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JAN ROMEIN

HUIZINGA ALS HISTORICUS

Er bestaat een paradox, die zegt, dat de beste voorwaarde om goed
werk te leveren, déze is, dat men niets van zijn onderwerp weet,
wanneer men er aan begint. Geeft men zich rekenschap van wat zij
bedoelt, dan treedt weldra de eenvoudige waarheid, die in de regel
aan paradoxen ten grondslag ligt aan de dag: deze namelijk, dat
zijn aanvankelijke onbekendheid met het onderwerp de auteur
die oprechte nieuwsgierigheid naar dat onderwerp verleent, welke
voor een onbevangen studie ervan noodzakelijk is, en die bovendien
onopzettelijk ook in de meest doorwrochte behandeling ervan
blijft meetrillen en waardoor dus tegelijk het contact met de
hoorder of lezer zoveel gemakkelijker tot stand komt. De taak van
het medescheppen, die des lezers of des hoorders is, wordt hem hier-
door ten zeerste verlicht. Zie ik dit goed, dan is hij die nu tot U
over Huizinga spreken zal - wel de meest ongeschikte inleider,
die zich denken laat.
Immers de feiten zijn nu eenmaal deze: toen hij in 1915 Neder-
landse letteren ging studeren, was het eerste college, dat hij hoorde
er een van Huizinga. - Ik zal het nooit vergeten. Hij las met ons
een fragment van Olivier van Keulen over de Vijfde Kruistocht;
we hadden het gecyclostyleerd vóór ons in zijn eigen ronde, meer
getekende dan geschreven handschrift en hij moedigde ons aan,
een reconstuctie te beproeven van de belegeringstoren vóór Damiate
naar Olivicr's beschrijving daarvan. Niets bizonders, zult U zeggen.
Neen inderdaad niet, maar, zoals ik later begrepen heb, toch zéér
karakteristiek voor hem óók: de behoefte om de dingen uit het
verleden vóór zich te zien, letterlijk te zien. En bizonder of niet: het
maakte op de jeugdige student zo'n indruk, dat hij van dat
ogenblik af wist wat hij worden wilde en bovendien, wat hier méér
ter zake doet, dat hij zijn leermeester, om een uitdrukking uit de
.moderne psychologie te gebruiken, jaren lang geestelijk horig bleef.
Want nog jaren later heb ik mij afgevraagd bij alles wat ik weten-
schappelijk deed: "wat zou Huizinga daarvan vinden?"
Vraagt men mij naar de oorzaak van de uitzonderlijke indruk die
deze eerste ontmoeting op mij maakte, dan meen ik daarop het meest
33
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naar waarheid te antwoorden wanneer ik zeg, dat ik, onbewust
waarschijnlijk, voelde hoe hier via dat zien contact van het leven
met de geleerdheid werd toegelaten, contact dat ik, onbewust
alweer, zocht en dat ik tevoren als theoloog al te zeer gemist had.
Huizinga demonstreerde metterdaad wat hij veel later zou schrijven,
dat "historische kennis, die niet haar klankbodem en maatstaf
heeft in een persoonlijk geestes- en zieleleven, dood en waardeloos
is." lf
Ik volgde dus dit college en alle andere, die hij dat en de vier vol-
gende jaren gaf, dat over de kranten uit de Franse Revolutie, dat
over de overgang vah Oudheid naar Middeleeuwen, over die van
Middeleeuwen naar Nieuwe Tijd, dat over het kroniekje "La mort
et trahison de Richard Il". Ik volgde ze trouwen bewonderde ze
zonder voorbehoud, met name dat over de Nieuwe Wereld, waaruit
in ' I8 Mensch en Menigte in Amerika ontstond en vooral dat over
het Trecento in Florence, waaraan uiteraard ook Dante te pas
kwam en waarin mij zijn pleidooi voor de realiteit van Beatrice zó
trof, dat ik er hem over schreef - iets héél dwaas en een .beetje
waars, zoals je dat dan wel doet op die leeftijd, zoiets van dat
Europa - het was in ' I7 of' 18 - niet verloren kon gaan, zolang er -
nog mensen leefden zoals hij. Karakteristiek was - ook dit werd me
pas later duidelijk - zijn argument, of één daarvan: dat Dante,
indien zijn geliefde slechts een verbeelding van zijn geest ware
geweest, niet ergens van "Bice" zou hebben gesproken, karak-
teristiek weer, die hem zó alleen eigen gevoeligheid voor de waarde
van het kleinste détail.
En ik kocht in ' I9, zodra ik het in het raam of liever het raampje
van Van Doesburgh op de Breestraat had zien liggen, het Herfst-
tij. Het maakte de diepste indruk op mij, die een boek op iemand
maken kán: ZÓ en niet anders wil ik leren schrijven, zwoer ik na
de eerste bladzijden en de ruim vijfhonderd volgende las ik- in
twaalf avonden uit. Twaalf en niet tien of veertien. Want ik weet
nog goed, hoe ik daarna een gelegenheid zocht om bij hem tC

komen, alléén om hem dat te vertellen alsof het óók een prestatie
was en hoe hij toen, glimlachend, maar met iets van spijt toch ook
zei: "en daar heb ik nou twaalf Jaar aan gewerkt." En sindsdien
heb ik alles of toch vrijwel alles van hem gelezen, naarmate het
1) Wetenschap der Geschiedenis, 1937 blz. 81.
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verscheen. Van zijn ongeveer vijftig grotere en kleinere geschriften
heb ik er vijf pas leren kennen na zijn dood. Veel ervan heb ik
ook herlezen.
De meest ongeschikte inleider dus - van diekant beschouwd. Doch
men kan de ideale verhouding tussen auteur en onderwerp ook
van andere zijde bezien dan in onze paradox gebeurt en met name
dan, wanneer dat onderwerp van biografische aard is. Dan moet de
formule m.i. luiden zoals ik haar in mijn boe~e over de Biografie
heb geformuleerd 1): de beste voorwaarde om goed biografisch
werk te leveren is die der ambivalentie. Louter bewondering namelijk
geeft een heiligen-prentje, dat hoe eerlijk ook bedoeld, objectief
altijd oneerlijk moet zijn. Louter afkeer levert een duivels-conter-
feitselop, dat dezelfde bezwaren met een minteken vertonen zal.
IVfaardat is het niet alleen, dat is 2.elfshet voornaamste niet; waar
het om gaat is, dat die ambivalente houding van de auteur jegens
zijn object de spanning geeft, die alleen zijn beschrijving levend
maken kan. Zijn onderwerp moet een probleem voor hem zijn, als
hij er mee begint en liefst ook nog een beetje, als hij er mee klaar is.
En op dit punt liggen de feiten in het onderhavige geval aldus:
in de honing mijner bewondering begon zich sinds I9 I7, het jaar
van de Russische Revolutie, de alsem mijner kritiek te mengen. U
meent het al te begrijpen en wilt zeggen, dat ik bevooroordeeld
was door mijn aanvaarding dier Revolutie als een beslissend keer-
punt in de geschiedenis der mensheid. Ik antwoord daarop, dat
Huizinga het niet minder is gebleken door zijn instinctieve afkeer
daarvan. In ' I8 stelde ik, in een bespreking in het studentenweek-
blad "J.\;finerva" van Mensch en Menigte in Amerika, wat Huizinga
zelf in een brief naar aanleiding dier bespreking noemde, zijn
"Amerikaanse oplossing" van het Wereldprobleem tegenover mijn
"Russische". De passage uit de eerste druk van het Heifsttij,
waarin hij zei, dat wij geen vérschijnselen economisch moesten
interpreteren, wanneer de tijdgenoten blijk hadden gegeven, daar
niets van te weten, omdat wij niet wijzer moesten willen zijn dan zij,
wees ik in ' 19 al met volle overtuiging af, zelfs zonder, zoals nu, de
betrekkelijke waarheid te erkennen, die zelfs in die krasse uitspraak
schuilt, welke immers eigenlijk elke historische interpretatie - dat

1) De Biografie, Een inleiding 1946, blz. 145-6.
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is perse een interpretatie post factum - de pas afsnijdt. 1) Mijn
houding werd dus ambivalent, maar in die ambivalentie bleef zij
constant. In '3 I leverde ik een uitvoerige kritiek op de Cultuur-
historische Verkenningen. 2) Zij was in de grond afwijzend, maar even
in de grond bewonderend en toch niet onzeker, meen ik. Ofschoon
deze kritiek niet minder scherp was dan die welke ik nu nog
zal moeten uitbrengen, heeft Huizinga zich toen zonder rancune
getoond, hetgeen duidelijker dan uit zijn gedrukte repliek 3), bleek
uit een lange brief, die helaas verloren gegaan is. Met al hetwelk ik
maar zeggen wil, dat, mocht inderdaad mijn te grote en a.h.w. al
te intieme vertrouwdheid met het onderwerp mij ongeschikt maken
het met de nodige frisheid voor U te behandelen, ik hoop dat mijn
ambivalente houding er tegenover dat gebrek aan frisheid toch
door een te-goed aan spanning zal opheffen.
En tenslotte meende ik, om nóg een reden verplicht te zijn tot
deze inleidende uiteenzetting, die tegelijk afleidend is, omdat zij
mijn eigen persoon zo hinderlijk op de voorgrond lijkt te stellen.
Ik deed dat echter om haar hierna des te effectiever te kunnen
laten verdwijnen. Veel van het soort beschouwingen, als welke ik
nu ga houden immers, gaan mank aan het euvel, dat zij meer
omtrent de beschouwer dan omtrent de beschouwde meedelen, en
dat der zwevende onzekerheid wilde ik zoveel mogelijk vermijden.
Sluiers hinderen in het wetenschappelijk handwerk. Ik weet wel,
dat het leven meer mysteries telt, dan waarvan ik notie heb, maar
ik beweer dan ook niet, dat de wetenschap het hele, of zelfs maar
het halve leven zou zijn, zelfs van de man van wetenschap. U hebt
er recht op, te weten, dat U te doen hebt met iemand voor wie
waarlijk niet pas Huizinga's overlijden de aanleiding was om zich
in diens werk te gaan verdiepen, maar dat hier iemand voor U
staat die nu ruim dertig jaar lang diens geest heeft ondergaan
en ermee geworsteld heeft, en die, zoals Jacob de Engel, hem
niet loslaat, tenzij hij hem zegent, want sterk is die geest, en
moeilijk te overwinnen: laat ik met die samenvatting mijner per-
soonlijke ervaring omtrent Huizinga, deze persoonlijke voorafspraak
besluiten.
') Eerste druk 1919, p. 22. Het ging in dit geval om de Hoekse en Kabeljauwse twisten.
Vgl. voor deze kwestie nu J. F. Niermeyer, Dordrecht als handelsstad in de 2e helft der I¥
eeuw in BVGO. 8e reeks dl IJL en IV en in het bizonder IV 1-2, blz. 86-87.
a)"'.Herdrukt in Het onvoltooid verleden, 1937 blz. 65-100. 3) Gids 1935 blz. 172 en 174 v.v.
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7 Dec. I872 wordt Johan Huizinga geboren, ruim een half jaar
tevoren, 4 Juni, was Johan Thorbecke gestorven. In het tijdperk,
dat nog onder diens ban staat, maar niet langer het zijne is, in het
tijdperk van het verjongde liberalisme, dat van Kappeyne en van
Van Houten in zijn goede tijd en van Goeman Borgesius, de beide
laatsten Groningers als hij, groeit hij op. Zijn studententijd valt in
de roemruchte Tien Jaren, I89I-I90I, de "Indian Summer" van
het liberalisme waarin dit zijn laatste triomfen vierde. Boven dit
liberalisme uit is zijn politiek besef nooit gegaan. Zijn leven lang is
hij bevangen gebleven in die eigenaardig-liberale zienswijze, die
de liberale opvatting onopzettelijk en als van nature gelijkstelde
met: fatsoenlijk en beschaafd, met ruimdenkend en objectief, die
zienswijze kortom, die daarom zichzelf niet zag als een politieke
houding, veeleer als een niet-politieke. Of in Huizinga's eigen
woorden - maar tegen anderen gericht: "wanneer zij: cultuur!
roepen, meenen zij den kring van hun eigen beperkte belang-
stelling" 1). Politiek lag hem gans niet. En het is geen wijze, maar
een natuurlijke zelfbeperking, wanneer politieke geschiedenis in
heel zijn oeuvre onaangeroerd blijft, in verblijdende tegenstelling
overigens met de meeste. zijner ambt- en vakgenoten, die zonder
méér benul van politiek te hebben, hun hele leven juist aan de
politieke historie wijdden.
Maar er viel in die zelfde jaren meer te beleven zelfs In dit stille
land dan politiek. Er was ook een beweging van '80 in het literaire
en er was in het culturele leven een Kroniek van Tak 2), een week-
blad zo open en op zo'n hoog peil, als er voordien in ons land niet
geweest is en bij Huizinga's leven ook niet meer komen zou. Dat
greep hem en diep - hóe diep kunt U nalezen in de Levensschets,
die zijn vriend Van Valkenburg van hem gegeven heeft, zó diep
in elk geval, dat hij er zich later uitdrukkelijk van heeft afgewend 3).
Dat was in de jaren, dat hij uit de wereld om zich heen meende
te begrijpen, hoe schadelijk voor de cultuur in het algemeen het
primaat van de hartstocht kon worden, die zich aan het begrip en
de norm niet meer gebonden achtte. :Maar dat neemt niet weg,
dat voor hem zelf, die zijn rede nimmer de teugel vierde, het
aesthetische, zij het in de ruimste zin des woords, zijn meest eigen

') Wetenschap der Geschiedenis, 1937, blz. 88. 2) Zie hiervoor nu dr O. Noorden-
bos in De Gids, 1944. 3) Van Valkenburg 1946, blz. 1I.
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levenssfeer is blijven vormen. Vanwaar die menging tussen weten-
schap en kunst Erfgoed, maar dan onnaspeurbaar. Ter Braak,
zijn neef, zei het indertijd schertsend zó, dat neef johan een kruising
was van zijn grootvader, de pietepeuterig-preciese Texelse predi-
kant, en zijn vader, de in zijn jeugd zo wilde, latere professor in
Groningen. Ons is het genoeg, die menging te constateren. Het
huwelijk van deze artisten-ziel met de geest van de wetenschap der
Ige eeuw heeft zijn moeilijkheden gehad, maar is in de grond
gelukkig Keweest, als zo vaak een verbintenis, waarbij de echt-
genoten scherpe contrasten vertoonden, die zich dan wel in de
kinderen tot een nieuwe eenheid versmolten. Artistieke geleerden
zijn er ten allen tijde geweest. Misschien is dit type zelfs, althans
onder de beoefenaars der geesteswetenschappen, eer regel dan uit-
zondering. Het bizondere van Huizinga is echter, dat dit voor hem
wezensbepalend werd. Hij heeft het zelf een keer bekend, toen hij
zei: "zich verdiepen in de historie is een vorm van behagen aan de
wereld en van opgaan in haar beschouwing", 1) en nog sprekender
in antwoord op een verwijt van Ter Braak: "men kan niet afvallen
van de verbeelding, als weten en verbeelden ineenvloeien als zij
voor mij altijd hebben gedaan. "2) Zijn kunstzinnigheid blijkt
overigens op bijna elke bladzij die hij geschreven heeft. Zijn weten-
schappelijke aanleg behalve uit zijn werk, ook uit zijn stelselmatige
dagindeling. Hij heeft mij zelf eens verteld, hoe hij de morgenuren
placht te besteden aan scheppend, de middagen aan voorbereidend
werk, terwijl de avonduren voor lectuur gereserveerd bleven. Maar
dat was 30 jaar geleden in de tijd dat professoren nog werken kon-
den in hun wetenschap.
In de tweede plaats: zeker nier minder bizonder is, dat bij hem een
spanning tussen beide neigingen nauwelijks merkbaar is. Hoogstens
zou men de omstandigheid, dat hij pas op zijn'dertigste jaar tot zijn
eigenlijk vak komt, daaraan kunnen toeschrijven. Achter de mede-
deling van Van Valkenburg, dat hij in zijn Haarlemse H.B.S.-'
jaren "tegen Mei doorgaans het lesgeven meer dan moe" was, 3)
kan men iets als een crisis vermoeden. Veeleer heeft hij het voor-
recht genoten, dat beide neigingen bij hem een symbiose zijn aan-

1) Wetenschap der Geschiedenis, 1937, blz. 92.
2) De Gids, 1935, blz. 18~
3) Van Valkenburg, 1946, blz. 24.
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gegaan: de één stond niet naast, laat staan tegenover, maar kon
niet zonder de ander.
De uitspraak van zoeven, dat historische kennis haar klankbodem
in het persoonlijk leven moet vinden, wil zij zelf levend zijn, lijkt ons
nu voor geen tegenspraak vatbaar, maar dat komt mede door hem.
Zijn aanleg heeft hem ontvankelijk gemaakt voor die merkwaar-
dige omslag van het denken van omstreeks Igoo, die kort, te kort
gezegd, het rationalisme van de Ige eeuw, juist uit rationalisme,
opnieuw toegankelijk maakte voor irrationele waarden. Zij komt,
merkwaardig genoeg, misschien het duidelijkst tot uiting in het
levenswerk van twee groten, die Huizinga nooit heeft willen be-
grijpen, in dat van Freud en Bergson. Zowel de "Traumdeutung"
van de eerste, als "Le Rire" van de tweede, is precies van IgOO
en wat zijn het anders dan pogingen om onredelijks in de mens,
droom en lach, redelijk te begrijpen? Maar niettemin benaderde
hij hetzelfde op zijn gebied, misschien daarbij geholpen door de
lectuur van William James' "Varieties of religious experience",
in Ig02 verschenen, die op zijn gebied dezelfde wending van ob-
jectivisme naar subjectivisme, van determinisme naar voluntarisme
voltrokken had als de andere genoemden. Hij noemt hem althans
twee keer in het HeifsttiJ, dat zo uiterst spaarzaam is in aan-
halingen uit moderne autoriteiten 1) : elegantste bewijs, tussen twee
haakjes, voor de oorspronkelijkheid van zijn hoofdwerk.
Komt het misschien, vraag ik mij af, juist omdat hijzelf, op zijn
manier en op zijn terrein, een der vroedmeesters geweest is, die bij
de geboorte van de geest der nieuwe eeuw behulpzaam waren, dat
hij zich later met zo'n felheid keerde tegen wat hij op grond van
zijn Ige eeuwse rationaliteit als afzichtelijke uitwassen moest be-
schouwen 'der irrationaliteit? Schuilt m.a.w. onder zijn agressie
tegen het Freudiarusme, zoals hij het begreep, tegen de vie romancée
tegen het nationaal-socialisme zelfs, onbewust schuldbesef, het zelf-
verwijt van de tovenaar, die geesten heeft helpen oproepen, die
hij niet meer bezweren kan?

') Alles bij elkaar houdt het op met een dozijn. Het zijn, behalve James, als wetenschap-
pelijke autoriteiten: Burckhardt, Hefele, Lamprecht, Mäle en Renaudet, als auteurs:
Emerson, Anatole France, Goethe, J. K. Huysmans, de lVlaupassant en Zola. Veruit de
belangrijkste daarvan voor Huizinga is Burckhardt. Vgl. voor de verhouding van
Huizinga tot deze laatste Werner Kacgi, Das historische Werk ]ohanHuizingasin Schweizer
Beiträge zur Allgemeinen Geschichte, Band 4, '946, S. '5 ff.
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Hoe dit zij, zeker is de verhouding van Huizinga tot zijn eigen tijd een
probleem, dat wij te minder uit de weg kunnen gaan, omdat mede
hij ons geleerd heeft, hoe het historisch beeld het resultaat is van
twee factoren: het verleden dat hij behandelt en het heden van de
geschiedschrijver. Wanneer hij zegt dat "echte historische belang-
stelling een zekere losheid van het heden veronderstelt" 1), dan
is dat, hoe gemeend ook, niet meer dan een poging om aan de
consekwenties van zijn eigen opvatting te ontkomen, want zij is
meermalen in strijd met die andere uitspraak, die wij reeds aan-
haalden, dat "historische kennis, die niet haar klankbodem en
haar maatstaf heeft in een persoonlijk geestes- en zieleleven, dood
en waardeloos is." 2) Immers des geschiedschrijvers geestes- en
zieleleven is toch uiteraard onlosmakelijk met dat van zijn tijd
verbonden.
Het probleem van de verhouding van Huizinga tot zijn eigen tijd
is vooral daarom zo moeilijk, omdat hij er kennelijk zelf niet uitge-
komen is. Hier kunnen wij hem onze kritiek niet sparen, ook al zou-
den wij het willen. Zo ergens dan blijken hier zijn grenzen, zonder,
kennis waarvan men hem niet begrijpen kan. Hem, zomin alswie ook
trouwens: wat anders dan haar grenzen immers be-palen iemands
persoonlijkheid? Waarom trouwens zou ik terugschrikken om bij
Huizinga te doen wat Huizinga bij Rembrandt niet vermeéd? 3) •
En dan moet het hoge woord er maar aanstonds uit, hoe vreemd
het ook hun zal klinken, die hun begrip voor deze tijd uit Nederland's
Geestesmerk (I 935), uit In de schaduwen van morgen (1935) en uit
Geschonden Wereld (1945) geput hebben: hij heeft die eigen tijd niet
begrepen en, meen ik, niet begrepen, omdat hij haar niet wilde be-
grijpen. Ik durf deze stoute stelling met zo'n zekerheid beweren,
omdat ik haar zou kunnen bewijzen, voorzover althans iets nega-
tiefs zich bewijzen laat, indien ik er hiervoor de gelegenheid had.
Aannemelijk maken kan ik haar, ook in kort bestek, geloof ik,
nochtans wel.
Vooraf evenwel, ter vermijding van althans onnodig misverstand:
onder begrijpen wil ik hier dat begrip verstaan, dat het resultaat is
of toch kan zijn van opzettelijke preoccupatie. Welnu, dáárvan

') Tien Studiën, 1926, Voorbericht.
2) Wetenschap der Geschiedenis, 1937, blz. 8 I.

3) Zie: Nederland's beschaving in de I7e eeuw, 1941, blz. 146.
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zult U in Huizinga's werk geen spoor aantreffen. Hoe ruim de bol
van zijn belangstelling ook is - en het is te typerender, juist omdat
zij zo ongemeen ruim is - in wetenschappelijke zin behoort zijn
eigen' tijd daar niet bij. Het dichtst erbij komt hij in zijn studies
over Amerika - (en daartoe reken ik niet de reisindrukken uit
Amerika levend en denkend, 1926, hoe ongewoon overwogen zij voor
dit genre ook mogen wezen) - met name in Mensch en Menigte,
maar ook in het veel latere Over vormverandering der gesçhiedenis (1941)
blijkt toch nergens, dat hij zijn zelfstandige studie der Amerikaanse
geschiedenis verder heeft voortgezet dan Roosevelt de Oude, die
zoals bekend, stierf, vóórdat met het einde van de eerste Wereld-
oorlog de eigenlijke 20e eeuw begint. Trouwens, heel de laatst-
genoemde studie is in dit opzicht interessant. Ik kan er hier niet
op ingaan, maar de eindindruk die er de critische lezer van bij blijft,
is niet zozeer, dat hij ongelijk had met het vaststellen van een struc-
tuurverschil in de geschiedenis van zeg vóór 1870 en die daarna,
als wel met de historie riá 1870 op grond van dit verschil beeldkarakter
te ontzeggen, haar onschilderbaar en ononthoudbaar te noemen. 1)
Het is alleen: hij kon haar niet beelden en niet onthouden, omdat
tegenover haar zijn grote gave vervaagde, aangezien hij van haar
• een emotioneel bepaalde aversie had. Zo zal ook een schilder het
sujet, dat hem "ligt" goed konterfeiten, maar dat wat hem niet
ligt, niet. Daarmee is het verschil tussen die sujetten niet ontkend-
alleen objectief bezien, heeft dat niets met de sym- of antipathie
van de schilder te maken. Voor een andere schilder immers kan
het net omgekeerd zijn.
Dat hij later meer las dan één krant, primaire bron voor de contem-
poraine geschiedenis, is mij nooit gebleken. Dat hij er in zijn hele
studententijd niet één las, heeft hij zelf bekend. 2) In de enige
periode waarin ik in nadere persoonlijke aanraking met hem gekomen
ben - periode te kort helaas en waarin ik, alweer helaas, ook on-
danks alle ontvankelijkheid, te jong was om rijpe vruchten van dat
contact te plukken - in ' I8 en de jaren daaromtrent, heb ik mee-
gemaakt, hoe hij zich afsloot van die eigen tijd.
Voor het marxisme toont hij inderdaad in zijn ouder werk enige

') Over vormverandering der geschiedenis, in Meded. der Ned. Akad. van Wet. afd.
Letterk. N.R. IV na 3, '941 blz. 91.
2) Kaegi, a.w. blz. 9.
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belangstelling 1), na '18 helemaal niet meer. Geen wonder, waar
de vroegere belangstelling reeds blijk geeft van een zó mechanische
opvatting, dat hij, Marx' leer daarmee vereenzelvigend, haar wel
moest verwerpen. De reden voor dat zich afwenden van marxisme en
eigen tijd is niet ver te zoeken. De Russiche Revolutie vervulde hem
slechts met afgrijzen, te typerender alweer, omdat hij door zijn
kennis van het Russisch en van de Slavische wereld, indertijd in
Leipzig opgedaan, 2) tot de toen zeker weinige Nederlanders be-
hoorde, die naar de zin van het drama, dat zich daar begon af te
wikkelen, althans hadden kunnen zoeken. Nog in '35 echter weet hij
van Lenin niets anders te zeggen, dan dat hij "mee schuldig stond
aan een der vreselijkste gruwelen. der geschiedenis", 3) en verbaast
hij zich er over, dat deze in één adem met Napoleon genoemd
wordt - in plaats van over het omgekeerde. Alsof de wereldoorlog,
die hij meegemaakt had, om nog niet te spreken van die hij nog
meemaken zou, niet veel formidabeler hekatomben van slacht-
offers gemaakt heeft dan de Russische omwenteling en derhalve,
wanneer men dan al de zaak van die kant bekijken wil, veel groter
gruwelen geweest zijn dan zij. Dit kan men weten, zonder de ge-
schiedboeken op te slaan. Doet men dat wel, dan weet men; dat de
door Huizinga zo hoog boven Lenin gestelde Napoleon aan 2

millioen mensen het leven ontijdig ontnomen heeft, heel wat meer
dan Lenin er op zijn geweten heeft, zelfs al neemt men het verschil
in bevolkingscijfer van Europa omstreeks 1800, en dat van 120

jaar later niet in aanmerking. En als men dan nog genoeg onbe-
vangenheid heeft overgehouden, dan kan men ook weten, dat de
korte wraak' van de bourgeoisie voor de proletarische opstand van
18 Maart '71 ver over de honderdduizend slachtoffers gemaakt
heeft alleen in Parijs, zij 't dan ook geen doden allemaal, nog daar-
gelaten, dat krantenlectuur iemand ka.n leren, dat het verkeer
alleen in de Verenigde Staten en Engeland 40.000 mensen per
jaar doodt. 4) Waarlijk - die opmerking over Lenin draagt Neder-
land's geestesmerk, en er spreekt zich een "verzwakking van het
critisch bewustzijn" in uit, nauwelijks minder treffend dan de vele

') vgl. Mensch eIl Menigte, blz. 6 v.v.
2) Kaegi, blz. IQ.

3) Nederland's Geestesmerk, blz. 23.
4) Manchester Guardian Weekly, I Nov. 1935 (cijfers over '34)'
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andere, die Huiziriga zich beijverd heeft in zijn meest gelezen
werk op te sommen.
En tenslotte wil ik mijn stelling, dat Huizinga in die diepere zin,
die ik hier bedoel, zijn eigen tijd niet begrepen heeft, omdat hij
er geen echte belangstelling voor had, d.w.z. dat zijn persoonlijk
geestes- en zieleleven er niet innig meer mee was verbonden, met
nog twee argugtenten schragen. Maar eerst wil ik U vertellen, dat
ik niet weet of hij ooit in zijn leven een film gezien heeft, wel dat
hij ons op college eens gezegd heeft, toen althans nog nooit een
bioscoop van binnen te hebben gezien. Symptomatisch, wil !!lij
voorkomen, te typerender alweer, omdat immers op zien al zijn
begrijpen steunde, ja, beide voor hem in de grond hetzelfde waren .
.Doch als argument wil ik dit niet laten gelden, wèl de beide vol-
gende daarentegen, waarvan het eerste aantoont, hoe hij ook de
voorwaarden tot begrip van de eigen tijd heeft verontachtzaamd en
het tweede laat zien, hoezeer hij zich dat niet eens bewust was.
Hij kent niet alleen Marx en Freud niet, die beiden,nu eenmaal het
huidige denken, wat de mens in de wereld en de wereld van de"
mens betreft, voor een goed deel bepaald hebben, maar evenmin
Georges Sord en Max Weber, te typerender alweer, omdat zijn
eigen gedachte op bepaalde punten" overeenkomst met dezen ver-
toont. 1) En dat Huizinga zich niet bewust was, dat de contem-
poraine geschiedenis evenzeer, zij het op andere wijze, bestudeerd
"dient te worden dan die van de vijftiende eeuwen méér zelfs naar-
mate zij toch nog complexer is, al was het alleen maar door het
zoveel groter toneel waarop zij zich afspeelt, bewijst de anecdote
omtrent de aanleiding tot het schrijven van In de Schaduwen van
Morgen. Men had hem - zo gaat het verhaal - in Brussel uitge-
nodigd, om een spreekbeurt te houden over Karel de Stoute. Hij
antwoordde, dat hem dit onmogelijk was, omdat de tijd tot grondige
voorbereiding hem ontbrak, maar zegde in plaats daarvan een
rede toe over het tijdsprobleem. Hij dorst dus niet te spreken over
een figuur, die hem al minstens twintig jaar vertrouwd was, want
in 1915 koos hij haar al als uitgangspunt voor zijn Leidse inaugurele
rede Over historische levensidealen. Maar hij dorst wel te spreken over
een problemencomplex, waarvan uit niets gebleken is, ik zeg niet
dat hij er mee vertrouwd was, maar dat hij er zich zelfs ooit eerder
1) De Gids, 1935, 172 noot I.



HUIZINGA ALS HISTORICUS

opzettelijk mee had beziggehouden. Merkwaardig, niet waar?
Ongetwijfeld. Maar laten we, dat wil ik er onmiddellijk aan toe-
voegen, het toch niet zó merkwaardig vinden, dat we vergeten,
dat het minstens zo merkwaardig 'is, dat hij dit onbestudeerde
problemencomplex dan toch maar zó behandelen kon, als hij in
de Schaduwen gedaan heeft, want men kan uit dat boek zonder twijfel
gemakkelijk zijn grenzen leren kennen, maar tevens ook het gebied
binnen die grenzen. Het is, alles wel beschouwd, toch geen toeval,
dat het dit boek geweest is, dat zijn eigenlijke roem in binnen- en
buitenland heeft gevestigd - roem dan genomen in die ietwat pijn-
lijke, maar toch zeer reële zin, dat nu oOKmensen hem begonnen
te lezen, die zich beter hadden kunnen bepalen tot het kookboek of
"hoe verzorg ik mijn hond". De oude Tjeenk Willink, zijn uit-
gever, heeft mij eens stotterend van zijn succes verteld, hoe hij een
dame tegen een andere had horen zeggen: "heb je het nieuwste
boekje van Huizinga al gelezen, zeg, snoezig gewoon." Neen dat
is niet des schrijvers schuld, ik weet het. Het is, ondanks alles,
niet zo, dat een auteur de lezers heeft, die hij verdient, tenminste
niet helemaal zo...
Denkt U, mijn waarde toehoorders, niet dat ik voor mijn genoegen
met zo'n nadruk over Huizinga's grenzen spreek - of denkt U het
mijnentwege ook wel: de wetenschap kan zich om goed - of af-
keuring niet bekreunen. Toch voel ik dat de bizondere waardering,
ja, ik moet wel zeggen verering, die men hem in binnen- en buiten-
land is gaan toedragen, er toe dwingt die nadruk, zo niet te veront-
schuldigen, dan toch te verklaren, gelijk trouwens ook die verering
zelve om verklaring vraagt. Want zij is ver uitgestegen boven wat
normaliter te verwachten zou zijn geweest bij een uitstekend ge-
leerde, die tevens een uitstekend schrijver was. vVordter nog wel het
onnozelste stukje geschreven zonder het, schijnt het wel, obligatoire
citaat van Huizinga, waarin men hem dan, zoals dat pleegt te
gaan, gewoonlijk juist die dingen laat herhalen, die anderen ó6k
- en soms zelfs beter - gezegd hebben? Doch dat probleem kunnen
we hier te gevoeglijker nog even ter zijde laten, omdat de reden
waarom ik op zijn grenzen insisteer; juist blijken zal ten nauwste
samen te hangen met zijn roem. En wie behoefte heeft aan een
verontschuldiging, laat ik hem of haar antwoorden met wat ik
reeds eerder, nog bij Huizinga's leven, over dit punt schreef: "mocht
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dit oordeel van wien eens het geluk had zijn leerling te zijn en die
daarvoor dankbaar blijft, de grijzende geleerde te hard schijnen,
hij bedenke, dat ik me juist als zijn leerling, hield aan wat Les~ing
gezegd heeft: einen elenden Dichter tadelt man gar nicht, mit
einem mittelmässigen verfährt man gelinde, gegen einen groszen
is man unerbitt~rlich". 1)
Dat men mij, dus doende, zal identificeren met de kruiers en kruide-
niers van de wetenschap, in wier hingen de "verdenking van on-
wetenschappelijkheid" met betrekking tot Huizinga wel eens geuit
is, daarvoor behoef ik mij al evenmin druk te maken als hij zelf het
deed om die verdenking 2), eenvoudig, omdat het ernstige over-
wegen der gedachte, als zou Huizinga onwetenschappelijk zijn,
bij mij afstuit op haar belachelijkheid. In het huis der wetenschap
zijn vele woningen en ik voor mij ben er van overtuigd, dat hij
daarvan zelfs een van de ruimste heeft mogen betrekken.
De genese van zijn. roem komt dan, zie ik wel, hierop neer. Het
gevoelen, dat er met onze tijd iets niet in orde was, dat we ons in
een crisis bevonden, was algemeen. Dat is waarlijk geen ontdekking
van Huizinga. Tijdskritiek was dus nodig en wijl nodig welkom.
Maar niet alle inhouden, noch alle vormen daarvan waren overal
welkom. 11en kon - en kan haar - grossomodo tweezins uitbrengen.
Men kon àf afdalen tot de oorzaken, waarbij de structuur van de
maatschappij niet onbesproken en althans in gedachte niet onaan-
getast kon blijven en de sociale consekwenties der kritiek niet te
omzeilen waren wanneer men de methode wilde aangeven, waar-
van genezing te verwachten viel. Héél kort gezegd: men kon socia-
listische kritiek uitoefenen. Ofwel: men kon zich tot de symptomen
beperken, de maatschappelijke structuur onbetwist laten, hoogstens
de maatschappelijke verschijnselen critiseren en bij het aanwijzen
van de middelen tot redres zich bepalen tot de ideologische conse-
kwenties. Héél kort gezegd: men kon burgerlijke kritiek uitoefenen.
Welke van beide mogelijkheden Huizinga koos, leert één blik in
zijn tijdskritiek. "Koos" is overigens het juiste woord niet: men
kiest niet willekeurig uit zulke mogelijkheden, maar iemands hele
voorgeschiedenis, persoon en status, in één woord zijn begrensdheid,
dwingt hem om hetzij de ene, hetzij de andere ,weg te volgen.
1) Onvoltooid Verleden, 1937, blz.1Oo.
2) De Gids 1935, blz. 181.
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Huizinga's begrensdheid liet hem in werkelijkheid dan ook geen
keus: hij moest de tweede weg volgen, zozeer dat men gerust kan
zeggen, dat hij de andere niet eens overwogen heeft. Op die "keuze"
dan die de natuurlijke vrucht van zijn beperkingen was, berust zijn
roem - in de boven omschreven zin - zijn roem, die even natuurlijk,
dan ook steeds beperkt is gebleven tot die kringen der maatschappij
die, evenals hijzelf, van een causale, structurele en sociale kritiek
afkerig waren, maar zich welbevonden bij een symptomatische,
formele en ideologische, in laatste instantie, omdat zij weliswaar
een betere maatschappij wilden, maar zij zich deze alleen als een
verbetering der oude, burgelijke, niet als een nieuwe, socialistische
konden voorstellen. Huizinga's roem als tijdscriticus berust op het
volkomen onschadelijk karakter van zijn kritiek.
Doch die vertikale beperking van zijn roem was geen beletsel voor
haar horizontale verbreiding, ook buiten de grenzen niet. Integen-
deel. Want het zijn in een burgerlijke maatschappij nu eenmaal
die kringen, wier woordvoerder Huizinga werd, die als ik mij zo
mag uitdrukken, de roem "uitdelen"" Bewonderd werd In de
schaduwen van morgen dan ook voornamelijk door hen, die haar, als
Huizinga zelf, zagen vanuit de zon van gisteren. Doch hen die in
het licht van overmorgen meenden te wandelen kón Huizinga na
dit boek niet meer teleurstellen, omdat ,zij op dit punt niets meer
van hem verwachtten. Wie er dan ook teleurgesteld was over de
ietwat, ja, wat moet ik zeggen, zal ik toch maar zeggen? - ietwat
o~nozele terminologische inleiding tot de Geschonden Wereld, fijn-
zinnig woordenspel, dat in zo'n pijnlijk contrast staat tot de ernst
van het eigenlijke thema - wie er dan ook teleurgesteld was over
het bleke slot, dat als enige kans op herstel "versobering" preekt,
die zich zou moeten voltrekken op de gebieden van het aesthetische,
logische en ethische, maar zonder te zeggen waarin en hoe zij zou
moeten bestaan, doch desondanks haar proclamerend als de syn-
these van"vernieuwing en herstel 1) - wie over dit boek dan ook
teleurgesteld was, niet hij, die U dit zegt. Hoe kan men van een
arts, die enkel ziektesymptomen van zijn patient opsomt, maar een
diagnose niet stelt en terugschrikt voor chirurgisch ingrijpen, een
and~re therapie verwachten dan een huismiddeltje? Ik spreek het
woord niet zonder moeite uit, omdat ik zeer wel weet, dat het
') Gescho,nden Wereld, 218-223.
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Huizinga zelf hiermee ernst was 1). Heilige ernst ook? Ik aarzel.
Ik kan mij niet helemaal onttrekken aan de indruk, dat in zijn
tijdskritiek' een spelelement, of om met hemzelf te spreken een
"ludiek" element ,schuilt, groot genoeg althans om haar te ver van
de werkelijkheid te verwijderen.
De bladzijden uit de Geschonden Wereld - toch wel zijn testament -
waarvan wij hierboven de essentie weergaven, getuigen van nóg
een beperking, die mij te typerend voor hem schijnt, om voorbij
te zien. Zijn pleidooi voor "afstand doen van al het overvloedige,
nutteloze, zinloze en smakeloze" is een roep naar "terug" waarbij
alleen het "tot hoever" onbepaald is gebleven. Maar tevoren 2)
had hij gezegd en terecht gezegd: "een weg terug bestaat in de
geschiedenis evenmin als in het persoèmlijke leven." Een inconse-
kwentie, zo kennelijk, dat dit keer 3) hij haar zelf gemerkt heeft.
Doch is zij verdwenen door zijn opmerking 4) "dat het duidelijk
is, dat een bereidheid om allerlei gewaande winsten vrijwillig op
te geven heel iets anders betekent dan een dwaas heimwee naar
herstel van een geïdealiseerd verleden?" Wij ,menen van niet,
omdat wij menen, dat iets niet "duidelijk" wordt, alleen door het
zo te noemen, maar slechts door een feitelijke evidentie, die hier
ten enenmale ontbreekt. Wij zien in dit "duidclijk"dan ook hoog-
stens een poging om een duidelijke inconsekwentie te verdoezelen .•
Wij durven op grond hiervan de stelling aan, dat Huizinga's wens
om "terug" te gaan, sterker was dan zijn besef omtrent de onmoge-
lijkheid daarvan.
lriconsekwenties, wij geven het graag toe, behoeven nog geen
tekenen van beperktheid te zijn, zij kunnen zelfs van het omge-
keerde getuigen. In het geval van Huizinga zijn zij het echter, naar
onze mening, wel, omdat zij bij hem wijzen, niet op een te gereed
besef van de ontoereikendheid van ons denkvermogen om de wer-
kelijkheid te omvamen, maar eenvoudig op een tekort aan door-
dénken van en dóórdenken op de problemen, die hij zich stelde.
Huizinga was geen denker. Was hij, die in zo hoge mate de gave
van het "zien" van het concrete had, óók nog begiftigd geweest

') Van Valkenburg, a.w. blz. 62.
2) Gescholldell Wereld, 2' 7.
3) Voor door hem zelf niet opgemerkte inconsekwenties zie mijn Ollvoltooid Verledell,
'937, 83 en 89.
') Gescholldm Wereld, 2 '9.
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met het vermogen tot denken, d.i. tot bouwen van het abstracte
- hij zou een genie geweest zijn, en dat was hij zomin voor zichzelf
als voor zijn intiemst(': vriend. 1) Hij miste er, meen ik, ook de
vitale energie voor. Zijn werk is veelzijdig, omvangrijk is het niet.
Nog één beperktheid zie ik tenslotte - die van zijn ruimheid. Ge-
looft niet dat ik zelfs zijn verdiensten in tekorten wil omparadoxeren.
Ik bedoel eenvoudig dit, dat zijn zeldzame knapheid hem ontoe-
gankelijk maakte voor de domheid van anderen. Zie ik wel, dan
ligt hier één van de oorzaken van dat gebrek, ik zeg nog niet eens
aan vertrouwelijkheid, ik zeg alleen maar aan contact, dat de
omgang tussen hem en, voorzover mij bekend, al zijn leerlingen
gekenmerkt heeft. Zozeer zelfs dat men, reeds uit dien hoofde, niet
zeggen kan, dat hij eigenlijke leerlingen gehad heeft. Zij allen
hebben veel van hem geleerd - hoe zou het anders? - maar er is
er niet één - blader de proefschriften onder zijn leiding verschenen
maar door - die in zijn geest verder gewerkt heeft.
Eén van de oorzaken zei ik: een tweede, misschien beslissender,
was dat, door de aard van zijn persoon, zijn werk zozeer zijn eigen
werk was, en hij daarin zó opging, dat zijn belangstelling voor
anderen en anderer werk, indien zij er al was, toch niet tot uiting
kwam. Maar ik geloof zelfs te mogen zeggen, dat zij er niet was.
Doch op dit laatste wil ik niet insisteren, ik zou hem beter hebben
moeten kennen om hier met zekerheid over te spreken en ik wil
het ook daarom niet, omdat ik al langer dan mij lief was bij zijn
beperkingen heb moeten verwijlen. Ik heb - gelukkig - méér en
positievers te beweren, waartoe ik dan nu, eindelijk zult gij ver-
zuchten, wil overgaan.

(Slot volgt)

1) Van Valkenburg, 72.
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Met de plaatsing van het antwoord van Dr. E. Brongersma op
onze Duitsland-enquête - in zijn negatieve strekking eigenlijk
een gemotiveerde weigering om te antwoorden - heeft de Redactie
zich de overgang vergemakkelijkt naar haar slot-beschouwing die
al even, zij 't niet op gelijke wijze; negatief moet zijn. Negatief
allereerst in deze zin dat wij onze enquête mislukt achten. Wanneer
van een I~20-talNederlanders, tot een critisch oordeel 't meest
bekwaam beschouwd en daarom persoonlijk uitgenodigd, slechts
een ra-tal antwoorden binnenkomen, en verder nog een 6-tal uit
onze collectief uitgenodigde lezerskring, dan is dit resultaat zeker
zo ver beneden onze verwachting, dat het aangekondigde voor-
nemen om onzerzijds een samenvattende conclusie te geven erop
moet stranden dat er zo weinig te resumeren valt. Wij plaatsten
in de nos. 5, 6, en 7/8 de zes stukken, die ons 't belangrijkst toe-
schenen, en waarvan wij bij dezen de herlezing gaarne aanbevelen;
opmerkelijke afwijkingen van de hier gepubliceerde oordeel-
vellingen komen, in hetgeen ongepubliceerd bleef, niet voor. In
de vijf eigenlijke antwoorden is de variatie van opvatting geringer
dan wij hadden verwacht. Opvallend is de duidelijke meerderheid
tegen annexatie (dr. v. Blankenstein, ir. Max, prof. Locher, mr.
Lichtenauer) tegenover één voorstander (mr. Zaayer). Opvallend
ook hoe' unaniem de laatste vraag van onze enquête ontkennend
werd beantwoord. Zij luidde: "Acht gij een gunstige ontwikkeling
van het Duitse probleem eigenlijk wel mogelijk zonder een goede
verstandhouding tussen de Grote Drie?", en men zou aanmerking
kunnen maken op de bewust-suggestieve formulering, waarmee de
Redactie haar eigen mening verried, ware deze enquête niet in
de eerste plaats gericht tot personen, mans genoeg om aan welke
suggesties ook weerstand te bieden. Daarom kan ons deze unanimi-
teit verheugen, al was 't ons nog liever geweest wanneer een
repliek had geluid: "nee, en zo weinig is dit het geval, dat Uw
negende en laatste vraag eigenlijk Uw eerste had moeten zijn, en
U met de overige acht nog maar even had moeten wachten, tot
deze vraag ook in de werkelijkheid een bevredigend antwoord heeft
gevonden." Een dergelijke reactie zou even negatiefzijn geweest als
die van dr. Brongersma, .en, ofschoon niet geheel aanvaardbaar-
3+
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want 't blijft zijn nut hebben over verschillende facetten van
het Duitsland-probleem alvast zijn gedachten te laten gaan - toch
meer in de geest van de Redactie zijn geweest. Is het vermoeden
te stout, dat de geringe bereidheid tot antwoorden mede is veroor-
zaakt door het besef dat het een ijdel beginnen was? En zou deze
factor niet nog sterker gelden, wanneer de enquête nu, een halfjaar
later, zou worden gehouden?
Wij wensen het goed recht van een opvatting gehoor te verschaffen,
die op andere wijze negatief - zeggen wij liever: critisch - is
dan die van dr. Brongersma. Deze verweet ons de fictie in de hand
te werken dat in een democratie iedereen de knopen kan door-
hakken, die toch slechts door gespecialiseerde deskundigen kunnen
worden ontward. Ondanks de korrel zout, waarmee hij zijn on-
eigenlijke antwoord gesavoureerd zal willen zien, menen wij zo zijn
hoofdbezwaar te kunnen weergeven. Ons tegen-bezwaar is, dat
de democratie bij gebrek aan adem zal expireren, wanneer over
de grote, beslissende vraagstukken niet een algemene, niet-specia-
listische belangstelling kan worden gewekt, en dat deze alleen kan
worden gewekt door ook de beslissing hierover in handen van de
gemeenschap der belanghebbenden te leggen. Wij ontkennen niet
dat hiermee een moeilijk probleem wordt gesteld; wij betwijfelen
zelfs of dit probleem met behoud van de traditionele partijpolitiek
is op te lossen. Zonder het "nostra res agitur" echter, dat mèt de
belangstelling tegelijk de wil tot eigen lotsbepaling wekt, achten
wij geen democratie denkbaar. En juist het zicht op de grote,
beslissende vraagstukken wordt door specialistische deskundigheid
vaak belemmerd; men denke bijv. aan de eindeloze "herstelcon-
ferenties" na de eerste wereldoorlog, die zo bitter weinig baat heb-
ben gebracht ondanks alle financieel-economische deskundigheid
die hiervoor werd gemobiliseerd. Thans bestaat omtrent de nood-
zaak van een goede verstandhouding der "Grote Drie" een sterke
mate van unanimiteit - dit wordt ook door onze enquête be-
vestigd - maar onvoldoende is nog, ook bij de "deskundigen",.
het inzicht in de primaire betekenis hiervan, onvoldoende is nog
het besef van de politieke élites dat het hun gezamenlijke taak is
deze unanimiteit van een latente en potentiële tot een bewuste en
beslissende macht te maken. De democratie zal het primaire
politieke kader moeten scheppen, waarbinnen de deskundigen on-
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gestoord, d.w.z. slechts onder toezicht van eveneens deskundige
controle-organen, hun gang kunnen gaan. Zo gezien is zij niet
"Ie culte de l'incompétence" (Faguet), maar de onmisbare voor-
waarde om van alle competenties het maximum profijt te trekken .
. Bij de behandeling van politieke problemen dreigt telkens weer te
worden miskend, dat over de mérites van een bepaalde oplossing
pas wordt beslist door het veel grotere verband waarbinnen het
afzonderlijke probleem moet worden gezien. Wie daarom dit grotere
verband, waarin zoveel imponderabilia meespelen, voor ogen heeft,
loopt kans met een "ter zake" tot de al te beperkte orde te worden
geroepen. De argumenten waarmee, als antwoord op de tweede
vraag van onze enquête, annexatie werd afgewezen, getuigden zeker
niet van een beperkte blik, en toch hebben wij er één node gemist:
de overweging dat elk richten van de aandacht der natie op ge-
biedsuitbreiding steun geeft aan een onvolgroeid, in tradities be-
vangen, nationaal sentiment, dat op een vals-klinkende trompet
blaast. Het Regeringsvoorstel is inderdaad gematigd. Maar is onze
gematigde Regering zelf immuun tegen dit sentiment, ziet zij zelf
de dingen in het vereiste grote verband? Sedert 20 Juli weten wij
beter.

REDACTIE
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door

ANTHONIE DONKER

Tondalus geeft zich van de wereld rekenschap,
Door een onzichtbaar metgezel tot ruggespraak
Genoodzaakt, een onhoorbre stem bij elke stap:
Waarvoor ?, op elke vraag weerwraak en wedervraag.
Waarvoor , waarvoor krioelen zij in drift en druk?
Elk trekt door zijn woestijn naar een beloofde land
Van winst, van lust, een droom- of drogbeeld van geluk,
En allen zijn elkaar alleen in drift verwant.
o vogel die met sterke sneb de lucht doorsnelt,
o boom die roerloos in het licht de blaadren spreidt,
o mensch die boom en vogel naam geeft maar gekweld
Het korte leven lang diep aan zichzelve lijdt,
Die alles weet en niets,. en doodloopt in het graf,
Waarvoor, waarvoor, waarvoor? vraagt Tondalus zich af.

En toch, en toch, hij zag de riddersporen bloeien,
Geen edelvrouw hield ooit het hoofd zoo opgericht,
Zij lieten trots en zorgloos zich de zon omvloeien,
Onoverwinnelijk rechtstandig in het li~ht.
Hij zag de appels, perelaars en kerselaren,
Bongerden bloeiden uit hun kromming magistraal,
Kerselaars hieven bekers naar de zonnestralen,
De perelaar trok bogen als een kathedraal.
En hoog in den blauwzwarten wijngaard' van den nacht.
Zag hij de druiventrossen schemeren der sterren,
Den starende vermenigvuldigde hun pracht,
Duister noch duizeling kon hem den blik versperren.
En toch - en toch hoe schoner wereld hij ontwaart,
Te wreder blijft het Tondalus al onverklaard.

Maar d'allerliefste dan die in zijn arm zoo warm
Zich nestelt en haar droomen uitstort in den slaap,
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Ver afgewend van doodsgevaar en luchtalarm
Te rust gegaan, zoo rank en tenger als een knaap?
De allerliefste die zoodra zij weer ontwaakt
Een snelle zwaluw wordt van wisselend bedoelen,
Een moeder die het huis tot goede woonsteê maakt,
Een kind dat onbekommerd spelen kan en woelen
En als de avond haar met loomte drenkt een vrouw -
o het zoet eiland van haar zachtgeronde leden,
Zij maakt de grauwe nevelwereld hemelsblauw
En in haar diepste stilte prevelen gebeden.
En toch, en toch, ook dit lief eiland is omringd
Door kruiend ijs des doods dat eens zich sluitend ?wingt.
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Tondalus ziet een deel der wereld uit zijn raam.
Het ligt hoog en bestrijkt een sector van de stad.
Spelenderwijs geeft hij al wat hij ziet een naam
Gelijk hij deed als kind maar lang vergeten had.
Te zien is een rond plein, een rechte laan, een brug,
En in dit strak figurenspel schiet het verkeer,
Tram, auto, fiets, voetganger reedloos vlug
In vreemde haast zich te verplaatsen heen en weer.
Uit grijzen hemel daalt een trage sneeuw gestaag.
Het onverbidd'lijk wit maakt elk ding dieper zwart.
Waar was dat reeds, waar was dat reeds?, plaagt hem een vraag.
Breughel! In Breughel's tijd, snijdt het hem dan door 't hart.
Ter weerszij van het raam ruisen de populieren,
Zij vormen bevend de omlijsting met hun vieren.

Terwijl hij staart verwist de dichte sneeuw het beeld
En langzaam aan verwisselen ook de tijden.
De kleine auto's ziet hij ongedurig rijden
Naar Bethlehem gelijk Herodes hun beveelt.
Sneeuwruimers die gebukt de straat staan aàn te vegen
Zwaaien de bezems als op Breughels schilderij,
Maar het Vlaams dorp is in het Joodse land gelegen
En de zich haastende voetgangers zijn weer wij.
Tusschen den kindermoord en Duitsche martelkampen
Liggen geen eeuwen i~ het booze menschenhart.
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Tondalus ziet het beeld in neveldooi verdampen,
En schemerend alleen nog Christus' bloedend hart.
Zijn denken deelt den tijdmist als een ruitenwisser.
Zie, Ichthus, staat te lezen op De snelle Visser.

Hoe kan men aan het venster in die grijze verten starend
Zoo roekeloze reizen doen dwars door den tijd?
Hij vindt zichzelve bij Hoofdschedelplaats rondwarend,
Verdoofd door 't aan 't Romeinse hof verloren pleit.
En later is hij met d'apostlen uitgezwalkt,
Daarna met heilgen die het laatste Woord bewaarden,
Temidden van de blinden ziende hoe verkalkt,
Verkoold ligt en verwoest Adam en Eva's gaarde -
Veilig nog zij die zwervend in een kermiswagen.
Rondtrekken over aardes krimpend grondgebied.
Maar wee hem die in de onstuimige wintervlagen
Van tijds sneeuwstormen doolt door al wat is geschied.
o noodlot dat hem verder nog van huis verw~ist
Dan zelfs zijn vriend die naar Egypte is gereisd.

Tondalus die den val der englen heeft doorleefd:
Den waterval van Gods ontstelpbren overvloed
Aan goed. en kwaad dooreen, waarbij geen wimper beeft
Over dat Oog dat ziet hoe daar zijn wereld woedt;
Slagregens van geslachten ruggelings en steil
Neerstortend in de bulderende put der tijden,
Engelen, stervelingen voortaan geil en veil
En prijsgegeven aan het onderling bestrijden
Op d'aarde die zoo stralend lente op lente bloeit
Maar door den mens bedekt met schimmel, schande en scherf.
Een plek waar pest en praal, en macht en afgunst broeit,
Werd het voormalig Eden, een onzalig erf.
Tondalus ziet de torenromp van Babylon,

- En Russische ruïnes in de morgenzon.

En Temple Church waar eens het smeken van den mens
Omhoogsteeg in de leeuw' rik van een jongensstem,
Verstomd, uiteengeslagen door de tegenstem
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Van neergierend brisant op bede en vroomste wens?
En Guernica en Warschau, Kiev, ja ook 'Keulen?
Want zonder vaderland is' elke kathedraal,
En als er kerken zijn die met de wereld heulen,
Beliegen zij God overal in elke taal.
En wat van zijn verbranden jeugddroom nog verrijst,
't Onthemeld hol skelet van de Sint-Laurenskerk ?
Het puin is weggeruimd, en uit de leegte wijst
Gods ingestorte woonstêe naar het doelloos zwerk.
o Tondalus, wat zoekt gij in uw vaderstad?
Dood is de wereld die uw jonge voet betrad -

*
Als Tondalus de achterkamer van zijn huis betreedt
Ziet hij ditmaal omlaag recht in 't bekrompe heden
Op een smal pleintje dat van stadsgewoel niet weet.
Besloten- in zijn stilte ligt het daar beneden.
Maar plotsling wordt die dromerige rust ontsteld
Door een in dunne jassen opgedoken koor
Van maagre stemmen en het opgespat geweld
Van trom en van trompet die snerpend trilt in 't oor.
Een meisje treedt bedeesd op het besneeuwd balcon,
Er dwarrelen centen in de bleeke leegte neer,
En de trompet probeert of het nog scheller kon,
Van kou danst een der muzikanten als een beer.
o kind, konden wij altijd door doen dwarlen naar omlaag
Geluk en brood en warmte op hun verkleumde vraag!

De menschen dolen kleumend in de wereldkou.
En bij het binnenschuiflen van een bioscoop
Schuren zij langs elkaar, de massa dof en grauw,
In een kort, zinloos samengaan van levensloop.
Zo, in diezelfde onverschillige nabijheid
Verzinken zij een paar uur in een schralen droom
Van voor hen afgepaste klaargemaakte vrijheid,
Een voor hun wreede zorgen aangename broom.
Het zet hun uitgezakte moed weer in het lood.
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Zij laven zich aan liefde en luxe, lust en list,
De droom is zoet en smaakt als honing op het brood.
En de misère wordt, bijtijds weer uitgewist.
Zij ebben evenzo terug in hun bestaan.
Tondalus ziet de tweede massa binnengaan.

En altijd haasten allen zich, ergens zich naar toe.
Beweging is slechts plaatsverschuiving naar den dood.
Waar men zich opstelt ook, voor hem geeft het niet hoe.
Want die geheime afstand blijft toch even groot.
Alleen de ouderdom ziet af van zich te haasten.
't Vertraagde leven holt niet langer heen en weer,
Begerig luttele genietingen te naasten.
De wijsheid vindt den lust, de lust de kracht niet meer.
De vrede van Uw moe4er vond de laatste jaren
Drie bomen van het park tot smalle horizon,
Het was de harpmuziek van windspcl ~n de blaren
Waardoor zij al wat leefde toch bereiken kon.
Uw'vader, Tondalus, die zich in daden gaf,
Zijn blik wendt meer en meer zich in zichzelve af.

o menschen, dieren in het grof bedrog der kleeren.
Tondalus op het plein staat op de tram te wachten,
En naast hem wachten de gehaasten, dames, heren,
Elk met een dichtbij doel muurvast in de gedachten.
Niet te bedwingen breekt hun ongeduld zich baan
Zoodra de smalle ingang hun in d'ogen lonkt.
:qarwin grift om hun mond den strijd om het bestaan,
Hard wordt de wil waar de elleboog mee beukt en bonkt.
Wie voor zo povere verleiding reeds bezwijkt
En daadlijk ongenadig dringt naar de fortuin,
- Wees zeker dat hij nergens voor een ander wijkt.
Hier bij de treeplank reeds vertrópt hij Edens tuin,
o stervling die voor mens zijt in de wieg gelegd,
Versmijt voor vijf minuten g'uw geboorterecht?

En altijd kwaken allen dwaas en luid als eenden,
Gelamenteer en feestgetoeter door elkander.
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Als er nog ergens één was die geluidloos weende
Ging snel alarm met zwaar tam tam van d'een naar d'ander.
Tondalus zoekt een zwijger maar hij vindt hem niet.
En alles is haast overtollig wat hij hoorde,
Door. het rampzalige vergruisde Eden ziet
Hij zich het slibrig slijmspaar sling'ren van de woorden.
De woorden zijn het die verrodd'len en verraden,
Het kwade ftuistren, het geknister en gesijfel.
Onder het diepst geheim door wriemelen die maden,
Op 't eerlijkst woord zet zich; een vliegenzwerm van twijfel.
Tondalus zwijgt en men begrijpt zijn zwijgen niet
Men vreest en mijdt hem: in het zwijgen dreigt het Niet.

Tondalus heeft de naakte harde woorden lief
Van Omar en den Prediker, Job en Pascal.
-De wijze ontsteelt het woord den Eeuwige als een dief
Maar ruilt het niet voor wisselgeld van woorden tal.
En voor de kamerleden en de schriftgeleerden
En voor de professoren is hij op zijn hoede,
Hij weet te goed hoe zij orakelden, oreerden,
Hij hoorde er hèt strovuur op den wind in woeden.
Teruggetrokken buiten de bewoonde wereld sloeg
Hij met Franciscus ongebaande paden in,
De sneeuwhaas op de heidevlakte ondervroeg
Hij, en de woudduif en de bijenkoningin.
De schuwste vogels kwamen om zijn schouders zwieren
Waar hij zijn stille vriendschap vierde met de dieren.

En dan ziet hij de mensen weer, als Breughels blinden.
Zij tasten wanklend langs een afgegraasde berm,
Zij zoeken naar een pad, zij kunnen het niet vinden,
Zij stromplen na elkaar, een hulpeloaze zwerm.
Dwalende heffen zij hun uitgedoofde oogen
Onzeker naar het warme schijnen van de zon.
Het landschap blijft rondom hun duisternis gelogen,
Zij blijven angstig in hun sombere cocon.
Zij zien de snelle glinsteringen van de Leie,
Zij zien het vergezicht, het kleurenprisma niet,
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De open weelde van de wijde landerije,n
En niet de kleine kerk die knielt in het verschiet.
Zij blijven bedelaars, rampzalig blinde mensen
Voortstruik'lend in een wereld van vergeefse wensen.

Ministers, generaals, beaekt met eereteek'nen,
Temidden van die poovre blinden strompelt gij,
Boekhouders, gij kunt uw tabellen overreek'nen,
Het baat u niet, ook gij hoort in die blinde rij.
En de chauffeurs, acteurs, de kellners en reporters,
Die dient om d'andren te vermaken, of vervoeren, _
Die van het vuil dier and'ren zijt de tonnenstorters
En van hun heete wens de slaven en de hoeren -
Ontelbren schuifelen er door de modderstraten.
Zie, tot den dood gedoemd marcheren z'als soldaten.
En als in Noach's dagen stroomt een zondvloed neer.
Tondalus staat te staren door de regenruit.
Waarom, waarom? van Oost naar West, van Noord naar Zuid -

*
De hoos is uitgewoed. Er gonst alom een feest.
Zij zingen. Is het bitters te reeds weer vergeten?
De vrijheid vieren zij. Maar wat er is geweest,
Heeft men het niet beseft, wil men het niet meer weten?
Men voelt zich leven door de doden te gedenken,
Een plechtigheid in crêpe-velours en uniform
Ontroert reeds zeer. Hoe zou men aandacht blijven schenken
Aan wat er is verwoest door den demonenstorm ?
Tondalus hoort het raatlen van de mitrailleurs,
Hij ziet de uitgehongerde gevangenen beven,
Hij hoort de droge schoten op de saboteurs.
Hij ziet de Joden in den trein te hoop gedreven.
Geen visioen dat bij die werkelijkheid haalt,
o mens, die dieper dan de laagste schatting faalt!

Dichten en denken, het is grenzen overschrijden,
Het is zich in een stilte onmetelijk en schoon
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Afzonderen waar men de hartslag hoort der tijden,
In onbereikbaarheid voor klok en telefoon -
Alarm der wereld driftig rinklend door de kamer,
Horen van overvloed die beuzelingen strooit,
Hoe maakt gij Tondalus tot luistren onbekwamer
Naar al waarmee het lot der wereld is gemoeid.
Men speurt den blinden sneeuwstorm van de phenomenen
Eerst aan het uiterste van aards droef gebied,
Hij die den tocht der. eenzaamsten durft ondernemen,
Voor hem komt eens het oogenblik waarop hij ziet.
Daar wordt hij in een stilte op het punt van breken
In staat gesteld vergiffenis voor den mens te smeken.

Een stilte als hem daagde bij Thomas van Kempen,
Toen hem de onderdrukker insloot in een cel.
Nog tracht hij de geluiden altijd weer te dempen
Totdat het ruisen hóórbaar wordt der diepe wel
Waaruit geluk, verdriet, begeerte, drift en dromen,
En wat er is aan rampspoed, bitter en fataal,
In niet te stelpen vloed de wereld overstromen.
Dan eerst ontcijfert hij 't onleesbare verhaal.
Een stilte als hij soms gewaar wordt uit de boeken,
Bladspiegel, letterbeeld, 0 melodie van denken -'
Hij waagt het spoor er nauwlijks van terug te zoeken,
Beducht den eenzame op zijn verre tocht te krenken.
Waar zij 'in rijen staan ziet hij gedachten zweven.
En is in het geheim waarheen zij zich begeven.

Tondalus zoekt de stilte en het evenwicht,
Alom is weifelen en wankelen en woeden.
De uitzwaai van het brein, het sterk vuurtorenlicht
Doet hem ver uit de kust een overkant vermoeden.
Daar wordt de branding van het denken tot begrijpen,
De draaikolk komt in deze stille baai tot rust.
Spinoza zat bij 't duin den dag lang glas te slijpen
Totdat het zonvuur in zijn ruit raakte uitgeblust.
Dag en nacht denkend heeft hij het begrip geslepen
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Waarin de baaierd der verschijnselen bedáart,
Nader en nader kwam het, hij heeft toegegrepen
En toen de nevel uit den spiegel was geklaard
Waarin hij tot krankzinnig wordens had gestaard,
Den zin van 's were,lds tegenstellingen ontwaard.

Nog enkelen zijn er op aarde van Gods eng'len,
Zij dolen weerloos om, hun vleugels zijn van licht.
Zij wilden aller 'mensen handen samenstrenglen,
Tot vuist gesloten houdt ze elk krampachtig dicht.
En daarom dolen zij, moeten zij roekloos zwerven,
Zij zetten tegen 't lot zich niet als d'andren schrap,
Zij zien het. licht weerspiegelen in 's werelds scherven,
Het drijft tot wanhoop hen, dichten en dronkenschap.
Eenzelvig, zwijgzaam werden anderen ervan.
Bezwaard als Dante dwaalde Leopold langs 't water,
Gorter, als Robinson in de verbrande Pan
Van brood en vruchten levend schreef 't geluk van later -
Uw vrienden, Tondalus, de meesten zijn gestorven,
Om aller wille wordt door enklen nog gezworven.

De woorden falen maar de wereld wordt muziek.
Men kan de taal niet tot de laatste waarheid smeden.
Het zoeken naar het grondwoord maakt de dichters ziek.
Het woord dat dood-en-leven is laat hen geen vrede -
:Muziek, hoor hoe uit Bach en Mozart zich verheffen,
Als englenkoren stemmen helder, bovenaards,
De woordenloze die geen rede kan beseffen,
En lichtgewiekte vogels ijlen hemelwaarts.
Saul door een duisteren demonenzwerm verslonden
Broedt in zijn sombren waan, gebukt, ten einde raad,
Maar serafijnen tot zijn redding uitgezonden
:Maken hem weer tot kind, muziek bedwingt het kwaad:
Nog eens velt David Goliath met onfeilbren worp,
Als pijl en boog spant hij de koninklijke harp -

Tondalus heeft een zoon, een onbezorgden jongen,
Hij leeft nog in een warmen, windbeschutten tuin.



TONDALUS' VISIOEN

o zmg altijd als je vanmorgen hebt gezongen,
Onwetend van de branding achter 't veilig duin.
Eens zal hij aan de hand hem met zich medenemen.
Als. Mozes in het zicht van het Beloofde Land
Zal hij met ogen die reeds naar het einde zwemen
Hem wijzen: het ligt daar. Wij zijn al aan den rand.
Mijn zoon, zie niet meer om naar gindse woestenijen.
Ik doolde er te lang. Mijn voeten zijn gewond.
Ontgin den gullen grond tot blijde landerijen
En maak de wereld ééns gelukkig en gezond.
Hij ziet zijn zoon als een die voor geen toekomst vreest.
Met zulk een blik vol hoop zag Rembrandt: Titus leest!

o onafzienbaar leed, waarvoor? - Het woord wordt wenen.
Tondalus' woord van ijs werd dauwen voorjaarsregen.
De harde schotsen van zijn warsheid zijn verdwenen.
Eindelijk spreekt hij wat hij altijd heeft gezwegen.
o wemeling van ramp, bedrog en ongerief,
o wereld, raadloos kluwen, wrede griffioen,
Van waar nog dat: en toch? Heeft hij de wereld lief?
Hij heeft de wereld lief in een hartbrekend visioen.
Want zij die aan zijn zijde, rustig ademhaalt
- Alleen het ooglid trilt als een abelen blad,
o zie de zoete heuveling die rijst en daalt -
Het is alsof zij alles in haar arm omvat.
Laat af dan Tondalus, van twijfel en van rouw.
Zij die de wereld draagt als Atlas is de vrouw.
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JOHAN DAISNE

WINTERROZEN VOOR EEN KWAKZAL VER

Zonder schok en toch zeer ontroerd werd Prof. Mervil plotseling
wakker, in die januarinacht van Zaterdag op Zondag. Op het
portaal hoorde hij de gangklok zacht vier uur slaan. Pas vier uur.
Het leek Prof. Merwil of hij uit een onuitsprekelijk lange slaap
weer tot bezinning kwam, al waren hij en zijn vrouw nog maar
enkele uren geleden naar bed gegaan.
Bovendien had de hoogleraar het erg warm, en nochtans moest
het vinnig koud zijn op hun slaapkamer, want er werd geen vuur
gestookt, en buiten vroor het. Koorts, van een broeiend griepje
bijvoorbeeld, kon het niet wezen, want dat gaat gepaard met hui-
veringen; en ook van de kant der spijsvertering voelde Prof. Mervil
niet de minste last. Het feestmaal gisteravond was wel heel rijk
geweest, maar aan overdaad had hij zich, toen zoals anders, niet
bezondigd, en het genotene was hem uitstekend bekomen.
Toch had hij het ondraaglijk warm. Voorzichtig stond hij op, om
zijn vrouw, die zacht ademend naast hem lag te slapen, niet te
wekken. Daarna dekte hij haar, verstrooid maar behoedzaam, weer
toe; greep in het donker zijn kamerjapon, welke over een stoel
hing, en verliet het vertrek.
De MerviI's bewoonden een heel aardige en toch eenvoudige flat,
boven in een ruim oud herenhuis, dat de eigenaar modern had
laten verbouwen. Op zijn vilten toffels liep de hoogleraar door de
donkere vestibule. In de badkamer hing een livide schemering,
vanwege het schijnsel van een verre boulevardlantaarn, dat zwak
door de geribbelde, melkglazen ruit van het raam viel. Prof.Mervil
vulde het tandglas onder het fonteintje, en dronk het langzaam
uit. Het verkilde ogenblikkelijk de gloeierigheid in hem; het was
ook bijna stromend ijs wat hij had gedronken.
Zo stil mogelijk zette hij het glas op het marbrieten richeltje terug;
aarzelde even, en knipte toen het licht in het armpje boven de
toiletspiegel op. De hoogleraar zag vrij bleek, maar geen ogenblik
vroeg hij zichzelf af, of dat kwam door de warmte van straks, dan
wel thans door het koude water; hij was een sterke man, en voelde
zich gezond. De hals had hij gespierd, en het gezicht vol, zonder



WINTERROZEN VOOR EEN KWAKZALVER 543

dik te wezen. Hij droeg zijn haar, dat sluik was en al aardig grijs
begon te worden, gewoon achterover; heel even, bijna werktuiglijk,
streek hij met zijn vingers er door, en dadelijk ging het weer liggen,
dicht tegen de schedelhuid aan.
Zijn kin was mooi glad, omdat hij zich de vorige avond nog eens
extra had geschoren, aleer zich op weg te begeven naar het hulde-
betoon; en ook zijn korte knevel was doodgewoon geknipt, gelijk
heden ten dage een grote meerderheid van mannen van middel-
bare leeftijd, zakenlui vooral, die dragen. Niets in dat gelaat was
artistiekerig of geleerddoend, maar eenvoudig gaaf, schrander en
eerlijk - het aangezicht van een waarachtige man der wetenschap.
Dat die man veel in zijn leven had gewerkt, dertig jaren achtereen
al, elke dag, ongeacht vacanties of feestelijkheden, en vaak tot laat
in de nacht, verrieden de oogleden, met hun fijn netwerk van
kreukjes. Maar er onder was de blik haast nog jongensachtig helder
en blinkend gebleven. Ofschoon hij het niet wilde, ging Prof.
Mervil toch trots op zijn arbeidzame verleden, en het bewijs daar-
van lag misschien het best te vinden in het feit, dat hij zich wel
zeer dankbaar gevoelde voor de lonende vruchten van zijn werk,
voor het onverhoopte resultaat dat hij er mee had bereikt, maar
dat het niet bij hem opkwam, ook, en zelfs op de eerste plaats,
dáárvoor een erkentelijke gedachte te koesteren, dat hij had ge-
kund, zo naarstig en volhoudend te zijn.
Het lot, of God - Wie of wat van beide, wilde hij liever, uit weten-
schappelijke angstvalligheid, buiten verdere beschouwing laten,
want reeds vóór het begin van zijn zelfstandige loopbaan als ge-
leerde, had hij een pijnlijk strenge scheidslijn getrokken tussen zijn
eigen, zeer exacte navorsingsgebied, en alle mogelijk of onmogelijk
gemetafysiek daaromheen, en gezworen die grens nooit of nimmer
te overschrijden, wat hem inderdaad nog geen enkele maal was
gebeurd - God, of het lot dan, wist hij heel oprecht dank voor de
schitterende uitslag, waarmee ze zijn inspanning en zijn volharding
van reeds meer dan een half menseleven hadden willen bekronen.
Maar dat menseleven dacht hij zUn offer; zijn noestheid en zijn
standvastigheid meende hij uitsluitend zèlf, en uit zichzelf, te
hebben geleverd. Verder had hij nooit er over nagedacht, waar-
schijnlijk omdat hij dáár het vreemde en gevreesde terrein der
filosofie voelde te beginnen. En dat was dan al die jaren zUn trots

'.L
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geweest, ofschoon hij het zichzelf nooit had willen toestemmen.
Onduidelijk nog, want wat vannacht in zijn binnenste was omge-
gaan had hem in hevige verwarring gebracht, begon hij zich daar-
van thans rekenschap te geven, en weer even ontroerd als toen hij
wakker was geworden, keek hij met groeiende aandacht naar zijn
. bleke, peinzende aangezicht in de spiegel. Het leek wel of hij
daarbij ook dóór zichzelf keek, naar iemand anders, met wie hij
de gelijkenis in trekken nog nooit zo ontstèllend en onloochenbaar
als nu aan zichzelf had herkend, niettegenstaande het krullige,
overweelderige haar van die andere, ondanks diens koddig op-
staande wenkbrauwen en snorren en zijn wilde baard, wat hij,
Prof. Mervil, toch alles niet bezat.
De hoogleraar had om zijn mond ook niets der joviale vermetelheid
van 's anderen mans lach, noch, in zijn ogen, die buitensporige
glans van een door schimmen in vuur gezette geest. En nochtans
vloeiden beide beelden alleraardigst saam in de spiegel; hun trek-
ken dekten elkaar op het innigst, en wat de andere meer had aan
opzichtigheid dan Prof. Mervil, paste zich wel wonderlijk maar
toch sluitend bij dezes spiegelbeeld aan. En ook naar binnen, in het
gemoed en in de gedachtenwereld van de hoogleraar, strekte zich
het dubbel-ene gezicht al maar verder uit, tot waar het deel had
aan de algemene verwarring van gevoelens en gepeinzen, die Prof.
Mervil thans zo kwellend bestormden en welke verband hielden
met de eigen verdiensten van zijn arbeidzame bestaan.
Op de badkamer der Mervil's, net zo min als op hun slaapkamer,
werd vuur gestookt. De hoogleraar kreeg het plotseling koud,
knipte het licht uit en liep zijn werkkamer binnen, waarvan hij de
deur zachtjes achter zich ?loot.
Die werkkamer moest, althans in de wintermaanden, tevens dienst
doen als huiskamer, vanwege de vulhaard die er steeds behaaglijk
stond te branden. De meubilering van het vertrek was overigens
heel eenvoudig. Ze omvatte een tafeltje, waaraan vaak in de middag
wanneer ze alleen thuis was, en soms ook na het avondeten, als
ze bijvoorbeeld Zondags wat later opbleef, mevrouw Mervil kwam
handwerken; verder een boekenkast, twee gemakkelijke fauteuils,
het bureau van haar man, en een lekker dik vloerkleed. Prof.
Mervil arbeidde hoofdzakelijk op zijn laboratorium, waar hij
steeds lang bleef, zodat hij in zijn werkkamer meest alleen.-na het
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avondeten kwam, met schrijfwerk dat hij telkens in zijn actetas van
het laboratorium meebracht.
Zonder het licht op te doen, trok hij een der leuningstoelen dichter
bij de kachel, en ging er in zitten, met zijn koudgeworden voeten,
die naakt in de toffels staken, voor zich uitgestrekt, in het gezellige
donkerrode schijnsel dat door de glimmerruitjes van de haard over
het wollige tapijt viel. Maar voor die knussigheid had Prof. Mervil
thans geen oog. Hij moest alleen er aan denken, hoe heel anders
hij h~ernog voor een paar uren had gezeten, toen hij en zijn vrouw
van het feest terug waren gekomen, en nadat hij haar naar bed
had gebracht, zoals, in kinderloos gebleven huwelijken, man en
vrouw wel meer met elkaar plegen te doen.
Hijzelf had nog eerst zijn fijne after-dinner ten eind willen roken;
maar, ofschoonhij het zich toen niet zou hebben willen toestemmen,
was dat toch niet de enige reden geweest, waarom hij er naar had
verlangd, nog even op te blijven. Eigenlijk had hij nog geen afscheid
kunnen nemen van de weidse dag die thans voorbij was; die tot
op heden wel de luisterrijkste van zijn hele leven was geweest, en
het waarschijnlijk ook zou blijven. En terwijl hij zijn sigaar op-
rookte, had hij al het plechtige en strelende nog eens voorbij zijn
geestesoog laten trekken.
In een van de oudste en voornaamste hotels van de stad hadden

wel enkele honderden gasten samen aangezeten: vooreerst nagenoeg
het volledige corps van professoren der in deze stad gelegen univer-
siteit, waaraan Prof. Mervil werkte en college gaf; verder collega's
specialisten, afgevaardigd door de andere universiteiten van het
land, alsook door verscheidene buitenlandse, en een enkele keer
zelfs door overzeese hogescholen - allemaal welbekende en zeer
befaamde namen. Ook van de studenten was er een delegatie
geweest, die bloemen had gebracht en een adres had opgelezen.
Aan het eind van de eerste gang, na de hors-d'oeuvres en de potage,
was het electrische licht. der grote kristallen kroon uitgegaan. Prof.
Mervil had eerst gemeend, dat dit het gevolg van een kortsluiting
was, maar dadelijk daarop had hij begrepen, tot zijn aangename
verrassing, dat het deel uitmaakte van het ceremonieel. De kellners
waren in stoet, een voor een achter elkaar aan, door een deur in de
diepte van de zaal opgekomen, met, aan het eind van hun zijlings
opgeheven rechterarm, een antieke kandelaber waarin een zo pas
35
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aangestoken ivoren waskaars hoog stond te flakkeren. Voor elk
groepje van vier gasten, twee aan twee over elkaar gezeten aan de
langwerpige tafels, was een kandelaar neergezet, en niemand had
afscheid genomen voor de kaarsen bijkans opgebrand, en de kroon-
lampen weer aangemaakt waren.
Gelijk met de armluchters was ook champagne opgebracht, en
toen had de rector magnificus, in half plechtgewaad, de lange reeks
van toosten met een even warme als onderlegde aanspraak ingezet.
Mevrouw Mervil, die rechts naast de rector aanzat, was ook door
de andere sprekers telkens met een vriendelijk en hoofds woord
bedacht geworden. Dan, bij het dessert, was Mervil zelf opgestaan.
Hij zat links van de rector, in het midden van de eretafel, die zich
voor de breedtemuur aan het hoofdeinde van de zaal bevond, terwijl
al de andere tafels, evenwijdig met elkaar en haaks op de dis van de
jubilaris, tussen de lengtemuren van de zaal waren opgesteld.
Hij was overeind gerezen, verlegen en gelukkig, een beetje sidderend
in zijn benen, en, zoals zijn vrouw hem achteraf vertelde, had zijn
rechterhand zonder ophouden punten aan zijn servet gedraaid.
Maar zijn blik was zoals altijd rustig en helder geweest, en, ofschoon
met zachte stem, had hij vast gesproken. Hij had hun allen, de
studenten zowel als de hoge gasten, en, mèt hen allen, door hen
allen, ook dat-Lot-of-die-God, waarvan hij het nu eenmaal niet
tot zijn discipline behorende raadsel maar had verklaard niet
verder te willen doorgronden, uit het diepst van zijn gemoed dank
gezegd voor de bewezen eer; voor de onuitsprekelijk gr'ote vol-
doening, waarmee het werk, van wat hij hoopte nog maar zijn
eerste levenshelft te wezen, was beloond geworden.
En heel in het kort had hij dat leven verteld; ten minste, één zijde
er van. Hij had hulde gebracht aan zijn moeder, die, vroeg aan
haar eigen krachten overgelaten, het hem door de bescheiden
maar harde arbeid van haar zwakke en zo lieve handen mogelijk
had gemaakt, te leren en te studeren. Hij had verteld van de grote
belangstelling, die hij reeds op het gymnasium voor fysica en
scheikunde had gekoesterd. Hij had de toen reeds bejaarde en
sedert lang overleden rector herdacht, die tevens leraar in de ge-
noemde vakken was, en welke hem, ook toen hij al aan de univer-
siteit studeerde,' nog zozeer had geholpen met zijn kostbare raad,
met het aanstekelijke voorbeeld van zijn grote liefde voor de weten-
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schap, en van zijn frisse, scherpe oordeel, dat de vrucht was van
veel, noest en eerlijk verzamelde ervaring, op de duurzame grond-
slag van de enige, eenvoudige en koelzinnige methode der exacte
wetenschap.
Hij had hulde gebracht aan de nagedachtenis zijner oude hoog-
leraren, die hem ter zijde hadden gestaan toen hij voor het allereerst
op eigen vlerk wilde beginnen te werken. Met enkele woorden, ten
behoeve van de collega's niet specialisten die mede aanzaten,
zodat niemand zich onwennig of verveeld hoefde te gevoelen, had
hij herinnerd aan de stand van het probleem, dat hem het meest
van alle en bijna van de meet af aan zo biezonder had geboeid, op
he.t ogenblik toen hij het tot de taak van zijn bestaan had gekozen.
Daarna, even bondig, om ook door niemand laatdunkend gevonden
te kunnen worden, had hij een overzicht gegeven van de verschil-
lende stadia zijner navorsingen, eerst in de jaren toen hij nog als
'assistent, en steeds aan deze zelfde universiteit, werkzaam was
geweest; dan gedurende zijn stipendiaatstijd aan de buitenlandse
hogeschool, waarvan de zeer geëerde vertegenwoordiger hier thans
aanwezig was; en verder sinds hij, welhaast tien jaar geleden al,
met de waardigheid der professorale toga was bekleed.
Ten slotte had hij ook zijn vrouw openlijk bedankt, voor de hulp
en de medewerking die ze hem had geschonken, door haar stille,
offervaardige en opwekkende kameraadschap. Van zijn ontdekking
zelf, van haar betekenis voor de verdère ontwikkeling van zijn
branche, alsmede voor de wetenschap in het algemeen en ongetwij-
.fe1dook voor de techniek, had hij niets gezegd. Het zou verwaten
geweest zijn, en bovendien was het overbodig. De wetenschap-
pelijke tijdschriften, en zelfs de dagbladpers, hadden ruim genoeg
ruchtbaarheid er aan gegeven, naar aanleiding van de hoge onder-
scheiding waarmee de Regering zijn werkzaamheden had bekroond.
Dat was de lichte, de lichtende zijde van zijn bestaan geweest, die
hem. overigens veel inspanning en veel opofferingen had gekost,
en welke hij op die avond met alle bescheidenheid voor het uit-
gelezen gehoor had opgeroepen, dat hem langdurig, zo hartelijk
en zelfs geestdriftig had toegejuicht. Niemand had van een andere
zijde gerept; van lang voorbije, erbarmelijke gebeurtenissen, waar-
van hij altijd, over het andere einde van zijn persoonlijkheid, de
duistere slagschaduw was blijven dragen; van een oude geschiedenis,
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zo oud al, dat waarschijnlijk niemand in het hoge gezelschap 'ze
zich nog herinnerde, of zelfs ooit hoogte er van had gekregen.
Het bespottelijke drama had zich ten dele voor zijn geboorte afge-
speeld, ten dele in zijn allereerste levensjaren. Zijn vader en moeder
hadden elkaar leren kennen op een reisje in het buitenland, geor-
ganiseerd door een spaarvereniging, waarvan haar ouders lid
waren. Vader, welke nooit een voet in het vreemde land had gezet,
maar die ongeveer elke dag een boek verslond en over een onbe-
daarlijke verbeelding beschikte, had "De Reislustige Spaarders",
welke hun bijeenkomsten hielden achter in een café, waar hij zich-
zelf, Zondags, soms een beter avondeten toestond dan zijn door-
deweekse boterham, zijn diensten als gids aangeboden, ten einde,
arme volksjongen die hij maar was, het reisje gratis te kunnC"n
meemaken.
De organisators lieten zich door de gladde jongen innemen, met
het gevolg dat het onbereisde volkskind, gedurende drie geslagen
dagen en op verblindende manier, de spaarzame burgers in de ber-
gen wegwijs maakte. Het ingetogen meisje stond niet minder dan
sprakeloos voor al het luisterrijke en geheimzinnig wegslepende,
dat de sympathieke fantast, reeds bij de aanblik van het onaan-
zienlijkste stukje werkelijkheid, uit zijn brein of uit zijn mouw wist
te schudden. In haar ongecompliceerde hart werd die bewon-
dering al gauw tot"liefde, en ondanks het verzet van haar misschien
minder nuchtere dan wel voorzichtige ouders, trad ze reeds na
enkele maanden in het huwelijk met de wonderbaarlijke berggids .
.Uit die echt werd als derde kind de latere Prof. Mervil geboren.
De eerste twee kinderen, meisjes, waren niet in leven gebleven.
De Mervil's leidden ook een onbeschrijflijk moeizaam en onge-
regeld bestaan, met tijden van waarachtige hongersnood, die tegelijk
oorzaak en gevolg waren van een telkens weer in het hoofd van
het gezin heroplaaiend volksverhuizingsatavisme. Een eigenlijk
beroep bezat vader Mervil niet. Hij had zijn ouders vroeg verloren
en was door zijn oudere broers, evenals door de gehele kale familie,
compleet verwaarloosd. geworden. Daarnaast had hij een zeer
eigengereide, weliswaar heel hartelijke en innemende aard, maar
zijn verbeelding was, als gezegd, grenzeloos en zijn ganse handel
en wandel daardoor buitensporig woelig.
Zo ongeveer overal was hij in de leer geweest en hàd daar ook veel
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geleerd en van het geleerde zelfs meer dan het hoofdzakelijke ont-
houden; maar tot nuttige en lonende toepassing er van kwam hij
'nooit. Telkens ijlde hij weer verder, om nog eerst iets nieuws, wat
hij nog niet kende, eveneens meester te worden. En wanneer hij
dan toch gedurende een korte poos een of ander winstgevend
ambacht had UItgeoefend, en wat geld over had kunnen sparen,
mede ten koste van kleding en voedsel, volgd~ hij, die niet eens
middelbaár onderwijs had genoten, vrij en helemaal in 't wild
allerhande colleges aan de universiteit. Van lieverlee was hij daar-
door van de gedachte bezeten geraakt, dat hij een boodschap van
geleerde aard in zich omdroeg, waarmee hij eenmaal, op het pas-
sende ogenbl~k, wanneer hijzelf klaar er in zou hebben gezien,
geroepen was wereld en maatschappij rijker te maken.
Dat ongelukzalige ogenblik achtte hij toen plotseling gekomen,
enkele jaren na zijn huwelijk en een tijdje voor de geboorte van
zijn zoon. Hij meende eindelijk "het" gevonden te hebben, en van
toen af aan was het onwaarschijnlijkste avontuur begonnen, dat
ooit de pseudo-wetenschappelijke wereld die der echte geleerd-
heid ter bespotting heeft geboden.
De "leer" van vader Mervil, "doctor" Mervi( zoals hij zichzelf
wederrechtelijk had betiteld, berustte op het ei. Het ei was niet
alleen het symbool, het zinnebééld, maar tevens de eerste en laatste
zin, mede met het al-zintuig, van het leven in het heelal. Uit het
ei wordt alles wat leeft geboren. En aangezien alles leeft, het rijk,'
der delfstoffen en der verbeelding zogoed als dat van planten en
dieren, moest alles door het ei worden verklaard, evenzozeker als
uit het ei alles verder geschapen kon worden, en, door middel van
het ei, al het reeds geschapene voort ontwikkeld en, waar nodig,
genezen worden kon. '
Voor zijn stelsel bedacht Dl'. Mervil dan een naam die met ovo-
begon en verder verscheidene regelen druks in beslag nam, wijl
de naamstammen van ongeveer alle geleerde disciplines er in
voorkwamen. Kortom, een zotskap van een benaming, waaruit
precies de enormiteit van deze laat-encyclopedistische nieuw-
lichterij, van deze monsterachtige aanfluiting van het gezonde
verstand af te lezen viel. Naar "boven" werkte vader Mervil zijn
theorie uit tot een wijsbegeerte, en zelfs tot een godsdienst, waarin
de Heer als het AI-Eiige werd voorgesteld; en in de "onder"bouw
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waren zowel een ovochemie als een ovotherapie, en andere onge-
hoorde dwaasheden voorzien.
Het eerst werd vader Mervil er toe gebracht zijn ontdekking te
verdedigen op een bonte studentenavond, die hij als "oud-academie-
burger" bijwoonde, en waar hij plotseling het woord had gevraagd
en gedaan. De aanwezigen vermaakten zich kostelijk en voor de
grap werd.Mervil uitgenodigd, een artikel van hetzelfde gehalte te
leveren voor het studentenblad. Het babclse opstel had voor gevolg,
dat de nieuwe wereldwijze ook naar elders werd gevraagd, en niet
alleen meer op studentenbijeenkomsten, maar zelfs op academische
zittingen, die de ondeugende collegelopende jeugd er in slaagde in
de eerbiedwaardige aulce te beleggen, enkel en alleen om de grol
nog wat aan te vetten.
Mervil ging met onverstoorbare geestdrift op alles in, en de boert
groeide tot kolossale afmetingen. Buitenlandse universiteiten, vooral
in die werelddelen welke vanwege hun betrekkelijke jeugd nog
zeer hoog tegen \Vest-Europa op plegen te zien, hadden onduide-
lijke klanken opgevangen, artikelen in studentenbladen gelezen, en
die waarschijnlijk wegens de vreemde taal niet goed begrepen.
Op hun beurt wilden zij nu het orakclende vernuft inviteren.
Mervil, wiens gezin bij voortduur de hongerdood nabij was, vroeg
onbetamelijk hoge bedragen om zich te verplaatsen; dat geld
moest immers, in zijn geest en volgens zijn gloeiend ernstige ver-
. klaringen, dienen tot de oprichting van de diverse ovo-instituten,
welke hij wilde stichten. En daardoor geïmponeerd, drongen de
vreemde hogescholen aan, en verdubbelden zelfs een enkele keer
uit eigen beweging het gevraagde honorarium.
De versteldheid was echter overal waar Dl'. Mervil had gesproken
zo groot, dat niemand na zijn delirante optreden zich bij machte ge-
voelde, om voor schandaal te schreeuwen of zich bestolen te achten.
Dit was een fabelachtige mop, oordeelde het buitenland, een heerlijke,
echt-Westeuropese versnapering tussen de eentonige bedrijven van
het wetenschappelijke bestaan in; en het ging door Mervil uit te no-
digen, tegen de door hem gevorderde, onbeschaamd hoge bedragen.
En overal werd de gedweeë en liefderijke echtgenote en moeder mee-
gesjouwd, die wèl begreep, maar uit eenvoud des harten en uit de
grenzeloosheid van haar genegenheid voor de beklagenswaardige
pias, tegenover e~nieder, en dat was ook tegenover zichzelve, zweeg.
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Want aldus, als een kwast in folio, werd de stapele Dr. Mervil ten
slotte overal beschouwd en behandeld. Men ontving hem, om te
beginnen, met een keizerlijke deferentie, die ieder ander dan hij
reeds als een hoon op zichzelf zou hebben opgevat. Wanneer daarop
een bulderende schaterlach volgde, ontwaakte hij nog niet uit zijn
messiaanse droom. De neerslaandste, bespottelijkste vragen die
hem werden gesteld, beantwoordde hij met een stralende glimlach
en steeds in dezelfde reutelende terminologie. En wanneer steevast
op het eind van zijn conferencies, de heffe elker academische be-
volking hem tot het doelwit nam van haar even onverantwoorde-
lijke als wreedaardige projectielen, in casu dozijnen en nog dozijnen
gezonde en doorgelopen eieren, bleef hij daar tot het laatst van hen
allen staan, met de verbrijzelde schalen klevend op de glimmende
opslagen van zijn galafrak en met de eierstruif druipend uit zijn
baard, doorpratend met jubelende stormstem en verheerlijkt lijdend
als de heroische voorvechter van de daverendste aller ketterijen.
En toen, plotseling, brak zijn succesvolle carrière af. Het gerucht
was verspreid, dat de waanzinnige pias maar tot masker moest
dienen aan een sluwe afzetter. De raaskallende "dokter" werd
ineens door niemand meer gevraagd. Hij kon het vooreerst zelf _
niet geloven, en wilde verbaasd om uitleg vragen. Zijn brieven
bleven zonder antwoord. Dozijnen per dag verzond hij er, gebelgde
en weldra haast smekende; alles vruchteloos.
Waar hij zich ook wilde laten aanmelden, ten einde zich mondeling
te kunnen verdedigen, overal werd hem met een gebaar van "weg!
schurftige hond" de deur in het aangezicht dicht geslagen, en hij
had mooi kloppen of nog zo braaf en deemoedig te tikken, er werd
hem niet meer opengedaan. De studenten, op de gangen en op de
binnenplaats der hogeschool of op straat, lachten niet meer met
hem; ze lachten hem niet eens meer uit, maar keerden hem mis-
prijzend de rug toe of keken langs hem heen, als had de jammerl~jk
gebarende, de beschreienswaardig opgejaagde man met zijn ver-
wilderde uitzicht, ineens en totaal opgehouden voor hen te be-
staan .
.Toch wilde Mervil het niet afleggen. Voor niets of niemand zou hij
zwichten. Hij zou de mensheid weldoen tegen haar zin in, gelijk
zovele groten voor hem hadden moeten doen. En om zijn vrouw
te troosten, vertelde hij nog eens het flauwe grapje van het mensdom
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en het diererijk. Evenwel, Mervil bezat zelfs geen verroeste nagel
meer om zich er mee onder de rug te krabben, zoals de krasse maar
tekenende volksuitdrukking luidt. Van zijn fabelachtige honoraria
had hij geen cent overgehouden; de "secretaris", welke hij in de
voorspoedige dagen in zijn dienst had genomen, was hem, toen
het begon te stinken, vuig gesmeerd onder medeneming der kas.
En om die hondsvot door het gerecht te doen achtervolgen, daartoe
was vader Mervil te grootmoedig, te onhandig, en te gierig op zijn
kostbare tijd, waarvan hij ook geen ogenblik de wachtende weten-
schap wilde onttrekken.
Aangezien niemand zijn gesproken woord meer wilde aanhoren,
vatte hij het noodlottige plan op, en bracht het ook tot uitvoering,
zijn boodschap verder op papier de mensen kond te doen. Hij
stichtte een tijdschrift, onder de dolhoofdige. titel "Het lichtende
Ei". Alleen de kiosken wilden het voor hem.verkopen, en het eerste
nommer ging vrij goed van de hand, wellicht dank zij dat dwaze
opschrift, waarachter het publiek van die lectuurwinkeltjes een
boekje met moppen kon vermoeden. Het gehele blaadje werd
door Mervil zelf volgeschreven, onder diverse schuilnamen. Het
verscheen eerst wekelijks, daarna om de veertien dagen, en al gauw
nog alleen maandelijks.
De inhoud, van bladzij tot bladzij en van nommer tot nommer,
was radeloos eentonig. Altijd weer dezelfde nachtmerrieachtige
dwangidee werd er in herkauwd en tot uitdrukking gebracht, onder
een aantal gewijzigde gedaanten, waarvan echter de Mervil ter
beschikking staande hoeveelheid ook reeds spoedig verre van onuit-
puttelijk bleek. Alleen de razende publicist-zèlf bleek dat niet op
te merken. Voortvarend als altoos, herlas hij zich nooit, en zo was
het mogelijk dat het derde of vierde nommer en het eerste elkaar
als twee droppels water geleken, zonder dat de nieuwlichter ook
maar de minste gewetensknaging daaromtrent uitstond.
Zo diep mogelijk begraven onder oude papieren uit zijn jeugd,
bezat Prof. Mervil nog steeds één exemplaar van het "Lichtende
Ei", de vierde of vijfde aflevering. Het zette in met een niet te
slikken geesteswetenschappelijk opstel van Prof. Dr. X. Vilmer
(Vader Mervil, natimrlijk) waarin kriskras door mekaar sprake
was van de uitroep "ei", dat merkwaardige tussenwerpsel van
vreugde, verlangen en verwondering; van de geheimzinnige slange-
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tongen - soms pijlspitsen - in de zgn. "eier"lijstversiering van de
Griekse en Romeinse stijl; van het magische "ei" van Columbus,
waaruit een nieuwe Wereld was ontstaan; van vrouwelijke "eier"-
stokken en manlijke "schalen", en andere kabalistische zotteklap.
Daarop volgden de verschillende natuurwetenschappelijke ovo-
rubrieken, getekend O.M., M.P. etc., waarin M. natuurlijk telkens
de eerste letter van Mervil was, terwijl 0., P. enz, de initialen
moesten verbeelden van een der echte of verzonnen voornamen
van de trieste vader van de latere hoogleraar. Ten slotte kwam in'
het boekje nog een "populariserende" kroniek voor, waarin de.
ei-lende wereldwijze ook de "eenvoudigeren" van geest, en tot zelfs
de kindertjes toe, zijn verlossende leer deelachtig wilde maken.
Dertig jaren lang had Prof. Mervil een van onverzwakte schaamte
gloeiende herinnering bewaard aan een allerzieligst 'stukje daaruit,
een "Open Brief aan mijn jonge, onbekende, maar geliefde, want
veelbelovende Vriendje Pol". Dat vriendje, bleek uit de brief, was
het een of andere, doodgewone jongetje, dat per brief een beminne-
lijke vraagbaak op de radio voor de oude beuzeling had gesteld,
wat of er het eerst was geweest: de kip, dan wel het ei.
De vraagbaak had tijdens het kinderuurtje zijn antwoord gegeven:
natuurlijk de kip. En vader, wie niets te gering van betekenis leek,
zelfs\kleuterstonden op de radio niet, om er in naar koren voor zijn
mallemolen te zoeken, was, die ketterij gehoord hebbende, zege-
vierend op zijn pen gesprongen om het joch publiekelijk hulde te
bewijzen: zijn jonge vriendje Pol had de schone. kinderlijke durf
gehad, met zijn lichte handje op het zware hoofd der grotemensen
aan te kloppen, wat er een kostbare vonk had kunnen wekken, door
het overnieuw stellen van de aloude vraag betreffende het eerste,
laatste en enige raadsel des levens met inbegrip der dood.
Het kind had de vraag voortreffelijk geformuleerd, en nochtans
had de volwassene niet begrepen, helaas! Maar Pol had van en voor
zichzelf het heerlijke getuigenis afgelegd, ondanks of dank zij zijn
benijdenswaardige leeftijd, reeds rijp te zijn voor de nieuwe weten-
schap, waaruit hij thans zou kunnen leren dat het ei het beginsel
van alles, ook van de allereerste kip was geweest en steeds zou
blijven zijn. Dat alles in vaders ellendige holderdebolder stijl, op-
gevijzeld en platgetreden tegelijk, wijdlopig en dikdoenerig, en
met geen zin zonder ten minste één afschuwelijk valse noot erin-
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het typische, onverbeterlijke hutselproza van de autodidact.
Reeds na enkele maanden leed het ovo-tijdschrift vanzelf schip-
breuk. Er was geen kiosk die nog één doodenkel exemplaar de
voorbijgangers aan wist te lijmen. Vader bracht bergen er van
terug naar huis, en het enige goed dat "Het lichtende Ei" ooit had
gesticht, was de gloed die van de onverkochte nommers uitging,
toen Mervil ze, bij gebrek aan andere brandstof, zo traag mogelijk
met dikke pakken in de kachel verstookte, om vrouwen wicht,
welke in de huiskamer onder het dak zaten te bevriezen, wat op
te warmen.
Ten einde de uitgaaf van het rampzalige tijdschrift te kunnen
bekostigen, had vader Mervil vooreerst alles, wat hij maar enigszins
ten persoonlijken titel bezat, en dat hij een overbodige rijkdom
achtte, naar' de uitdrager gebracht: de oude galafrak, zijn winterse
overjas, zijn enige hoed. En daarna was stuk na stuk het huisraad
dezelfde weg opgegaan. Alleen uit liefde voor hèm, had moeder
Mervil zèlf dat offer voorgesteld, als háár deel aan de lastige
onderneming; dat was steeds haar zwakte geweest, en hij, hij was
altoos te sterk, te sterk van verbeelding en overtuiging geweest,
om te kunnen weigeren.
Bovendien had hij zonder aarzelen' bij de drukker en op de papier-
fabriek schuldbekentenissen voor lichtelijk aangewoekerde be-
dragen ondertekend. De dolle enthusiast was ongetwijfeld te
goeder trouw geweest; hij blééf zeker van zijn boodschap, van zijn
succes dat maar tijdelijk onderbrokep. kon zijn; binnen afzienbare
tijd zo~ hij gemakkelijk alles, ondanks de hoge rente, kunnen
terugbetalen. Maar nogmaals bleek zijn oordeel verschillend te
zijn van dat van mens en maatschappij. Toen het "Lichtende Ei"
ophield te bestaan en Mervil's oneerlijke geldschieters hem voor
de rechter riepen, werd hij als een gemene aftroggelaar gevonnist
en voor zes maanden vastgezet.
Maar ook in de gevangeins nog bleef vader Mervil onblusbaar.
:Moeder bezocht hem dagelijks om hem trouw het eten te brengen,
.dat ze zelf niet had maar met de moed en de volharding van haar
wanhopige liefde rechts en links af wist te schooieren voor de
trieste onheilstichter. In ruil bedankte de onbekeerlijke geestdrijver
haar met de uitschildering van ecn des te glansrijker verschiet,
wanneer eenmaal deze tijd van kleinzielige tegenkanting maar
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weer voorbij was, en hij zijn onderbroken werkzaamheden zou
kunnen hervatten. Hij was zéker van zijn boodschap en de mensen
waren ten slotte niet zo dom; dat bewees de moeizame, maar al
met al toch niet te stuiten vooruitgang der beschaving, ook door de
grijste eeuwen heen. Met tranen van verheerlijkt heldendom in
zijn glinsterende ogen, drukte hij haar aan zijn boezem en wiste
in zijn onstuimige baard háár stille martelaressetranen weg. Daarop
stuurde hij haar met een glimlach heen.
Toen werd, hij, die een sterke man was geweest maar inderdaad
veel ontberingen had geleden en ook in zijn goede dagen nooit
naar zijn gezondheid om had gezien, vanwege de dolle drijfkracht
van zijn idée fixe - plotseling viel hij toen zwaar ziek. Hij had kou
gevat in zijn slecht gestookte cel, waar hij tot uren in de nacht zich
in het zweet zat te ploeteren: met het hem door zijn vrouw aange-
brachte eten had hij de cipier en enkele medegevangenen om-
gekocht, die verzamelden voor hem stompjes kaars en gestolen
rollen closetpapier, en daarop was hij begonnen de summa van zijn
leer neer te zetten, zonder te bemerken dat zijn magnum opus
niet dan een armzalig herbrouwsel van de lorrige opstelletjes in
"Het lichtende Ei" vormde.
Hij werd overgebracht naar de infirmerie van de gevangenis en
daar, als éen proleet onder de gevangenen, grofweg behandeld,
met een paardemiddel dat een voor zijn gestel te grote dosis ratte-
kruit bevatte, waardoor zijn bezenuwing onherstelbaar werd aan-
getast. Voor hij 'zijn tijd had uitgezeten, mocht hij naar huis terug,
half verlamd. Uit zijn prilste kinderjaren herinnerde Prof. Mervil
zich nog de aanwezigheid, in een hoek der zolderhuiskamer, van
een doodsbleke en akelig magere man, met verterende ogen, waar-
voor het kind zeer bang was ofschoon die glimmende blik betekende,
gelijk moeder hem stilletjes verzekerde, dat vader zo heel veel van
hem hield. De vreemde man kon niet meer spreken of bewegen en
zat dag en nacht in een leuningstoel, op steeds hetzelfde plekje onder
het hellende dakraam. Tot hij op een dag plotseling en voorgoed
uit het huis verdween. Moeder schreide toen maanden lang, maar
het jongetje was blij, met haar alleen te zijn.
Later, toen de knaap opgroeide, werd angstvallig over de heenge-
gane gezwegen, door de moeder zowel als door de zoon. De eerste
zweeg uit blijvende verering; de tweede, naarmate hij alles te weten
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was gekomen, uit een gevoel van beschaming, dat met afkeer en
zelfs met haat gepaard ging. Het negatieve voorbeeld van de vader
had voor gevolg, dat de jongen al heel spoedig zich enkel en alleen
voor streng nauwkeurige wetenschappen wilde intresseren. Hij
voedde een onoverkomelijke afschuw voor alles, wat maar enigszins
wonderlijk kon heten en naar hersenschimmigheid zweemde.
Fantasie en filosofie waren begrippen, waarvan reeds alleen de
naam en de klank hem vijandig waren. Zijn gehele school- en
studietijd was aldus door precies het tegenovergestelde van zijn
vaders dwangvoorstelling bepaald geworden, alsmede de keus van
zijn specialiteit met al de gevolgen vandien : zijn beroep, zijn arbeid
en zijn navorsingen, en ten slotte, in laatste aanleg, ook de ontdek-
king, de bekroning van zijn levenstaak, waarvoor hem thans de
hoogste Rijksonderscheiding te beurt was gevallen.
Dat was de donkere andere zijde van zijn bestaan, de troebele bron
waaruit zijn leven en zijn arbeid waren geboren,' en waartoe hij
gisteravond, op de plechtige.'en feestelijke viering van het hem toe-
gekende en zo verdiende ereteken, gevoeglijk het zwijgen had
gedaan; waaraan hij, te midden van de hartelijke luister waarmee
men hem had omringd, van lieverlee ook niet meer had gedacht.
En toen, vannacht, in het diepst van zijn gezonde en blijde slaap,
vóór hij, heftig aangegrepen, plotseling wakker was geworden en
zich zo onuitstaanbaar warm had gevoeld, had dat verleden zich
gewroken. De man, die hij zozeer had misprezen; de afkomst,
waarvan hij zich zijn gehele leven lang los had willen worstelen; .
de beschamende dwaasheden van de kwakzalver, welke hij door
zijn ernstige en waardevolle arbeid had willen vergeten en doen
vergeten, hadden weerwraak genomen.
En het was een hoogst zonderlinge vergelding geweest, geen angst-
wekkend wreedaardige, zoals die duistere bloedstraffen, uitgevoerd
door voortdurend gekrenkte en toornende machten, tegenover
amper toerekeningsvatbare zondaars in het Oude Verbond, maar
integendeel haast een zachtzinnige, Evangelische boetedoening,
al had ze Prof. Mervil vooreerst wild van streek gebracht. Hij had
gedroomd, hij die anders zelden of nooit droomde, en zijn droom
was helder en overtuigend geweest zoals de intelligente gedachte-
gang van zijn beste, wakende arbeidsuren. Hij had gedroomd van
een op het eerste gezicht ontstellende onthulling, maar naarmate
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hij, nog slapende, zich er van bewust begon te worden,' dat die
onthulling en zijn droom eigenlijk één waren, en dat de eerste hem
inderdaad door de tweede werd geleverd, was de verschrikking
bedaard, en wel niet volledig geweken, maar toch op de achter-
grond getreden.
In zijn droom was hij plotseling tot het inzicht en de erkenning
moeten komen, dat Vader, de bespottelijke kwakzalver, de dol-
zinnige boniseur, de razende verkondiger van een "leer" zonder
slot noch zin, van "ideeën" die als droog zand aan mekaar hingen,
desniettemin en precies met dat alles, ~ij n voorloper was geweest,
zijn onmiddellijke, kostbare, ja zelfs onontbeerlijke wegbereider.
Weliswaar had hem het negatieve voorbeeld van vader derwijze
afgeschrikt, dat hij, gewaarschuwd, in alles, altoos en allerwege,
juist het tegenovergestelde had gedaan van wat de jammerlijke
autodidact eens had uitgekraamd of uitgericht .. Tot hem thans,
eensklaps, na, een half menselcven van onbegrijpelijke blindheid,
duidelijk werd dat dit "tegenovergestelde" slechts een correctie
van procedee was, een mise au point van methode.
Het negatieve voorbeeld van de schijngeleerde, had inderdaad als
een voor-beeld, een omgekeerd oerbeeld gevormd, opgenomen met
al de fouten en onzuiverheden van diens primitieve toestel, maar
het was desniettemin het merkwaardige en onmisbare stuk geweest, .
waarna hij, als de echte gcleerde,had kunnen komen om een gaaf
positief er naar te trekken. Wat de vader in zijn woelige visioenen
had menen te zien; wat bij de dichterlijke filosoof, vanwege diens
overwegend affectieve aard en zijn zonder tucht geschoolde geest,
meer een vóórvoélen was geweest dan een werkelijk tot op de hoogte
der rede gestegen, en daar door de gedachte verwerkte waarheid,
had, aan de ene kant, de koclintellectucle vorming van de zoon
veroorzaakt, en, aan de andere kant, in de duisternissen van dezes
onderbewustzijn, de nog wanstaltig uitgedrukte vondst van de
vader gelegd, welke de zoon, met dat streng opgeleide vernuft, ten
slotte wetenschappelijk zou formuleren: Prof. :rvrervil'snieuwe theorie
over de albuminen - de EIwitstoffen! - waardoor zowel in de biolo-
gie als in de scheikunde een gehele omkeer werd gebracht, en
waaruit voorzeker ook de wijsbegeerte zeer belangrijke conclusies
zou trekken, in verband niet het mogelijke ontstaan en vergaan
van alle leven op aarde.



I
WINTERROZEN VOOR EEN KWAKZALVER

In de eerste ogenblikken, nadat hij uit die overstag werpende en
zo ontroerende droom was ontwaakt, had Prof. tvfervilnog gedacht,
en misschien ook wel gehoopt, dat de tegelijk ontstellende en vreemd
bekoorlijke nachtmerrie toch maar een dwaasheid van zijn door
hèt feest van de vorige avond enigszins overspannen geest zou
blijken te wezen. Het ijzige glas water en de vrieslucht in de bad-
kamer hadden evenwel de onthulling niet meer ongedaan kunnen
maken; en thans, mede uit een andere oorzaak dan zijn weten-
schappelijke eerlijkheid, wenste hij dat ook niet meer.
In de duisternis van de nachtelijke huis- en werkkamer, zat hij in
de oude leuningstoel gedoken, met het warme schijnsel van de rode
glimmerruitjes der kachel over zijn naakte wreven, zijn toffels ver-
zonken in het dikke wollige kleed, waarin hij plotseling als het
symbool zag van zijn behaaglijke, stoffelijk zo gemakkelijke leven
- een bestaan, gelijk de "andere" dat nooit, nooit had mogen ken-
nen. En wat hem nog nimmer was gebeurd: hij peinsde niet meer,
maar liet zich verrukkelijk dobberen over de golven van een vloeiend
element, waarop hijzelf steeds zijn ziel had verboden zich te wagen,
tussen het vasteland der gedachte en de wolkenhemel van de
droom. Zo zat hij in het schuitje van zijn denken, drijvende door
verbeeldingslandschappen, te mijmeren en te glimlachen: aldus, al-
dus wordt de wetenschap geboren, nooit uit zichzelve, maar als een
weeskind van visioenen!. .. En met iets heerlijk lauws in zijn ogen,
sloeg hij zijn blik op naar de donkere, kale muur boven de schoor-
steen, en vouwde zijn ongelovige, doch eerlijke en innige handen
samen, en stamelde fluisterend: "Vergeef me, Vader!. .."
Toen 's morgens mevrouw Mervil haar man glimlachend in bed
kwam wekken - zij was al een poosje vroeger opgestaan om koffie
te maken - slaagde ze daarin slechts met grote moeite, zo vast sliep
de hoogleraar.
"Hein," zei ze zacht, "ik vind het heerlijk, hoor, als je tenminste
déze Zondag eens wou uitslapen. Maar ik vrees dat je achteraf
boos zou kunnen worden. Je wilde immers ook vandaag absoluut
naar 't laboratorium. 't Is negen uur. .."
"Juist," schrikte Prof. Mervil eindelijk op, en wou dadelijk uit bed
sprmgen.
Maar toen veranderde langzaam zijn uiting. Er kwam iets onge-

woon aardigs over hem, die nochtans altijd een heel beminnelijk,
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maar daarnaast een biezonder ijverig en ook voor zichzelf vrij
streng man was geweest. Hij ging weer liggen, greep de handen
van zijn vrouw, en dwong haar bijna jongensachtig naast hem op
de rand van het bed te gaan zitten. Ook zij glimlachte nog altijd.
"Wat heb jij gisteravond nog allemaal uitgespookt?" vroeg ze
ondeugend. "In mijn slaap leek 't me wel, of je nog zo laat in de
nacht aan het timmeren bent gegaan, en vanmorgen heb ik daar
warempel, boven de schoorsteen in de huiskamer, een onbekend
portret gevonden, in het lijstje van die vriendelijke oude heer
Mendelejev, die voordezen boven je schrijftafel hing. Wie is die
nieuwe, hartelijke man, met zijn grappig opstaande wenkbrauwen
en snor, en zijn wilde baard? Ik vind hem ontzettend bezielend
van uitdrukking!"
Prof. Mervil bleef even onwezenlijk langs zijn vrouw heen staren,
met een onuitsprekelijke dromerigheid in zijn ogen. Er lag een
tere trek om zijn mond, en een nog nooit voorheen aan hem geziene,
krullige, "wijsgerige" frons over zijn voorhoofd. Toen, een beetje
blozend, maar volstrekt zonder 'schaamte, veeleer met een stille
gloed van een nieuw geluk, sprak hij:
"Dat is mijn Vader."
"Ik dacht het wel," antwoordde mevrouw Mervil, stil en minzaam,
en zij ook met iets ongewoons in haar stem. En toen voegde ze er
aan toe, vriendelijk verwijtend: " ...al heb je me dan nooit over hem
willen spreken. Maar ik heb geduld geoefend. Ik wist wel dat het
eens zou komen."
En toen Prof: Mervil na het ontbijt de prettige huiskamer van hun
eenvoudige flat betrad, bemerkte hij met ontroering dat zijn
vrouw de winterrozen, welke de studentenafvaardiging haar gister
op het huldebetoon had aangeboden, onder het oude portret van
zijn Vader neer had gezet.
En die Zondag was de allereerste van Prof. :Mervil's geleerde en
noeste bestaan, dat hij zijn wetenschappelijke arbeid gedurende
vier en twintig uren onderbrak, om ze gezellig met zijn vrouw, in
de modern ingerichte kamer van een oud herenh1!is, dromerig en
gelukkig, in kamerjapon en met schijnbaar niemendal, onder het
nog glimmende oog van een verkleurd portret door te brengen.



KUZÁ-NAMA

(Pottenboek)

door

-OMAR KHAYY ÁM

Met nacht de aftocht dekkend, vóór de maan
Weer aanzwol, vluchtte maagre Ramazán *);
En ik, alleen in d'oude pottenwinkel
Met 't aarden volkje, dat kwam om mij staan.

Van. alle vorm en maten stonden daar
Over de vloer in 't licht der kandelaar;
En enklen praatten, andren luisterden,
Maar in mijn oor werd elk gemurmel klaar.

En een begon toen: "Was 't dan van geen waarde,
Dat ik gevormd ben uit de klei der gaarde,.
Dat Hij, die mij zo teer gestalte gaf,
Mij weer vertrappen zou tot rode aarde?"

"Nooit zou een brompot in een nurkse kuur
Breken de kruik, waaruit in vreugdens uur
Hij dronk. Zal Hij haar, die Hij eens in liefde
Schiep, weer stukslaan in een ander vuur?"

Geen antwoordde, maar van de andre kant
Riep toen een kromme kruik, een lompe kwant:
"Ze spotten met mij omdat ik zo scheef ben;
Wat! Bééfde dan des pottenbakkers hand?"

* Ramazán: de l\1ohammedaanse vastenmaand, beginnend en eindigend met nieuwe
maan; de Mohammedaan mag in deze vastentijd geen wijn of sterke drank
drinken, en de potten en kruiken staan dus op non-activiteit en zien verlangend
uit naar de hemel, waar. de eerste maanstreep .het teken is, dat de schenker ver-
wacht kan worden, die hen zal halen.
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En enklen stonden zacht te pruttelen tot
Een esoterisch kruikje riep: "Per slot,
Dat 's alles best van Pot en Bakker - maar
Wie is de Pottenbakker - Wie de Pot?"

56r

Een zei: ,,'t Verhaal gaat van een jong gezel,
Die dreigt de stugge klei met dood en hel
Als 't droombeeld breekt en 'n scheve kruik ontsta'at -
Een beste jongen, maar hij schreeuwt wat schel."

"Mijn klei werd dor door onbruik," riep een schaal
Na vele en lange zuchten theatraal,
"Maar vul mij met 't bekende vocht, mij dunkt
Ik kwam wel spoedig weer op mijn verhaal.'~

Maar eensklaps klonk het uit een kleine groep:
"De kleine maan!" En met een blij geroep
Van stemmen door elkaar: ,,0 broer! En nu -
De voetstap van de schenker op de stoep!"

Uit: Rubaiyát van Om ar Khayyám, vertaling van Johan van Schagen Jr., ter
perse bij N.V. Bigot en van Rossum, uitgevers te Amsterdam.
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E. L. LEVIE

DE VERHOUDING VAN DE LANDBOUW TOT DE
INDUSTRIE IN DE LANDBOUWPLANNEN,

Bij het opstellen van landbouwplannen op lange termijn moet men
rekening houden met enige tendenzen op lange termijn - seculaire
tendenzen, wier gang betrekkelijk onafhankelijk is v'an de wisseling
in de conjunctuur. -
Maatregelen immers ter vermeerdering van de welvaart der boeren,
die tegen deze tendenzen ingaan, zullen veel meer moeilijkheden
ondervinden, zo zij uitvoerbaar zijn, dan maatregelen, die deze
tendenzen slechts kunnen bevorderen.
Als eerste seculaire tendenz vindt men in vrijwel alle landen een
grooter geboorte-overschot van de landbouwende bevolking in
vergelijking met de stedelijke bevolking 1). Daarmee gaat samen
een uitgeput raken van de grondreserve van de voor permanente
landbouw geschikte gr:onden. Weliswaar zijn er nog grote land-
streken, die ogenschij~lijk over ruime reserves aan landbouw-
gronden beschikken b.v. Australië, Brazilië, Canada, doch deze
gebieden zijn ongeschikt, omdat de regenval te gering is (of te
onregelmatig, Australië), of zij omvatten gronden van zeer geringe
vruchtbaarheid, waarop alleen een tropisch bos kan gedijen
(Brazilië en andere gebieden met grote tropische regenval), of
waar het aantal vorstvrije dagen onvoldoende is om met zekerheid
een oogst te verkrijgen (Noord-Canada). Deze bevolkingstoe-
mime heeft tot gevolg een steeds sterker opdelen van het grond-
bezit en een overbevolking ten plattelande en de daaruit voort-
vloeiende "under-employment" van de landbouwende bevolking.
Deze overbevolking is in tropische en niet geïndustrialiseerde ge-
bieden absoluut, d.w.z. dat de landbouwende bevolking gemiddeld
juist voldoende grond heeft om zichzelve te voeden en slechts een
zeer gering overschot aan producten voor den verkoop voortbrengt.
Volgens berekeningen van de F.A.O. 2) produceert een boeren-
familie in de tropen voldoende voor zichzelve en nog een halve
1) Terwijl in de laatste jaren vooral in Nederland het verschil tussen het geboorte-
cijfer van het platteland en van de stad verdwenen is, is het nog onzeker of deze
afwijkende tendenz bestendig is. '
2) World Food Survey Washington July 1946 pag. 24.
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.familie. De marge is daardoor zeer gering en in vele streken komt
zeer vaak grote armoede ten plattelande voor met permanente
ondervoeding, gepaard aan grote sociale misstanden, zoals anal-
phabetisme, woeker en pandelingschap. Als voorbeeld van de
overbevolking in de tropen en de daaraan gepaard gaande "under-
employment" in den landbouw kunnen de volgende cijfers door
Ochse en Terra 1) verzameld dienen. In de streek om-Koetowinan-
goen op Java, waar op grond van gemiddelde vruchtbaarheid meer
dan 800 zielen per km2 wonen, heeft de gemiddelde boer slechts
ISO tot 180 dagen per jaar werk op eigen bedrijf. In gematigde
zones, waar tevens de grote industriecentra zijn, is de overbevol-
king ten plattelande slechts relatief t.o.v. de industrie. Door toe-
passing van kunstmest en door mechanisatie is de opbrengst per
landbouwend gezin aanzienlijk hoger dan in de troperi, zodat een
gezin voldoende produceert voor zichzelf en vier andere gezinnen.
De overbevolking in den landbouw (te hoge bevolkingsdichtheid
per ha cultuurgrond) uit zich doordat de landbouwende bevolking
relatief minder verdient dan de industriebevolking.
Ondanks het voorgaande is, in het bijzonder in de gematige zone,
een tweede seculaire tendenz echter aanwezig, en wel dat de in
den landbouw werkzame bevolking relatief teruggaat. Deze terug-
gang is het duidelijkst in zeer geïndustrialiseerde streken (Engeland)
doch ook in nieuwe gebieden, zoals Nieuw-Zeeland vindt men een
relatieve teruggang, die zelfs nu reeds op sommige plaatsen in een
ontvolking (absolute teruggang) van het platteland resulteert.
Colin Clark heeft in zijn bekende boek" The economics of 1960"
het vermoedelijke àandeel van de landbouwende bevolking (werk-
zaam in primary production) voor 1960 berekend. Een verkorte
enigszins gewijzigde tabel aan laatstgenoemd werk ontleend volgt
hierachter.

') "z.g. Koetowinangoen rapport" in Landbouw Bat. C. '934.
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Percentage van de bevolking, werkzaam in de landbouw

U.S.A ..
Canada
Argentinië
U.K.
Duitschland
Ierland
Denemarken
Nederland
België en Luxemburg
Australië.
Nieuw-Zeeland
U.S.S.R ..
India & Burma.
Japan

In 1900

8,4 a)
22,0 a)

29,6

35,2 b)

7 1,8 a)

Volgens laatste
volkstelling

19,3
34,5
22,6
6,4
17,9
49,~
35,7
20,8
17,1
24,4
27,1
74,1
62,4
50,3

1960
Geschat

27,9
22,7
17,2
14,5
12,3
8,6
25,2

27,7

a) Schultz, Agriculture in an Unstable Economy.
b) Report Dominion Population Committee, 1946.

Uit deze tabel blijkt dus, dat Colin Clark verwacht, dat in alle
landen het relatieve aandeel van d'e primaire industrie ( . land-
bouw, visserij, bosbouw) verder zal teruglopen, zowel in de ge-
matigde zone als in de subtropen en tropen.
Deze teruggang is merkwaardig genoeg niet het gevolg van het
minder lonend worden van den landbouw, doch veeleer van het
toenemen van de belangrijkheid van 'de industriele (= secundaire)
productie en de diensten (= tertiaire productie) in de samenleving.
Schultz 1) heeft voor de V.S. kunnen constateren, dat de afname
van de landbouwende bevolking het sterkst is in tijden van grote
opbloei in de industrie (zoals b.V. gedurende de eerste en tweede

I
wereldoorlog), terwijl in tijden van industriele depressie, zoals
gedurende de jaren tussen de wereldoorlogen, geen afname plaats
vond ..
Eenzelfde gang van zaken constateerde, om dichterbij huis te blij-
ven, Hofstee in de Groninger Veenkoloniën, n.l. een relatieve afname

1) Th. W. Schultz Agriculture in an Unstable Economy Mc Graw Hili Londen 1945.
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van de plattelandsbevolking in tijden van grote opbloei in de
industrie (1925-'30) en een opstuwing van de landbouwbevolking
in tijden van laagconjunctuur (1921-'25 en na 1930) 1).
Waar algemeen de trek naar de stad en de daarmee gepaard gaande
.verminderde bevolking van het platteland als' een ongewenst socio-
logisch verschijnsel wordt gezien, omdat de landbouwende be-
volking als de ruggegraat van de gehele bevolking wordt beschouwd,
komt men bij het bestuderen van de tabel van Colin Clark tot de
gedachten, of er een minimumgrens is waar beneden de land-
bouwende bevolking niet mag dalen, zonder ernstig schade te doen
aan de vitaliteit der volksgemeenschap. Zo deze grens er al mocht
zijn, uit de tabel kan zij echter niet blijken. Rangschikt men de
landen volgens afnemende percentages der landbouwende be-
volking in de totale bevolking b.v.

U.S.S.R.
India & Burma
Japan
Ierland rel. hoog percentage landbouwers
Denemarken
Canada
Nieuw-Zeelànd

en
Australië
Argentinië
Nederland
U.S.A.
Duitschland
België
U.K.

rel. laag percentage landbouwers

dan ziet men, dat zowel de overwinnaars als de overwonnenen
uit de tweede wereldoorlog, dat zowel "oude" landen (U.K.)
als jong~ volksplantingen voorkomen in de groep met een relatief
hoog percentage landbouwers als in de groep met een laag per-
centage landbouwers.

1) Dr E. W. Hofstee Sociaal Economische problemen der Groninger Veenkolonien,
Assen 1943.
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Als derde seculaire tendenz toont Clark aan, dat de ruilwaarde
= terms of trade van de landbouwproducten steeds groter is ge-
worden t,o.V. de industrieproducten. Beschouwt men in den loop
der decenniën sinds de "industrieIe .revolutie" de verhouding van
de totaal geproduceerde landbouwproducten t.O.V. ,het geheel
van de industrieproducten. en diensten, dan staat tegenover een
(fictieve) eenheid landbouwproducten steeds grotere kwantiteiten
industrie-producten en diensten.
Clal'k neemt bovendien aan, dat deze tendenz. zal doorgaan en de
koopkracht van de landbouwproducten reeds in 1960 gemiddeld
1.9 maal die van 1938 zal zijn. De prijzen van graan en zuivel-
producten zullen niet in genoemde mate stijgen; van andere land-
bouwproducten zullen zij daarentegen sterker stijgen. Als voor-
waarden voor deze snelle en aanzienlijke toename van de welvaart
der boerenbevolking noemt hij opheffing der handelsbelemmeringen
een vrij kapitaalsverkeer, en vrije invoer der tropische landbouw-
producten in de geïndustrialiseerde landen.
Realiseert men zich, dat niet alleen in geïndustrialiseerde gebieden,
zoals Nederland, maar ook in de tropen (Java) steeds meer stof.,.
fèlijke en onstoffelijke zaken, zoals medicijnen, onderwijs, wegen,
textielproducten, naaimachines, auto's, electriciteit en radio's ter
beschikking van de plattelandsbevolking zijn gekomen, dan is
deze tendenz niet zo onaanvaardbaar als op het eerste gezicht lijkt.
Definieert men de ruilwaarde van de .landbouwproducten als het
quotient van het indexcijfer der door de boer verkochte producten,
gedeeld door het indexcijfer van de door hen aan te schaffen pro-
ducten (Schultz, l.c. pag. 115) en bepaalt men de ruilwaarde van de
landbouwproducten in de Verenigde Staten over een langere
periode uit de gegevens van Schultz, dan ziet men dat grote schom-
melingen in deze ruilwaarde voorkomen, doch tevens dat de
stijgende tendenz onmiskenbaar is tegenover het einde der vorige
eeuw.
1895 100 1925 128 uit Schultztab. X, XI, XII, XIII.
1900 98 1930 IlO Kolom 3.
1905 lO5 1935 IlO Ruilwaarde 1895 op lOO gesteld.
1910 124 1939 105
1915 115 1943 157
1920 129
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Deze schommelingen in de ruilwaarde der landbouwproducten
vormen een der grote problemen van de landbouw der geïndustri-
aliseerde .gebieden. Een ander probleem wordt verduidelijkt door
enige cijfers, die weer op de V.S. betrekking hebben, doch die een
algemene geldigheid hebben en die aangeven, hoe zeer de inkom-
sten van de landbouwer achterblijven, bij die der industriearbeiders.
Zo was n.l. het inkomen der personen, die in de landbouw werk-
zaam zijn in de V.S. in 1944 (grote bloei in industrie en landbouw)
op 62 % van de inkomsten van de industrie-arbeiders te stellen en
in 1933 in het diepst van de depressie op 32 %.
De vraag naar landbouwprocuten is onelastisch, d.w.z. neemt
minder dan evenredig toe bij een prijsverlaging, en ook minder
dan evenredig af bij prijsverhoging.
Bovendien neemt In tegenstelling met luxe producten de vraag
naar voedsel niet in evenredigheid toe bij verhoogde welvaart der
consumenten (dus van de industriele bevolking), want elk mens
kan slechts beperkte kwantiteiten voedsel tot zich nemen. Binnen
de grenzen van het voorgaande, ziet men echter bij verhoogde
welvaart de vraag naar de eenvoudige zetmeelrijke voedings-
middelen (aardappelen) afnemen; dit wordt echter gecompenseerd
door groter verbruik van hoogwaardige dierlijke eiwitten en vetten
(kaas en boter). De vraag naar voortbrengselen van de landbouw is
dus evenredig aan het aantal consumenten (voor geïndustriali-
seerde gebieden aan het aantal van de industriebevolking) en de
vraag is minder dan evenredig met de welstand van de industrie-
bevolking. Bovendien moet in aanmerking worden genomen; dat
de landbouwproductie veel minder regelbaar is dan de industriele
productie. Terwijl in een depressie de industriele productie wordt
ingekrompen, omdat de prijzen niet meer lonend zijn, om bij
gunstiger productievoorwaarden ook weer snel te worden uitge-
breid, is een d~rgelijk~ gang van zaken in den landbouw niet
mogelijk. Het duurt vele jaren, voordat men een veestapel of een
fruitaanplanting tot volle bloei kan brengen. De productie van
melk en fruit kan men moeilijk beperken, maar tijdelijk stopzetten
is geheel uitgesloten. Men kan het vee afslachten en de bomen kap-
pen, maar dan duurt het weer jaren, voordat de productie weer
sterk kan toenemen.
Vatten wij het voorgaande samen, dan zien wij, dat de welvaart
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van de boer (= W) negatief gecorreleerd is, zowel met den om-
vang van de landbouwende bevolking als met de totale landbouw-
productie en positief gecorreleerd met de uitgebreidheid van de
industriele bevolking en de totale industriele productie.

w = f' (omvang industriebevolking, totale industriele produ~tie)
f" (omvang landbouwende bevolKing, totale-landbouwproductie)

Door deze formule laten zich zeer fraai allerlei feiten van land-
bouwpolitiek tot een geheel tezamenbinden.
Uit de formule is binnen bepaalde grenzen (o.a. dat geen hongers-'
nood heerst) het volgende af te leiden:
Ie. De sterkere vermeerdering der landbouwbevolking door de

hogere geboorteoverschotten t.O.V. de industriebevolking,
-zal een vermindering van de welvaart der boeren tot gevolg
hebben.

2e. Om de welvaart der landbouwende bevolking op peil te houden,
dient in verband met (Ie) de industrie zich in sterker mate uit
te breiden dan de landbouw.

3e. Uitbreiding van de landbouwproductie door toepassing van
kunstmest, verbeterd plantmateriaal etc. zal, indien er geen
acuut voedselgebrek heerst, de welvaart van de boer ver-
minderen, tenzij dat de industriele productie zich naar ver-
houding sterker uitbreidt (in verband met de onelastische
vraag naar landbouwproducten).

4e. Invoering van arbeidbesparende machines = mechanisatie
van de landbouw betekent eeL relatieve vergroting van de,
landbouwende bevolking met als gevolg meer under-employ-
ment en vermindering van de welvaart.
Deze verarming zal voorkomen kunnen worden, indien de
industriele productie zich uitbreidt. Enerzijds zullen voor deze
uitbreiding arbeidskrachten nodig zijn, die gerecruteerd kunnen
worden uit overbodig geworden handen in de landbouw (dus
een vermeerdering van de industrie-bevolking t.O.V. een af-
name van de landbouwbevolking) . Anderzijds zal tegenover
een gegeven massa der landbouwproducten een grotere massa
van industrieproducten komen te staan. Ook hierdoor zal de
welvaart van de boer stijgen.

5e. Een industriele depressie, waarbij de productie van industriele
producten vermindert '(doordat een gedeelte van het productie-
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apparaat tijdelijk buiten bedrijf is, zal een vermindering van
de welvaart der boerenbevolking tot gevolg hebben.

Welvaartsbevordering in de landbouw, waarbij door invoering
van landbouwmachines de productie wordt uitgebreid en het
teveel aan landarbeiders, dat door de machines wordt vrijgemaakt,
in de industrie wordt opgenomen, is dus uiteindelijk afhankelijk
van het beschikbaar zijn van plaatsen in de industrie en de hand-
having in de industrie van een' gunstige conjunctuur door full
employment.
Behalve een juister inzicht is niet veel gewonnen door de kennis
van verband tussen welvaart in landbouw en industrie. Immers
het probleem van het handhaven van de welvaart in den landbouw
is verlegd naar de industrie en dat laatste probleem is ook nog niet
opgelost.
Terwijl men sinds lang heeft getracht om het lot van de boer in
tijden van depressie te verbeteren door een reeks van maatregelen
binnen de landbouw, ziet men nu in de jaren na de oorlog in,
dat men met beperking van het aanbod, met landbouwsteun
en rent'abiliteitsverhoging er. alleen niet komt. De landbouw is
een onderdeel van de nationale economie en men begrijpt, dat
de welvaart in de industrie mede bepalend is voor de welvaart in
de landbouw.
Zo lezen wij in het overzicht van de F.A.O. over de wereldvoedsel-
problemen onder het hoofd "The heart of the problem" (World
Food Survey pag. 12) "Land resources everywhere are limited
and when population presses to heavily on these resources rural
underemployment and inefficiency are inevitable ... The way out
of this situation is to open up resources other than those of farming
for the bulk of the population." Schultz (l.c. pag. 126) gaat zelfszo
ver, dat hij de oplossing van het landbouwvraagstuk voor de V.S .

. door middel van de ontwikkeling van de industrie in enkele simpele
getallen meent te kunnen aangeven. "It seems likely that after the
war when relief needs have been filled and the granaries restocked,
agriculture can be fairly prosperous, if during the first two decades
after the war the annual rate of increase in nonagricultural output
reaches 4 to 6 per cent. This would probably make room for an
expansion in agriculture of upward of 2 per cent per year. Should
th is ra te prevail, the greatest part of the old farm problem,which
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in the Yl1arsbetween the two wars looked as though it were here to
stay, would gradually disappear.
Deze overwegingen vinden bewust of onbewust hun neerslag in de
"longterm policies" op landbouwgebied van sommige landen.
Naast de gewone maatregelen, die stabielere prijzen moeten garan-
deren en verlaging der productiekosten, afzetverbetering, bescher-
ming van de binnenlandse markt, vindt men opmerkingen, waaruit
deze nieuwere inzichten blijken.
Australie. "Dr. S. L. Macindoe anticipated that in the postwar
period there would be an increase in the use of machinery in far-
ming, with a decreasing proportion of the population living on
the land". (Agric. Abroad April '46 pag. 32).
India. Door Sir jogendra Singh werd te New Delhi in December
194.5 op het nauwe verband tussen landbouw en industrie de nadruk
gelegd. Hij zeide o.a.: "A sound agricultural economy cannot be
devcloped by a mere tinkering with land tenures or by the em-
ployment of modern machinery, but by relieving the pressure of
population on land and finding other occupations for the surplus
rural population (idem pag. 39)'
In Nederland zijn deze ideeën ook doorgedrongen. Uit de samen-
vatting, die Maltha in het maandblad voor de landbouwvoor-
lichting over het kleine-boerenvraagstuk geeft, blijkt duidelijk,
dat dit vraagstuk - hetwelk een typische uiting is van "under-
employment" in den landbouw - binnen' den landbouw alleen niet
is op te lossen, doch dat eveneens andere economische sferen aan
de oplossing dienen mede te werken.
Uit de toelichting op het agrarische gedeelte van het Centraal

Economisch Plan blijkt, dat men ook hier het probleem van de
agrarische overbevolking onder het oog heeft gezien. Groenveld
in een toelichting op het plan zegt het volgende: "Het grootste
gedeelte van het totale voor investeringen beschikbare bedrag zal
moeten worden besteed voor uitbreiding en vernieuwing van in-
dustrie en verkeer. .. Het is n.l. onwaarschijnlijk, dat de agrarische
sector meer menschen zal kunnen opnemen, dan zij reeds bevat, ja,
het zal zelfs vermoedelijk gewenst zijn om aan dezen sector arbeids-
krachten- te onttrekken. Gebeurt dat, dan zal de arbeidsproduc-
tiviteit der achterblijvenden vergroot (moeten) worden, waardoor
hun beloning relatief ook verhoogd kan worden boven het voor-
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oorlogse niveau." (Grocnveld E.S.n. 5 Febr. 1947 no. 1552).

Echter blijkt, dat voor 1947 de netto investatie in den Nederlandsen
landbouw 12 % zal bedragen, terwijl de netto bijdrage van cJcn
agrarischen scctor in het Nationale Product eveneens op 12 % is
geschat. Voor de volgende jaren is de netto investatie voor den
agrarischen sector op 11 % geschat. Blijft ook in de volgende jaren
de landbouw dan 12 % bijdragen in het Nationale Product (het-
geen echter niet uit de cijfers blijkt),dan komt er dus in de toekomst
een relatieve vergroting van het industrie1e apparaat t.O.V. den
landbouw. Dit is nodig om het aantal personcn werkzaam in den
landbouw, relatief te kunnen verminderen in overeenstemming
met de seculaire tendenz.
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HANS BERND GISEVIUS, Bis zum bittern Ende, 2 dIn, 1946.
1. Band. Vom Reichstagbrand zur Fritsch-Krise.
11. Band. Vom Münchner Abkommen zum 20. Juli 1944.

FABIAN VON SCHLABRENDORFF, OfJidere gegen Hitler, 1946.
Een belangrijke bijdrage tot de kennis van de ontwikkeling van het
Derde Rijk, en van de interne oppositie hiertegen - zo mogen zeker de
memoires van Gisevius, één van de deelnemers aan deze oppositie, die
in de samenzwering van 20 Juli 1944 betrokken was maar door de
vlucht naar Zwitserland er het leven afbracht, worden genoemd. Men
zal zich herinneren dat hij in het Neurenbergse oorlogsmisdadigers-
proces als getuige is gehoord; het eerste deel, in hoofdzaak reeds in 194I
voltooid, was toen juist verschenen. Memoires als deze ontlenen hun
betekenis mede aan hun zeldzaamheid: de uitroeiing van de oppositie
na 20 Juli 1944 en de vonnissen van het Neurenbergse gerechtshof in
1946 hebben de meest ingewijden voorgoed tot zwijgen gebracht. De
auteur stond politiek "rechts", en hieraan dankte hij als jong ambtenaar
sedert I933 de regeringsfuncties - een tijdlang bij de toen nog niet geheel
genazificeerde Gestapo - die hem, al gaven zij hem geen direct contact
met de binnenste kring der machthebbers, tot zijn illegale activiteit in
staat stelden: in het Voorwoord tot Deel I toont hij zich, ondanks alle
ontgoocheling, een "echt" conservatisme toegedaan, dat met de sociale
vooruitgang en de democratie in harmonie wordt geacht. Men kan
misschien van een godsdienstig gefundeerd anti-nihilisme spreken als
de overtuiging van waaruit hij in zijn beste momenten gehandeld en
vervolgens het zelf-beleefde met de hartstocht der zakelijkheid en het
accent der oprechtheid teboek gesteld heeft. Maar het ideologische blijft,
. in tegenstelling met een ouderen geestverwant als Rauschning in zijn
Die Revolution des Nihilismus, vrijwel geheel op de achtergrond. - Zoals
de dingen na 1933 nu eenmaal lagen, was 't slechts mogelijk aan Hitler
de macht te ontrukken met de steun van het leger, en de bitterheid
waarmee de Schrijver over de telkens weer versagende generaals spreekt,
met wie voor dit doel contact werd gezocht en verkregen - de mate
waarin dit mogelijk was is inderdaad verrassend - wordt in het licht
hiervan begrijpelijk, al zou hij zonder zijn illusie van een evolutionnair
conservatisme van deze zijde niet zoveel hebben verwacht en zich ver-
volgens ook minder bedrogen hebben gevoeld.
Het Eerste Deel geeft een pakkende schildering van de ontwikkeling
tot totale staat, die vervolgens als instrument voor Hitler's oorlogs-
plannen kon dienen. Over drie episodes, die deze ontwikkeling markeren:
de Rijksdagbrand, de Bartholomeüsnacht van 30Juni 1934, de liquidatie
van Fritsch en Blomberg in Februari 1938, wordt hier het licht verbreid
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dat slechts uit nauwkeurige kennis van opgespoorde feiten is te winnen. -
De Rijksdagbrand, waarmee zich de wetteloosheid der nationaal-
socialistische revolutie aankondigt, blijkt beraamd door Goebbels, die
de organisatie aan de Berlijnse S.A.-Ieider Karl Ernst (t 30 Juni '34)
overliet: een tien tal erop getrainde brandstichters die door een onder-
aardse gang het Rijksdaggebouw in werden gestuurd op het moment
dat de "communist" Van der Lubbe, die de Nazis als onbewust werktuig
in de armen was gelopen, zijn stumperachtige poging, door inklimming
van buiten, zou gaan uitvoeren. - De bloedige 30e Juni '34, die vooral
een afrekening van Göring en' Himmler met de aanzwellende macht
van het S.A.-"volksleger" onder Röhm was, maar hiertoe, gelijk bekend,
niet beperkt bleef; geen afrekening met de revolutie echter, zoals veel
rechtse "ge~atigden", ook in de weermacht, er zo graag in wilden zien,
maar veeleer een stabilisering ervan door de terreur van de, nu eerst
van de S.A. geëmancipeerde, S.S. en van de Gestapo, en ook een ver-
nedering van de generaals, die de moord op Schleicher en zijn vrouw
gewillig slikten. - Na de "kalte Revolution" van de jaren 1936 en 1937
bereidt zich dan de nieuwe crisis voor, die de weermacht pas volledig
aan Hitler uitlevert, wanneer Blomberg, opzettelijk ongewaarschuwd
gebleven, wegens zijn huwelijk met wat een "vorbestrafte" Berlijnse
prostituée blijkt te zijn, ontslag krijgt, en Fritsch, die in aanmerking
kwam om hem als Minister van Oorlog op te volgen, onmogelijk wordt
gemaakt door een door de Gestapo gefabriceerde valse beschuldiging
van homosexuele handelingen, en beiden resp. door Keitel en Brauchitsch
worden vervangen; de overrompeling van Oostenrijk in Maart 1938
is er dan tegelijk een van de generaals, die nu van hun toch al zwakke
pogingen om met de Gestapo af te rekenen" afzien. Bij de vrijspraak van
Fritsch door een militair gerechtshof blijft het. - Zoveel over de inhoud
van dit deel, dat men graag met andere getuigenissen zou willen con-
troleren, maar dat juist door de dramatische uitvoerigheid waarmee
wordt verhaald hoe de feiten den Schrijver ter kennis kwamen, een on-
uitwisbare indruk achterlaat.
Dit boeiend-dramatische vindt men minder in het Tweede Deel, toen
met de totalisering van de staat de oppositie eigenlijk pas als onder-
grondse oppositie vorm kreeg, en zich tot machteloosheid veroordeeld
zag. Bij de crisis van München en in de eerste maanden van de oorlog
kon zij nog op een spoedig succes hopen, maar Hit1er's overwinningen
in het Westen sloegen deze hoop de bodem in: "es gehtja" was de over-
hesrsende stemming, ook bij de generaals. Van Mei 1940 tot het bekend
worden vàn de ramp bij Stalingrad begin 1943 waren het "Verlorene
Jahre", zoals de titel van een kort hoofdstuk luidt. - In de zomer van
1938 nam Beek, chef van de generale staf, als protest tegen het drijven
naar oorlog, zijn ontslag; sindsdien trachtte hij leiding te geven aan de
verzetsbeweging en werd later één van de slachtoffers van de putsch
van 20 Juli 1944, bij welks slagen hij, met Çoerdeler als Rijkskanselier,
staatshoofd zou zijn geworden. Merkwaardiger doet het ons aan dat
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met zijn opvolger, Halder, door de oppositie direct contact werd ver-
kregen dan dat dit contact niets opleverde. De crisis van München,
toen de oorlog onmiddellijk dreigde, bood juist daarom nog de beste
mogelijkheden en met bitterheid resumeert de auteur zijn relaas hiervan
door inplaats van, Chamberlain's "peace in our time" vast te stellen:
"Chamberlain rettete Hitler". Sindsdien heeft het aan plannen, om de
oorlog te voorkomen, niet ontbroken, maar ze werden onder ongunstige
omstandigheden beraamd en liepen dood in het offensief van Mei 1940.
Na Stalingrad groeiden pas weer de kansen en bereidde zich voor wat
de putsch van 20 Juli 1944 werd, waarover de Schrijver, met het oog
hierop uit Zwitserland teruggekeerd waar hij aan het Duitse consulaat
verbonden was, uitvoerig bericht onder de ontmoedigde titel "Zu spät".
Men ontkomt hierbij niet aan de indruk dat hij zich door "homines novi"
terzijde geschoven voelt.
De materie van dit Tweede Deel is grotendeels dezelfde als in Offiziere
gegen Hitler behandeld wordt, bewerkt naar mededelingen van één der
overlevenden, Fabian von Schlabrendorff, door Gero v. S. Gaevernitz:
een welkome aanvulling van het zoveel bewogener geschreven werk
van Gisevius. Schlabrendorff, evenals Gisevius een jonge conservatief,
maar die reeds vóór 1933 te duidelijk tegen het nationaal-socialisme
had stelling genomen om da'arna regeringsambtenaar te kunnen blijven,
beschikte daardoor niet over een zo goede observatiepost als G., "maar de
oppositie-figuren, waarmee hij contact onderhield, waren grotendeels
dezelfde. Men vindt hier uitvoerig beschreven, wat bij G., die toen in'
Zwitserland was, slechts even wordt vermeld: de mislukte' aanslag op
Hitler op 13 Maart 1943, waarvan Schl. de hoofddader was. Maar de
tijdbom, door hem gesmokkeld in het vliegtuig, waarmee Hitler het
Oostfront bezocht, verzuimde zijn werk te doen. Vervolgens de voor-
bereiding en de uitvoering van de aanslag van 20 Juli' 44, waarin kolonel
Von Stauffenberg, over wiens persoon en beleid hier gunstiger geoordeeld
wordt dan bij Gisevius, zulk een belangrijke rol te vervullen kreeg.
Over de talrijke terechtstellingen, die op de mislukking volgden, geeft
Schl. achterin een lange lijst die geen aanspraak maakt op volledigheid.
Hijzelf werd gevangen genomen, gefolterd, bij gebrek aan bewijs door
het Volksgerechtshof vrijgesproken, maar naar verschillende concentra-
tiekampen gesleept en begin Mei' 45 door Amerikaanse troepen in Noord-
Italië bevrijd, tegelijk met ds. Niemäller, Schuschnigg en Léon Blum.
Men zou van het Duitse verzet meer willen weten: de hier aan het woord
komende oppositie was de enige niet, en waar de vooruitzichten op
machtsoverneming ontbraken was de opofferingsgezindheidjuist daarom
vaak groter. Wij denken bijv. aan de studenten-manifestaties in München
na de ramp bij Stalingrad, waarover nog slechts een wat bleek relaas uit
de tweede hand is verschenen onder de titel Sevenwere hanged (compiled
by William Bayles, 1945), en aan zoveel meer dat nog geheel in het
duister ligt. J. S.
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Nieuw Nederland. Bijdragen van buiten bezet gebied in verband met den
wederopbouw van ons land. Verzameld door Mr Dr A. A. van Rhijn,
(Querido, A'dam, 19462).
Dr W. J. R. THoRBEcKE,Zal Nederland herrijzen? (Tjeenk Willink, Haar-
lem, 1946).

Beide geschriften zijn "buitengaatse" bijdragen geweest tot het weder-
opbouwstreven en de vernieuwingswil. In den tijd, welke sedert de be-
vrijding is verlopen, hebben deze reeds zoveel tegenslagen te verduren
gehad, dat het, als men ziet, hoe weinig er al van de in bezet gebied
gegroeide gedachten is terecht gekomen, wel enige moeite kost, zich
ook nog aan de lectuur van daarbuiten ontstane concepties te zetten,
temeer wanneer men weet, dat men daar over den. toestand en den
geest tijdens de bezetting niet altijd even juist en eerlijk was ingelicht.
Toch is dit nuttig. En wel om twee redenen. In de eerste plaats waren
wij in een tijd van bijna onhoudbaren druk geneigd, de toekomst te
zeer als een uitvloeisel van onze goede wensen en bedoelingen te zien.
En in de tweede plaats hebben de mensen buitengaats, wat er verder
ook op hen aan te merken mag zijn, vaak veel meer dan wij gelegenheid
gehad, de dingen waar te nemen, zoals zij zich ontwikkelden, niet zo
slecht, naarmate de vrede in zicht kwàm, maar ook niet zo goed,
naarmate men inzag, van welken aard deze vrede zou zijn. Vooronder-
steld daarbij natuurlijk, dat zij een voldoende graad van zuiver en on-
bevangen inzicht aan den dag legden.
Men kan niet ontkennen, dat de bijdragen in Nieuw Nederland door
een stel ve~standige mannen zijn geleverd. Wat zij in 1944 over de
brandende problemen, die aan de kim van de bevrijding opdoken,
wisten te vertellen, getuigt van een onbetwijfelbare ervaring en ernst
en gaat daar soms zelfs boven uit, zodat van visie sprake is. Wij denken
b.v. aan het program op het punt van de verhouding van overheid
en kunst, dat door oud-minister Bolkestein wordt geschetst, en dat
door de "filibuster" van minister Gielen zo'n droefgeestige actualiteit
heeft gekregen. Bolkestein bepleit daarin zelfs een afzonderlijk Ministerie
voor de Kunst! .
De bijdrage van oud-premier Gerbrandy heeft een geheel apart karakter.
Er staat meer in dan in zijn Memorandum. Maar het gaat dan ook
over geestelijk leven, dat in verband met den oorlog wordt beschouwd.
Gerbrandy bezit stijl en flair en hij handelt over en citeert uit boeken
van Henry Wallace, Harold Laski en een Baptistischen theoloog, dat
het een lust is voor wie hem volgen wil op de heerbanen van zijn over-
tuigd en zelfs wat zelfverzekerd proza. Het interessantst is het beroep,
dat de anti-revolutionnair die Gerbrandy is, doet op een "doorwrochte
studie" van Laski: "Reflections on the revolution of our time". Het is
min of meer verrassend van Gerbrandy te vernemen, dat, hoewel hij
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, het "met de meerderheid der zinnen oneens" is, toch het boek aan-
beveelt om zijn "godsdienstig-zedelijke opvatting".

Van de bundel van de Londense equipe onderscheidt zich het ge-
schrift van den oud-gezant Thorbecke in een belangrijk opzicht. Het is
een geschrift, dat gedragen wordt door een opmerkelijke staatkundige
wijsheid, een nazaat van den Ige-eeuwschen staatsman waardig. De oude
Thorbecke behoorde tot die vooruitstrevende Nederlanders, die be-,
grijpen, dat Nederland in wezen een conservatieve natie is,maar daardoor
niet afgeschrikt worden, om de nieuwe denkbeelden, die deze natie
even hard als andere naties nodig heeft, door te zetten. Ook zijn nazaat
is van een gezonde, reëele en ondoctrinaire progressiviteit vervuld, die
maakt' dat hij tot conclusies komt, waarvoor een radicaal zich, zeker
in Nederland, niet hoeft te schamen. Progressieve conservatieven als
hij zijn met hun omzichtig, d.w.z. om zich heen ziend "opportunisme"
een levende bijdrage tot de "workability" van een democratie. .

J. R. EVENHUIs

OPROEP
L.S.

De dichter H. Marsman heeft bij zijn leven beslist, dat alleen het door
hem voor publicatie aangewezen werk, na zijn dood uitgegeven mocht
worden. Binnenkort zal dat, in vier delen gebundeld, weer verkrijgbaar
zijn.
Er zijn evenwel een groot aantal artikelen in kranten en tijdschriften
verschenen, over onderwerpen die hun belang nog niet verloren hebben
en waarvoor waarschijnlijk een toenemende interesse zal bestaan. De
bdofte aan den auteur gedaan, mag natuurlijk niet geschonden worden.
Maar wel meen ik de opdracht van den minister van O. K. en W. te
kunnen aanvaarden om de verspreide publicaties te verzamelen, zodat
ze op één plaats, b.v. in een bibliotheek, voor het publiek ter inzage
liggen.
Doordat het eigen archief verloren is gegaan, ben ik slechts in het bezit
van enkele ongebundelde verzen en artikelen. Ik,zou het daarom zeer
op prijs stellen wanneer ieder, die voelt voor het te vormen archief
en die knipsels zou kunnen en willen missen, ze mij zou willen toezenden
naar: Pieter de Hooghstraat I, Amsterdam.

R. MARSMAN



AAN DIT NUMMER WERKTEN O. A. MEE:
JOHAN DAISNE, geb. 1912

Ps. van Dr Herman Thiery. Is te Gent Directeur der Stads-
bibliotheek en leraar aan de Kweekschool. Begon in 1935 zijn
letterkundige loopbaan met een reportage over een reis naar de
U.S.S.R.: stof op het Kreml. Verzen: de verzamelbundel Zeven-
reizenboek; Toneel: De Charade van Advent, De liefde is een
schepping van vergoding. Romans: Zes Domino's voor Vrouwen,
De trap van steen en wolken, De man die zijn haar kort liet
knippen. In 1947 werd hem de Driejaarlijkse Staatsprijs voor
Toneellitteratuur toegekend.

JOHAN VAN SCHAGENJR, geb. 1920
Publ. in De Vlam, Het Vrije Volk, Jeugdblad Eén en Ad Interim.

DR IR E. L. LEVIE, geb. 1907
In 1938 gepromoveerd te Wageningen op proefschrift betr. de
ontwikkelingsmogelijkheden van de coöperatieve afzet van ooft
in Nederlands Indië. In 1931 tuinbouwconsulent bij dept. van
econom. zaken in N. O. 1. Thans werkzaam bij het Regerings-
commissariaat van Buitenl. Agrar. Aangelegenheden v.h. Het Mi-
nisterie v. L. V. & V. Publ. in "Landbouw", "Economisch
Weekbl." etc.

Ontvangen boeken:

JOH. C. P. ALBERTs, Ter verklaring, uitg. L. J. C. Boucher, Den
Haag.

DR. REMI STERKENSen DR PAULA STERKENS-CIETERS,Inleiding tot
de taalstudie, drie delen, uitg. A. de Boeek, Koninklijkestr. 265,
Brussel.

ARTHUR VAN SCHENDEL, Nachtgedaanten, uitg. J. M. Meulenhoff,
Amsterdam.

DR S. DRESDEN (inaugurele rede), Moderne Fransche romankunst,
uitg. J. M. Meulenhoff, Amsterdam.

F. R. A. HEUKELS, Hilversumsch Haneboek, uitg. D. A. Daamen
N.V., Den Haag, 1947.

MAX CROISET, De alchemie van het ik, uitg. L. J. C. Boucher,
Den Haag, 1946.

ERIC VANDER STEEN,Grote vacantie. De Gulden Pers, Haa.1lem. 1947.
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CORNELIS WINKLER
1855-1941

HERINNERINGEN
Geïllustreerd .. geb. f 5.75

De neurologie in Nederland is onmiddellijk verbonden met de naam van
Prof. C. Winkler, die voor ons land haar grondlegger genoemd mag worden
en haar vurig voorvechter gedurende alle jaren van zijn professoraat in
Utrecht en in Amsterdam, en daarna nog - hij bleef onvermoeid tot na zijn
tachtigste jaar. In dit boek is niet alleen de geschiedenis van dit belangrijke
stuk medische wetenschap vastgelegd door iemand, die wel het meest bevoegd
mag heten, maar bovendien is de persoonlijkheid van Prof. Winkler voor ons
bewaard in dit werk - de geschiedenis is als het ware verwarmd door de
menselijkheid van deze onderzoeker, wiens karakter in al zijn vastheid en een-
voud uit iedere bladzijde van deze "Herinneringen" spreekt.

*
PROF. DR H. J. POS

FILOSOFIE DER WETENSCHAPPEN
Derde druk .. geb. f 3.75

Aan de tweede druk is een hoofdstuk toegevoegd, waarin het
onderwerp wordt geconfronteerd met de crisis der beschaving

Dr Dijksterhuis schreef over dit werk in De Gids:
Het is toch wel een zeer bijzondere gave, om ZÓ over wijsgerigeonderwerpen
te kunnen schrijven: in zijn eenvoud en volkomen helderheid, in de zuiverheid
van zijn stijl en de waarheid van zijn toon voldoet de betoogtrant van den
schrijver aan de hoogste eisen, die men aan wetenschappelijk proza kan stellen.

*
RUDOLF VON TOBEL

PABLO CASALS
Met 23 foto's van Paul Senn .. geb. f 5.50

Het beeld van Casals, zowel van de kunstenaar als van de mens, rijst uit
deze bladzijden op in zijn bijna voorbeeldelijkegrootheid. Mens en kunstenaar
vormen in Casals een onverbrekelijke eenheid, waarvan de overheersende
tendenz is een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, hem opgelegd door zijn
muzikale begaafdheid. Niemand, voor wie muziek een waarde in zijn leven
vertegenwoordigt, late dit verkwikkende boek ongelezen!

VER K RIJ G B A A RIN DE BOE K HA N DEL

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