omdat daarbij de vaste
bodem der realiteit, het verhaal, onder de ~oeten werd gehouden.
Nu de schrijver ditzelfde procédé ging toepassen op spelmotieven,
doorbrak hij de romanvorm en bewoog zich in de richting van de
caprice en het scherzo. Ondanks dát staan boeken als "Een spel
der natuur", "De zeven tuinen" en "Mijnheer Oberon en me-
vrouw" toch altijd nog een behoorlijk stuk boven het gemiddelde
nederlandse roman-niveau. Van Schendel vormde een klasse op
zichzelf.
Waarom "mislukten" deze romans? Wij moeten natuurlijk in
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het oog houden dat de im~rovisatie-vorm in het concrete geval-
Van Schendel wellicht beschouwd moet worden als de meest
adaequate methode om een lusteloosheid en walging van het
lèven"in de wereld" als de zijne artistiek te vertolken. Maar aan
de andere kant moet vastgesteld worden dat van het ogenblik
af, dat de artistieke, virtuoze willekeur, steunend op (in het
geval Van Schendel overigens méér dan gerechtvaardigd) meester-
schapsbesef, door de innerlijke waarachtigheid van een kunstwerk
gaat heenspelen, een kunstenaar destructief komt te staan tegenover
zijn inspiratieve creativiteit (ook al verbergt zich daarachter, gelijk
in het begin van deze uiteenzetting al werd gesuggereerd, de wil
om het verlangen in zich te vernietigen). Van dat ogenblik af moge
hij als persoonlijkheid nog ten volle aanvaardbaar zijn, als kunstenaar
is hij dat niet meer en moet als gederailleerd worden beschouwd,
hoe belangwekkend zijn werk ook misschien gebleven is.
Er bestaat helaas geen mogelijkheid meer -,- maar het zou, ge-
geven de eenmaal gevormde persoonlijkheid van den schrijver
toch ook nutteloos geacht moeten worden - om te appelleren aan
Van Schendel's kunstenaarsverantwoordelijkheid. De zelfvernieti-
ging staat ieder vrij. Men kan zich zelfs indenken en daar min
of meer vrede mee hebben, omdat het nu eenmaal zo is, dat
iemand op geniale wijze zijn creativiteit verkracht en zichzelf
dusdoende ontkent om wraak te nemen op het bestaan. In de latere
hollandse en in de latere ludieke periode is Van Schendel meer
verwant geweest aan een geest als Picasso dan hij misschien zelf
had willen of kunnen toegeven.
Een appèl aan de verantwoordelijkheid. Wil men de vraag, die
ik zoëven opwielp, oplossen, dan moet men dit doen uitgaande

I

van een duidelijk uitgesproken standpunt. De vraag wat een
werkelijk kunstenaar in de eerste plaats moet hebben: intellect
of temperament - een vraag waarover in Frankrijk momenteel
een ware literaire oorlog woedt - is alleen vruchtbaar op te lossen,
wanneer wij ons verwijderen van het individualisme. Individua-
listisch redenerend draaien wij in een kringetje rond, omdat deze
denkwijze ieder mens in een uitzonderingspositie plaatst. Wij
moeten ons boven de partijen stellen, van samenlevingsstandpunt
uit het kunstenaarschap als een soèiale functie bekijken, om tot
enige objectiviteit in staat te zijn.
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Van Schendel's ontvluchten van het noodlotsbesef in de droom
en later in ,het spel is, als wij onze blik tot het losse geval beperken
(ons dus op individualistisch standpunt stellen), een bevredigende
oplossing. Een intellectueel bevredigende (d. w. z. o.a.: een objectief
maatschappelijk aanvaardbare) oplossing is het echter niet. Het
intellect zcgt: de oplossing was schijn. De opmerking dat deze
oplossing sociaal "toegepast" tot de chaos zou leiden doet niet
terzake: lang niet iedereen, die onbevredigde aspiraties in zich
bergt, heeft behoefte om deze in droom of spe,l te sublimeren,
om de eenvoudige reden, dat deze complexen in de meeste mensen
subconsciënt blijven en zo ze hun wel bewust zijn is lang niet
iedereen, als de kunstenaar, in staat zich een droom of een spel
te scheppen.
Beter kunnen wij ons afvragen: wat is noodlot, van samenlevings-
standpunt uit bezien? Voorlopig is dit misschien het best te defi-
niëren als: het individueel gevoelen van tegenwerking te ondervin-
den van de zijde van "de wereld". Een individueel bepaalde karak-
terbodem zal in analoge gevallen steeds op eenzelfde wijze op de
buitenwereld reageren, omdat zijn ik zich steeds min of meer
eender daarop projecteert, omdat hij die wereld door zijn bepaalde
kijk er op "kleurt". Verzuimt Van Schendel aan de ene kant deze
innerlijke factoren in zijn hoofdpersonen (en dus in zi~hzelf) te
onderkennen en te schetsen, aan de andere kant komt hij er even-
min toe om de componenten van de wisselwerking, waaruit zich
het noodlot formeert, de buiten-persoonlijke oorzaken.te analyseren
en te tekenen. Hij stelt wel voor de feiten, doch blijkt, getuige
zijn intellectueel onbevredigende oplossingen niet geanalyseerd
te hebben. (In dit psychologische opzicht streeft Aart van der
Leeuw hem gemakkelijk voorbij. In "De kleine Rudolf" wordt
óók voor de droom gekozen, maar hoe klinkt dáár het smartelijk
besef dat het maar een schijnoplossing is!) Bezien tegen deze
dubbele achtergrond kunnen wij de bovenstaande definitie aan-
vullen tot: de botsing van de innerlijke aspiraties en impulsen
met een zich beknottend en fnuikend betoncnde buitenwereld,
een beknotting, die zich schijnbaar willekeurig doet gelden, omdat
zij den een (behept met een bepaalde karakterbodem) wel
treft en den ander niet. Nu kan men, gelijk Van Schend el
in zijn sombere middenperiode, met voorbijzien van zijn innerlijke
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onmacht (c.q. durf) om zich de bevrediging toe te eigenen, ge-
steld dat die mogelijk zou zijn geweest, alle schuld gaan geven
aan de "vijandige" wereld. Beschouwen wij echter de omringende
natuur onbevooroordeeld, dan blijkt die gepaste mogelijkheden te
bieden om aan alle menselijke aspiraties bevrediging te schenken,
terwijl een bestudering van de typisch menselijke, dus de sociale
verhoudingen juist laat zien dat deze die mogelijkheden versperren,
doordat het traditionele op een idealiserend denken gefundeerde
samenlevingsbestel, o.a. zich uitend in de gangbare religie en de
moraal, niet "meegegroeid" is met het zich steeds meer op de
natuurlijke realiteit richtende denken. Hoewel door de obsessie,
die hem levenslang vervolgde, er als het ware toe gepraedestineerd,
heeft Van Schendel, doordat zijn denken zich op egotIstische en
artistieke mogelijkheden had gespecialiseerd, noch het innerlijke,
noch het sociale "noodlot" gezien, noch ook het polaire verband
daartussen. Van sociaal standpunt is er dus beslist een intellectueel
manco in zijn werk aanwijsbaar.
Is dit nu van invloed op de artistieke waarde? Ik geloof nauwelijks.
Gegeven de steeds verdere voortgang van het denken in sociale
realistische richting, zal Van Schendel's kunst echter sterk "histo-
risch bepaald" blijken te zijn. De figuur Van Schendel zal een
markant cultuur-type blijken van de beginnende tWIntigste eeuw.
Zijn kunstenaarschap was conformistisch. De ware bevrijding van
zijn obsessie had Van Schendel kunnen vinden in het plaatsen
van zijn innerlijk conflict in het kader van de sociale onvolmaakt-
heid.
Ten besluite van deze gedachten over temperament en intellect
bij Arthur van Schendel: de innerlijke problemen van den kunste-
naar zijn van dezelfde aard als die van ieder mens. Het enige
belangrijke verschil is, dat hij die problemen, zich manifesterend
in een bepaalde verhouding tot de buitenwereld, een artistiek
verantwoorde vorm geeft. Deze artistiek verantwoorde vorm is
het criterium voor zijn kunstenaarschap. De graad van bewustheid
en dus de diepere, meer gedetailleerde weergave van dit innerlijk
conflict bepaalt de sociaal-culturele waarde, niet de artistieke.
Zonder adaequate artistieke vorm zouden de mededelingen van
den kunstenaar dezelfde indruk op ons maken als die van iederen
extroverten willekeurling. Ze zouden ons aangrijpen (of onberoerd
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laten), doch de behoefte om die mededeling telkens weer op ons
te laten inwerken zouden zij beslist niet wekken. Het is geen
hypocritisch "zich op de vlakte houden", wanneer wij, gesteld
voor de vraag ;,intellect of temperament?", nuchterweg ant-
\\-oordden: beide. Naar de inhoud een zo waarachtig mogelijke
weergave van het temperament; 'het scheppen moet een zelf-
bevrijding zijn geweest. Naar de vorm een waarachtige weergave
van de uiterste mogelijkheid waartoe het intellect in staat is, een
zo strak mogelijke beteugeling. Bevrijding, beteugeling. Animale
vrijheidsdrang, culturele beheersing. Eeuwig onverzoende dua-
liteit ...



VARIABELEN EN CONSTANTEN 1)

door

H. BRUGMANS

Wij hebben getracht onze methode te bepalen, door aan te duiden,
hoede cultuur antitethisch staat tegenover de natuur, en hoe
zowel de scheppende persoonlijkheid als het collectieve gegeven
van een zeker cultureel "klimaat" het onderwerp moet zijn van
ons onderzoek. Wat de kansen van zulk een onderzoek betreft,
hebben wij onze .houding bepaald tegenover positivisme en rela-
tivisme, zodat onze conclusie die was van een zeker getemperd
zelfvertrouwen, dat althans ruimte overlaat voor wetenschappelijke
objectivering.
Doch er is nog een centraal onderwerp, dat in de loop van dit
boek telkens opnieuw aan de orde zal komen, en dat wij hier toch
eerst in zijn theoretische algemeenheid zouden willen stellen.
Namelijk : het probleem der historische dialectiek en der continuïteit.
Wij hebben gezien, dat de scheppende enkelingen (ook de,groot-
sten) verbonden blijven met een bepaald milieu. De "Verlichten"
zijn zowel "kinderen" als "ouders" van "de" Verlichting. Werther
concretiseert een stemming van zijn t~jd en land en "verwerkt"
dus een bepaald gegeven; maar alleen dóór het boek wordt deze
stemming tot potentie en zelfbewustzijn gebracht.
Daarover hadden wij al gesproken. Maar hoe komt het nu, dat
zulk een gemeenschappelijk levensgevoel zich kan voortzetten en
kan evolueren? In hoeverre schept elke nieuwe generatie. (en de
individuele woordvoerder in zulk een generatie) zich een nieuw
beeld? In hoeverre mag hier inderdaad van originaliteit gesproken
worden? En vooral: hoe komt het, dat de visies der geslachten
elkaar niet willekeurig opvolgen, maar dat er hier een zekere
aaneensluiting bestaat - en waarom dan juist deze aaneensluiting?
Waarom echter ook in bepaalde tijdperken een zo gebrekkige,
onbevredigende aaneensluiting?

Allereerst: bestaat er nieuws onder de zon? Wij antwoorden:
1) Fragment van de Inleiding tot het werk "Crisis en Roeping van het Westen",
dat eerlang bij Van Loghum Slaterus N.V. zal verschijnen.
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Ja~ misschien toch wel! En wij geven daarvan een voorbeeld.
Wanneer men ziet, dat er vóór de Prae-Romantiek van pl.m. I760
eigenlijk nergens een spoor 'van modern natuurgevoel blijkt, van
ontzag en ontroering voor de majesteit van het niet door mensen
herschapen landschap, voor gebergte en stormachtige oceaan in
het bijzonder - dan zegt men: op dat ogenblik is inderdaad iets
nieuws ontstaan, dat noch Grieken, noch Middeleeuwers in deze
intensiteit hebben gekend.
Een stuk romantisch levensgevoel ontwaakt, dat echter samenhangt
met een nieuwe houding op vele andere gebieden: tegenover de
liefde, de religie, de staat, en nog ~eel meer.
Maar, toegegeven: véél absoluut "nieuws" onder de zon is er niet.
In het menselijk potentieel schuilt ten allen tijde een veelheid van
krachten en tegenkrachten, doch deze worden afwisselmd ont-
ketend, teruggedrongen, gericht en gesublimeerd, gelijk Aeolus
bij toerbeurt Zephyr en Boreas of de anderen uit laat waaien.
Met dit onderscheid dan echter, dat in de cultuur alle "wind-
richtingen" steeds tegelijk aanwezig zijn, doch niet in gelijke sterkte:
nu overheerst de één, dan weer verzwakt ze, en ruimt de lucht
voor een ander.
Zonder beeldspraak gezegd: "de mens" is altijd moedig en laf
geweest, energiek en lui, dromerig en gepassionneerd, geneigd tot
bespiegeling, werkelijkheidszin en mystiek. Maar de onderlinge
verhouding tussen die elementen is afwisselend 1). Of, toch weer
met beeldspraak: hetzelfde, zeer gevarieerde kaartspel wordt telkens
anders geschud. Nu is het ene "troef" en dan weer het andere.
Maar ook deze vergelijking gaat mank, en brengt ons daardoor
weer terug op het spoor van een nieuw stukje waarheid. Want in
het telkens "schudden" van speelkaarten, beslist uitsluitend het toe-
val, terwijl in de overgang van Klassicisme en Barok naar de Ver-
lichting, vandaar tot Roma'ntiek en Realisme, verder tot de nieu-
were stromingen, wel degelijk een zekere "logica" is te bespeuren.
In die zin, meen ik, dat elk tijdperk zowel een voortzetting is van,
als een reactie op het voorafgaande. Of liever: wanneer een, tijdperk
zijn eigen levenswetten geheel doordenkt en realiseert, komt het zover van
zijn oorspronkelijke basis af, dat het zijn grenzen overschrijdt en wordt

') Met Burckhardt in de "Einleitung" der Weltgeschichtliche Betrachtungen: "Denn der
Geist hat Wandelbarkeit, aber nicht Vergänglichkeit".
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tot zijn eigen "tegendeel.

Deze dialectische stelling vraagt toelichting In de practijk der
historie, alweer door een voorbeeld: kracht en verval van het
Klassicisme.
De geestelijke grondslag van het gesloten, Zeventiende Eeuwse,
klassieke levensbeeld, was de rede. De mens, geleid (of zich geleid
wanend) door zijn verstandelijk en zedelijk kenvermogen, verkeert
in een toestand van schier volmaakte harmonie met kerk en samen-
leving. Hij dient die beiden met volle overgave, en vindt in de
redenering alle argumenten voor het "hoe" en "waarom" van
zijn dienen. Tot zover geen probleem. Echter, door deze onbe-
streden autoriteit, komen Staat en Religie tot overmatig machts-
besef en heerszucht; er ontstaat verwereldlijking en normverslapping
in de tweede generatie, en het geoefende denken voelt zich uit-
gelokt tot kritiek. Zodat tenslotte dezelfde Rede, die de kern van
een conservatieve cultuur-conceptie was geweest, thans van dit-
zelfde beeld de grote vernietiger wordt. Terecht is Descartes ge-
citeerd als de wijsgerige grondlegger van het klassicisme, doch zijn
werk wordt na. 1680 plotseling tot uitgangspunt voor het denken
der twijfelaars. De Discours de la Méthode, in 1632 een boek van
orde en fundament, wordt thans een "gevaarlijk geschrift", dat
orde en fundamenten aantast.
Daar is logische, doch dialectische evolutie. Doch er is meer. De
dialectiek is nóg grilliger.
Toen de vroege Achttiende Eeuwers de oude samenleving te lijf'
gingen, ontmoetten zij de idee, dat het bestaande "redelijk" zou
zijn. Zij bepleitten d.îs het tegendeel - en noemden deze orde
met de natuurlijke rede in strijd. Maar zij vielen tegelijkertijd,
paradoxaal, van een andere zijde aan: Fontenelle bewees ook,
dat zelfs het redelijk-zijn der dingen nog geen afdoend bewijs
zou zijn voor hun rechtmatigheid. Wordt de wereld, immers,' niet
gedreven door onredelijke hartstochten?
Scepticisme dus enerzijds, dat uiterst rationeel pretendeert. te
zijn - lofspraak op de .passie anderzijds, en een gezindheid die
alle ratio overboord wil werpen. Maar ... als dit tweede moment
(dat van gevoel, drift en hartstocht) van de aanvang af verbon-
den is geweest met het redenerende - is hier dan niet de bron te
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vinden van wat eenmaal "de Romantiek" zal heten? En is dan
deze Romantiek niet eigenlijk een later tot ontwikkeling gekomen
tweelingzuster der Verlichting?
Ja, nóg samengestelder moet het beeld ontworpen worden.
In het klassieke tijdperk had men het "verheven" gevonden, de
cultuur zover mogelijk af te houden van het dagelijkse leven.
Naarmate de burgerij zich echter meer en meer bewust wordt
van haar belangrijkheid, begint dit te veranderen. Waarom altijd
'godinnen schilderen of prinsessen? Waarom niet óók het familie-
portret van den gegoeden koopman? In het republikeinse Holland
doet men dat immers al lang? Waarom zouden niet-aristocratische
toneelstukken en romans altijd burlesk of satirisch moeten zijn?
Waarom niet met volle handen gegrepen in het leven van de
Derde Stand? En uit die gedachtengang ontstaat een derde
stroming, die velerlei kiemen in zich draagt. Die sentimenteel en
moraliserend is - in zoverre zou men haar tonaliteit "vroeg-
r?mantisch" kunnen noemen. Die een duidelijk kenmerk draagt
van culturele emäncipatie - in zoverre behoort ze tot het beeld
der Verlichting. Die echter ook een scherpe, objectiverende waar-
neming der werkelijkheid vooropstelt, en als zodanig het uitgangs-
punt vormt voor Balzac en het Realisme.
Zo ligt alles in alles opgesloten. Alles is van het omgekeerde
zwanger en blijft er tegelijkertijd zó mee verbonden, dat men zich
dikwijls moet afvragen: "Wat hebben wij nu hier? Is dit nog het
ene, of is het reeds zijn tegendeel?" Ook in de cultuur is alles met
alles oorzakelijk verbonden, maar ook van de cultuur geldt
(evenals van de natuur), dat ze wel degelijk "sprongen maakt".

Maar, behalve de dialectiek, is er ook de continuïteit. De historie
is' niet besloten in het moment waarin de gebeurtenissen plaats-
vinden. Met een beeld van Bergson: "elle fait boule de neige avec
elle-même", zij is een sneeuwbal.
Wij erkennen immers, zeker, dat bepaalde gedachten en gevoele~s
opkomen in een gegeven historisch milieu. Maar, als ze eenmaal
geboren zijn, krijgen ze eigen leven. Het eenmaal gedolven goud gaat
niet verloren, maar wordt telkens nieuw gemunt.
Ook hier volgt een parallelle vergelijking en een voorbeeld ter
verduidelijking.
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Een woord kan - in een ander taalmilieu overgebracht - "aan
lager wal raken", of juist "fortuin maken". Als het Spaanse
"mujer" in het Frans "mouquère" wordt, betekent het niet meer
"vrouw", doch "helleveeg". De Duitse termen "Reiter" en "Lands-
knecht" worden "reître" en "lansquenet", maar symboliseren dan
meteen een brute soldateske. "Quene" betekent in het Middel-
nederlands "oude heks", maar in het Engels wordt het daaren-
tegen: "koningin". Zo is de wereld van de taal vol avontuur en
wisselvalligheid. Men zou hier kunnen spreken van het "stekken"
der woorden in een andere voedingsbodem, en ook wel een ver-
klaring willen geven van de nieuwe wasdom: het soort Spaanse
vrouwen, waarmee de Fransen in aanraking kwamen, was blijkbaar
van even slecht allooi als dat der Duitse huurlingen. Maar in elJ.:
geval ontstaat hier een eigen etymologisch, een nieuw leven geheel
verschillend van dat der moeder-woorden.
Bij ideologieën nu, is iets soortgelijks waarneembaar, doch veel
ingewikkelder.
Herder, een der eersten in Europa, die zich met het oude volkslied
bezighoudt - ja, met "het volkse" in het algemeen - is daarin'
stellig een voorloper van de Romantiek, hoewel zijn geestelijke
structuur toch nog veelszins die is van een wereldburger der Ver-
lichting. De Duitse idealisten daarentegen, in wie deze belangstelling
later weer levend wordt, zijn vóór alles irrationele dichters (Des
Knaben Wunderhorn), of ook anti-cosmopolieten (Fichte), bezield
door de wil om van het achterlijke Duitsland een ware "cultuur-
staat" te maken. Zo is, sinds Herder, de gehele sfeer veranderd .
.Bij de romantische "Volkskunde" breekt al iets door van het
Wilhelmische "An dem Deutschen Wesen solI die Welt genesen",
al blijft dit nog veeleer een gevolg van vage vaderlandsliefde des
harten, dan van bewuste nationale machtswil. Nog later, echter,
komt Wagner, en dicht het muziek-drama van een oer-oud, oer-
Germaans, Duits ketterdom. En na Bismarck keert deze beweging
zich tenslotte geheel naar buiten, naar de politiek; er komt contact
tussen het idealisme enerzijds, zwaar geladen met Nationale
Romantiek - en anderzijds de Pruisisch-Duitse staat. De verdere
ontwikkeling is bekend. Ze leidde naar Europa's catastrofe. Doch dat
is Herder's schuld niet, noch die van Fichte, en zelfs Wagner is
er niet geheel aansprakelijk voor te stellen. De "sneeuwbal" werkte.
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Wat leert ons dit voorbeeld? Wij menen: de eigenwettelijkheid van
ideeën die ,bij hun geboorte niet los te denken zijn van individu en tijd die
ze verwekten - maar die, eenmaal "verlost", hun eigen weg vinden
bij de verschillende geesten, in andere tijdperken, en onder nieuwe
sociale belichting.
Ik zie hier dus de potentiële veelvormigheid der ideeën, waardoor men
ze nooit uitsluitend op hun "uitkomst" mag beoordelen.
Het is denk-luiheid, te' zeggen: "Wij weten, waartoe dit gevoerd
heeft, en dus... " Want ook al worden ideeën gebanaliseerd of
zelfs gedemoniseerd - daarmee ontkent men niet, dat zij de
ontwikkeling van denken en voelen positief hebben bevrucht.
Een idee die" uitgewerkt" is, of die ten slotte "definitief verworpen"
wordt, zet toch een zeker bestanddeel van zijn wezen af in de
cultuur. Een idee is niet "weg", wanneer zij "overwonnen" wordt.
Evenals het "overwinnen van de natuur" betekent: een verwerken
van haar gegevens - zo "verwerpt" men alleen vruchtbaar datgene
wat men kent, d. w. z. wat tot ons geestelijk eigendom geworden
is. "Zo de zaadkorrel niet sterft ... "
Trouwens: gedachten behoeven niet altijd te degenereren. Ze
kunnen ook carrière maken. Er heerst hier geen absolute "zwaarte-
kracht". Wij hopen b.v. in dit boek aan te tonen, hoe vaag, hoe
pantheïstisch nog, hoe hoogmoedig en ik-zuchtig vaak, de religie
der romantici was. En toch zijn zij het geweest, de dwepers, die-
naar Chateaubriand het formuleerde - "het anti-godsdienstige
vooroordeel hebben doen plaatsmaken voor het godsdienstige".
Daarmee hebben zij de baan vrij gemaakt voor leven en werk
van groter, zuiverder geesten, als Kardinaal Newman, Kierkegaard
en tenslotte François Mauriac. Doch zijn deze laatsten nog roman-
tici? Niemand zal het met recht kunnen beweren. "Potentiële
veelvormigheid" betekent hier dus: de blijvende vruchtbaarheid der
ideeën, wier zaden her en der stuiven, en op soms afgelegen, on-
verwachte plaatsen wonderlijk ontkiemen.
Deze vruchtbaarheid nu, brengt tevens continuïteit met zich mee:
uit één bron stromen velerlei wijdvertakte en soms ondergrondse
rivieren. Eén enkele figuur kan voldoende zijn, om een bepaalde
ideeënkern levend te houden in een bepaald historisch milieu,
dat er toch principieel aan vijandig zou moeten zijn. En wanneer
zulk een continuïteit wordt georganiseerd in Universiteiten en



VARIABELEN EN CONSTANTEN I

Academies 1), wordt hiermee een kader geschapen, dat in de be-
weeglijkheid der ontwikkeling een element brengt van stabiliteit.
Tijdperken kan men hierdoor nooit alleen beoordelen naar hun
specifiek-eigen karakter - ze rusten op een grondslag van gestold
verleden, veelvormig en vruchtbaar.

Wanneer men dus een cultuur-milieu bestudeert, is men er niet
mee klaar het te zien als een gesloten sociaal gegeven. "Het"
industrie-kapitalisme bepaalt niet de cultuur van een tijdvak,
zoals sommige Marxisten meenden. Wel heeft het onmiddellijke
gegeven, het sociaal-actuele, een grote invloed, door conformisme
op te roepen en verzet tevens. Maar dit conformisme en dit verzet
zijn in hun vorm ondenkbaar zonder een fonds van ideeën, welker' ,
ontstaan soms negentien eeuwen oud is, of meer.
En toch bestáát er een zekere eenheid in elk tijdvak. Toch is er
een generatie-verschijnsel, waardoor de conservatief uit een be-
paalde periode zich in allerlei opzichten verwanter voelt met zijn
radicalen tijdgenoot, dan met zijn ouderen of jongeren geestver-
want. Waarom drijven, dán en dán, dié en dié geesten boven?
Waarom zijn het hiér voornamelijk opstandige figuren, die de
toon aangeven, en waarom zijn dáár zelfs de felste temperamenten
ordelievend? Waarom grijpt men nu terug naar de Middeleeuwen,
en dán naar de klassieken ~ \Vaarom is het gevoelselement eerst
een steun en later een vijand der Verlichting? Wij menen: omdat
elke generatie zich in een zekere sociaal-geestelijke conjunctuur
bevindt (Taine's "moment"), die haar houding tegenover het
leven toch telkens weer als een totaal bepaalt.
Als een totaal - ondanks alle variëteit! Nu wij hebben gesproken
van dialectiek en c6ntinuïteit, moeten wij thans nog iets zeggen
over het verschijnsel der generaties, waarin zich de dialectiek vol-
trekt en de continuïteit haar geleding vindt.

Wij weten, dat het begrip "generatie" vol problemen is. Ja,
bestáát cr ten slotte wel zoiets? Deze vraag zal dan de laatste zijn,
waarop wij zullen trachten, een algemeen antwoord te geven.
Wat zijn generaties?
Wanneer wij van de "Tachtïgers" spreken - wat is dat dan eigen-

1) Hieronder b.v. een Aeadémie française en een Aeademie voor Beeldende Kunsten
te vers taan.
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lijk? Wie zijn er aan hen voorafgegaan? "De Zeventigers"? De
"Zestigers"? De "Vijf en Vijftigers"? Ook tevoren zijn er toch
lieden geweest, die ongeveer van dezelfde leeftijd waren, en dus
theoretisch even goed een "generatie" van "jongeren" hadden
kunnen vormen? Ja, uit de aard der zaak zijn die er ieder ogen-
blik. En toch spreekt niemand daarover. .. !
Inderdaad, maar het is met de generaties als met alle andere
culturele groeperingen: ze zijn geen biologische gegevens,- doch ideeën.
Ze zijn scheppingen van het bewustzijn, van de geest, van de per-
soonlijkheid. Het is ermee als met naties: wanneer ze eenmaal
geboren zijn, kan men ze verder organiseren - maar slechts een
idee kan ze scheppen. Ze vertonen en versterken zich: hier met tijd-
schriften en manifesten, daar met ambtenaren, militairen en gezag-
dragers. Hier heeft men salons en café's - daar heeft men cen
Rijk, Provincie en Gemeente als uiterlijke kentekenen van hun
bestaan. Ook kan men achterna hun ontstaan verklaren. Maar
natie en generatie beide, hebben in laatste aanleg hun leven te
danken aan het feit, dat ze zichzelf vrijelijk constitueren, en min
of meer vaag, doch met grote stelligheid zeggen: "Hier zijn wij,
en dat willen wij zijn".
Geestelijke realiteiten zijn ook, en juist, realiteiten.
Het is decadentie en Negentiende Eeuws materialisme, indien men
de natie pas gefundeerd acht, wanneer men er de biologie van
"het ras" onder geschoven heeft. Het is twijfel aan de scheppings-
_kracht van den mens, en bange vrees, dat ;,idealen" slechts hersen-
schimmen zouden blijken, omdat ze "alleen maar" geestelijk zijn,
en "de geest" een bleek, wispelturig, ongrijpbaar begrip zou wezen.
Wij echter moeten het werkelijk bestaan der dingen niet eerst
dán bewezen achten, wanneer ze "materieel" zijn gegrondvest.
De materie, het "feitelijke" gegeven, de "omstandigheden" -- dat
alles bepaalt wel vorm en verschijning van naties en generaties,
maar de geboorte zèlf brengen zij niet.
Verschillend "bloed" vormt soms één volk. -Mannen van betrek-
kelijk uiteenlopende leeftijd vormen dikwijls één generatie. En,
juist omdat de werkelijkheid der generatie een geestelijke en geen
biologische is, komen wij dan ook niet uit met de geboortedata.
Oudere kunstenaa~s horen de stem van jongeren, en voegen zich
bij hen; sommigen die tot dusver onvruchtbaar waren, zien nu
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een perspectief en gaan scheppen; anderen die nog vast zaten in
afgeleefde formules, doorbreken thans haastiglijk de oude Bevan-
genheid, en voegen zich bij het vaandel van een generatie, waar-
voor ze volgens hun persoonsbewijs "te oud" zijn.

, Generatie betekent: bewustwording van eenheid. Van een eenheid, die
anders is dan wat voorafging. Generatie betekent daarom: antithtse'
en originaliteit. Niet zó, dat zulk een eenheid ongenuanceerd zou
zijn (TtJibaudet heeft gelijk, wanneer hij in de Nouvelle Rtvue
française van 192 I opmerkt, dat iedere generatie een "linker-, een
rechtervleugel en een centrum" bezit). Maar wél een eenheid in
gevoelstoon en sfeer, zó, dat op zekere ogenblikken Goethe meer
verwantschap voelt met Baculard d'Arnaud, dan met Dante.
Generaties zijn geen natuurlijke gegevens, maar cultuurlijke, het-
geen veelal precies het tegendeel is. Ze zijn geen lagen, die nor-
maliter, met de regelmaat van kalender en almanak, op elkaar
worden gestapeld: ze zijn kristallisatie van culturele krachten. En
zo kan men broers, met betrekkelijk gering leeftijdsverschil, zien
behoren tot verschillende generaties. In tijden van historische
insnijding, zoals de onze, kan de breuk zich voltrekken tussen
ouderen en jongeren van één genealogisch geslacht. De oudste
zoon staat nog bij den vader- de jongste hoort reeds tot een volgend
stadium der evolutie. Dat behoeft niet te betekenen, dat deze
"radicaler" is - het kan ook wezen: vermoeider en cynischer.
Generaties worden gekenmerkt door een bepaalde levenshouding.
Ze zijn als historische getijden, die zich aankondigen, hun hoogte-
punt bereiken, en dan weer aan invloed verliezen. Ze manifesteren
zich in de politiek en de beeldende kunst, in de wijsbegeerte en
de poëzie; soms op verscheidene terreinen tegelijk, al naar de
intensiteit der geestelijke krachten die in het geding zijn.
Daar is b.v. in Frankrijk "de generatie van 1660", de dichters
in wie het ideaal van Rede en Evenwicht tot hoogste scheppings-
drang komt. \Velnu, Boileau, de criticus en satiricus van de groep,
is geboren in 1636 en Racine is slechts drie jaar jonger. Doch bij
hen sluiten zich vooral twee ouderen aan. Allereerst Molière, die
als reizend comediant door Frankrijk heeft gezwalkt, terend op :
een oude volkstraditie als de "commedia dell' arte", - maar die
nu pas begint, zijn grote karakterstukken te scheppen. Hij con-
stitueert zich tot generatie-genoot, en stempelt mede de groep,
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waardoor hij gestempeld wordt. En de tweede is La Fontaine, in
162 I geboren en dus even ouder dan Molière; ook hij laat thans
zijn speelse bewerkingen van oud-Franse en Italiaanse verhaaltjes
varen; van amusements-dichter wordt hij tot klassiek moralist,
nog altijd ongedwongen en luchtig, maar toch wijzer, en bewust
strevend naar blijvend werk.
Rondom zulk een viertal - twee ouderen en twee jongeren -
groepeert zich dan een generatie. Niet omdat bepaalde individuen
"de leeftijd krijgen", maar omdat ideeën rijp worden.
Om deze ideeën zal het ons hier te doen zijn.

Want inderdaad, hetgeen wij in dit boek pogen te geven, is een
"historie der ideeën", beter nog: een geschiedenis van stemmingen
en stromingen, van preoccupaties en geesteshoudingen, gelijk wij ze
in West-Europa vinden, gekristalliseerd in werken, die kenmer-
kend zijn voor hun tijd en tevens geladen met dynamische kracht.
Een ges.chiedenis, die omstreeks 1685 begint, wanneer de beweging
van Renaissance en Humanisme weer opgenomen wordt, na de
stabilisatie van een kortstondig, glorieus ogenblik. Dan komt de
eerste twijfel aan de houdbaarheid van de klassieke norm - een
twijfel, die ons tenslotte zal voeren tot in onze tijd - naar de
opkomende behoefte aan nieuwe samenbinding. Als slot van
deze Inleiding, zouden wij in korte trekken willen schetsen, hoe
wij deze ontwikkeling zien verlopen. Met dat kompas moge de
lezer zich oriënteren.
Men had het klassicisme gefundeerd op de Rede - die Rede
is in opstand gekomen tegen een stelsel, dat niet langer levens-
krachtig was, en dat dus verviel in onredelijke, spanningsloze
vormendienerij. Men is gaan twijfelen. En na het "misschien niet"
heeft men het volstrekte "stellig niet" en "weg ermee" gesproken,
vaag zoekend naar een "ja", dat voorlopig niet te vinden was.
Dat gebrek aan positieve bevrediging blijft eerst latent. Het zal
zich eerst langzamerhand als een kwelling laten gevoelen. Maar
tenslotte komt het dan toch zover, en ziet men zijn twijfel en
scepsis als armoede. Omstreeks I760 verschijnen de eerste mensen,
die géén conservatieven zijn, maar in de verstandelijke analyse
toch onbevredigd blijven, mensen, die gaan getuigen van gevoels-
waarheden, stijgend boven het intellectuele uit.
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Dè Vroeg-Romantiek zet aldus in. Een ogenblik concentreert zich
heel Europa om Jean-Jacques, als om een bevrijder. Maar deze
beweging schijnt op haar beurt in ontbinding over te gaan, dood,
te lopen in nihilisme en sentimentaliteit; de noodlotssfeer der
komende Revolutie hangt àl te broeiend over Europa.
Dan komt de tijd van ongekend grote verwachtingen. Van 14. Juli
1780 af, wanneer de Bastille valt, tot in I8 I5, wanneer de Bourbons
"definitief" weer in Parijs zetelen - telkens is er hunkering naar
een nieuwe gemeenschap, die de geesteshonger zal stillen, en de
cultuur binden. Telkens opnieuw, op de twee genoemde data én zo-
vele daar tussen liggende, springen de harten open - vergeefS! En
uit verlangen en ontgoocheling groeit de Europese Romantiek. '
De romantici worden steeds teruggeworpen op zichzelf, strevend
naar het onbereikbare, vervreemd van een vijandige wereld, en
machteloos in de beslotenheid van het eigen ik. Baudelaire ver-
.gelijkt zichzelf met een gewonde,' stikkend onder een vracht van
lijken: "immobile en d'immenses efforts". Zij. allen hebben zo
dikwijls' gejuicht en gehoopt, ze willen wéér jubelen; zij klagen
en jammeren - tenslotte zwijgen ze, of ze gaan spotten. Ook het
Romantisme bracht de oplossing niet.
Doch een nieuwe generatie kondigt zich reeds aan, verlossing

predikend uit de cultuur-crisis, door innige hechting aan de ge-
geven werkelijkheid. Geen dromen meer - slechts "feiten"! Geen
rebellie tegen, - maar eerbied voor de ons omringende wereld;
eerst wie haar in beginsel aanvaardt, kan haar hervormen en
vruchtbaar maken. Er komen minder dichters en meer romanciers.
Meer wetenschappelijke vorsers en minder mystici.
Er is geestdrift - voor hoelang? Want de wereld wórdt niet ge-
louterd; geldzuchtig blijft ze, vol schijn, en "materialistisch" -
niet eens in de wijsgerige, maar in de platvloerse zin. Nee, het is
geen vreugde, de werkelijkheid te ontdekken - het geeft slechts
ontgoocheling en nieuwe smart. Realisten en naturalisten, positi-
visten en materialisten eindigen, hetzij in banaliteit, hetzij in een
(tóch weer romantische) toekomstverwachting (Marx), of ook in
een pessimistische levensavond (Taine). Een oplossing is wéér niet
gebracht.
En wat daarna komt? Vele pogingen, veel nieuws en vruchtbaars,
nu eens op de Romantiek teruggrijpend, dan weer op realistische
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praemissen. Maar tot een totaalbeeld, tot een levensstijl geraken
wij niet. Crisis in permanentie, hier en daar de weg banend voor
nihilistische vernieling en principiële anti-cultuur. Geen samen-
vatting of synthese. "In de nevel".

Dan breekt het oude regime, geschokt door twee wereldoorlogen.
Tijdens die overgang hebben wij geleefd. In zekere zin zullen wij
er steeds in blijven leven, want het is de tragische glorie van het
Westen, steeds onbevredigd te zijn, steeds in crisis en overgang
te leven. De rusteloosheid blijft onze levenssfeer en de voorwaarde
tot onze dynamiek. Definitieve afsluiting vindt het proces nooit.
Doch onze dynamiek dreigt dood te lopen, wanneer niet de perioden
van bevrijding worden afgewisseld door tijden van consolidatie,
van hergroepering op de grondslag van de oudste normen - gelijk
na het gistingsproces het bottelen plaats vindt.
Dat betekent zeker geen oproep tot verslapping, geen vlucht in
het statische. Niet elke "orde" is anti-dynamisch. "Orde" kan ook
bevestiging van l'Ooruitgang betekenen. Klassicisme op vaste grondslag
is geen zwakheid, doch hecht gefundeerde rijkdom.
Neen, het was zeker geen tijd van stilstand in Frankrijk, toen
Malherbe dichtte en Poussin schilderde, toen Descartes zou gaan
filosoferen en CorneiI1e zijn treurspelen voelde rijpen. Integendeel:
het was de tijd, waarin een natie, een cultuur, bezig was zich te
"zetten". Geen tijd van valse Restauratie, geen zielIoos conser-
vatisme waarin de regeerders het verleden verheerlijken, en de
geestelijke werkers hen verfoeien als plat en fantasieloos. Verre
van dien: het was een werkelijk grote, een inderdaad hartstoch-
telijk-"nieuwe" tijd! Een tijd, waarin het avontuur dusdanig het
alIernabijste verleden heeft vervuld, dat men nu naar de regel gaat
verlangen - naar wetten, vastgesteld door sterke, jonge, syntlle-
tisch geaarde geesten. Men heeft' de strijd zózeer doorleefd - tot
aan de uiterste vermoeienis en twijfel toe, - dat men naar even-
wicht en eenheid zoekt: een heroïsch zoeken naar orde beheerst de
geesten. Men heeft de tijdelijkheid van alle aardse dingen te diep
gevoeld, om thans niet te verlangen naar het eeuwige. Na de
fanatieke waanzin der godsdienst-oorlogen wordt de begrijpende
wijsheid van Hendrik IV tot scheppende, synthetische kracht.
Waren de romantici na Waterloo, soms óók in zulk een stemming?

\
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Verlangden ook zij naar een collectief ideaal om zich aan te
geven? Heeft Metternich hun als een Henri Quatre toegeschenen?
Helaas, het was de tijd nog niet. Nog te veel antithese - geestelijk
en sociaal- moest historisch worden overwonnen, ja, was nog niet
eens gewekt! Vage idealen kregen nog geen vaste vorm, laat staan
dat zij reeds constructief konden werken. De functie der roman-
tische generatie bleef het, de franctireurs en zeeschuimers te zijn,
de onruststokers binnen de doodse wereld der Onheilige Alliantie.
Staat onze tijd niet opnieuw voor de keuze tussen romantische
vertwijfeling en schepping van levende cultuur-orde? Wij geloven
het. Maar wij geloven dus óók, dat een nieuwe "Romantiek" na
deze oorlog geen nieuwe \bevrijding meer zou kunnen brengen,
doch sle'chts nieuwe ontwrichting.
En wij menen vooral, dat het reeds anders kán. Wij menen, dat
er in onze cultuurkring in de laatste tijd een wezenlijk streven is
geweest naar waarachtige orde, nieuwe verantwoordelijkheid,
"commune mesure" 1) en moreel gefundeerd gezag - tucht en
zelftucht. Een personalistisch streven, dat niet uitgaat van slaafse,
doch juist van zeer levenskrachtige geesten. Een streven naar
vastheid van vorm en norm, een wil tot dienst aan blijvende,
ten volle doordachte en toch geheel modern "umgewertete" waar-
den. Waarden echter, die deze "Umwertung" hebben doorstaan,
en ons geestelijk arsenaal vormen, bij het volbrengen van onze
taak als Westerse wereld.
Dit boek spreekt van toetsen, telkens opnieuw, en van verwerping
na het toetsen. Het spreekt ervan in een gezindheid, die verbonden
blijft met de twee en een halve eeuw van emancipatie en crisis.
Doch het spreekt óók uit het bewustzijn, dat deze permanente
omwenteling thans een voorlopige afsluiting zou moeten vinden
in een hernieuwd roepingsbesef. Na het loswrikken: het herbouwen,
het herscheppen van een eigen, wijd openstaand, maar duurzaam
herwonnen, geestelijk erf.
De vlammen hebben hoog gelaaid; de gloeiende as verstuift, en
heeft onze ogen nog schroeiend verblind. Vvaar blijft de nieuwe
Phoenix?
De nieuwe Phoenix - dat kunnen wij zelf zijn.

') Zie Denis de Rougemont, Penser avec les Mains, Paris, Albin-Michel, 1936.



VERZEN

door

ANTHONIE DONKER

WEERZI]DS

Ik droomde, een droom waarin ik weder droomde,
En droomend wachtte ik het eind van dien droom.
In dien droom hoorde ik een kind schreien.
Een vogel floot er aldoor tusschendoor.
En toen ik wakker werd - uit welken droom?-
Zag ik rondom mij in een lichte scheemring
En ik wist niet meer waar en wie ik was.
Er sloeg een klok. Eenmaal. Doch ik wist niet
Of het aan deze zij was of aan gene,
En niet welke elk dier beide zijden was.
Waar schreide nu het kind? De vogel floot
Er onbekommerd aldoor tusschendoor.
En nu wist ik in mijn verdoling niet
Of wat ik droomde werkelijkheid was
Of dat ik van de werkelijkheid droomde,
Of ik droomend insliep in dieper droomen,
Of weer ontwaakte in den diepsten droom?-
Daar floot de vogel, maar waar schreide het kind?
Daar schreide het kind, maar waar floot dan de vogel?
En ik dacht na in welken droom ik leefde.
Een vogel floot er aldoor tusschendoor.



VERZEN

DE NAAMGENOOT

Zoo vaak mijn ziel de vleugels sloot,
Zoo vaak mijn oog besloeg,
Stond daar mijn stille naamgenoot
En zag mij aan CIl vroeg

Waarom ik niet aan wolkenjacht,
Niet aan het trillen trouw
Van populieren dag en nacht
Zoo licht bewegen wou?

Dan hief ik mij weer moeizaam op,
Dan strekte ik mijn romp,
Met matten lach in moed en kop
En liep, maar zwaar en plomp.

Ik naderde het oeverriet.
Er streek een zilverreiger neer.
En doodstil wachtend op het lied
Zag ik mijn naamgenoot daar weer.

Nergens en nooit ontliep ik hem
Die onvcrbiddelijk zich verzet
Tegen het zinken van mijn stem,
Het loomer worden van mijn tred.

Mijn stille naamgenoot die steeds
Dringender roept om mijn muziek.
o voel ik in mijn schouders reeds
Het rukken van die snelle wiek?
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VERZEN

DE NACHTEGAAL

Achter het huis tusschen de struiken slaat
Diep in den duistren tuin de nachtegaal,
Een lied dat duizlingwekkend alle maat
. Te buiten gaat, hardnekkig en fataal.

o nachtegaal die uw verlangen laat
Klinken in snikken op kristallen schaal,
Dit is niet de muziek waar het om gaat,
Want klanken zoek ik in een nieuwer taal.

Duivelsche lieflijkheid die fluit en lokt,
Zoet naar zich toehaalt en dan luidkeels jokt,
Gij jaagt het hart met hellen, helschen slag.

Afkeerig luistrend onder 't broeiend dak
Zweer ik het nachtelijk lied af en snak
Naar de open klaarte van den koelen dag.
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DE TUINMAN

De tuinman gaat den ganschen dag
De paden af en aan.
Hij kent de planten, hun gedrag
In bloeien en vergaan.

Soms staat hij, bij een heester stil
Maar wat zijn vaste hand
Verandert, het houd t met den wil
Van de natuur yerband.

Wanneer een dichte najaarsmist
Den stillen tuin omhult
Beweegt zich nog half uitgewischt
Daarin zijn trouw geduld.

Het herfstblad en zijn bruine kiel,
Hun kleur stemt overeen.
Hij gaat en met de moederziel
Der aarde is hij alleen. l

Hij gaat - zoomin als het seIzoen
Dat hij den pas versnelt.
Er is iets in zijn trage doen
Dat naar den grond toe helt.

Hij ziet niet naar den hemel op
Dan vragend naar het weer.
Hij is de pelgrim met de schop
En hij reist heen en weer

Over de paden van zijn gaarde,
Gestadig heen en terug,
En door zijn vriendschap met de aarde
Gaat nooit dat hart te vlug.



VERZEN

Gelukkig wie een evenwicht
Als hij verkrijgen kan,
Vertrouwd met alles in het licht
En zelf een deel ervan.

Herfst 1942
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door

H. REDEKER

De Faustische en Wagneriaansche ernst, waarin een Duitschland
zich met pompeuze waardigheid kleeden kon, eer het door de
klotsende voetstap van zijn gestapo-officieren ontmaskerd werd,
de geest van het zware, reeds lang aangetast door het bijtend zuur
van Nietzsche's grimmige spot, zij zijn wel voor geruimen tijd in
discrediet geraakt, barokke versiersels van een "WeItfrömmigkeit"
waarin het land der Germanen openbaarde, hoezeer het de aan-
sluiting aan de westersche geestesgesteldheid gemist had. En meer
dan ooit is als tegenstelling hiervan de Ironie de heerschende hou-
ding geworden van wat zich de avant-garde van het hedendaagsch
intellect beschouwt te zijn. Ernst en Ironie - wie nu nog met het
pathos van de ernst op het litterair forum wil verschijnen, moet
zich wel bij voorbaat vereenzaamd en verdacht weten: hij zal zijn
recht op ernst te bewijzen hebben, terwijl de ironicus van de
bewijslast ontheven is; hij draagt het stempel van een verleden
tijd en een verworpen spheer: het Duitschland der zwaarwichtig-
heid, van systematici als Ht;:gelen musici als Wagner, en zelfs van
Beethoven en Goethe. "Alles Ernste ist schwer, und Alles ist Ernst",
zegt Rilke. De ironicus glimlacht en weet zich superieur, eenigs-
zins zooals de wereldwijze en moede volwassene tegenover het
wereldbestormend pathos der puberteit.
Ironie en ernst - los van het vonnis der historie dat ons een sterke
aanwijzing en compromitteerend voorbeeld maar strict genomen
geen bewijs contra de ernst levert, staan wij in de merkwaardige
positie, dat elk van beide in eerste instantie het volste gelijk kan
doen gelden: alles is ernstig, wil men de ernst maar eenmaal zien;
en alles is ironisch, wanneer men slechts oog voor het ironische
bezit. Als bestond hier niet dan een keuze uit zuivere voorkeur,
als zouden wij hier stuiten op een mentaliteitsverschil dat dieper
ligt dan de zone waarin de geest met zijn argumentaties kan be-
slissen en als schoot iedere theoretische beschouwing op dit punt
te kort, maken ernst en ironie juridisch op gelijke rechten aan-
spraak en faalt het wetboek der logica op dit punt: de ironie be-
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heerscht het terrein, de geesten, artikelen en tijdschriften, maar
verdedigt zich typeerenderwijze ook met de onjuridische wapenen
van afkeer, persoonlijke achterdocht, antipathie en... met de ironie
zelf. Een petitio principii.
Wat houdt het wezen der ironie eigenlijk in, en wat onderscheidt
haar van de ernst? Een eerste opmerking, dat taalkundig een
vrouwelijke ironie tegenover een manlijke ernst staat, verschaft
een oppervlakkige verheldering, wanneer men het buigzame en
passieve in de ironie wil vergelijken met een ernst, uitgerust met
de grimmige verbetenheid van den strijder uit de Siegfried-atmos-
pheer; oppervlakkig, want terwijl juist in het vrouwelijke over het
algemeen een milde ernst overheerscht, is de snijdende ironie van
den modernen erudiet van typisch manlijke aard en kan men
hoogstens zoowel bij ernst als ironie een manlijke en vrouwelijke
vorm onderscheiden.
Het taalkundige voor het pha:nomeen zelf verlatende krijgt men
allereerst het dubbelzinnige van het ironische in het oog; iedere
ironie heeft een dubbele bodem en de glimlachende ironicus bezit
de eigenschap, dat hij in één houding twee persoonlijkheden ver-
bergt, met twee tongen spreekt, zich weggeeft en tóch een reserve
bewaart, en dat hij met de eene hand geeft, wat hij met de ander
terugneemt. Hij verklaart zijn meening maar doorzief deze tegelijk
in haar begrenzing; hij bestrijdt, maar weet het goed recht van
den ander; hij neemt een wereld aan, om deze op het zelfde moment
te demaskeeren, hij handhaaft een superioriteit over zichzelf, is
tegelijk in en buiten zichzelf en kan toch zichzelf niet ontkomen;

.' hij maakt zich los - van zijn "ik" in zelfironie, van het "andere"
in de naar buiten gerichte vorm - zonder weer geheel los te staan
in een verloochening, hij bindt zich maar met een ondertoon van
bevrijding; men krijgt op hem geen houvast, daar datgene wat men
denkt te grijpen, naar weerszijden ontglipt. Hij is op zijn wijze
een "janus bifrons". Wil men dit alles samenvatten als het "para-
doxale" en "zwevende" in de ironie, dan springt tegelijk de groote
analogie met de "gratie" in het oog, zooals deze vooral in de ma-
gistrale "Esthétique de la gràce" van Raymond Bayer geheel in
gallisch esprit, waarin zoowel ironie als gratie bloeien, werd
blootgelegd.
In dit aspect verschijnt de ironie als de gratie van de geest, span-
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ning tusschen twee polen, speling tusschen twee tegendeelen, waarin
men de moraal loslaat en tóch tegelijk handhaaft, de waarheid
zoekt en tóch met een speelsche glimlach verlooch~nt, het balan-
ceeren tusschen twee uitersten, de superieure houding van het
gemakkelijke, van de minste inspanning welke juist aan het moei-
zame ontworsteld is, de charme van het intellectueele spel met de
mogelijkheden en de struikelblokken van het problematische dat
toch weer meer dan spel alléén is, want zoo gezien vormt de ironie
het ideale midden tusschen spel en ernst.
Méér dan slechts spel te zijn, waarin de mensch uit louter pleZie-
rige willekeur en met alleen zichzèlf tot maat aller dingen, de moei-
lijkheden die hem omringen transformeert in speelgoed, en minder
dan de ernst waarin de mensch zichzelf verliest aan het probleem,
dit is het alles voor zich winnende, de. gratievolle betoovering
der ironie, waarin deze een eigen ideale schoonheid verkrijgt en
een intellectueele <esthetica: de harmonie van den mCnsch in even-
wicht, de absolute beheersching, het jongleeren met het "zware",
waarin de zwaartekracht opgeheven schijnt en waartegen al het
ernstige strompelend en moeizaam wordt, onelegant en gebrekkig.
Aldus verrukt ons de beheersching en de moeitelooze elegantie
van den intellectueelen ironicus in het strijdperk der meeningen,
van de liefdesironie in den avonturier, en van den wijsgeer die de
oude systemen gedemaskeerd heeft, van den dichter die de grenzen
van het "poëtische" doorzien heeft en van den winkelier die zijn
klanten kent. In iedere vorm van ironie ligt een overwinning be-
sloten, een punt waarop zwaartekracht en "materie" overwonnen
zijn, waarop moeite tot spel wordt, een spelenderwijs realiseeren
van het eens moeizame, een weggenomen weerstand die "speling"
voor het zweven geeft. De ironie is het symbool van het overwon-
nen probleem, de afspiegeling van het bereikte gemak waarmee de
ironicus met de woorden speelt, eens van logge massiviteit, en het
oorspronkelijk problematische maskeert zooals de clown in zijn
weergalooze salto plotseling het succes vrij doet zweven van de
poging, de moeite, de zwaartekracht en de ingewikkelde arbeid
der spieren: een wonder en een gratie iri de oude beteekenis:
genade van hoogerhand - goddelijke gratie. En: goddelijke
lrome.
Ironie: gratie der overwinning op het moeizame en de weerstand,
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symbool der superioriteit waarmee de mensch plotseling zijn mo-
gelijkheden kan laten glanzen en glimlachen in het licht van de
geest, wanneer een verrassend optredende vrijheid hem als speel-
tuig in de hand geeft waaraan hij zich eerst als dienaar heeft moe-
ten onderwerpen, maar waarvan hij zich nu, iri superieure opper-
macht, kan distancieeren. En dus ook: resignatie. Want in de
ironie geeft de mensch zijn worsteling met de materie op, om zijn
overwinning te vieren; hij streeft niet, maar geniet en pronkt; hij
toont zijn inzichten, zooals ze in hem moeiteloos tot natuur wer-
den. Als in de gratie ligt ook in de ironie het element der ijdelheid:
de zelfbewuste schittering, de glorie, het zich overwinnaar weten.
Hij, de ironicus, pauseert, geniet en straalt uit; het is de ontspan-
ning na de inspanning, en waarin de inspanning, overwonnen,
als zege, als inzicht is opgegaan. Maar ook in deze exploitatie van
het bereikte, het gemak, het superieur zich kunnen distancieeren,
ligt de resignatie opgesloten.
En hier wordt dan ook een eerste verhouding tusschen ironie en
ernst doorzichtig: niet alleen existeert de ernst nog als tegenpool
tot het spel binnen de ironie, maar ironie en ernst verhouden zich
tegelijk als eindpunt en weg, of als moeite en gratie. Als overwonnen
weerstand lichten zoowel gratie als ironie op. En zooals voor de
gratie de geheele weg van moeizame training en beheersing door
arbeid en falende pogingen noodig is, het geheele skala van on-
gratieuze experimenten waarin moeite en inspanning, en het ge-
richt zijn óp de beweging zichtbaar zijn en waaruit ten slotte als
zege het gratieuze, camoufleerende spel opglanst, en de natuurlijk-
heid op hooger plan een spel mét het eens onnatuurlijke wordt, zoo
is voor de ironie ook de geheele baan van zoeken, falen en geestelijke
moeizaamheid, van worstelen tegen de weerstand van het probleem
en de zwaartekracht der verstarring, kortom van ernst, noodig.
De ironie als overwinning op én als. resultaat van de ernst, dit is
een eerste, dubbele verhouding, waarin tegelijk de superioriteit
én de afhankelijkheid van de ironie ten opzichte van de ernst be-
sloten liggen. Wie tot de ironie wil komen, moet door de ernst heen.
Ironie en ernst openbaren zich aldus niet als tegenstanders, maar
als componenten van een hoogere eenheid en als twee houdingen
die nimmer elkaar uitsluiten; alternatief, waarvan de beslissing op
ieder moment een andere zal zijn.
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De ernst: een zich binden en verliezen aan de materie en de weer-
stand - de onopgeloste problemen, de bestaande conflicten en
het doel dat nog bereikt moet worden - als een geaardheid die
overal optreedt bij, en de noodzakelijke voorwaarde vormt tot al
wat strijd is, streven en arbeid: ernst van het front waar ironie
onmogelijk is, ernst van het probleem, ernst van het zoeken, ernst
van de moeite en van het "zware" dat in elke tastende poging
ligt en waarin het uitstralende zichzelf-zijn van den mensch onder-
gaat in de worsteling met de materie, en een ernst welke plotseling
wijkt, wanneer de mensch bij de gratie van het bereikte halt
maakt, "tot zichzelf komt", zich losmaakt uit de bindingen der
problematiek en rustende op het vlak van datgene wat door totale
beheersching tot zijn wezen, tot zijn "natuur" is gaan behooren,
de richting der aandacht omkeert en de oude weerstanden tot spel-
materiaal van zijn luchtig doorzien transformeert, een spel waarin
eensklaps alles van allure wisselt en dóór dit alles heen niet de weer-
stand, maar de vrije, subtiele individualiteit zichtbaar wordt, die
zich in een glimlach om de oude weerstand en ernst ontlaadt. Een
bevrijdende en een zegevierende. glimlach, maar o"okeen glim-
lach van berusten en resignatie, van een staken van de strijd, een
adempauze waarin het bereikte zijn hoogste verwerkelijking in de
menschelijkheid vindt, maar het nog te bereikende, de nimmer
voltooide taak die evenzeer tot onze menschelijkheid behoort,
tijdelijk wordt opgeschort. Het is daarom, dat in de ironie naast
het spel-element ook de ernst leeft, die zich openbaart in het wee-
moedige dat elke ironie eigen is. In de weemoed der ironie klinkt het
onvoltooide en de weg-gespeelde weerstand door, in de weemoed ligt het
uitgangspunt, de grens waar de ironie telkens op' onmerkbare
wijze in ernst dreigt om te slaan, tegenpool tot het speelsche, zege-
vierende, waar ironie i~ lichtzinnigheid zou uitmonden. In de
weemoedige zijde der ware ironie kondigen zich de wachtende
taken aan en het besef dat de ironie naast een overwinning ook een
tusschenstadium op de weg van de ernst is. In iedere ernst ligt de
ironie als potentie opgeslàten en elke ironie mondt weer in ernst uit.
En hier schuilt een eerste waarschuwing tot die zones in het heden-
daagsche intellectuee1e leven, die alleen met de ironie willen uit-
komen: zij vieren feest van datgene wat de ernst heeft opgespaard;
zij stralen - en het is een verrukkelijk, vaak geniaal stralen -
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van het licht en de warmte door ernst verwekt. Wetenschap en
wijsbegeerte als begeeren, zoeken, streven en worstelen zijn ernstig
en kunnen niet anders zijn; het verkrijgen is een ernstige zaak,
het bezitten een ironische. En de maatstaf der ironie, op publica-
ties aangelegd, beteekent, dat men een wetenschappelijke instelling
wisselt, en vaak vérwisselt, voor een artistieke, want het wijs-
geerige verliest zijn functie wanneer het in de natuurlijkheid en
gratie van het artistieke is overgegaan, zooals het artistieke, als
vormgeving dezer natuurlijkheid, zijn functie in het leven verliest,
wanneer het zijn taak vervuld heeft en het natuurlijk bezit van
enkelen in algemeener natuurlijkheid heeft omgezet. Ernstig is
het zoeken, ironisch het voltooid bezit, ernstig is de wetenschap,
ironisch iedere kunst, ook de schijnbaar ernstige in een Rilke of
Goethe. En spreekt men zich, zooals Ter Braak, uit voor het ideale
midden, in een Stendhal of Nietzsche, dan blijft er het feit van
de beide functies van ironie en ernst die in laatst~ instantie niet
te verzoenen zijn, die niet naar één maatstaf gemeten kunnen wor-
den, en die elk voor zich de rechtmatige plaats in het leven behou-
den, niet in een gelijkgerechtigheid waar willekeur en voorkeur be-
slissen, maar naar gelang van de telkens te beslissen vraag, of op
een oogenblik ironie of ernst de passende houding is. Om in de
onsympathieke beeldspraak van het militaire te blijven: het leven
is om beurten speelplaats en slagveld. Slechts wie in staat is, de
fronten te ontgaan, kan in de ironie blijven zweven. En alleen
wie er in slaagt, beide houdingen sneller te doen wisselen tot een
voor het oog onzichtbare trilling, kan de schijn verkrijgen van een
samensmelting van ironie en ernst, waarin de ernst ironisch en
de ironie ernst wordt. De ernst van het zich binden en wijden, van weer-
stand en moeizaamheid ontkomt men echter nooit, tenzij in de vlucht en het
souper afzijds der fronten.
In een ander licht treedt de verhouding van ironie en ernst, letten
wij op het gericht-zijn van een ironische houding, op datgene wat
in het ironisch perspectief verschijnt. Elke ironie vindt in haar
gericht-zijn haar relativiteit; tegenover het mikpunt der ironie
staat het uitgangspunt van de ernst. Er bestaat geen "algemeene
ironie" en iedere ironie neemt iets anders ernstig. Wij kunnen
hier vier domineerende houdingen onderscheiden: de "zelf-ironie"
jegens het ik, de "objectsironie" jegens het andere, de ironie jegens



SOCIALE EN CULTUREELE ASPECTEN VAN EEN
CENTRAAL WELVAARTSPLAN

door
FRED. L. POLAK

II
6. Planning als instrument van coördinatie.

Het wetsontwerp tot instelling van een Centraal Planbureau om":
schrijft het door dit lichaam op te stellen welvaartsplan als hulp-
middel tot de "coördinatie van het regeeringsbeleid op economisch,
sociaal en financieel gebied". Hierin immers schuilt juist een van
de meest opmerkelijke door planning te bereiken resultaten, dat,
. terwijl voorheen tal van regeeringsmaatregelen elkander op ver-
schillend gebied doorkruisten en tegenwerkten, nu door de' op-
stelling van een centraal plan een inter-departementale coördinatie
nagestreefd kan worden. Dit kan niet anders dan de efficiency
verhoogen. Ook wordt hierdoor de mogelijkheid geopend om aller-'
lei incidenteel en noodeloos gedetailleerd ordenen te vervangen
door een systematisch ingrijpen op enkele strategische punten,
die het geheel beheerschen. 1)
Indien coördinatie een wezenselement van alle planning vormt,
dan is wetenschappelijke kennis der te coördineeren gebieden en
van hun onderlinge s'amenhangen een prealabel vereischte. In-
derdaad is zulks door Mannheim reeds met klem naar voren ge-
bracht. 2) Hij wijst daarbij op de thans gebruikelijke spheren-
scheiding tusschen het economische, het sociale, het psychologi-
sche enz. Planning daarentegen eischt juist een spheren-eenheid,
een denken in probleem-eenheden of wel een meerdimensionaal en
interdependent denken, dat een wijdvertakt probleem-complex
van een of meer sleutelposities uit bestrijkt. Ook te dien aanzien
echter valt een aanmerkelijke achterstand te constateeren in het
sociale denken en in het. bijzonder bij de sociaal-economische
wetenschap.
Het is van algemeene bekendheid, dat juist bij de geestelijke vaders
der moderne economische wetenschap, Francois Quesnay en Adam
Smith, dit "interdependente" denken ruimschoots aanwezig was.
Economische, sociale, ethische, historische, philosophische en reli-
gieuze beschouwingen waren in hun geschriften inderdaad tot
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één harmonisch patroon samengeweven. Vandaar mede, dat hun
sociaal-economische hervormingspolitiek nauw aansloot zoowel bij
de economische theorie als bij de sociale evolutie.
Vooral onder invloed van de klassieke physica is daarin wijziging
gekomen. 3) De economische wetenschap wilde, ten bewijze van
haar veelal betwist zuiver-wetenschappelijk karakter, worden:
wetswetenschap, exacte economie. Haar terminologie legt van deze
mechanisch-mathematische imitatie bij voortduring getuigenis af.
Ook de vaststelling van haar object en methode.
De moderne economische wetenschap heeft haar object gedefini-
eerd als dat der economische aanwending van schaarsche goederen
ter voorziening in betrekkelijk onbeperkte behoeften. Het econo-
misch subject moet tusschen de vele mogelijke aanwendingen een
rationeeIe keuze verrichten en de zuiver-economische wetenschap
bestudeert deze "logic of choice". Alle veranderingen, teweeg-
gebracht door historische, sociale, politieke e.a. factoren "van
buiten af", zoo stelt de economische theorie, laten het economisch
keuze-handelen in wezen onberoerd en betreffen slechts de con-
crete grondgegevens ("data") daarvan. Deze data vormen het
object van andere wetenschappen (sociologie, historie, psychologie
etc.) of van de wijsbegeerte en moeten door deze kant en klaar
aan de economische wetenschap worden "geleverd", die ze voor
. kennisgeving aanneemt, zonder verder eigen onderzoek. In waar-
heid evenwel bemoeien die andere wetenschappen zich nauwelijks
met dergelijke gemengd-economische onderwerpen. 4) Meeren-
deels zijn de bedoelde onderwerpen onwelkome zwervers, zonder
vast wetenschappelijk onderdak.
Terwijl de vernauwing van het economisch object belangrijke ge-
deelten uit de materie ecarteert en naar het grens- en randgebied
(veelal niemandsland) der "data" verwijst, wordt het rest-gedeelte
andermaal door en voor toepassing der exacte methode, gekort-
wiekt. Van de "logic of choice" maakt men een zuiver kwantita-
tieve relatie. De kwalitatieve aspecten van het economisch han-
delen worden welbewust afgesneden. Het menschelijk handelen
wordt a.h.W. gede-humaniseerd en gede-kwalificeerd. Wat dan
overblijft, noemde men vroeger den "homo economicus". Thans
is deze geheel vervluchtigd tot curven en functies.
Juist evenwel de exacte natuurwetenschappen hebben zich bij haar
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vèrnieuwde ontwikkeling wederom naar de wijsbegeerte toegekeerd
en verschillende denkgewoonten als onjuist of tenminste eenzijdig
vervangen dan wel aangevuld. Terwijl de moderne physica zich
thans, al naar omstandigheden, van verschillende, soms tegen-
strijdige, denkmodellen bedient, is de economische theorie blijven
werken met het overgenomen denkmodel der Newtonsche mecha-
nica. Dit past in zekeren zin bij de geestesstructuur van het rationa-
lisme en van een vroegere overgang in het denken, parallel loopend
met de omwenteling, teweeggebracht door de industrieele mechani-
satie. Maar sedertdien heeft de sociale en cultureele ontwikkeling
niet stilgestaan.
Dit maakt verklaarbaar, waarom de pure theorie op vele vragen,
die door de huidige samenleving aan de economische wetenschap
worden gesteld, geen antwoord kan, en dus ook niet wil, geven.
Zulks veroorzaakt spanningen en onzèkerheid, binnen en buiten
de theorie. Deze heeft aan gezag en macht ingeboet. Men gewaagt-
niet voor de eerste maal - van een crisis der economische weten-
schap. Deze maakt deel uit van - en is mede debet aan - de al-
gemeene cuItuurcrisis.
Planning wil een der hulpmiddelen vormen tot overwinning der
crisis van dit tijdsgewricht, maar wordt ook zelf hierdoor in haar
volle ontplooiing gehandicapt. Economische politiek immers werkt
juist via de "data", is hét instrument tot opzettelijke wijziging der
grondgegevens. Dit grensgebied dient dus vooraf verkend en op
kaart gebracht te zijn. Het is niet voldoende, zooals in de Z.g. dyna-
mica der analytische theorie geschiedt, de gevolgen van ingetreden
veranderingen der data, ceteris paribus, te bestudeeren. Men moet
ook weten, waardoor en hoe de uitgangspunten veranderen, waar-
om de "cetera" (de overige gegevens) nimmer "paria" gelijk blijven.
Dit is onvoorwaardelijk noodzakelijk, teneinde tot een betrouwbare
"geschiedschrijving der toekomst" te geraken en de toekomstige
ontwikkeling te leeren beheerschen. De oorzaken van verande-
ringen der data liggen op gemengd-economisch terrein. Zij zijn
in het meerendeel der gevallen herleidbaar tot het eigenmachtig
en soms willekeurig doen en laten van levende menschen en van
menschelijke groepeeringen in de samenleving. Zij zijn ten deele
irregulair en in belangrijke mate kwalitatief.
Dit beteekent allerminst, dat het puur-theoretisch data-procédé
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en de kwantitatieve bewerking van economische relata wetenschap-
pelijk verwerpelijk zouden zijn. Maar het beteekent wel, dat de
heerschende economische analyse slechts een partieel aspect weer-.
geeft en dringend aanvulling behoeft door bestudeering der totale
struètuur van de sociaal-economische realiteit en evolutie.
Dit inzicht is geenszins nieuw, noch ook beperkt tot de wetenschap.
Het is aanwijsbaar in de wetenschappelijke golfbeweging en de
periodieke methodenstrijd. Cultuurhistorische verschijnselen, ook
waarneembaar bij religie, moraal, wijsbegeerte en kunst. Als tegen-
wicht tegen de streng doorgevoerde, op zichzelf onvermijdelijke,
specialisatie, doet zich wederom steeds nijpender de behoefte ge-
voelen aan een meer encyclopa:disch waarheidszoeken, een over-
koepelende geesteshouding. Een der symptomen hiervan is de in-
stelling door verschillende onzer universiteiten - die de naam
"universiteit" waardig willen zijn - van een "studium generale".
E.en ander is de coördineerende welvaartsplanning.

7. Doelstellingen van planning en welvaartsplanning .

Er is veel discussie over de vraag óf wij moeten plannen dan wel
niet, de vraag waarvóór eventueel gepland moet worden, raakt
daarbij niet zelden in het gedrang. 5) Planning geschiedt niet om
de wille van de planning. Met verschillende typen van planhuis-
houding correspondeeren verschillende soorten van doelstelling.
Planning zonder vooraf bepaalde doelstellingen is non-sens. Wie
echter stelt de doelen?
De wetenschap houdt haar deur gesloten. Reeds Bacon heeft op-
gemerkt, dat voor wetenschappelijk onderzoek de doeleinden zoo
steriel zijn als Vestaalsche maagden. Het streven naar den opbouw
van een logisch-exacte economische theorie heeft ook er toe geleid
de doeleinden van het terrein dezer wetenschap te weren. Sociaal-
economische doeleinden zijn nu eenmaal niet veil en verhandel-
baar. Er is geen enkel marktmechanisme om kwantitatieve uit-
drukking te geven aan bij het publiek bestaande preferenties in-
zake sociale rechtvaardigheid of bestaanszekerheid. Zelfs het stre-
ven naar volstrekte economische gelijkheid bevat kwalitatieve ele-
menten. Geleidelijk is niet-meetbaarheid hetzelfde gaan beteekenen
als niet-wetenschappelijke vatbaarheid. Zoo werden de hoogste
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waarden, in doeleinden belichaa,md, voor de wetenschap van on-
waarde.
Men heeft een strenge scheiding getrokken tusschen' twee rijken;
dat der feiten en dat der waarden. Op het eerste gebied zouden
ervaringsoordeelen tot stand kunnen komen, van objectieve gel-
digheid - op het tweede waarde-oordeelen, van louter subjectieve
geldigheid. Met de verbanning der waarde-oordeelen uit de econo-
mische wetenschap wilde men ook een strenge Céesuur maken
tusschen "zuivere" economie eenerzijds en normatieve ethiek,
philosophie, politiek anderzijds.
Chassez Ie naturel, il revient au galop. Merkwaardigerwijze hebben
de doeleinden juist in de exacte wetenschappen hun glorieuze
rentrée gemaakt. 6) Van wijsgeerig standpunt is verzet gerezen
tegen toegespitste tegenstellingen zooals causaal-finaal, objectief-
subjectief, ervaring-waardeering, positief-normatief e.d. Zeker voor
wat betreft de geesteswetenschappen ziet men thans meer en meer
de doel-Iooze, d.i. waardevrije, analyse 7) als een soort propéedeuse
voor een zin-volle, d.i. waardeerende, synthese.
Deze nieuwere wijsgeerig-wetenschappelijke opvattingen hebben
evenwel in de "neutrale" economie nog vrijwel geen weerklank
gevonden. Deze houdt zich immers slechts bezig met een bestu-
deering der cijfel:matige verdeeling van schaarsche middelen over
gegeven doeleinden. Welvaartsplanning evenwel is planning voor
te geven doeleinden. Wie moet die doeleinden nu "geven", als de
vakeconoom meent zich qualitate qua afzijdig te moeten en mogen
houden?
Naast deze persoonlijke vraag lijst de zakelijke of deze taak prin-
cipieel vervulbaar is. Tweeërlei bezwaar wordt wel daartegen in-
gebracht. Het eerste luidt, dat uit vrije wil geen overeenstemming
over bepaalde doeleinden verkrijgbaar is, zoodat deze per slot
van rekening steeds zal moeten worden afgedwongen. Het tweede
betoog~, dat de doeleinden zelf - ook al ware men het in beginsel
over elk op zich beschouwd eens - onderling per se tegenstrijdig
en onvereenigbaar zijn.
Het eerste argument vormt den grondslag der redeneering van
Hayek c.s., volgens welke juist de vaststelling der doeleinden on-
herroepelijk voert op den "weg naar slavernij". Het daarin opge-
sloten scepticisme en pessimisme (van waarde-oordeelen gesproken!)
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zijn, dunkt ons, niet houdbaar. Niet, dat deze gevaren op phantasie
berusten, verre daarvan. Die ontwikkeling is zeer wel mogelijk,
maar stellig niet noodzakelijk, dus niet aan alle planning inhecrent.
In fascistische landen zijn inderdaad de leidende doelstellingen de
doelstellingen van den leider. Maar in de democratische landen be-
stond b.V.zonder eenigen twijfel eep volkomen vrijwillige en vrijwel
volledige overeenstemming omtrent de te bereiken oorlogsdoelein-
den. Het valt niet in te zien, waarom dit zelfde in principe absoluut
onmogelijk zou zijn voor het nastreven van vredesdoeleinden. 8)
In feite ontvouwen de politieke programma's in en van vele landen
heden ten dage een verrassende en soms zelfs verwarrende over-
eenstemming. Vrijwel zonder onderscheid spreken zij van sociale
rechtvaardigheid, zekerheid, vrijheid, arbeid, gelijkheid, welvaart
etc. De interpretatie van den inhoud verschilt, zoo ook de appre-
ciatie van den prijs, die men hiervoor betalen wil. Het schijnt'
eigenlijk relatief juist veelal gemakkelijker een zekere eenstemmig-
heid te bereiken over de na te streven doeleinden, dan over de
alternatieve middelen en wegen ter verwezenlijking, resp. over hun
voor- en nadeelen. De practijk levert op dit punt dus niet zelden
precies het omgekeerde beeld van de theorie, die vooronderstelt,
dat voor gegeven doeleinden één bepaald middel steeds weten-
schappelijk de voorkeur verdient, zonder zich bewust te zijn van
de waarde-oordeelen, die ook. hier meespreken.
Meer moeilijkheden biedt het andere punt van critiek, betreffende
de principieele onvereenigbaarheid der doeleinden. Dit argument
gaat terug tot Max Weber. Volgens hem zijn ethische conflicten als
gevolg van elkander uitsiuit';Ilue doeleinden onvermijdelijk. Over
zoodanige conflicten wilde hij evenwel niet doen beslissen door de
openbare, iederen beoefenaar bindende wetenschap, maar door indivi-
duecle zielestrijd voor het forum internum van. het menschelijke
geweten. Is echter zijn uitgangspunt wel onomstootelijk juist?
Zijn gelijkheid en vrijheid in concreto vereenigbaar? Is gegaran-
deerde bestaanszekerheid van den arbeider vereenigbaar met vol-
ledige ondernemersvrijheid ? Is verkorting van den arbeidstijd ver-
eenigbaar met vergrootipg van de arbeidsproductiviteit? Is af-
schaffing van den rijkdom vereenigbaar met culturecle vooruit.
gang? Is het streven naar stabiliteit vereenigbaar met dat naar
dynamische progressie? 9)

50
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Het is de vraag, of het hier telkenmale een aut-aut, dan wel een
et-et betreft. Volstrekte gelijkheid en volstrekte vrijheid lijken in-
derdaad niet vereenigbaar 10), maar wel een relatieve gelijkheid
(van kansen en lasten) met een relatieve vrijheid (van keuze en
zelfbeschikking). Het gaat om een bepaling van de juiste verhouding
tusschen conflicteerende doeleinden, om een compromis, om een
meer of minder. Die juiste verhouding kan niet voor eens en voor
altijd worden vastgelegd. De socio-cultureele opvattingen, de ide-
alen der samenleving zijn aan gedurige wijziging onderhevig.
Wat de zwakheid schijnt van planning, kan integendeel zijn haar
kracht. De volkeren zelve kunnen op gezette tijden en in groote lijnen
tot uiting brengen, welke doeleinden het hoogst worden gewaar-
deerd en welke waarde-verschuivingen in de onderlinge verhouding
der doeleinden hebben plaatsgevonden. In plaats van het markt-
prijsmechanisme treden hier de stembus, het referendum, de pu-
blieke opinie, de ontwikkeling van het sociale denken en bewustzijn.
Op deze indices zal de planning soepel kunnen en moeten reageeretl.
Passief én actief. Planning is dynamisch-variabel, moet zich aan-
passen aan de reëele vraag en aan de behoeften, als ook de-e bewust
beïnvloeden. Juist omdat zoovele doeleinden concurreeren en con-
flicteeren, juist omdat deze conflicten in de planlooze maatschappij
volgens het vrije spel van blinde krachten tot hoogst willekeurige
combinaties en ongewenschte consequenties kunnen leiden en ook
geleid hebben, daarom is planmatige constructie noodzakelijk. We-
tenschappelijk gefundeerd onderzoek kan de grondslagen leggen, de
gegevens verzamelen en deskundig advies verstrekken, welke de
bevoegde instanties tot relatief juiste beslissingen in staat stellen.
Tusschen de volkomen onbepaaldheid van socio-cultureele doel-
einden, waarbij alléén de liberale waarde-ideologie bindend is
bepaald, en de slaafsche navolging van één gefixeerd standaard-
doelsysteem, voorgeschreven door een dictatoriale groepsheerschap-
pij, tusschen deze beide uitersten vinde democratische planning
het juiste midden.
Men kan niet meer rustig afwachten, welke richting als einduit-

komst van millioenen ongevormde en ongeordende, losstaande en
afwisselende, individueele gewetensoverleggingen zal worden inge-
slagen. Aan het "sociaal geweten" zal moeten worden geappelleerd.
Dit kan niet effectief geschieden zonder geregelde en deskundige
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leiding. Zoodanige leidi~g vooronderstelt ophaal' beurt het loslaten
van de fictie van de "neutrale Staat", zonder nochtans te vervallen
in eenigerlei conscientiedwang. Hierachter schuilt natuurlijk, wat
betreft de sociale vorming (niet: gelijkschakeling!) der staatsburgers
met betrekking tot de na te streven doeleinden, wederom een vraag-
stuk van socio-cultureele planning. Juiste voorlichting, opvoeding
en opvoering van het sociaal verantwoordelijkheidsgevoel zullen
moeten bijdragen tot verheldering der discussie en tenslotte tot
bevordering van de noodzakelijke eensgezindheid, bij een vol-
doende meerderheid, omtrent de idealen van welvaartsplanning en
de techniek van harmonische synthese bij haar realisatie.

8. Het object van een centraal welvaartsplan.

Het object van een welvaartsplan kan ex definitione niet anders
omvatten dan de bevordering van het algemeen welzijn. Dit is
natuurlijk een doeleinde of beter: een reeks van samenhangende
doeleinden. Schier vanzelfsprekend stonden deze doeleinden voorop
bij de grondvesters der economische wetenschap.H) De formalisatie
en kwantificatie der economische theorie, met de daaraan verbon-
den uitbanning der materieel-kwalitatieve doeleinden, heeft ook
op het punt der welvaart en welvaartspolitiek diepe sporen achter-
gelaten. De welvaart is óf uit de theorie geheel verdwenen 12) óf
op een eng begrensd, in geldeenheden meetbaar, gebied terug-
gedrongen. 13)
Ten aanzien van de theoretische omschrijving en ontleding van
het begrip volkswelvaart zijn wij' over het algemeen niet veel
verder gekomen dan de beroemde formule van Bentham : het groot-
ste geluk van het grootste aantal. De sociaal-economische realiteit
(inclusief de haar bewegende en door haar bewogen ideëele en
ethische stroomingen) bleef daarbij echter niet stilstaan. Aldus zijn
geleidelijk de volgende, meer gespecificeerde, onderdeelen van
welvaartsplanning naar voren gekomen: vergrooting van het
nationaal inkomen, gelijkmatiger verdeeling van dit inkomen,
uitschakeling van cyclische fluctuaties, volledig gebruik der be-
schikbare arbeidskrachten en der overige welvaartsbronnen, ver-
zekering van een minimum-bestaan voor iedereen, verhooging
van het materieel en cultureel levenspeil van de groote massa,
50*
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enz. Ook hier echter loopt de strijd minder nog over de doeleinden,
welker goed recht ondanks ideologische verschillen vrij algemeen
wordt erkend 14), dan wel over de persoonlijke en zakelijke middelen
tot verwezenlijking.
Het bovenstaande is een meer concrete uitwerking van hetgeen
onder een vorig hoofdje omtrent de doelstellingen meer in abstracto
is opgemerkt. De welvaartsdoeleinden zijn van wezenlijk belang
voor de omlijning van het object der welvaartspolitiek. Zij geven
a.h.w. de omtrekken, maar zeggen nog niets omtrent het oppervlak.
Eén ding is wel duidelijk, een welvaartsplan zal ruimer maatstaven
voor het welvaartsobject moeten aanleggen dan de traditioneele
theorie. Daarnevens zal met betrekking tot de volkswelvaart moe-
ten worden opgesteld een balans van sociale activa en passiva, een
waardeering van socio-cultureele winsten en verliezen.
Het vrije markt- en prijsmechanisme is hiervan noch indicator noch
regulator. 15) Welvaartsplanning moet ze desalniettemin incalcu-
leeren. 16) Socio-cultureele verliezen kunnen voortspruiten b.v. uit
overdaad, verspilling, roofbouw, ontbossching, uitputting van den
bodem, vernietiging van natuurschoon, werkloosheid, onzekerheid,
gebrek aan ondernemingslust, speculatie, zwarte handel, onder-
voeding, overbezetting, woningnood, onderconsumptie, over-
productie enz. Socio-cultureele winsten kunnen het gevolg zijn van
verhooging der koopkracht van minvermogenden, bescherming der
zwakkeren, verbetering der lichamelijke en geestelijke gezondheid,
der voeding en behuizing, der levens- en arbeidsvoorwaarden, van
het onderwijs, van de jeugdzorg, -vorming en -scholing, der toe-
gepaste wetenschap, der volksopvoeding, -ontwikkeling en -ont-
spanning etc.
Slechts een deel dezer sociale kosten en satisfacties is in geld-
eenheden meetbaar, een ander deel berust op wisselende waar-
deering en vergelijking van sociale alternatieven. De gebruikelijke,
schoon ietwat willekeurige, scheiding tusschen stoffelijke en geeste-
lijke welvaart kan niet worden geïdentificeerd met die tusschen"
kwantitatief en kwalitatief uitdrukbare welvaart. De "stoffelijke"
welvaart heeft kwalitatieve aspecten: b.v. de" arbeid niet als
kostprijs-factor maar als "human factor", niet als middel maar als
doel, als cultuurwaarde, als ontplooiïng van de menschelijke per-
soonlijkheid, arbeidsvreugde als deel van levensgeluk; het kunst-
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zinnig aspect van bouwwerken, van woninginrichting, van am-
bacht en nijverheid. De "geestelijke" welvaart heeft kwantitatieve
aspecten: de "belegging" der openbare middelen in gezondheid,
kennis en karakter der bevolking, het aantal inrichtingen van on-
derwijs en voor de scholing van arbeiders, de beschikbaarst~I1ing
van deviezen voor den import van boeken en papier.
Ten aanzien van het object van een welvaartsplan kan thans
resumeerend het volgende worden opgemerkt: ,
Welvaart is naar vorm en inhoud een historisch-relatief begrip,
mee-bewegend met de sociale evolutie, beïnvloed door en zelf
wederom invloed uitoefenend op de zich wijzigende wereld- en
maatschappij-beschouwingen. Het is niet mogelijk welvaart ge-
heel te toetsen aan vaste criteria van maat, getal en gewicht.
Maar daarom niet minder behoort de studie der volkswelvaart,
in haar kwantitatieve én kwalitatieve aspecten, wederom centraal
gesteld te worden in de sociale wetenschappen.
Het object van een welvaartsplan is niet de steen der wijzen, een
ideaal-systeem voor alle tijden en volken. Long-run-planning kan
streven naar de opstelling van een program van actie voor een lan-
gere tijdsperiode, maar gedurige controle en revisie zal hier noodig
zijn. Ook kan zij meerdere volken pogen te omspannen. Er moet
nl. in dit Iverband nog iets gezegd worden over de verhouding
van nationale en internationale welvaart, resp. welvaartsplanning.
Van verschillende zijden is getracht ook in dit opzicht een onover-
brugbare tegenstelling te construeeren.17) Ontegenzeggelijk vormt
van een als ideaal einddoel, door middel van coöperatie en coör-
dinatie, na te streven internationale planning, de ultra-nationalisti-
sche, b.v. op autarchie gerichte, planning een antipode. Afgezien
evenwel, hier als elders, van absolute tegenstellingen, kunnen ook
relatieve verschillen van uitgangspunt groote moeite opleveren.
Men breekt zich nog het hoofd, hoe b.v. internationale vrijhandel
en landsgewijze conjunctuur- en geldpolitiek tot verzekering van
volledige arbeidsbezetting vereenigbaar zijn. Het zou een afdalen
in technische details vereischen om daarop nader in te gaan. 18)

Hier slechts een enkele algemeene opmerking.
Dat de volkswelvaart berust op en afhankelijk is van de welvaart
der economisch .verbonden volkeren, is heden ten dage gemeen-
goed. Dientengevolge ligt de zaak echter veeleer omgekeerd dan

.'
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gewoonlijk voorgesteld. De interdependente relaties der moderne
wereldhuishouding dwingen juist de automatisch deelhebbende
onderscheiden volkeren tot actieve nationale planning, teneinde
niet passief de internationale repercussies en reacties te ondergaan.
Anderzijds zijn nationale planning-organen onontbeerlijk om,
vereenigd tot internationale organisaties, zelve de toekomstige con-
junctuur en structuur der wereldhuishouding te beheerschen.
Goed gerichte nationale planning is geenszins uit den aard der
zaak incompatibel met een doelmatige inrichting der internationale
economie. Mits aangevuld door internationale economische sam~n-
werking, kan zij integendeel een instrument vormen, voorshands
noodzakelijk (zoolang de economische souvereiniteit der afzonder-
lijke staten wordt gehandhaafd) tot bevordering van een betere
wereldorde.
Alleen planmatig denken en rationeel regelen kan een duurzame
wereldvrede naderbij brengen, 19) in de plaats van "muddling
through". Het liberale recept van "il mondo va da se" heeft jam-
merlijk gefaald. Het object van een nationaal welvaartsplan dient
derhalve onder de socio-cultureele aspecten ook en niet in de laatste
plaats het internationaal aspect te omvatten. Uiteindelijk zal dit
de eerste plaats moeten innemen (al dan niet via het interregionaal.
aspect).

9. T usschenbalans.

Het bovenstaande is een thema met variaties, onder meer de hui-
dige ontoereikendheid illustreerend van het sociale denken en in
het bijzonder van de economische wetenschap ten opzichte van
een aantal essentieele problemen, waarvoor welvaartsplanning ons
stelt. Men neme dit echter ook weer niet te tragisch. Zoodra men
zich immers dit tekort goed realiseert, is men reeds halverwege.
De lacunes in onze kennis vormen allerminst reden tot ontmoedi-
ging, eerder een prikkel tot hard werken. Wetenschap is steeds
een doordringen tot het onbekende. Een rechtvaardiging van af-
wachten en onthouding ligt daarin zeker niet opgesloten. Op de
volmaakte kwantitatieve kennis van de wereldgeest van Laplace
kan niet worden gewacht, nu minder dan ooit. De practijk der
planning zal zich zelve een weg moeten banen. Deze vereischt
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den moed vàn alle vernieuwenden en verantwoordelijken pioniers-
arbeid.
Nog een zeer belangrijk lichtpunt moet wel in het oog worden ge-
houden, al kan het hier slechts worden aangestipt. In het sociaal
denken is wetenschap niet steeds het elemeI.ltaire, noch ook het
waarde-hierarchisch primaire. Ook de wetenschap wordt bevrucht
door de wereld- en maatschappij-beschouwing van den weten-
schappelijken onderzoeker, door de geestelijke en zedelijke stroo-
mingen van de histórische cultuur-periode, waarin hij leeft en
werkt. Conservatieve tendemen en gevestigde belangen mogen
wetenschappelijke. vernieuwing, gegrond op nieuwer wijsgeerig-
wereldbeschouwelijk in~icht, korter of langer tijd tegenhouden,
op den duur zal deze zich doorzetten.
Nu is het zeker verheugend te kunnen vaststellen, dat zoowel van
kerkelijke (katholieke en protestantsche) zijde 20), als in humanis-
tische kringen stijgende belangstelling, om niet te zeggen: sym-
pathie, waarneembaar is VOOI:de idee van .planning, 'resp. van
planmatig geleide groei en vernieuwing. Als symptoom van deze
zich ook hier te lande ontplooiende geestesinstelling (grootendeels
nog buiten of tegen de engere vakwetenschap), worde hier slechts
vermeld de oprichting door een groep vooraanstaande intellec-
tueelen van een "Studiecentrum voor maatschappelijke vraag-
stukken", dat, indien tot krachtige ontwikkeling gestimuleerd, op
dit terrein zeer nuttig werk zal kunnen verrichten. Hetzelfde
geldt voor het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers.
Bovenbedoelde geestesstroomingen ontspruiten niet uit louter

toeval. Het door den Engelschen historicus Arnold Toynbee ge-
introduceerde begripspaar "challenge and response", waarop
Prof. Romein de aandacht gevestigd heeft, 21) bewijst ook hier zijn
waarde. Sedert geruimen tijd stelt de sociaal-economische en socio-
culturecIe.evolutie ons voor een in scherpte toenemende uitdaging.
Uit de practijk zelve, gesteund door een toenemend aantal sociale
voor-denkers, drong zich een antwoord naar voren, dat in het
grootbedrijf en in enkele sectoren der overheidsgestie reeds lang
van waarde bcvonden was: doelbewuste planning.
Merkwaardigerwijs kwam hiertegen bij monde van Hayek, Mises
en Robbins c.s. een reeds doodgewaande klassiek-liberale variant
der puur-economische theorie plots fel in actie. Nu op eenmaal
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wist zij mee te spreken over ideale doeleinden, over sociale en
cultureele aspecten, over historie, politiek en ethiek, ja zelfs over
menschen van vleesch en bloed met kwalitatieve motieven. In
plaats van de cultuur-historische evolutie beschouwde zij evenwel
de planning als de "uitdaging" en gaf daarop een "antwoord". Een
misplaatst antwoord en inderdaad, als de purist zijn eng begrensde
baan te buiten gaat, onzuiver. Onzuiver alleen reeds, omdat de
verregaande uitholling der vrijheid door de spontane economische
ontwikkeling wordt blank gelaten, de mogelijke aantasting van
vrijheid door planmatig overleg zoo zwart mogelijk voorgesteld.
Dit antwoord vergrootte nog de reeds bestaande "lag" tusschen
sociaal-progressieve ontwikkeling en sociaal-conservatief denken.
Inderdaad geeft de dictatuur (en dus ook planning onder dicta-
tuur) een "abortief" antwoord op de sociale uitdaging. Het is echter
niet zoo, dat uit planning volgens logische deductie de dictatuur
voortvloeit. Veeleer is juist diezelfde liberale variant der econo-
mische theorie door haar negatief extremisme mee schuldig te
achten, telkenmale als de slinger naar het andere uiterste door-
slaat. 22) Dat welvaartsplanning in staat is het juiste antwoord te
geven, is logisch noch bewijsbaar noch weerlegbaar. Of zij het
metterdaad doet, is in de eerste pl~ats afhankelijk van de wijze,
waarop zij al naar omstandigheden wordt toegepast.
Men kan planning op zichzelf noch een vloek noch een zegen noe-
men. Het hangt ervan af, wie plant, waarvoor en hoe. Aan de vruchten
kent men de boom. Al in het Paradijs stonden verschillende boomen.
Nuchter beschouwd, is dit nauwelijks een openbaring. Deze con-
clusie bevestigt slechts, wat wij eigenlijk wel wisten en vanzelf
deden, n.l. dat, indien en voorzoover wij plannen, onze planning
moet zijn een verstandige en behoorlijke, dat rekening gehouden
moet worden met onze democratische tradities, met onze speci-
fieke volksaard en cultuur, met hetgeen organisch is gegroeid, met
de beginselen van vrijheid en zelfwerkzaamheid. Dit zijn alle vrij
vage termen. De concrete uitwerking is beslissend, vooral ook wat
betreft de juiste aansluiting bij de socio-cultureele evolutie. Toch
brengt dit ons reeds dichter bij een laatste, meer positieve, conclu-
sie. Het onderzoek der sociale en cultureele aspecten van welvaarts-
planning in het algemeen, voert onafwijsbaar in de richting van
socio-cultureele planning in het bijzonder.
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1) Democratische en dictatoriale planning streven ook naar een verschillende wijze
en mate van coördinatie, hier met differentiatie en decentralisatie, daar met gelijk-
schakeling en eenvormigheid. Mannheim, Diagnosis p. 4/s typeert dit laatste als "goose-
step co-ordination".
2) Man and Society, passim.
3) Het verband tusschen de ontwikkeling der moderne wetenschappen vormt weer
een onderwerp op zichzelf. Aanbevolen zij: W. C. D. Dampier-Whetham, A history
of science and its relations with philosophy and religion, 19433•
4) In de moderne natuurwetenschappen zijn juist de grensgebieden tot krachtige
ontwikkeling gebracht! Vgl. de recente groei der pbysische chemie, biochemie, bio-
physica, astrophysica, geophysica, physische geographie etc.
') Een loffelijke uitzondering: Baldwin, op. cito H2 (The objectives of economie
planning).
") Vgl. B. Bavink, Ergebnisse und Probleme der Naturwissenschaftcn, 19458, met zeer
uitgebreide bibliographie. Voorts Prof. H. J. Jordan, De causale verklaring van het
leven, 19434•
7) Aangenomen, dat waardevrije wetenschapsbeoefening inderdaad mogelijk is, hetgeen
een punt van betwisting uitmaakt. .
8) Te onzent zal het gedurende de na-oorlogsche noodsituatie niet al te moeilijk val-
len de doelstellingen der planning te richten op herstel en wederopbouw. Veel inge-
wikkelder ligt het probleem, voorzoover ook het ideaal van vernieuwing gaat meespelen.
D) Vgl. hieromtrent de meening van een geprononceerd anti-planner: Prof. A. G. B.
Fisher, Economic progress and social security, 1946.
10) Voor de verhouding van vrijheid en gelijkheid in de geschiedenis van het econo-
misch denken vgl. nog W. Stark, The ideal foundations of economic thought, Three
essays on the philosophy of economics, 1943.
11) Ter illustratie zie slechts de titels van enkele grondleggende geschriften: Adam
Smith, An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, 1776. Dupont
de Nemours, Physiocratie ou Constitution essentielle du gouvernement Ie plus avan-
tageux au genre humain, 1761. Malthus, Essay on the principle of population as it
affects the future improvement of society, 1798.
12) Vgl. L. Robbins, An essay on the nature and significance of economie theory,
19372.
13) Vgl. A. C. Pigou, Eeonomics of welfare, 19324.
14) Het Atlantic Charter spreekt over "improved living standards, eeonomic adjust-
ment and socÏal security". Over de zeer groote mate van overeenstemming tussehen
de doeleinden van welvaartsplanning in de verschillende landen, vgl. L. L. Lorwin,
Postwar Plans of the United Nations, 1943, H. IS. -
'") Vgl. K. W. Kapp, Economic regulation under economic planning, Amer. Eco-
nomic Review, 1939.
16) Vgl. aan het slot dezer artikelen-serie sub. 17.
17) Vgl. L. Robbins, Economic planning and international order, 1937 en W. Röpke,
Internationale Ordnung, 1945.
18) Voor een principieele verdediging der vereenigbaarheid van nationale en inter-
nationale welvaartsplanning op de voornaamste onderdeelen, zie J. B. Condliffe en
A. Stevenson, The common interest in international economie organisation, ed. In-
tern. Labour Office, 1944. Voorts Landauer, op. eit. H. V. (National planning and
international economic relations).
19) Vgl. Emery Reves, The anatomy of peaee, 1946.
E.H. Carr, Thc twenty years' crisis 1919-1939, 19462.
20) Vgl. in de uitgebreide religieuze literatuur speciaal: E. C. Urwin, Religion in plan-
ned society, 1942. De ontwikkelingslijn der kerkelijke autol'Îteiten gedurende de laatste
halve eeuw loopt via de pauselijke encyclieken Rerum Novarum en Quadragesimo
Anno, via de uitspraken der Copee- en Oxford-conferenties naar: SocÏal justiee and
economic reconstruction, A statement by the Commission of the Churches for Inter-
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national Friendship and Social Responsibility, 1942, alsmede diverse uitingen van de
cecumenische beweging.
"') Nieuw Nederland, 1945.
22) Het nationaal-socialisme kwam aan de macht vooral dankzij de financieel-econo-
mische ontreddering, het bankroet van den middenstand, de misère van massale werk-
loosheid. Indien daarentegen met behulp van actieve welvaartsplanning voedsel en
grondstoffen redelijk over de wereld behoef ten verdeeld, conjunctuur-crises en depr'es-
sies voorkomen, grooter ge Ukheid van levenspeil tot stand gebracht kunnen worden,
vervalt een aantal der belangrijkste on,tstaans- en bestaansgronden van de dictatuur.



IN MEMORIAM PROF. DR IR J. A. A. MEKEL

door

L. J. M. FEB ER

Mekcl werd geboren te Bedum in 18g!. Zijn vader was een
Groninger, zijn moeder een Zeeuwin; van weerskanten had hij
het bloed in de aderen van een menschenslag, 'welks karakter is
gestaald in worsteling en verzet. Wie hem van nabij kenden
werden bovendien getroffen door een uitgesproken spaanschen
inslag in zijn innerlijk zoowel als zijn uiterlijk; hij was niet alleen
een kras individualist, maar bovendien een aristocratische geest.
Het was MekcI zelf niet onwelgevallig op de spaansche trek in
zijn wezen en verschijning te worden gewezen; en inderdaad,
mocht een van zijn voormoeders van vier eeuwen geleden zich
de liefde van een Spanjool hebben laten welgevallen, -dan moet
het, naar de persoonlijkheid van haar laten nazaat te oordeelen,
minstens een hidalgo zoo niet een grande zijn geweest.
Als jongen werd Mekel op kostschool gedaan op het Instituut
St. Louis te Oudenbosch en daarna toevertrouwd aan de Jesuieten
te Nijmegen. Hij zou worden opgeleid voor den handel, practisch
genomen voor de kantoorkruk op een of ander duf bureel, waar
de centen geteld en de krenten gewogen worden. Voor wie het
voorrecht hebben gehad hem in zijn latere leven van nabij te
kennen, lijdt het geen twijfel of Mekel zou in ieder geval door
eigen kracht uit het koopmanskantoor den weg naar de vrijheid
hebben gevonden. Intusschen heeft het zoo ver niet behoeven te
komen; de jonge Mekel werd tijdig ontdekt, dank zij zijn ver-.
bluffende verrichtingen op het gebied, waarop hij later zou uit-
blinken, namelijk dat der mathematica.
Hij koos het vak van mijningenieur; hij behoorde tot die niet
al te talrijke gelukkige stervelingen, wier eigen beroepskeuze een
onverdeeld succes blijkt te zijn geweest. Hij werd bovenal getrokken
en geboeid door de geologie. Wanneer hij over deze, zijne groote
liefde als geleerde kwam te spreken, ging zijn hart open. Ik heb
dit altijd zoo begrepen, dat de geologie, als open boek der schep-
ping, in hem vooral den religieuzen mensch aansprak en daarnaast
den geestelijk-agressieven wetenschapsmensch, die getart en ge-



/'

796 IN MEMORIAM PROF. DR. IR. J. A. A. MEKEL

prikkeld wordt door de raadselen, die het samenstel van den
aardbol te ontcijferen geeft.
In 1928 promoveerde Mekel cum laude op een proefschrift, getiteld
"Theorie van het tektonisch gravemetrisch onderzoek". Volgens
ingewijden is deze dissertatie van zeer bijzondere beteekenis en
heeft Mekel daarmede nieuwe wegen geopend op het toentertijd
nog weinig ontgonn,~n terrein der geophysica. Voor leeken is dit
geschrift vrijwel onverteerbaar, alleen al als gevolg van de mathe-
matische behandeling van het onderwerp, waardoor het voor
buitenstaanders een ongenaakbaar aspect heeft. Intusschen is dit
labyrinth van differentiaalvergelijkingen in ieder geval van be-
teekenis, doordat het licht werpt op Mekel als geleerde en ook
als mensch. Hij had de mathematica lief met een groote intellec-
tueele liefde, niet slechts als een superieur spel van den geest,
maar ook als een nachtig hulpmiddel om ons inzicht in den
kosmos te verdiepen. In afwijking van een denker als bijvoorbeeld
Maritain was hij overtuigd, dat de mathematica meer vermag
dan de natuurverschünselen te registreeren in formules, namelijk
de werkelijkheid te ontsluier~n, zelfs eer het experiment daaraan
toe is. Hij koesterde dan ook, om een voorbeeld te noemen, een
diepe bewondering voor een zoo ragfijn mathematisch spinsel
als de golfmechanica.
In 1917 was Mekel als geoloog in dienst van de Royal Du tch
getreden. Zelden za] deze grootmachtige een zelfstandiger, om
niet te zeggen eigenzinniger element in haar arbeidsleger te ver-
werken hebben gekregen en misschien nooit een kundiger geoloog.
Hij verstond de kunst door zijn zelfbewust optreden de hoog-
mogendsten onder zijn superieuren uit het lood te brengen. Voor
het geologisch onderzoek beschikte hij, behalve over een voor-
treffelijke vakkennis, over een gezonden zin voor avontuur, zonder
welke een explorateur, hoe knap hij ook zij, een halve kracht blijft.
In alle hoeken van de wereld voelde Mekel zich thuis; hij kon
Iraniër met de Iraniërs, Indiër met de Indiërs zijn en vooral
Mexikaan met de Mexikanen. Weinigen evenaarden hem in den
omgang met menschen van alle mogelijke en ook onmogelijke
slag, waarbij omgang moet worden verstaan als maatschappelijk,
gezelschappelijk en hefst ook cultureel verkeer. Zoo kreeg hij in
Mexico toegang tot gebieden, waar lugubere generaals den scepter
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zwaaiden en waar anderen met geld noch goede woorden wisten
binnen te dringen. Alleen de geest van het amerikanisme kon hij
luchten noch zien; deze geest gold hem als de verfoeilijkste van alle
booze geesten, die de aarde in dezen tijd onveilig maken - op
één na.
De Royal Dutch kon gelukkig worden geprezen met Mekel; van
zijn kant was hij zeker niet ontevreden over zijn werkgeefster,
althans zoolang deze zich onthield van pogingen om zijn zelfstan-
digheid te na te komen. Zijn hoogste belooning zocht en vond
hij in de praktische toepassing van de wetenschap, die hij liefhad;
daarnaast liet hij op de hem eigen militante wijze merken, dat
de ware wetenschap geen handelswaar is. Mekel was niet te koop,
voor niemand, ondanks het feit dat hij hooggeprijsd stond. Dit
bewees hij, toen hem in 1929 het hoogleeraarschap in de geo-
physica te Delft werd aangeboden, wat voor hem dè kans van
zijn leven en het volgen van zijn roeping beteekende. In dit voor
hem beslissende oogenblik weerstond hij de verzoekingen van den
mammon met een souverein gebaar en nam hij afscheid van het
groot-kapitaal en deszelfs mogelijkheden, die voor hem stellig niet
genng waren.
Ik zal er mij voor wachten een oordeel uit te spreken over Mekel's
prestaties op het stuk van de wetenschappelijke vorming zijner
discipelen; immers, daartoe acht ik mij ten eenenmale onbevoegd.
Wel heb ik persoonlijk ervaren in gesprekken, welke zich bewogen
op het terrein van de mathematica en de natuurfilosofie, dat hij
een voortreffelijk docent was, uitmuntend door helderheid van
uiteenzetting en strakke structuur van betoog.
Zijn invloed reikte ver buiten de wanden van de collegeza'}-len
het laboratorium; niet alleen dat zijn woorden wekten, maar zijn
voorbeeld strekte, zijn voorbeeld van zeldzame intelligentie, on-
gelooflijke werkkracht, nauwgezette plichtsb~trachting; zijn voor-
beeld ook van geestelijke zelfstandigheid en onbevangenheid, van
gaafheid en wilskracht, van onversaagdheid van denken en reso-
luutheid van doen; zijn voorbeeld vooral ook van religieuzen
zin. Mekel was een drager van het humanistisch ideaal in zijn
hoogsten en edelsten vorm. Deze bereizer van vele landen en
diepborende explorateur van vele wetenschappen was een geestig,
een fonkelend causeur. Hij rekende het niet beneden zich om,
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indien noodig, het gesprek met blague en paradox op gang te
brengen; eenmaal zoover, ontmoetten zijn vrIenden in hem op
velerlei gebied een geduchte wederpartij. Een strijdbare natuur
als hij was, voelde hij zich in het dispuut als in zijn ware element;
zijn intelligentie liet zich daarbij kennen als ongemeen scherp,
zijn veelzijdigheid als verbijsterend en zijn eruditie als ongelooflijk.
Mekel was een individualist, zóó kras als ik er zelden een heb
ontmoet in den kring van zijn geloofsgenooten, maar een egocen-
trisch wezen was hij niet en een egoïst zoo mogelijk nog minder.
Hij had zijn leven ondergeordend aan het eerste gebod van de
Wet; hij beminde God en daarnaast zijn evenmensch gelijk zichzelf.
Aan slaplingen, die het er op aanleggen op de gemeenschap te
teren ten einde zichzelf langs den weg van den kleinsten weerstand
veilig te stellen, had hij hartgrondig het land; maar dreigde iemand
na kloeke worsteling het af te leggen in den strijd om het bestaan,
dan was Mekel bereid om te helpen zoovecl hij helpen kon -
vooral gedurende de eerste maanden van het verzet heeft hij
daarvan de bewijzen geleverd.
Van de intelligentie en het vormgevend vermogen der massa
had hij geen bepaald hoogen dunk; de uitkomst uit den geestelijken
en stoffclijken nood van dezen tijd verwachtte hij van eene ,aristo-
cratie des geestes, onder beding echter dat deze zich niet slechts
door intelligentie zou onderscheiden, maar ook door het bezit
van 'vaste zedelijke normen, waaraan zij zich alles gelegen laat
liggen. Overigens werd zijn VIsie op de toekomstmogelijkheden
van mensch en maatschappij in sterke mate beheerscht door de
overweging, dat de mensch tot den jongsten dag mensch zal blijven,
dat wil zeggen, dat zijn verstand verduisterd is en dat hij onder-
hevig is aan kwade aanvechtingen.
Mekel was dus geen gemeenschapsmensch in den meer of minder
ordinairen zin van het woord; hij had niet de mmste lust in ver-
eenigen en vergaderen; des te meer welbehagen schepte hij in
vereeniging, diepgaande vereeniging met zijn filosofen en kunste-
naars, in het bizonder met zijn componisten. De moderne Franschen
waardeerde hij; hij vereerde Chopin, adoreerde Bach en verfoeide
Wagner.
Met de roofoverval in Mei I940 brak het, laatste bedrijf van dit
schoone leven aan. Nauwelijks was het ondergrondsch verzet
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geboren of Mekel tràd in de gelederen aan, waarin hij alras een
leidende rol speelde. Voor hem beteekende het verzet een strijd
op leven en dood ter verdediging van alles wat aan het leven
waarde geeft - de verdediging van de religie tegen het germaansche
heidendóm,' van het Christendom tegen het vVodanisme, van cIe
cultuur tegen, de barbarie, van de menschelijke waardigheid en
de rechten van den mensch tegen dwingelandij, kortom de ver-
dediging van den mensch tegen den geest van het pruissianisme.
In den moeizamen begintijd, waarin de kunst van het verzet
nog moest worden aangeleerd, was Mekel een leidende en be-
zielende figuur. Het lag in de lijn van Zijn karakter en zijn tempe-
rament, dat hij den ondergrondsehen strijd voerde met de volle
maat van zijn minachting voor den vijand, met eenbravour,
waarin hij zich liet gaan tot aan de grens van een openlijke boven-
grondschheicI toe. Ten slotte liep hij in den strik, dien hem door
het verraad gespannen was.
Het proces-Mekel heeft lang geduurd. De vijand had blijkbaar
begrip van de intelligentie, de gevechtskracht, in het algemeen
het formaat van den tegenstander, dien hij in zijn greep had.
Gelijk zoove1en heeft Mekcl gezwegen, standgehouden tot en met
het uiterste - men weet wat dit zeggen wil. Hij werd vermoord
te Oranienburg op 2 Mei 1942.
Nederland verloor in Mekcl een zeldzaam intellect, een moedig
man, een gaaf karakter. Het laatste woord over hem zij het woord,
dat de Kerk spreekt bij het scheiden tot de zielen der overledenen:
"In paradisum deducant te Angeli" .



MET TELDERS IN VUGHT 1)

door

Nrco ROST

Dachau, 22 Juni "1-4
A. bracht me gisteren Lasson's beknopte Hegel-monografie. Ik heb
er in gebladerd, doch kan me vandaag niet concentreeren. Mijn
gedachten gaan telkens terug naar de vele gesprekken over Hegel
met Telders in Vught. We hebben elkaar vaak in de haren gehad
en dikwijls - meestal zelfs - moest ik het onderspit delven, omdat
hij zich zooveel beter verdedigde. Ik poogde steeds opnieuw Hegel's
idealistische wijsbegeerte aan te vallen ten gunste van het dialec-
tisch-materialisme; want ik zie Hegel vooral in verband met Marx.
Telders was in het debat steeds de sterkere, maar ook grootmoedig.
Hij hielp me zelfs op weg, als een van mijn argumenten ju~st was,
en ging er dan heel uitvoerig op in. Nog zie ik z'n eenigszins
ironisch lachje, toen ik hem zeide, dat hij mij in kennis van Hegel
.verre overtrof, doch dat ik bleef beweren, dat vele aanhangers
van de Idee-groep in Nederland de pioniers van een fascistische
ideologie waren geworden. Wekenlang hebben we over al deze
problemen gedebatteerd, bijna elken morgen voor het appèl, om
het gesprek 's avonds na het werk - vaak zelfs al onder het appèl-
te hervatten. Hoe groot was zijn droefheid, toen we in Vught
hoorden dat Hessink gestorven was. Hij noemde hem de belang-
rijkste Hegeliaan, en zijn dood een ontzaglijk verlies voor ons
land. We waren in Vught onafscheidelijk en ik mis hem hier erg.
Ik zag hem voor het eerst in de quarantaine, daags nadat hij uit
Buchenwald kwam. Blij dat hij weer in Nederland was. We hadden
dadelijk contact en zijn vanaf dien dag zooveel mogelijk bij elkaar
gebleven. Tot 24 Mei. Een uur voor het appèl wisten we, dat er
dien dag een groot transport naar Duitschland zou gaan. Hij gaf
me nog namen en introducties, indien ik misschien zonder hem in
Buchenwald zou belanden. We stonden naast elkaar op de appèl-
plaats, toen de namen voor het transport afgeroepen werden.
Willekeurig als steeds - zonder lijn of systeem.

1) Fragment uit "Goethe in Dachau" (Literatuur en Werkelijkheid). dat eerlang
verschijnt bij L. J. Veen N.V., Amsterdam.
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Hij bleef - en ik ben nu hier.
Hij wenkte lang en bemoedigend toen we afscheid namen. Ik heb er
onderweg - naast Eddy in de goederenwagen - nog aan gedacht.
Juist een maand geleden. Hij zal nog wel bij Philips zijn. Wat
zou hij hier van de kamp-bibliotheek genieten. Hij heeft me
beloofd later Hegel's "Aesthetica" met me door te werken, en ik
verheug me daar nu al op. Hopelijk heeft hij de "Wilhelm Meister"
gevonden, die ik, samen met de essa;ys van Schmidt-Degener,
onder zijn matras heb gestopt.

's Avonds
Teldcrs lijkt eigenlijk op een verloopen Romeinsche keizer. Een
buitengewoon groot hoofd - een ongespierd, wat zakkerig lichaam.
Hij is ook heel onsportief, doch van een geestelijke charme, die
me ontwapende vanaf de eerste minuut. Sommigen beweren, dat
hij hooghartig is, maar dat is niet waar. Hij zat al te lang om nog
mee te kunnen doen aan het dagelijks'che onvruchtbare kankeren,
aan gesprekken over naar-huis-gaan, waar toch niets van komt,
maar met hooghartigheid heeft dat niets te maken.

23" Juni
Voor de eerste maal bloed "gespendet" 3500. Voor een Neder-
lander op zaal 1. Ze hebben gisteren zijn rechterbeen geamputeerd.
Ali, de Poolsche Häftlings-chirurg, deed de transfusie. Ik heb er
niets van gemerkt en daarna ook geen gevoel van flauwte gehad.
Ik wist van te voren niet, dat ik daarna een liter wijn kreeg, een
brood en veertien dagen lang "Sonderdiät". Een halve teleurstel-
ling want al is die bijvoeding heel erg welkom, toch geeft het me
nu een gevoel, alsof ik het daarvoor deed.

24 Juni
Weer lang aan Telders liggen denken. Hij was de centrale figuur
in mijn leven te Vught. We aten aan dezelfde tafel - barak 17
bij Chris - sliepen naast elkaar en stonden naast elkaar op het
appèl. 's Morgens - weer of geen weer - liepen we tweemaal
het kamp om, en 's avonds na het appèl deden we hetzelfde ..We
hebben onze vrijetijd - geloof ik - goed besteed en niet ver-
donderd door onvruchtbaar gekanker.
(Luchtalarm! Weer München! Bijna dagelijks en precies op
dezelfde tijd.)
We hadden het trouwens niet altijd over zware problemen, maar
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toch wel plezier ook. Vooral E. heeft het vaak erg van ons te
verduren gehad. ,
Dagenlang hebben we hem om zijn lacunes op literair gebied - die
hij als letterkundige niet zoovele mocht hebben - geplaagd en
's avonds onder het appèl overlegd, wat we hem onder het eten
zouden vragen en tevens de rollen verdeeld. Ik herinner me nog
een der laatste avonden in blok 17.
"Hoe vindt jij Adriaan van Gordt, E.?"
Zwijgen ...
"Je vindt toch ook "Warhold" zeker beter dan "Irmenloo"?"
Zwijgen ...
"Ofhoudje meer van een historische roman, zooals b.v. "vVallen-
stein" van Döblin?"
Zwijgen ...
"Vind je niet, dat de boeken van Flavius J osephus eigenlijk weer
heel actueel zijn?"
Zwijgen ...
Vele avonden hebben we het spelletje herhaald. E. nam het ge-
lukkig niet kwalijk, en de vriendschap is er niet door bedorven.
En de gesprekken met Telders over politiek! Bijna elken dag
hebben we erover gedebatteerd-vooral's avonds in bed; 0., een
overtuigd calvinist en een prima kameraad, Chris, de commu-
nistische blokoudste, Telders en ik.
"Ik heb graag met communisten te maken - in d~ kampen,"
lachte hij dan. Hij was en bleef tegen de doodstraf en was voor
verbanning. Maar hij hoopte wel, dat ze dan daarginds door het
klimaat zouden sterven... Meestal eindigde het debat met een
scheldpartij van een der duitsche capo's vlak in onze buurt:
"Schnauze halten! Ruhe Ihr mit Euren politischen Gesprächen!.
In Mauthausen würdet Ihr dafür erschossen! Vught ist gar kein
richtiges Lager! Keine Disziplin hier, der reinste Kindergarten."
Vreemd dat dit alles nog maar een maand geleden is...

25 Juni
Vanmiddag tijdens het bombardement op München - weer op
dezelfde tijd - een heftige woordenwisseling gehad met J. Ik
geloof niet, omdat ik zenuwachtig was, hoewel ik. dat ook ben
geweest. J. zeide, toen de bommen vielen: "De mooiste muziek
die ik ken." Hij lachte er bij 'en herhaalde, toen de tweede golf
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kwam: "Lekker!" Ik was er woedend over en heb er geen heel
uit gemaakt. Er is niets wat me in deze situatie dieper treft dan
frivoliteit. Laten we bij zoo'n aanval stil zijn en voelen dat zich
hier een tragedie afspeelt. Ik weet, dat deze bombardementen
noodig zijn, dat de overwinning anders niet mogelijk is, maar ik
kan niet helpen, menschen die dit "mooie muziek" vinden, zijn
voor mij halve fascisten - al zijn het misschien nog zulke goede
vaderlanders.
Echte humor kan ik ook op z'n oogenblik wel verdragen, dat is
heel iets anders. Toen b.v. gisteravond Karl, terwijl vlak boven
ons kamp een Engelschman in een parachute naar beneden kwam
- tegen Fred, onze Engelsche verpleger, die toen juist was gaan
slapen, riep: "Aufstehen Fred! Kaffee kochen! Du kriegst einen
Landsman auf Besuch! - heb ik hartelijk gelachen.
Humor heeft op zoo'n moment een bevrijdende uitwerking, terwijl
frivoliteit aan dit diep-tragische gebeuren het historische en poli-
tieke karakter tracht te ontnemen.

26 Juni
We hebben vandaag nieuw ondergoed gekregen, en daarbij moest
ik weer aan Telders denken. Aan een avond in het bad te Vught.
We stonden met honderd opgepropt in de veel te kleine ruimte,
en Emiel; de duitsche capo,loeg er weer met z'n stok op los. De
onderkleeren, die ons toegesmeten werden, waren dit keer nog
kleiner dan gewoonlijk. Een van Telders' collega's uit Leiden, die

I nog maar pas in het kamp was, wist zich geen raad en keek hulpe-
loos in het rond, met in z'n hand een veel te nauwe onderbroek.
Telders lachte. Wijs en ongedwongen. "Het is alleen maar een
kwestie van inscheuren collega - verder niets" en voegde de daad
bij het woord.
Een kwestie van inscheuren! ,
Wat ging er een kracht van hem uit, en wat jammer, dat hij nu
niet bij ons is.

27 Juni
Zag van uit het straatje tusschen block 7 en 9 pater van G. (S.J.)
heen en weer loopen met de vroegere N.S.B.-priester de Leeuw,
die een maand geleden met ons uit Vught is gekomen. De meesten
van ons laten hem aan zijn lot over, maar vanmiddag scheen hij
door een zijner kerkelijke superieuren ondervraagd te worden. Van
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G.'s gezicht leek me nog strenger dan anders, zijn gang statiger
en hij leek zelfs langer dan hij in werkelijkheid is:
Ze hebben wel twee uur heen en weer geloopen over de Lager-
strasse. Beide Häftlingen - maar wat een verschil!

, 30 Juni
Ik hoop, dat ik van dit dagboek iets behoorlijks zal maken, en dat
mijn notities over literatuur eenige waarde hebben, maar ik weet -
nu reeds zeker, dat ik mij niet zoo intens concentreeren kan als
Telders. Dag-in dag-uit werkt hij - op het gevaar van gesnapt
te worden en dan in de Bunker gestopt - op zijn commando bij
Philips aan een nieuwe uitgave van zijn werk over het Neder-
landsch Octrooirecht. Ondanks controleerende capo's, ondanks een
jaar Scheveningen en twee jaar Buchenwald, die hij al achter de'
rug heeft, ondanks de flegmonen aan zijn beenen, ondanks dage-
lijks dreigende transporten. Het Nederlandsche Octrooirecht in-
teresseert me slechts matig, maar Telders' prestatie imponeert me.
Ik ben blij met zijn vriendschap.
Het is nu acht uur. In Vught is het appèl al afgeloopen - als ze
ten minste niet langer staan moeten, omdat er iemand weggeloo-
pen is. Zou hij weer in "Wilhelm Meister" lezen? Ik ben benieuwd
of hij het tweede deel van Spengler' al gekregen heeft, dat Bram
hem zou laten sturen - via Philips - en dat we samen door
wilden werken ...

* *
*

In deze jaargang hebben wij een reeks herdenkingen opgenomen
van personen die voor de Nederlandse cultuur van bijzondere
betekenis zijn en die ons tijdens en tengevolge van de bezetting
zijn ontvallen. De herdenkingen in dit laatste nummer van 1946
sluiten de reeks. REDACTIE



AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE:
H. VANWIERINGEN,geb. 1917

Studeerde notariaat en rechten, thans politiek-sociale wetenschappen, pu-
bliceert literair-critische artikelen in de VrijeKatheder enDe Baan breker.

DR H. BRUGMANS,geb. 1906
Is leraar Frans en voorzitter van het Instituut voor Arbeidersont-
wikkeling geweest, heeft o.a. gepubliceerd: Georges de Porto-Riche,
sa vie, son oouvre; Diderot.

HANSREDEKER,geb. 1918
Redacteur van Het Woord, schrijft voornamelijk essays (Verkenningen
bij morgenrood, ter perse). Stud. rechten, kunstgesch. en wijsbegeerte.

MR FRED.L. POLAK,geb. 1907
Referendaris Centraal Planbureau, belast met leidingsectie cultureele
vraagstukken, voorheen lid directie grootbedrijf in de detailhandel,
gepublic. over economische en sociale onderwerpen.

IR L. J. M. FEBER, geb. 1885
Wethouder van 's-Gravenhage sedert 1933, was ingenieur bij 's Lands
Waterstaat en B.O.W. Ned.-Indië en lid van de 2de Kamer. Publico
o.a.: In de schaduw der Waringins (1922), De stuwende strooming
(1936), De Boro-Boedoer (1936).

Nwo ROST, geb. 1896
Literator, heeft gedebuteerd met Levensberichten, vertalingen o.a.
van G. Keller. Van zijn hand verschijnen binnenkort: Goethe in Dachau
en Aan dovemans deuren.

Zo juist verscheen:

Dr C. J. SCHUURMAN
PERSPECTIEF DER ZIEL

TWEEDE, GEHEEL OMGEWERKTE DRUK

De moderne mens, benauwd en beklemd door de problemen van
het leven om hem heen, voelt steeds meer zijn zie1eleven in ver-
drukking komen. Dit geschrift van de bekende psychiater heeft
reeds velen een weg tot innerlijke bevrijding gewezen. Het ver-

schijnt thans in een intensief omgewerkte uitgave.

Prijs f 3.90 gebonden

VER K R IJ G B A A RIN DE BOE K HA N DEL

VAN LOGHUM SLATERUS N.V.



Nieuwe uitgaven van
Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij N.V.

ANTHONIE DONKER

HET STERRENBEELD
Een nieuwe verzameling gedichten, die niet als "Tralievenster" door
de bezettingservaringen werden geïnspireerd, maar door de aan-
doeningen en vervoeringen die, los van het bepaalde tijdsgewricht,
's mensen deel kunnen zijn. Prijs f2.45

J. C. VAN SCHAGEN

FLARDEN VAN DEN WIND
OMZWERVINGEN IN DE BEKLEMMING

De bekende dichter, die in lange tijd niet publiceerde, schreef in de
achter ons liggende jaren, tot ontlasting van een beklemd gemoed,
deze ontboezemingen en overpeinzingen. Het zijn uitingen van een
mens, die met zijn ge\'oeligheid in de dagelijkse realiteit dikwijls geen
raad weet, omdat hij innerlijk volstrekt eerlijk tegenover het leven is
blijven staan en niet verhard is en afgestompt. Deze ongereptheid van
ziel, soms gepaard aan een lichte ironie, waaraan een bewonderens-
waardig meesterschap over de taal ten dienste staat, geeft aan deze
"flarden" een bijzondere waarde. Prijs f 5.95 gebonden

J. C. VAN SCHAGEN

ONDERAARDSCH
Een verzenbundel, uit dezelfde jaren en uit dezelfde beklemming ge-
boren als bovenstaande "flarden". Deze gedichten stammen uit de
diepere lagen van het wezen van den dichter dan die, waarmee de
mensen met hem in zijn werk en in zijn dagelijks optreden in aan-
raking komen. De dichter kent nog de toegang tot dit voor velen
afgesloten gebied en daardoor hebben deze verzen een zeldzame
directheid, die de lezer treft en soms bewust maakt van de eigen
"onderaardse" wereld. Prijs f 2.45

WELDRA VERSCHIJNT:

ADRIENNE MARIE BEZEMER

EEN LIEFDE
Met tekeningen van C. A. B. Bantzinger

In deze kleine roman-in-brieven wordt op voortreffelijke wijze het
verhaal van een kortstondige liefde verteld, die schipbreuk lijdt, omdat
Reinout niet de werkelijke Agnes liefheeft, maar een projectie van
eigen gevoelens. Met fijn psychologisch inzicht en een sterk litterair
talent, met humor ook, heeft de schrijfster deze oude doch steeds
nieuw blijvende geschiedenis uitgebeeld, die tot op bewustwording
en loutering uitloopt. Prijs f 4.50 gebonden

VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL

N.V. DRUKKERIJ G. J. THIEME - NIJMEGEN
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