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HET REGISTER DER ONTSTELTENIS

door

SJOERD LEIKER

Aan sommige menschen kun je soms zien dat ze nog een brand-
schoone herinnering hebben aan hun eerste blokkendoos. Dat was
het geval met Oscar Ahnewitz, die lang heeft willen blijven mee-
nen dat je het leven uit kon pakken, op kon zetten en weer in kon
pakken en dat er toch eigenlijk geen blok weg hoefde te raken,
omdat je er zelf bij was. De opzet van je medemenschen, gedoemde
en ongedoemde medespelers, schijnt echter altijd te zijn om iets
weg te maken. Hij kon je in een kalm gesprek dan ook al bij voor-
baat ontsteld, bestürzt - ik zou niet op het woord gekomen zijn
als ik niet wist dat hij geboren was in Stürzelberg - aan zitten kij-
ken en zei vaak, soms schijnbaar ten onrechte zich schrap zet-
tend: - Ja, ja, unbedingt, aber .. ! Om die volstrekte reden was hij
dan ook, hoewel Duitscher en kleine man, geen lid van de partij
van de wegmakers, maar ingenieur zonder politiek etiket. Zijn vak
had hem bovendien wat internationalisme ingeblazen - bruggen
en kranen bouwen is overal het zelfde werk - en zoo had hij het
bestaan om in '28 naar Rusland te gaan en gewerkt in Dnjeprope-
trovsk aan een stuwen aan kraanstukken en bewondering gekregen
voor de Russen, die er alles voor over hadden dat die dingen goed
werden. Zijn vrouwen zijn dochtertje van vijf had hij, meende hij,
voorzichtigheidshalve in het vaderland gelaten, maar toen hij zag
dat het land in het Oosten bewoonbaar was en voor zoo iemand
als hij zelfs opvallend herbergzaam, had hij een brief geschreven
dat ze konden komen.
- Nein, bolsjewiek, had hij ten antwoord gekregen.
Hij was geen bolsjewiek. Dat had hij vaak en duidelijk genoeg
gezegd, met al de zekerheid van iemand, die beter weet wat hij
te ontkennen dan te beweren heeft en daarom maakte hij er een
gevoelskwestie van, die hij niet aankon en die leidde tot een sen-
timenteele discussie, in brieven over en weer, waarin zij haar grie-
ven op helshitte bracht en hij zijn eigen deugden bejammerde als
parels, die hij voor de zwijnen geworpen had. Hij begreep dat zijn
gevoel voor haar, zoo hij het ooit bezeten had, uitgeput was en
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omdat hij toen geen minnaar meer was had hij forsch gepend dat
een man zijn behoeften heeft en het niet maandenlang kan uit-
houden zonder een vrouw.

Valeria of liever Walli Fedorowna, een schuw kind uit versmade
voormalige bourgeoiskringen, dat een baantje had op een bureau,
liep tegen dezen Almewitz op in de recreatiezaal, zeven hoog boven
de gonzende, galmende machinehal. Ahnewitz hield haar een
oogenblik in zijn armen en bad om verontschuldiging. Walli pre-
velde ook verschrikt een excuus en bleef bij hem staan, omdat ze
meende dat één van de Russische heeren verwijtend naar haar
keek, want ze had geen toegangsbewijsje voor den hemel van het
bedrijf. Die hemel was niet voor haar. Het was een schepping
voor commissarissen en voor verdienstelijke buitenlanders, die geen
kameraad waren en dus weelde behoefden, omdat ze voor gebrek
geen moed konden putten uit staatsbelang en dingen mochten zeg-
gen voor eigen rekening, die een kameraad den kogel zouden kos-
ten, omdat hij staatsbelanghebbend en staatsverantwoordelijk was.
Walli's vader, de vroegere bourgeois,mochtnietstaatsbe1anghebbend
zijn, geen lid wezen van de partij en was mitsdien een ingeklemde,
een twijfelnummer, dus eigenlijk een heel gewoon mensch. Haar
moeder was een zorgelijk opportunistisch vrouwtje, dat nog wel
eens naar uitwegen zocht. Walli leefde naar moeders' kant en zocht
ook en voedde een vaag verlangen naar een ander leven, dat niet
gedrukt mocht zijn door de mathematiek van de staatsleer ofwel
er bovenuit moest wezen, ontsnapt aan de blokkedoosbouwers, die
meenen dat eenmaal alles compleet zal zijn en dat tusschen uit-
en weer inpakken het wonder zal liggen van een nuchter bestaan.
Ahnewitz nam haar mee aan een tafeltje, bood haar een lunch
aan, die bovennatuurlijk was, omdat hij bestemd was voor buiten-
landers en speelde de groote man op kosten van de .Sovjetstaat.
De mathematiek was doorbroken. Walli voelde zich heelemaal
met Ahnewitz vertrouwd, omdat hij bijna tragisch nuchter en
nietig was en niettemin deel had aan een verheven bestaan, waar-
naar zij, onbewust, altijd gesnakt had. Haar directeur had haar al
eens verzekerd dat ze het evenbeeld was van de marmerschoone
Natalja Gontsjarowa, de passie van Alexander Poesjkin en naar
dat leven wist zij zich even een rol aan te meten toen zij Ahnewitz
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met zijn brokkelige nicotinetanden en z'n eenvoudige soms haast
hulpelooze gebaren een liefdesverklaring ontlokte en bijna onmid-
dellijk daarop de belofte om haar te trouwen.
Ze was werkelijk verrukkelijk voor Ahnewitz, een jong dier, dat
oergevoelens wakker riep uit onvermoede holen, een droom, die
Ahnewitz volkomen vervulde en hem zelfs ongevoelig maakte voor
het krenkend feit dat de Russen in hun Mei-optocht zijn werk-
stukken en ontwerpen meedroegen als voorbeelden van hun kun-
nen en van hun Russische ingenieurs. Hij was een jaar lang boven
doos en blokken uit, steeg nog hooger toen Walli het leven schonk
aan een zoon en bleef toen sultanisch zweven op de bewondering
van Walli's moeder, een oude vrouw ... tot hij, naar Moskou ge-
roepen, voor de keus gesteld werd Rus te worden en in het land te
blijven of Duitscher te blijven en te gaan. Dat was in '35. Ik geen
Rus, dacht Ahnewitz. Het Duitscherschap is al benauwd genoeg.
Hij besloot dan maar terug te gaan. Zijn bezit moest hij achterlaten
voor de staat, maar Walli en het kind waren wettige Duitschers
en moesten mee.
Vier weken na aankomst in Duitschland werd Ahnewitz opgepakt
en door de Gestapo verhoord. Dat had hem zijn eerste vrouw
geflikt, meende hij. Toen hij, duizelig en slap van de "politische"
argumenten weer in vrijheid werd gesteld, was Walli met zijn zoon
gevlucht, naar het Westen, naar Holland, hoewel ze naar het Oos-
ten, naar haar moeder had gewild. Ahnewitz kwam haar achterna
en toen begon onder een vreemde zware lucht, waaronder menschen
opgro~ien als gierige planten met veel te veel blad, het leven op-
nieuw of liever het werd gerekt. Het werd vol onmachtig verlangen
naar eigenheid, naar veiligheid.
Walli. versomberde snel, Ahnewitz bleef vaag optimistisch en ver-
dedigde goedig zijn internationalisme bij gebrek aan wat beters.
Walli daarentegen werd ijzingwekkend consequent nationaal en
kwelde hem, als hij opgewekt dreigde te worden, met droefheid en
irritante verachting van alles wat niet Russisch was. Ze werd een
dagdroomster, die leefde bij de influisteringen van 'de verre oude
steppengrond. Ze leerde wel Hollandsch verstaan, maar ze had
geen behoefte om met menschen om te gaan. Ahnewitz, om troost
voor haar te zoeken, papte toen aan met een dominee, die haar
iets kwam vertellen van God, waar zij vergoelijkend om lachte.
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De massazang in zijn kerk sleepte haar echter op een bepaald
moment mee en toen ging zij vaker om op den achtergrond van
dat gezang, heel ver weg, iets te hooren galmen van het eigene,
van de bezwerende aanroep en het ontzaglijk rhythme dat hier
wegebde in breeduitgezongen psalmen en buiten de kerk in een
kleuterachtig sarimarijs, waarvan de stupiditeit haar ontroerde als
het gebrabbel van haar zoontje, die al de tafels leerde. - Ze dacht:
Elke volwassene hier zou een kind in Rusland wezen. De menschen
leeren hier wel veel, maar ze weten niets, omdat ze zoo knullig
en zoo gauw gelukkig zijn.
Ahnewitz had heel andere ervaringen. Hij had een baantje als
teekenaar. Zijn ingenieurschap was in Holland niet in tel en zijn
werk werd heel matig gewaardeerd. Hij voelde zich een stom,
onhandig en geduld ondergeschikte en droomde dat hij nog eens
naar China wou. Daar moest alles nog gemaakt en aangelegd
worden. Hier was alles al en van alles te veel. Hier kreeg men arbeid
als een gunst, bij uitzondering, als begunstigde. In China, evenals
in de Sovjet-Unie, zou hij weer zelf arbeid mogen schenken, zelf
begunstiger mogen zijn.
Hij klaagde 's avonds kankerend het gekanker van zijn lotgenooten
na, hij vond ook dat het bei-uns nog beter was, maar bei-uns ...

, ach gott noch mal... hij ergerde zich. Hij ergerde zich aan Walli,
die geen orde schiep, die z'n huishouden verslonste en dan brak
er een hysterische woede in hem los. Hij schreeuwde haar de stel-
regel van zijn moeder - Ordnung, Ordnung, liebe sie, denn sie
spart dich Zeit und Müh- in het gezicht, hij werd wanhopig, maar
hij had geen hart voor de wanhoop, hij schold en hij ruimde op
en verzonk dan in een ondiepe melancholie, die zoo'n beetje tegen
Walli's heimwee aanhing en dan zei hij bijna waardeerend : -
Du machst mich tot.
In zijn zoontje wilde hij pleizier scheppen, maar het was een boos-
doenertje dat niets dan straf kreeg op school en slechte punten. De
kleine Wilhelm treiterde zijn moeder, was koppig tegen hem of
stuurseh, gluiperig, ontredderd, weerloos, sentimenteel, dat wil
zeggen bijna altijd in een uiterste dat hem niet aanwou of dat hij
niet begreep. Hij wou dat een kind een kind zou zijn en zijn kind
was soms geen kind en drong hem dan dezelfde twijfel op die hij bij
Walli voelde, die hij had willen bezweren met godsdienstige omgang.
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Hij besefte vaag, door zijn zin voor orde, dat de kerk onordelijkheid
in het zieleleven bestrijdt, maar hij wist er zelf te weinig van en
speculeerde dus maar een beetje. Hij werd afschuwelijk onzeker.
Hij begon ook te denken over zijn eerste vrouwen zijn dochter en
vroeg zich af of het werkelijk zoo was dat hij hen weggewerkt had
of dat zij het hem hadden gedaan. Hij begon zich, toen hij een brief
van zijn dochter kreeg, te verbeelden dat het kind van hem hield,
hoewel ze enkel maar vroeg om geld. Haar verlatenheid verdub-
belde de zijne, haar koelheid bezeerde hem en bezorgde hem wroe-
ging en ongemak. Op, momenten wanneer hij dat voelde was hij
op zijn best. Dan vond hij in Walli's koelheid een zinvolle vergel-
ding, dan voelde hij de mogelijkheid van het evenwicht, een zweem
van beschadigd geluk.

Toen brak d~ oorlog uit. De triomfen van de wegmakers vond hij
angstwekkend en onredelijk. Toen later de Russen er bij kwamen
en stand hielden en op kwamen dringen kocht hij een kaart en
spelden om ook zelf het gebied, dat zijn landgenooten geroofd
hadden, weer in te kunnen perken en tot wat hij normaal vond terug
te brengen. Toen hij in '44 zag dat het mis ging, toen ook niemand
meer wist wat normaal en wat abnormaal was, toen de woord-
voerder van het Niets nog slechts overleving met een laatste com-
pagnie als mogelijk hoopte en wenschte, begon hij te hopen dat
Engeland en Amerika het zoover niet zouden laten komen, dat
ze hun bondgenootschap met Rusland niet meenden. Het uiterste
wilde hem niet aan. Intusschen was hij zelf opgeroepen voor land-
stormdiensten. Eerst zou het voor een paar dagen zijn in de week.
AI gauw hielden ze hem heelemaal. Hij had toen al een jaar een
bijna aangekweekte overspanning opgedirkt tot een hartkwaal,
die hem ademnood bezorgde. Hij mocht ermee in een lazaret,
waar hij een jongen, met de teen de haan van het geweer over-
halend, zichzelf voor het hoofd zag schieten en een paar anderen in
het holst van de nacht in onderbroek zag deserteeren. Drie weken
later werden die twee in burger weer door de gang geleid en een
kwartier later vielen er op de binnenplaats twee schoten. Ahne-
witz knapte van schrik een beetje op en kwam op een bureau.
De Wehrmacht hield toen vaak een feest om drank en vergetel-
heid te kunnen schenken. Op één van die avonden kwam
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hij met Walli, die nog altijd mooi was, voor den dag. Zijn
Hauptmann en de Oberleutnant dansten met haar en zaten daarna
eén heele nacht over haar te praten en maakten plannen en wilden
Ahnewitz voordragen voor onderofficier. Ze begrepen, toen ze
Walli gezien hadden waarom hij een zenuwlijder was of zooiets
met z'n hart had. Ahnewitz protesteerde tegen bevordering, zei
wel wat een groot man hij in Rusland was geweest en praatte zich
overigens aan alle kanten vast in bewondering voor wat niet be-
wonderd mocht worden en in afkeer van wat regel was, stolz en
militar, en lei toen weer de hand op de borst om z'n kloppend hart
te bezweren dat ziek was. De beide officieren rieden hem naar
bed te gaan en reden nog dienzelfden avond naar zijn huis. Ze
belden aan, kregen geen gehoor en bleven drie uur lang met de
auto voor de deur staan. Walli stond drie uur lang achter het gor-
dijn die auto weg te kijken en stilte te sissen tegen Willi, die op de
vloer lag te spelen met een draaiend gevalletje dat de rattenvanger
van Hameln voorstelde, die hij met alle ratten achter zich aan
de stad uit en weer in kon laten draaien.
Dien nacht droomde Walli van een Rus, die Boris heette en haar
eens een langen brief geschreven had over het leven, met bloemen
en zachte woorden en een zee van geluk. Boris was een athleet
met een behaarde borst, een trapezewerker uit een circus, dat een
poos in Holland was geweest. Hij was een man die zich het ape-
zuur werkte om rijk te worden, bovendien Witrus, een fantast.
Ahnewitz lag dien nacht een brief te pennen op zijn krib, een brief,
waarin ook zachte woorden voorkwamen en een zee van zoete her-
inneringen en een liefdesverklaring in bloementaal. Toen Walli dien
brief twee dagen later las en zich het mannetje met de brokkelige
nicotinetanden voorstelde, die dit geschreven had, greep ze naar
de pen en vroeg aan Boris, die in België zat ... neen niet dat ... of
hij ook een weg wist waarlangs zij haar moeder een brief kon sturen.
Boris gaf geen antwoord.
Ahnewitz kwam daarna weer twee dagen met verlof. Hij kwam
vroolijk en hij ging bedroefd weer weg. Walli en Willi brachten
. hem naar de trein, als gehoorzame kinderen, die hun vader ver-
foeien, maar toch alles doen wat hij zegt en wat hij wil. Ahnewitz
vocht met zijn tranen en gaf goeie raad. Walli stond langs de rails
te staren en dacht er aan hoe ver het was naar Dnjepropetrovsk
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en hoorde nauwelijks wat Ahnewitz zei. Willi hield haar timide
bij de mantel vast en stond toch onderwijl te broeden op een
ontsnapping. Ahnewitz scheen dat te voelen en vroeg nadrukkelijk
om ordelijkheid aan zijn zoon. Hij besefte tegelijkertijd het tekort
aan innerlijke samenhang in zijn gezin. Vrouwen kind waren
bijna vreemden voor hem en ze wilden dat zijn, ze hadden niet de
geringste behoefte aan koestering, aan gemütlichkeit. Ze waren
wreed, zoo kwellend wreed dat een oogenblik de gedachte in hem
opschoot zich voor de wielen van de locomotief te werpen en niet
meer te zijn.
Toen de trein wegreed schoot Willi tusschen de beenen van de
uitgangers weg en dook pas 's avonds weer op in een politiebureau.
Den volgenden dag meldde Ahnewitz in een telegram dat hij
plotseling op transport was gesteld naar een hospitaal in Stettin.
Later volgde een bezorgde brief met een reeks aanwijzingen en een
uitvoerige bemoediging.
Drie maanden lag hij in Stettin. Toen werd hij ongeschi~t ver-
klaard voor de Wehrmacht en teruggewezen in de gemilitari-
seerde burgermaatschappij, teruggewezen naar Stürzelberg in een
oorlogsbedrijf. Hij mocht niet weer naar Holland toe. Er volgde weer
een reeks aanwijzingen. Walli moest overkomen. De Hollandsche
meubelen maar opslaan in Amsterdam, zouden misschien niet ver-
loren zijn als die in Rusland. Walli vergat de helft van al het opge-
dragene , liet papieren achter, die Ahnewi tz noodig had en arriveerde
met een koffer vol goed, waarbij zich maar één oude broek be-
vond van Ahnewitz, waarvan ze een rok wou maken, en geen
enkel costuum.
Ahnewitz begon voor de derde keer heelemaal opnieuw, met drie
keer zoo weinig hoop en met angstige zorgvuldigheid en met een
beetje meer echt internationalisme, dat wil zeggen met een beetje
zin voor humaniteit en herinnering aan gevoelens, die men in
Rusland en Holland den Duitschers toedroeg.
En nu wilde het ongeluk dat hij in een bedrijf kwam dat dreef op
arbeidskracht van krijgsgevangenen en andere ongelukkigen. De
directeur en de oberingenieur liepen met stokken en sloegen hun
slaven zoo redeloos en onbarmhartig dat Ahnewitz er bij stond te
rillen en verdrietig werd en tenslotte zelfs opstandig. Hij, die altijd
een dulder was geweest, begon te protesteeren.
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De beide hondeslagers, partijmannen, spraken smalend over zijn
weekhartigheid, die een misdaad was tegen de Duitsche gemeen-
schap en kortten hem daarvoor in zijn salaris.
Toen de Amerikanen Stürzelberg binnenrukten, namen deze schoel-
jes de beenen. Ahnewitz bleef en ving de slagen op van het getergde
werkvolk, dat hem nog niet lang genoeg kende om hem te vertrou-
wen. Hij werd naakt uitgekleed en 's avonds half dood thuisgebracht.

Toen hij eindelijk weer op kon staan waren de directeur en de
oberingenieur al weer terug, hadden hun plaats weer ingenomen
en vertrouwen gewekt bij het nieuwe, onzeker tastende bestuur.
Ahnewitz liep de binnenplaats over van de fabriek en wou, zonder
opzien, zijn kleine plaatsje op de teekenkamer weer innemen. Het
pak slaag had hem zoo schuchter gemaakt als een kind, het had
in hem iets van wereldvreemde goedheid gewekt, die heiligen de
woestijn in drijft. Het kon hem eigenlijk heelemaal niet meer sche-
len hoe de blokken lagen en waar ze lagen, hij stapte naar zijn
kantoor. Hij zou weer beginnen, de fabriek draaide weer, maar hij
stond stil en dat wist hij toen hij daar liep en hij vond het ook
heelemaal niet vreemd, toen Herr Director even met zijn geroofde
ring tegen het raam tikte, hem binnenriep en zeidat ze hem niet meer
noodig hadden, omdat hij blijk gegeven had van tuchteloosheid.
Ahnewitz knikte. Hij wist hoe de wereld in elkaar zat en liep terug
naar Walli, die nog altijd terug wou naar haar land en naar Willi,
die zoo'n moeite had op school, omdat z'n onfatsoen en z'n slechte
Duitsch hem dwars zaten. Er was nu geen koffie klaar, omdat er
geen koffie was, er heerschte geen wanorde in de kamer, omdat
er geen dingen waren om die mee te scheppen. Ze aten altijd in
de stad met de dakloozen. Hun kamer met vier stoelen en een tafel
en verder niets was triest als een militair wachtlokaal. Ahnewitz
hield van smettelooze tafelbladen, maar aan deze tafel was niets
meer te bederven. Willi had er z'n naam ingekrast en Walli had er
een brief op geschreven, waarin ze hem verraden had, een verzoek
aan een Russische instantie om, desnoods zonder man, weer met
moeder en vaderland vereenigd te mogen worden. En aan die tafel
ging hij zitten en zei: - Ik moetje wel om verontschuldiging vragen
dat ik nog leef. De menschen waar ik bij hoor hebben zich moeten
laten doodslaan in de kampen. Een bewijsje van m'n vernietiging
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door de nazi's is eigenlijk het eenige wat je ontbreekt. Als je dat
had zou je bij wijze van spreken de volgende week al in Dnjepro-
petrosvk kunnen zijn.
Ze knikte en bekeek hem verbaasd met haar zuivere, wreede
kinderblik. Toen begon ze te huilen.
- Ik ga me morgen melden als puinruimer, zei hij om haar te
doen beseffen dat er voor hem geen hoop meer was. Hij was het
overigens heelemaal niet van plan. Hij geloofde dat z'n hart hem
geen jaar meer te leven gaf en dat maakte hem oneindig triest
en leelijk als een bejaarde aap. Hij was twintig jaar ouder dan
Walli, die maar twaalf jaar verschilde met z'n dochter, die de
volgende week een dag of drie zou komen.
Inplaats van z'n dochter kwam er echter eindelijk iemand voor
Walli, een landgenoot, Boris, de athleet, in battle dress, - ook
al geen Rus meer, maar sinds een jaar Amerikaan. Hij maakte
een zakelijke, geslaagde indruk.
Walli leefde heelemaal op en Ahnewitz toen ook. Ahnewitz werd
zelfs fleurig en begon weer over China tegen een ouden vriend,
die hem gezelschap hield, terwijl Walli en Boris zich onderhielden
in het Ukrainsch. Ahnewitz liet nu en dan blijken dat hij er nog
wel een half woord van verstond. Voor zijn vriend was het babelsch
wat die beiden spraken en hield het ook verband met der-commu-
nismus, dat duivelsch moest zijn. Zijn vriend wantrouwde Boris
en hield hem, ondanks zijn Amerikaansche uniform, voor een ge-
heim agent van de S.U. Ahnewitz grinnikte en zweeg. Als dat
waar is, dacht hij, dan is er misschien nog een weg terug, dan kun-
nen w'e misschien samen weer naar Dnjepropetrosvk. Hij moest
daar meer van weten en vroeg Boris den volgenden dag mee op een
wandeling naar het bosch. Boris stemde dadelijk toe. Willi zou
eerst ook mee, maar Boris zei: - Ik moet eerst nog even bij de
gevangenis aan en daar mag je met een kind niet komen.
Prachtig, dacht Ahnewitz, want ik heb dingen te vragen, die
Willi niet weten mag.
Zoo liepen ze dan samen bij de gevangenis aan, waar Ahnewitz
een kwartier bleef wachten, en trokken toen naar het bosch. Boris
had de hand op zijn revolvertasch, net Adolf Hitler aan de wand
bij Herr Direktor, en hulde zich in een hermetisch zwijgèn. Hij
had zijn baret onder de epaulet gestoken en liet de koele wind
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spelen over zijn gladde kop, die bij Ahnewitz associaties wekte aan
mangaanstalen koepels en bunkergeheimenissen.
Ahnewitz was schichtig en wist niet hoe hij beginnen moest.
Het zou kinderlijk zijn om te vragen: kunje me helpen, ik wil met
Walli weer naar Rusland toe. Boris zou zeggen: jij!, weet je wel
dat de Russen alle Duitsehers in Rusland afmaken? - Maar als
je "wichtig" bent zou hij dan moeten aanvoeren, wat doen ze
dan met je? Was ik destijds maar Rus geworden, verzuchtte hij,
dan was alles nu toch anders geweest en misschien wel heelemaal
niet slecht. De Duitsche nationaliteit spelt mij ook alleen nog maar
onheil.
Boris keek hem aan met een kille, verzilverde blik. Z'n oogen waren
vochtig en er begon opeens iets in te lichten en te verschieten, net
als in tijgeroogen.
Boris greep hem in de borst.
Ahnewitz rilde even en smeekte toen: - Wat wil je Boris, wat wil
je, laat me los.
- Jij hebt haar vernield, zei de athleet en hijgde. Z'n vurige
adem walmde Ahnewitz heet om de slapen.
- Ik niet, ik niet, gilde Ahnewitz. Er was een echo in het bosch,
die hij de ontkenning spottend hoorde herhalen.
- Bid god ... siste Boris in het Ukrainsch. Ahnewitz huiverde.
Toen viel alles in hem met een daverend geraas in elkaar.
Boris zette z'n pistool op veilig, borg het wapen in z'n tasch en
liep naar een bruggetje, vijftig stappen terug, waar de oberinge-
nieur stond te wachten en vroeg: - Elirniniert?
Boris knikte.
- Waar heb je me opgebeld?
- Vanuit de gevangenis, antwoordde de Rus grijnzend. Ik heb
meteen nog geïnformeerd naar gauleiter Krause.
- En?
- Komt vrij. Geen stukken, geen bewijs, geen getuigen.

Plotseling stond de oberingenieur stil. - Wat was dat?
Boris haalde onverschillig z'n schouders op. - Niks gehoord.
De oberingenieur versnelde de pas en liep opeens te fluisteren, ge-
jaagd en een beetje achter adem. - Waarom moest het met zoo'n
gegil en met een schot? vroeg hij licht verwijtend. Het had toch
ook wel stil gekund.
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Boris vloekte. - Ik heb dit niet voor de organisatie gedaan, zei
hij ruw, maar om die vrouw. Herr Direktor heeft zich vergist toen
hij meende dat Ahnewitz keek alsofhij alles wist. Ahnewitz wist niks.
D~ oberingenieur zweeg. Hij was bleek en luisterde in de verte
naar het explosief geratel van een motor. Hij vervloekte inwendig
de cryptofacist, nee de Rus, die naast hem liep. Het elimineeren
van dien zieligen Ahnewitz, die ze gewantrouwd hadden, was dus
niets dan een farce geweest, onvoorzichtig en onverantwoordelijk.
En nu moesten ze voor zoo'n zinloos geval wekenlang huiszoekingen
duchten en arrestaties en wat niet al. Misschien was het beter een
en ander niet af te wachten en maar de beenen te nemen. Hij had
het gevoel dat de geest van dien kleinen opgejaagden Ahnewitz nu
al bezit van hem nam, ja van hem, omdat hij onrustig was en Boris
niet.

Dien avond stond Walli met Willi te wachten bij het station. Boris
had haar 's morgens bij het weggaan ingefluisterd dat hij Ahne-
witz dronken zou voeren in het bosch en dat hij om zes uur haar
reisvaardig wilde vinden bij het station. Ze had geen tijd om te
protesteeren, zijn stem duldde trouwens geen tegenspraak. Hij
zou haar meenemen naar Parijs en daar vandaan naar haar moe-
der in Dnjepropetrovsk. De droom, die zij jarenlang gekoesterd
had werd plotseling brute werkelijkheid en Ahnewitz, die zij ver-
loochend had, wiens tragiek niet tot haar doorgedrongen was,
wiens liefde haar tot stille trouweloosheid had gebracht, tot bittere
smalende schouderrukjes als hij tegen haar sprak, begon haar in
het uur dat zij haar koffer pakte te ontroeren en bang te maken.
Boris wou hem dronken voeren. Hoe zou dat afloopen met zijn
hart? De dwingende, onstuimige Boris verschrikte haar. Ahnewitz
was bij hem vergeleken niks en werd niettegenstaande dat in het
laatste uur thuis ontstellend groot in zijn zorg ... in zijn afwezigheid.
En Willi vroeg naar hem. Dat kwelde haar nog het meest.
Ze staarde hulpeloos de kamer rond en tenslotte naar een bepaalde
plaats op het behang waar Willi een monsterachtige krokodil ge-
teekend had in bevende, nerveuze lijnen. Ahnewitz had de wan-
ordelijkheid begaan er iets boven te schrijven. Ze had er nooit
naar gekeken, maar zag het nu. Daar stond in rond, eenvoudig
schrift:
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.- Wir lieben die Mutter -
Walli trok ontzet haar mantel aan, sleurde Willi mee naar het sta-
tion en wachtte tot Boris kwam.
Hij wuifde al vanuit de verte.
Zij knikte koel.
- Waar is Ahnewitz? vroeg ze direct en Willi zette haar woorden
kracht bij door Boris in z'n rug aan de buikriem te gaan hangen
en opeens angstig te schreeuwen: - Waar is pappa?
- In het bosch, antwoordde Boris onthutst.
- Ik wil naar hem toe, zei Walli zacht, ik wil niet weg.
Boris begon te praten en te overreden, fluisterend en heet. Hij had
Willi bij den arm en hield hem op een afstand terwijl hij sprak.
Hij was rood en onrustig, hij zag dat hij verloren had, hij snakte naar
woorden, één moment en brak toen af.
- Kom mee, zei hij bruusk.
Ze volgden hem naar het bosch. Hij had de hand op de tasch
van zijn pistool, hij zei geen woord. Toen ze bij het bruggetje ge-
komen waren stond hij stil. Het was zomeravond. Ijle muggen
dansten boven het water en zongen, terwijl ze even stilstonden,
als snaren aan hun oor. Walli nam hem bij de hand, die op de
tasch lag en trok hem mee. Het kind liep aan de andere kant naast
hem naar zijn gezicht te kijken. En zoo kwamen ze op de plaats
waar Ahnewitz lag.
Willi stortte zich als een jonge hond op het lijk, vloog verschrikt
weer overeind toen hij het bloed zag en liep gillend om een boom
en daarna een eindweegs het bosch in en kwam toen weer terug
om luid huilend op een afstand te blijven staan.
Walli merkte het niet.
Ze keek naar wir-lieben-die-mutter, zij keek naar zijn bebloede
hoofd, naar zijn gele zorgvolle hand met de trouwring en toen ze
opzag ontwaarde ze tusschen de boomen door nog net een glimp
van Boris, die wegvluchtte met Willi achter zich aan, die moorde-
naar riep. Zij uitte een korte, angstige, moederlijke kreet, die Willi
deed struikelen en hem toen, huilend, met de vuisten voor de oogen,
terug deed komen.
- We moeten bij hem ... bij je pappa blijven, zei ze met een snik
en trok hem naast zich aan de kant van den weg.
Ze hoefde daar niet lang te zitten en te lijden, want er kwam een
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boer met een paard en wagen, een man, die heelemaal niet schrok
dat hij moest stoppen voor een lijk en die alleen maar zei: - Dat
is er al weer één, dat is nou al de vierde in één week.
Toen hij de vrouwen het kind opmerkte, die triest bijeen in een
greppel zaten en naar hem keken met groote verschrikte herten-
oogen, liet hij een zacht fluitgeluidje hooren tusschen zijn tanden
en zette ook zelf groote verschrikte oogen op. Hij verwachtte elk
oogenblik dat de vrouw haar hand met een pistool zou opheffen
uit het gras, want hij wist met zijn vondsten al te veel van de
Wehrwolf ... Toen werd Willi opeens weer bang en sprong overeind
om weg te loopen. Walli hield hem met beide handen vast.

/ Even later reden ze weg. Walli en Willi bij de boer op de bok en
de doode Ahnewitz achter in de bak. Ze reden niet naar huis,
alleen maar dieper de ontzagwekkende avondstilte in van het
bosch.
De boer, die van huis uit geen boer was maar een Tsjechische
poppenmaker, vertelde toen murmelend, in antwoord op haar ver-
haal, het zijne, dat begon met arbeitseinsatz en gevangenis en
doodliep op een hoeve' bij een oude man, die doof was en geen zoon
meer had, een onnoozele slavenhouder, bij wien zij straks wel zoo
lang aan tafel mochten zitten tot hij Ahnewitz in alle stilte ergens
begraven had, - Want dat nam hij op zich en hij zou dan wel verder
zien. Walli sprak niet tegen.
- Ja, zoo moet het, zei de man nadrukkelijk, want alsje het geval
aangeeft, dan lig je daar morgen zelf net zoo.
Toen begon ver voor hen uit, diep het bosch in, een uil zijn oehoe
te roepen. Het klOnk onheilspellend en gesmoord. Willi zat er ge-
spannen en met een benauwd gezicht naar te luisteren.
- Die noem ik altijd de führer, zei de poppenmaker naief, als
hij begint te roepen wordt het nacht.
Walli hoorde het niet. Ze staarde vooruit, de sombere boschlaan in,
die verliep in het duister, dat zij bijna hooghartig tegemoet reisde.
6 Juli 1946
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door

H. TÉcoz

"Het existentialisme is niet een opzettelijke verlustiging
in het kwaad, maar een humanistische philosophie van
de daad, de krachtsinspanning, de strijd en de solidariteit."

jEAN-PAUL SARTRE

Het ding
Het ding is niet bewustzijn, het is ding. Het pakje sigaretten dat
daar op tafel ligt, is het ondoorschijnende vastgelegd in het vol-
strekte; er is daar papier en tabak, en dat is alles. Of liever, neen,
er is daar iets onnoembaars, een tentoonspreiding van redeloos be-
staan, een redeloze dichtheid, een zware dichtheid, die geen enkele
wezenlijke zin heeft, geen enkele uitstraling. Een vrouwenslaap-
kamer in wanorde, waar men een afwezigheid in gevoelt, is niet
een wereld van dingen maar een menselijk milieu. Er zijn daar
herinneringen, betekenissen, leven, wezens die niet "de kamer zelf"
'zijn. Men moet nu doordringen tot het naakte ding dat gevormd
is in het bestaan en gereinigd van alle mensengedachten die er
aan vastkleven als schimmel; men moet doordringen tot de dingen
zoals ze zijn in zichzelf, vóórdat het denkvermogen ze heeft be-
noemd, .gerangschikt en vervormd. Kijk bijvoorbeeld eens naar
die wortel, in het park ... "men kon zich niet los maken van zijn
functie als wortel, als zuigpomp, om te komen tot dat ding, tot
die harde en dichte zeehondenhuid, tot dat olie-achtige eeltige,
stijve aanschijn ... Elke van zijn eigenschappen ... sijpelde naar
buiten, stolde half en werd bijna een ding; elke eigenschap was
overbodig in de wortel, en de gehele stronk maakte nu op mij de
indruk ... verloren te gaan in een vreemde overdaad. Maar deze
rijkdom ging over in verwarring en tenslotte was het niets meer,
daar het te veel was."
Dat is niets. Het is besloten in zichzelf, en het heeft aan niets en
niemand behoefte om te bestaan. Dat pakje sigaretten mist niets,
zelfs als er maar zeventien in zitten. Zeventien rolletjes in een
omhulsel. Niets anders. Het heeft niets in zich, geen god, geen
innerlijk wezen, om het zijn wezenlijkheid te geven. Het voorwerp
is de werkeloosheid zelve, zonder enige betekenis. Een bot en blind
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wezen, dat niet buiten zichzelf kan treden om zijn isolement te
zien. Geen enkele band van herene ding met het andere: het pakje
sigaretten is even ver verwijderd van het "loutere ding" als van
de tafel waar het op ligt, en even ver van de tafel als van het gehele
heelal: het ding is niets anders dan zichzelf, en dat weet het niet.
Het is niet de wereld der dingen die mijn pakje sigaretten doet
zijn: het is zonder persoonlijkheid. Het ding is er, en meer kan men
er niet van zeggen. Dat is al veel, want als men onbescheiden is,
vraagt men waarom het er is. Waartoe dient die massieve substantie
die in zichzelf is dichtgeslibd? Waartoe dit ding dat niets anders
is dan zichzelf en dat niet eens behagen schept in zijn rust; is dat
dan voor niets, helemaal voor niets? Zouden de dingen een zin
hebben, een functie, een recht van bestaan? In feite zijn zij be-
neden iedere verklaring. De ideale en naakte functie van de
"Wortel" verklaart in 't geheel niet die speciale wortel, die zware
aanwezigheid en die schaamteloze tentoonspreiding van bestaan~
Het .ding heeft geen enkele oorsprong, geen enkele rechtvaardiging,
het is overbodig voor de eeuwigheid. Het wordt pijnlijk, gebukt
te moeten leven onder die eenvormige dingen die niet in staat
zijn op een centimeter of op een seconde afstand van zichzelf te
leven en die volkomen ontbloot zijn van betekenis. Men verdrinkt
in het slijmerig bad van het zijn en men loopt er de "Nausée" 1)
mee op. Dat is niet te verwonderen. Die dingen hebben tenslotte
een overbodig bestaan. Zij dringen zich op, vloeien uit, vullen
langzaam aan de ruimte met hun onbeweeglijke lijnmassa, enwaar-
om, voor niets...
" ...plotseling was het er, helder als het daglicht: het bestaan had
zich opeens ontsluierd. Het had zijn onschuldig aanschijn van
abstracte categorie verloren: het was de substantie van de dingen,
die wortel was gekneed in het bestaan... ik begreep dat er geen
tussenvorm was tussen het niet-zijn en deze vormeloze overvloed.
Wanneer men bestond, dan moest men voortbestaan tot daar
aan toe, tot men beschimmeling, gezwel en vuiligheid werd ... "
"Het wezenlijke is de toevalligheid. Ik bedoel dat bij definitie
het bestaan niet noodzakelijkheid is. Bestaan betekent: er zijn,
zonder meer. Bestaande dingen kan men zien, ontmoeten; maar
men kan ze nooit afleiden... Geen enkel noodzakelijk wezen kan
1) Walging
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het bestaan verklaren: de toevalligheid, ... dat is het volstrekte,
en bij gevolg de volmaakte willekeur. Alles is willekeurig, deze
tuin, deze stad en ikzelf? Wanneer het gebeurt dat men zich daar-
van bewust wordt, dan gaat alles draaien, van binnen en van
buiten ... en dan krijg je de walging."
Toevalligheid, willekeur. De wereld zonder reden van bestaan en
de dingen zwevend in de leegte. Het bestaan dat nergens vandaan
komt en nergens heen gaat. Het heelal dat overbodig is voor de
eeuwigheid, de mensen die het bewonen. Zijn of niet zijn: twee
toevalligheden, niets meer. Geen enkele noodzaak hangt ons zijn
zware keten om. Geen enkele wet staat geschreven in de geweldige
afwezigheid der hemelen, en alles is naakt, alles is koud, want niets
"moet" zijn, maar het valt zo uit dat de dingen zijn.
Wij worden geworpen in een onverschillige en willekeurige wereld
en daarvandaan kan geen enkele "levensweg", geen enkele hulp
komen.

Het bewustzijn

De mens wordt geworpen in een vreemde en willekeurige wereld,
die plotseling niet de zijne blijkt te zijn. Hij weet dat hij een on-'
geneeslijke wantoestand in de ontzaglijke roerloosheid van de
natuur is. De dingen en de mensen zijn niet van dezelfde herkomst
en de mond is dubbel toevallig: waarom zijn er niet enkel dingen,
dingen tot in het oneindige, een zware slaap zonder de menselijke
nachtmerrie? En waarom zelfs bestaat er iets in plaats van niets?
De dingen en de mensen bestaan niet op dezelfde wijze omdat
het bewustzijn niet in zichzelf besloten is, het heeft niet het ondoor-
schijnende, zichzelf gelijk blijvende van de dingen. Dit nieuwe
wezen, tot niets anders terug te brengen dan tot zichzelf, en door
niets anders te verklaren dan door zichzelf, zelfs niet door natuur-
kunde ofbiologie, heeft een breuk met de wereld tot stand gebracht.
Het heeft het blinde en onbeweeglijke omhulsel van het ding los
doen springen en plaatst zich buiten zichzelf in andere tijden en
op andere plaatsen. Daar zit bijvoorbeeld een man op het terras
van een café een brief te schrijven. Hij schrijft misschien naar een
stadje in Amerika en hij is in tegenwoordigheid van een wezen
dat zich niet daar bevindt, maar in een denkbeeldige omgeving,
heel ver van dat café en van die straat. De overige bezoekers, het
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doffe geluid der gesprekken groeperen zich om hem heen als een
vage tegenwoordigheid die zich niet opdringt. Het bewustzijn kan
zich onttrekken aan het onmiddellijk gegeven wezen, het kan "de
bruggen afbreken" en van zijn eigen lichaam onbewust zijn. Het
bewustzijn is vrij omdat het de cirkel van de werkelijkheid door-
breekt die vol is van oorzaken en gevolgen. Daar komen wij later
op terug. Het kan zich geheel afscheiden van het onmiddellijk
gegeven wezen dat het omringt en nog slechts een afwezigheid
lijn. Ik heb bijvoorbeeld een afspraak in een café, en op de drempel
staande, zoek ik mijn vriend; ik laat mijn blik glijden over iederen
bezoeker, over ieder gezicht, maar mijn blik wordt niet opgevangen
door enig wezen dat voor mij gewicht en volume zou kunnen
hebben; ik zoek een bekend gezicht dat me plotseling zou kunnen
boeien, maar ik scheer slechts langs de leegte. In die leegte dring
ik de zaal en de bezoekers terug die niet meer zijn dan een neutrale,
onverschillige, grijzige achtergrond waar zich geen enkel gelaat
op aftekent. Zelf ben ik niets anders dan de afwezigheid van mijn
vriend, wiens gezicht ik mij niet eens voorstel. Alles is voor mij in
een niet-zijn overgegaan, daar niets mij meer belang inboezemt...
behalve datgene waar ik vergeefs op wacht. Het bewustzijn is
een vermogen om te ontkennen. Wanneer het buiten zichzelve
treedt, buiten zijn eigen lichaam en buiten de wereld door de beel-
den die het schept, zweeft het tussen het zijnde en het niets.
En door middel van dit bewustzijn komt het niets tot de dingen:
een siervaas is niets anders dan een opeenhoping van dun materiaal,
zonder enige betekenis; een vaas is slechts "breekbaar" dankzij
het bewustzijn dat reeds een mogelijke toestand ziet die nog niet
bestaat, namelijk de scherven. Wanneer het buiten zichzelf treedt,
wanneer het zichzelf voorbij streeft naar de toekomst, naar een
afwezigheid, een nie~-zijn is het bewustzijn ook verschillend van
zichzelf. Zie wat een bedrieger ik ben: ik geloof en ik loochen tege-
lijkertijd iets met evenveel spontaneïteit, met zijn gehele wezen,
zoals in die dromen waarin "een zeer reële karos tegelijkertijd de
categorische imperatief is." Denk eens aan het eerste bezoek van
dat coquette vrouwtje dat in de warme handen van den man
haar roerloze domme handje laat rusten, terwijl ze over litteratuur
en philosophie praat; zij geeft zich zonder overgave, met dezelfde
oprechtheid, dat wil zeggen met dezelfde dubbelhartigheid: zij is

44
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waarlijk dubbel en enkeL Zij wil tegelijkertijd dien man hebben
en haar eigen waardigheid behouden. Zij houdt haar ziel en haar
lichaam gescheiden, wanneer zij 't over de cultuur heeft: de hand
die zijwegschenkt is noch overgave noch weigering meer. Die vrouw
verenigt de twee tegenstellingen zonder ze te niet te doen. Zij is
en zij is niet.
Men ziet het essentiele punt: verwachting, afwezigheid, vraag,
toekomst, misleiding, dat alles verraadt de eigenlijke structuur van
het bewustzijn: de ontkenning. Wij zullen zien dat dat de grond-
slag van de vrijheid is.
In deze functie van ontkenning en ontkennen kan het bewustzijn
niet "zijn" zoals een ding, want het onmiddellijk, gegevene, het
tegenwoordige bestaan hier niet meer, en het verwezenlijkt zich-
zelf in de tijd: als ik loop, heb ik altijd "reeds" een voet gezet op
de plaats waar ik zo dadelijk de andere zal neerzetten; maar ik zet
hem nooit neer, want dan zou ik stilstaan; ik heb een woord
gezegd en zal er nog een zeggen, maar nooit kan ik daar de tegen-
woordige tijd inschakelen, want dan zou ik zwijgen; ik heb ge-
dronken en ik zal drinken: drinken betekent op het punt staan te
drinken, want als ik op het volgend ogenblik niet meer te drinken
heb, drink ik al niet meer. Zo ook betekent denken: op het punt
staan te denken. In de ruimte, in de tijd en ten opzichte van zich-
zelf, is het bewustzijn altijd elders, loopt het steeds zichzelf achterna,
zonder ooit zichzelf in te halen. De ontkenning heeft de volheid
van het zijnde ondermijnd, en "dit niets dat het zijnde aanvreet
als een worm", dat is het bewustzijn, dat is een leegte die de wereld
kan terugwerpen in de leegte, dat zwemt in herinnerings- en toe-
komstbeelden, zonder ooit te zijn wat het is, zoals de tafel tafel is.

Het verlangen
Maar de voorrang die het bewustzijn heeft boven de dingen, weegt
zwaar. Niet straffeloos breekt een wezen de dichte onwrikbaarheid
en de blinde rust van een wereld. Het bewustzijn is slechts bewust-
zijn indien het gescheiden is van zichzelf, dubbel en enkel, uiterlijk
en in zich besloten; indien het zich losscheurt van het zijnde en
het voorbij streeft: indien het vrijheid is. Het leeft altijd elders
en het laat zich slechts bepalen door wat het niet is, omdat het
niet heeft.
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Het vrije bewustzijn kan slechts bestaan indien het verlangen is,
onstilbaar verlangen, eindeloze en eeuwigdurende wedloop naar
een ontoegankelijk wezen: het ophouden van de wedloop is de
dood van het bewustzijn. Dit moet onherroepelijk gescheiden
worden van de volstrekte volheid en veroordeeld worden deze na
te jagen. Dit is het geluk dat het zou willen bezitten: een onuit-
sprekelijke, definitieve en onmogelijke toestand. Het ontbreekt het
bewustzijn altijd aan iets, hetzij vrouwen, geld of kennis, en het
is toch niets anders dan dit ontbreken zelf: ontkenning en ver-
langen is eender. Het bewustzijn is datgene waarnaar het verlangt,
dus wat het niet is. Een glas water drinken, een reis maken, een
roman schrijven, dat is op verschillende manieren najagen hetgeen
ons holle bewustzijn moet vullen. Dat betekent streven naar stil-
stand van de tijd en naar de onuitsprekelijke rust der dingen ...
en tegelijk naar bewustzijn. De mens, die is opgedoken uit de starre
verblinding der dingen, is veroordeeld tot het eeuwig zoeken naar
een verloren volheid. Evenals in het Christendom. Maar het is
een eeuwig en vergeefs zoeken. Zonder respijt moet hij leven voor
de dingen die hij niet heeft, of door de dingen die hij niet meer
heeft. Hij loopt zijn eigen schaduw achterna, de ongelukkige. Hij
zoekt niet wat is, maar wat niet is, hij is niet wat hij is, maar wat
hij zijn zal. Hij loopt de godheid achterna die hij wil zijn en
die hij nooit zal zijn. De mens kan slechts leven door God te willen
zijn, door een tegenstrijdig wezen te willen zijn dat zowel de
eeuwige duur van het ding, de ontzaglijke rust van het heelal
zou hebben, alsook het bewustzijn van zichzelf, dubbel en enkel,
gescheiden van de dingen en van zichzelf. Er bestaat een vaste
en stoffelijke gelukzaligheid, en zie, de mens is gedoemd het vol-
strekte ... het onmogelijke te zoeken. "Het bewustzijn is van nature
ongelukkig, zonder enige mogelijkheid, deze toestand van ongeluk
te boven te komen," omdat "de mens te gronde gaat opdat God
geboren worde. Maar de idee van God is tegenstrijdig en wij
gaan voor niets te gronde."
Grootheid en onvolkomenheid van den mens. Hij droomt van een
paradijs dat slechts een droombeeld is en doet zweet en bloed
vloeien om de wereld eindeloos te veranderen. Hij verheft zich
geweldig in de Wereld der Dingen, en dompelt alles in het niet-
zijn, terwijl hij van alles een mislukking maakt: hij wil immers
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meer zijn dan hij is en meer hebben dan hij heeft. En niets baat:
de mens verwezenlijkt geheel alleen het menselijk lot. Geheel
alleen moet hij zich een mensenleven scheppen en een betekenis
aan de wereld geven. De mens is, evenals het ding, volkomen on-
gerechtvaardigd. Hij is er, maar hij hoorde er niet te zijn. Maar
zijn vrijheid, die zich losmaakt van al het zijnde, treedt op een
grote droom toe en wil de toevalligheid uitschakelen. Het absurde
en de willekeur doden. De mens wil een zending te vervullen
hebben om te leven in het volstrekte. Hij heeft geen bestemming
en hij kan zonder bestemming niet leven: dat is de grootheid
van den mens. Hij wil geheel alleen in de wereld der mensen
zich een rol scheppen die hij moet vervullen om zijn gebrekkigheid
goed te maken. Hij wil zijn gebrekkigheid en zijn hulpeloosheid
in de wereld zo waardig mogelijk dragen, door zich taken op te
leggen en grote werken te ondernemen: door zijn veelvuldige en
veelsoortige daden neemt hij deel aan het wereldbestel om daarvan
"zijn" milieu te maken door er de wezenlijke plaats in te bekleden
die hij gekozen heeft. Hij is vrij en kan leven zoals hij dat wil.
Hij heeft niemand verantwoording af te leggen want alles komt
van hem: hij zelf kiest zijn bestaan, hoewel hij niet verkozen
heeft om te bestaan. En hij moet deze onherstelbare toevalligheid
die zijn leven is, overwinnen. Geheel alleen moet hij dus het ge-
wicht van zijn daden en de gevolgen ervan op zijn schouders laden,
daar zij slechts voortkomen uit zijn vrijheid: ethische normen
zijn den mens niet voorafgegaan, maar zij bestaan door hem. En
ieder moet ze herscheppen en aanvaarden in eigen eenzaamheid.
Hij moet handelen met zekerheid en beslistheid en tot het einde
toe doen wat hij verkiest te doen. En daar hij immers steeds in
vrijheid gehandeld heeft, zijn zelfverwijten slechts "mouches" 1),
verachtelijke insecten gezonden door valse goden, om de vrijheid
onzichtbaar te maken. De vrijheid, die onkwetsbaar is.

De vrijheid

Vrij is: streng onafhankelijk van alle ,realiteit van buiten. Zo is
de mens. Gescheiden van de dingen door een onoverbrugbare kloof,
is hij alleen met zichzelf en zwevende in de leegte. Erfelijkheid,
maatschappij, opvoeding, zijn "dingen" die op mij inwerken als
') Vliegen
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ik mijzelf daartoe leen. Orestes is een kleinzoon van Atreus; de
Atriden zijn voorbestemd tot een bloedig lot, maar Orestes doodt
zijn moeder niet uit "erfelijkheid". De gedachte alleen al daaraan
is belachelijk. Bij doodt om zijn vrijheid tot stand te brengen.
Voor niets. Zonder haat, "als een slager", krachtens een volstrekt
besluit dat uit het niets komt. Orestes heeft het grote geheim be-
grepen: "wat ben je nu plotseling ver van me af... wat is alles
veranderd. Er was om mij heen iets warms en levends, iets dat nu
gestorven is. Wat is alles leeg... Oh! wat een ontzaglijke onafzien-
bare leegte... De nacht valt. Vind je niet dat het koud is? Maar
wat was het dan toch, wat was het dat daar stierf?" Alleen en
naakt in een verre wereld. Een grote lege wereld die niets meer
vermag voor den mens die zich van zijn vrijheid bewust is ge-
worden; geen enkel pad is van tevoren gebaand en men moet
alleen lopen. "Er zijn mensen die onvrij geboren worden: zij heb-
ben geen keus. Men heeft ze op een weg geworpen en aan het
eind van die weg is een daad die hen wacht: hun daad; zij gaan
en hun blote voeten drukken zwaar in de aarde en schaven zich
aan de keien. Jou lijkt dat vulgair, de vreugde om ergens heen
te gaan ... Maar ik... Ik ben vrij. En wat een heerlijke afwezigheid
is mijn ziel!" Niets weerhoudt me, niets zet me aan, noch mensen
noch goden. Verloren in een ongerechtvaardigde wereld, en een
ongerechtvaardigd bestaan leidend, moeten wij geheel alleen,
enkel op eigen krachten, de "aarde der mensen" opbouwen. "Wat
deert mij Jupiter? Recht is een aangelegenheid der mensen, en
ik heb geen god nodig om het mij. te leren." En het is reeds een
overwinning om over recht te spreken. Want vóór het recht, vóór
de misdaad en vóór de daad is er de vrijheid, die angstig wordt
bij het zien van de grote afwezigheid van waarden die zij schept
door haar aa.nwezigheid. Daar is niets aan te doen. Niets van te
zeggen. Elke daad is een keuze en elk woord een verbintenis.
Niemand kan den mens wijzen wat hij met zijn leven doen moet
omdat de vrijheid niet "ergens voor" is: zij is voor wat zij wil
zijn. "Arme mensen! Je gaat hun eenzaamheid en schaamte in
de schoot werpen, je gaat hun de doeken afrukken waar ik ze mee
bedekt had en je gaat hun hun bestaan tonen, hun schaamteloos
en zinloos bestaan dat hun voor niets is gegeven. Waarom zal ik
hun de wanhoop weigeren die in mij is, als het nu eenmaal hun
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lot is? - wat zullen ze ervan maken? - wat ze willen: zij zijn
vrij ... Het leven van den mens begint aan de andere kant van de
wanhoop."
Maar zij maken er iets van. De vrijheid is niet enkël een gadeslaan
van het onbepaalde, hetgeen zonder zin is, maar het scheppen
van een soort leven, uitgaande van het onbepaalde. Men moet eerst
afgedaan hebben met de ontzaglijke zinloosheid die ons benauwt
en zich in het onvermijdelijke schikken: een concreet en zinvol
leven opbouwen. En dat is de ware aard van de vrijheid: uit het
niets een rijk en veelzijdig leven te putten. Maar men moet altijd
door scheppen, en alles opbouwen, zelfs de motieven voor zijn
daden maken, daar men immers nooit zonder reden handelt. Zie
dezen speler, die gezworen heeft, niet meer te spelen. Voor de
speeltafel moet hij zich geheel herzien. Niet omdat hij zwak is,
maar omdat voor het bewustzijn nooit iets voltooid is. Alle over-
wegingen van familiebelang, eer of waardigheid, alle motieven
waaraan deze man het bestaan van een ding toekende, zijn ver-
vlogen. Hij moet ze eeuwig vernieuwen en ieder ogenblik een be-
sluit nemen. Men neemt nooit een definitief besluit. En wanneer
het nodig is, nieuwe motieven voor daden te scheppen, dan is
dat een teken dat het bewustzijn ledig is. Het is leeg en naakt
als het niet zelf zijn motieven schept. En het is ook het bewustzijn
dat over de motieven beslist en niet omgekeerd; zelfs nadat de
drijfveren gevonden zijn, is er nog een volstrekte daad van de wil
die handelend optreedt. Vrij zijn betekent in zijn ziel een "heerlijke
afwezigheid" te gevoelen, zoals Orestes. Wanneer de arbeiders van
1830 in opstand komen, besluiten zij tot de daad doordat zij een
toekomstbeeld voor ogen hebben, waarin de ellende en het gebrek
verdwenen zullen zijn: dat zijn "hun motieven" en men ziet wel
dat die geschapen worden door de arbeiders zelf. Als zij zich lieten
verstrikken in hun ellende, zonder zich iets anders voor ogen te
houden, zouden zij niet handelen. Motieven zijn mogelijkheden,
nog niet bestaande toestanden die de vrijheid uit het nietzijnde
schept zonder enige hulp van het actuele zijnde. Omdat het ge-
gevene er eenvoudigweg is, compleet en zonder behoefte aan toe-
komst om te bestaan. Vrijheid betekent een zich ontrukken aan
het zijnde en elke daad is een volstrekte schepping. Elke daad
ontkent het toevallige, doodt het ongerijmde, schept een leven
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waarin de mens zich thuis voelt, en wel door de onvergelijkelijke
kracht van de persoonlijke vrijheid en van de volstrekte verant-
woordelijkheid. Maar de ijdelheid der dingen staat daar dreigend
achter, de "Nausée" staat daar dreigend achter, en steeds kan
men zich bewust worden van de "laffe onbeduidendheid" van zijn
bestaan. En de ware vrijheid vergeet niets: zij weet dat zij wille-
keurig en ijdel is, maar zij "is aan de winnende hand" 1). En zij
wint. Orestes is overwinnaar: uit vrije wil heeft hij gedood en uit
vrije wil sleept hij de zwarte Furiën, de zelfverwijten, achter zich
aan. Hij lokt ze als ratten die betoverd zijn door een fluit. "Vaart
wel, mensen, tracht te leven: alles is hier nieuw, alles moet nog
begonnen worden. Ook voor mij begint het leven. Een vreemd
leven." Het moest zover komen, dat de massieve, dikke substantie
van de wereid een menselijke wereld werd, het bestaan moest
een actief mensenbestaan worden en niet meer de angst voor een
beklemmende willekeur. En dat alles heeft de vrijheid gedaan.
Maar als zij werkelijk helder ziet, vergeet zij in de grootheid van
haar taak en haar overwinning niet de onvolkomenheid van haar
toestand, die ondanks alles vergeefs en wankel is en nooit het doel
bereikt, daar er geen doel is.

De anderen
Maar de vrijheid, die is gaan deelnemen aan de wereld, aan de
daad, om zich een reden van bestaan te geven, een reden om lief
te hebben en te haten, is niet meer met zichzelf alleen. Zij heeft
haar eigen leegte willen doden, maar zij is gestuit op andere vrij-
heden.
"De ontzaglijke ongerijmdheid van het bestaan," de verschrikke-
lijke macht van de vrijheid, de "N ausée" en de "Mouches", zijn
geworden tot de levende wereld uit "Huis-CIos" 2). Maar tot welke
prijs?
Met de olympische kracht van zijn vrijheid en de geweldige leegte
van zijn bestaan scheen de mens gelijk Sisyphus veroordeeld tot
de helse cirkelgang van het ongerijmde. Hij scheen voor niets de
last van zijn verantwoordelijkheid te moeten tillen. Maar op een

1) Deze uitdrukking werd gebruikt door Simone de Beauvoir in een lezing. Zij is
van toepassing op Jean-Paul Sartre.
2) Met gesloten deuren
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dag bemerkte hij dat men naar hem keek, dat een ander naar
hem keek, en hij heeft plotseling de oplossing van het Grote Pro-
bleem gevonden. Die blik van den ander heeft hem zonneklaar,
onmiddellijk en onloo~henbaar een oneindig vrij en machtig be-
wustzijn geopenbaard dat de sleutel was van zijn bestaan. Een
onvermijdelijke, dwingende blik, die noch bruin noch blauw was,
maar levend en menselijk; een reusachtige menselijke tegenwoor-
digheid: "Ach! vergeten, wat een onzin, ik voel je tot in mijn
botten. Je zwijgen schreeuwt me in de oren. Al spijker je je mond
dicht, al snijd je je tong af, kun je je daarmee beletten te bestaan? ...
Al die blikken die me opvreten ... Laat me met rust. Zij staat tussen
ons. Ik kan je niet liefhebben als zij me ziet." Maar toch is het
gelukkig dat de ander bestaat: hij is het die het geheim van mijn
leven in handen heeft. Hij is het die, door tussenkomst van mijn
vrijheid, mijn wezen maakt en weer afbreekt en het zodoende
rechtvaardigt. Want ik hecht er zozeer aan, ergens voor te leven,
een recht van bestaan te hebben, dat de vrijheid van den ander
noodzakelijk is voor mijn heil. Men weet dat de anderen ons
altijd "voller" lijken, completer dan wij zelf zijn; soms gelukkiger
en beter: minderwaardigheidscomplexen zijn niet louter physio-
logisch. Het is dus nodig dat de ander erkent, dat mijn bestaan
niet volkomen willekeurig is, door het ergens aan dienstbaar te
maken. Het is nodig dat ik mijn eigen plaatsje bekleed in de
mensenwereld, dat men mij wil hebben en naar me verlangt:
"dat is de grond van de liefdesvreugde wanneer deze bestaat: dat
wij ons bestaan gerechtvaardigd voelen." Het is nodig dat de
levens elkander steunen door zich ineen te strengelen en elkaar
over en weer plichten geven om te vervullen, d.w.z. een soort
metaphysisch recht op het bestaan. De absolute eenzaamheid is
een mythe, zij is volstrekt onmogelijk. Want het zuiver willekeurige
leven is ondraaglijk. De ander is een tovenaar en zet het onbegrijpe-
lijk toeval van mijn geboorte om in een volledig bestaansrecht.
Men begrijpt de metaphysische rust van de Moeder, den Patriot
en den Ambtenaar; het was noodzakelijk dat zij zouden bestaan:
zij hebben een "taak" te vervullen, en de mensen hebben ze nodig.
Hun leven, steunend op andere levens, heeft eindelijk een be-
tekenis.
Maar dan verkrijgt de ander een duivelse macht over mij. Zijn
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vrijheid fundeert mij niet alleen, maar vormt mij ook. Ik ben aan
hem overgeleverd als een slaaf die vrijwillig in zijn ketenen blijft,
zonder zich te doden. De ander kan met mij doen wat hij wil
en ik zal in werkelijkheid zijn wat hij van me denkt. Mijn wezen
is gevormd uit het absolute en zal worden gevat in het absolute,
Mijn bestaan zal worden gerechtvaardigd, maar slechts zoals de
ander het wil: de schuldige, die het slachtoffer is van een rechter-
lijke dwaling, heeft de taak van zich te rehabiliteren, zijn leven
is "ergens voor"; maar hij bestaat in de wereld als een schuldige:
dat is hetgeen men van hem gemaakt heeft. De Jood is "en mens
als alle anderen": hij is slechts Jood temidden van die anderen,
voor die anderen. Zijn plaats is die van een Jood omdat de mensen
er hem geen andere laten. En dat is het gehele drama van "Huis-
CIos" : ieder heeft de .vrijheid van den ander nodig om zich te
funderen, maar geen enkele vrijheid beantwoordt de roep. Men wil
bemind worden door een onverschillige, men wil een opstandige
overtuigen, men wil een vluchtige ziel tegenhouden. Het is nodig
dat een bewustzijn mij wil hebben zoals ik ben, opdat ik gered
worde: zo is ons aller leven. "Als er één enkele ziel was die uit
alle macht zou volhouden dat ik niet gevlucht ben, dat ik niet
gevlucht kan zijn, dat ik moedig ben, dat ik een behoorlijk mens
ben, ...dan ben ik zeker dat ik gered zou worden. Wil je in me ge-
loven? Je zou me dierbaarder zijn dan ik mezelf ben." Natuurlijk
moet men overtuigen. Een vrijheid dwingt men niet, en geweld
is een nederlaag. Maar de ander, wil de ander zich laten vangen?
"Kom! Vooruit! Verlies de moed niet. Het moetje toch gemakke-
lijk vallen, me te overtuigen. Ol wat zul je' nu boeten. Je bent
een lafaard, Garcin, een lafaard omdat ik het wil. Ik wil het.
Hal die grove mannenhanden gaan open. Maar wat verwacht je?
Je vangt geen gedachten met je handen. Kom, je hebt geen keus:
je moet me overtuigen. Ik heb je in m'n macht." De ander is
ontoegankelijk, en hij laat mij brullen van pijn. Ik heb het onder-
spit gedolven. Men delft altijd het onderspit. De vrijheden tarten
elkaar en botsen. De strijd kent geen wapenstilstand en een op-
lossing bestaat niet. De haat die nodig is om te overwinnen be-
stendigt de herinnering aan den overwonnene: maar dan bemerkt
men dat hij nog levend is en weer opduikt in al zijn afschuwelijke
en onoverwinnelijke tegenwoordigheid. De zinnelijke drift bezit
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slechts het vlees, een ding, en laat de vrijheid ontglippen, als water
dat men vastgrijpt. En de liefde wil de vrije slavernij van een vrij
bewustzijn. Ieder die liefheeft wil de volstrekte waarde van den
ander zijn. Ieder zoekt een god die hem redt en vindt een slaaf
die hem aanbidt. Een almachtige slaaf, die best mijn bestaan zou
kunnen rechtvaardigen, als hij dat wilde. Ik wil dat de ander mij
uit vrije wil bemint en ik wil op hem steunen, maar hij is net
zo voos als ik, de ongelukkige. Hij heeft mijn vrijheid net zo nodig
als ik de zijne. En men kan nooit tegelijkertijd vrij zijn en bezitten:
de minnaar is Ofding àf vreemde. En men is tenslotte weer met
zichzelf alleen tegenover het ontoegankelijke bewustzijn van den
ander - dat onherroepelijk een vreemde is. Zo is onze omgang
met anderen, ons zogenaamd contact... Een conflict, een eeuwig
conflict. Inès tegen Garcin. Garcin tegen Estelle. Estelle tegen
Inès. Strijd, chantage, haat: alles is een nederlaag! Voortdurend, in
der eeuwigheid.
"Er is geen lichamelijk foltering, nietwaar? En toch zijn we in
de hel. En er wordt niemand meer verwacht... Zo is het dus.
Tenslotte ontbreekt er hier iemand, namelijk de beul... De beul,
dat is ieder van ons voor de twee anderen... Er is geen rooster
nodig: de Hel, dat zijn de Anderen."
En toch. "Deze overwegingen sluiten de mogelijkheid niet uit tot
een normaal van bevrijding en redding. Maar deze moet worden
bereikt door een radicale bekering, waar wij hier niet over kunnen
spreken."

De daad

Alleen zijn betekent wanhoop en afschuw. Alleen zijn met den
ander betekent strijd en vijandschap. Dus?
Wel, dit is misschien een oplossing: de vreugde van de gemeen-
schappelijke daad 1). Niet het onmogelijke intuïtief verstaan van
het bewustzijn zoeken, dat bij definitie vreemd is, maar samen
met "den ander" een dynamische volstrektheid bereiken door
concrete plannen te verwezenlijken.
Men heeft het gezien: de mens bestaat slechts op twee voorwaarden:
het voortdurende verlangen en de rechtvaardiging door de anderen.

1) Wij denken hier aan Simone de Beauvoir ("Pyrrhus et Cinéas"). Maar men vindt
het idee ook bij Sartre onder een ander aspect.
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Dat wil zeggen: de steeds opnieuw begonnen daad, gesteund door
de goedkeuring of de behoeften der anderen. Zonder ophouden
verovert de mens koninkrijken en bedenkt theorieën. Dat is zijn
bron van genot. Op voorwaarde dat de ander hem steunt, zijn
waarde erkent. Met dat uitgangspunt moet men zijn leven kiezen.
Maar hoe te kiezen?
Niet langs intellectuele weg, maar door een lange en vrijwillige
voorbereiding, bouwt een mens zijn moraal op. Hij kiest zonder
redeneren zijn volstrekt eigen manier om zijn verloren volmaakt-
heid na te streven. Hij moge krijgsman, priester of koopman zijn,
in een steeds zeer persoonlijke levensstijl vindt hij de verwerkelijking
van zijn wezen. Hij verkiest bijvoorbeeld het volstrekte te verwezen-
lijken dat stabiel is en vol, door rust, overgave, luiheid, smaak
voor fijne parfums en smeuige spijzen of integendeel, door strijd,
geweld, voorliefde voor schreeuwende kleuren, sterke dranken en
oorverdovende geluiden. En niemand dan de betrokkene zelf kan
een keus, welke het ook zij, bepalen of opwekken. Alle keuze is
volstrekt. En door deze te verwezenlijken vormt men zichzelf:
namelijk door romans tê schrijven, veldslagen te winnen of oproer
te verwekken. En de Soldaat of de Arts bestaan niet: er zijn soldaten
en artsen omdat er evenveel levensstijlen zijn als levende mensen.
Maar het is nodig dat een ander mijn daad fundeert of wil; al is
wederzijds begrip ten enenmale ongerijmd, gemeenschappelijk
handelen is altijd mogelijk. En noodzakelijk. Omdat men naar
mijn schilderij kijkt en omdat men mijn gedichten leest, is mijn
werken geen ijdel gebaar; omdat er zieken zijn, heeft het leven
der artsen een stevige grondslag, een betekenis: een doel. Ik moet
dus daden kiezen die aan anderen tot uitg~ngspunt kunnen dienen,
de voortbrengselen van mijn werkzaamheid moeten dus een hulp-
middel voor de anderen zijn. Een natuurkundige vindt een theorie:
deze dienst als basis voor toekomstige onderzoekingen: dan heeft
die natuurkundige zich zijn plaats in de wereld verworven, zijn
leven betekent iets, in de wereld der mensen tenminste. Dat is de
zin van de liefde, de toewijding en de trots: beschouwd te worden
door de anderen als iemand die werkelijk verdiende er te zijn,
die het recht heeft te bestaan, en te bestaan zoals hij is. De poli-
tieke partijen werken voor de komende generaties, de moeder
leeft voor het kind, niet uit toewijding volgens mythische opvat-
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ting, maar om zich te rechtvaardigen. De Anderen moeten mijn
daad overnemen:
"Ik heb er behoefte aan dat de mensen mijn gelijken zijn ... Ik
.heb er behoefte aan dat hun vrijheid klaar staat om zich van mij
te bedienen en mij in stand te houden door mij voorbij te streven."
De versmade vrouw beklaagt zich dat zij haar jeugd, haar leven
en haar tijd gegeven heeft, "maar wat zou zij begonnen zijn met
haar jeugd, haar leven en haar tijd als zij ze niet gegeven had?"
Dankbaarheid is overbodig, daar de gever de verplichte is. Ons
mensenleven bestaat geheel uit onderlinge daden. Het idee van
solidariteit, het gevoel "een schakeltje uit een onmetelijke keten"
te zijn, heeft een metaphysische, een existentie-betekenis. En vreugd
kan voortkomen uit een ononderbroken handeling die zichzelf als
doel beschouwt terwijl ze steunt op bewustzijn van anderen. De
luciditeit verdwijnt nooit, men weet altijd wie men is, men weet
dat uiteindelijk niets belangrijk is... Maar men offert zich' op en
men lijdt om in een hechte wereld te leven en om iets tastbaars
te bereiken.

Geen ethiek vóór den mens. Geen bestemming waaraan men vol-
doen moet. Maar een plaats die de vrijheid zich in de mensen-
wereld verovert. Alle systemen van moraal zijn absoluut gelijk-
waardig en alle zijn zij verdedigbaar omdat alle een bijzondere
wijze zijn om de dingen en de mensen te zien. Elk leven is een
standpunt. - Geen "overmens" en geen kuddedieren: het staat
aan den mens om te kiezen. Alle waarden zijn gelijk en als de
ene het wint van de andere, "dan is dat niet wegens haar werkelijk
doel, maar wegens de graad van bewustzijn die zij heeft van haar
ideale doel; en in dat geval zal het voorkomen dat de rust van den
eenzamen dronkaard het wint van het vergeefse ageren van den
volksmenner." Slechts luciditeit zal mij tot vreugde brengen, want
de God dien ik wil voortbrengen is niet van deze wereld. Noch van
enige andere wereld.
Wanneer zij helder en actief is, kan de vrijheid soms het ge-
weldig gevecht winnen, maar dan moet zij het conflict en de
angst en de nederlaag gekend hebben, want "de angst, verre
van een hinderpaal te zijn voor de daad, is er juist de voorwaarde
van en men kan niet anders dan haar vereenzelvigen met de
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zin van die benauwende verantwoordelijkheid van allen voor allen
die onze foltering en onze grootheid uitmaakt."

(Sartre)

De schrijver van dit artikel is geen existentialist. Hij heeft in deze studie met haar
kenmerkende titel het Nederlandse publiek de ontwikkeling willen tonen van de
existentialistische gedachte, waarmee het nog weinig in aanraking is gekomen. Hij
laat het aan anderen die meer bevoegd zijn over deze gedachte te weerleggen of te
verdedigen. De vertaling is van Mejuffrouw H. Tielrooy.



VERZEN AAN EEN GESTORVENE.

door

GERRIT ACHTERBERG

4E DIMENSIE

I

Er zijn geen data in uw dood.
Ik kan niet zeggen: hedennacht.
En overal is evengroot.
Want voor en achter schoven
ineen; onder en boven.
Gij kunt alleen nog engte
bezitten in de lengte,
waarmee ik op u wacht.

II

Ik overleef u met het doel
uwe gestalte tot mijn dood
in stand te houden, zielsgenoot,
in mijn gedachten en gevoel,
opdat gij ergens nog geheel
zult kunnen zijn, als nergens is
omvang in uw verlatenis,
voor uw gedeelten, die gij mist.



VERZEN

TEGENWOORDIGHEID

De steenen merken u van deze straat.
Voor het verleden is het niet te laat
heden te zijn waarin gij gaat.

Een lijn van gelijktijdigheid
doet mij u vinden overdag.
Gij doet een boodschap in de stad
en keert terug t.Z.t.
De lijn gaat door het bed bij nacht.

I.



VERZEN

VERREKIJKER

Hoe ver ligt in mijn hoofd uw beeld.
Centra van zien televiseeren
u van mij weg. Oog, dat u teelt ...
Ik zal het trachten om te keeren.

Dan trek ik u uit alle sferen
weer naar mij toe en gij vergroot
uit al dit donker divergeeren
tot de gestalte voor uw dood.



45

VERZEN

CONTINUITElT

Gij gist in mij met ongestorvenheid.
Wie gij zonder uw dood had kunnen ZIJn
wil met zijn voortzetting tesamen z1jn,
volgens de wet der continuïteit.

Aan beide zijden van de spa die splijt,
kronkelt de worm en weet zich zonder eind.
En de geamputeerde voelt nog pijn
in voet of hand die hem is afgezet.

Zoo ook beweegt zich langs dezelfde lijn
van onze zielen de saamhoorigheid,
stip en gedachtestreep ten spijt.
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POSITIE

Hel naar mij over als gij kunt.
Ik ben uw vaste punt.

Begin een lijn en ik zal weten,
uw ligging achter het vergeten.

Coördineer u tot de staat,
die elke ingang openlaat.

Verga niet verder zonder mij,
want dit gedeelte hoort er bij.



VERZEN

ACROBATE

Dan ben je bijna een bol.
Je brengt je hoofd in het hol
van je voeten en overal
ontmoet je het ronde heelal.

Lange strengen van wil
houden je lichaam stil
als een stalen veer, die staat
in zijn eigen overdaad

gebogen boven het punt
waar hij eindigt en begint;
moment van dood, in balans
met 's levens uiterste kans.



(

MORGEN

door

M. MOK

Vroeg in de morgen wekte hem het stromen
van watcr dat als brekend glas
kwam vallen door de stilte van zijn dromen.
Hij opende zijn ogen, even was
er deze overgang van dood naar leven
die niet zich zelve te herkennen waagt,
daar zij een overstelpend licht ziet beven,
waarin elk spoor van droom wordt weggevaagd.
Dan zag hij door het venster naar beneden,
de mannen stonden bij de pomp
cn wreven zich het water van de leden
en van de glanzende halfnaakte romp.
De blanke druppels in hun haren
werden doortinteld van de jonge zon;
het was alsof bij elk van hun gebaren
de morgen nieuwe kleur gewon.
En toen zij eindelijk hun schreden richtten,
zwaar en geduldig, naar het kleine huis,
bleef achter hen een klare stilte lichten,
die langzaam volliep van een dun gesuis.

De jongen repte zich, hij wierp zijn kleren
vlug van zich af, als blanke vlokken sneeuw,
en in een naaktheid die geen licht kan deren
- zij klieft de ruimte als een meeuw
snelde hij weg en liet in felle stoten
het water op zijn lichaam slaan.
De diepe rillingen die hem doorschoten
raakten de gronden van zijn wezen aan.
Dit huiveren was pijn en wilde vreugde,
het maakte hem een aards en eenzaam mens,
dien alle schoonheid dezer wereld heugde,
eer hij ging dwalen buiten elke grens.



MORGEN

Het deed hem in een eeuwigheid geloven,
die uit des harten hunkering ontbloeit;
door tijd bepaald, gaat zij den tijd te boven,
wijl er het donker scheppingsvuur in gloeit.
En toen hij aantrad in de lage kamer,
was hij nog steeds van dat trillen vervuld,
hij kon het voelen achter het gehamer
van zijn naar verten hakend ongeduld,
dat botste aan de klamme kamermuren
en aan der mannen zwijgende gelaat.
Maar zij, terloorgezonken in een pure
berusting die den tijd niet meer verstaat,
alleen een stem die, klankloos schier, blijft stromen
achter de dagen, als vluchtige wind,
door duizend generaties reeds vernomen,
schonken geen aandacht aan dit koortsig kind.
Traag aten zij hun brood, over hun handen
gleed aarzelend een vage zonnestreep,
gelijk een woord uit vreemde landen,
welks zin geen sterveling begreep.

(Fragment)



SOCIALE EN CULTUREELE ASPECTEN VAN EEN
CENTRAAL WELVAARTSPLAN

door

FRED. L. POLAK

"As yet but little thought has been given to the problems of cul-
tural and educational planning with reference to the aspects of
the social structure." KARL MANNHEIM 1)

Planning is gaan behooren tot de mode- en code-woorden van
dezen tijd. De twintigste eeuw is reeds gedoopt als de "Plan Age" 2).
Zulks brengt mee, dat vrijwel ieder meent zich hieromtrent een
oordeel te kunnen aanmatigen. Sommigen zien in planning een
panacée ("plan or perish"), anderen een doodelijk gif ("the road
to serfdom") . Volgens derden verdient zij "ni cet excès d'honneur,
ni cette indignité".
Aanvankelijk is de idee van planning vrijwel genegeerd, nu is zij
gevulgariseerd. Het is nauwelijks te zeggen wat erger is. Immers
algemeene uitspraken en slagwoorden zijn hier niet alleen, gelijk
overal, vrijwel waardeloos, maar bovendien gevaarlijk. Van het
al of niet aanwezig inzicht in de ingewikkelde en deels nog onop-
geloste problemen van planning is het toekomstig wel en wee der
volkeren mee afhankelijk.
Te veelzijdig is dit onderwerp om het in één greep te kunnen om-
vatten, in één oogenblik te overzien. Getuige de zwellende stroom
van literatuur, is de belangstelling van economische zijde sedert
kort, maar krachtig, gewekt. Geringe of slechts eenzijdige aandacht
is tot dusver besteed aan de sociale en cultureele aspecten van
welvaartsplanning .

I. Probleemstelling.

Een behandeling der sociale en cultureele aspecten van een cen-
traal welvaartsplan kan betrekking hebben op twee probleem-
reeksen.
In de eerste plaats kan men stellen, dat de idee van en de behoefte
tot welvaartsplanning zelve kunnen worden aangemerkt als ty-
pisch cultuurverschijnsel. Daaraan kan worden toegevoegd, dat
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de wijze en mate van welvaartsplanning zoowel afhankelijk zijn
van tijdruimtelijke, socio-cultureele voorwaarden, alsook omge-
keerd zelve hoogst belangrijke consequenties op sociaal en cul-
tureel gebied kunnen hebben. Een studie der socio-cultureele as-
pecten van welvaartsplanning heeft dus in dezen algemeenen zin
de wisselwerking te belichten tusschen planning en cultuur, in
een omkeerbaar verband van oorzaak en gevolg.
In de tweede plaats kan de welvaartsplanning nader worden ont-
leed en meer in het bijzonder worden nagegaan, of en in hoever
een afzonderlijke planning op sociaal en cultureel gebied wensche-
lijk en mogelijk moet worden geacht, ter coördinatie met de finan-
eieele en economische planning in één totaal-welvaartsplan. Dan
gaat het, behalve om de interactie van planning en cultuur, om
de actieve planning van cultuur, resp. socio-cultureele welvaart,
zelf, dus om een verhouding van doeleinden en middelen.
Tusschen de twee problemenreeksen bestaat, naar blijken zal, op
verscheidene punten nauwe samenhang. Het is de bedoeling
achtereenvolgens beide te behandelen 3) . Vóór alles moet echter
vaststaan wat in het hier volgende onder planning, resp. wel-
vaartsplanning, wordt begrepen.

2. Wat is "planning"? Wat is welvaartsplanning?

Het aantal definities van planning is legio, de daaraan verbonden
implicaties dientengevolge zeer uiteenloopend. De termen plan-
ning, ordening, geleide economie, interventionisme e.d. worden,
zelfs bij wetenschappelijke bespreking, veelal nog dooreen gebruikt.
Sommigen vereenzelvigen planning met socialisme in het algemeen
of met staatssocialisme in het bijzonder, resp. met socialisatie,
anderen met bureaucratie of zelfs met dictatuur, waarbij tegen-
stellingen worden gemaakt met de private ondernemers- en ver-
keershuishouding, het particuliere initiatief, het kapitalistisch winst-
motief en het individueel bezit van productiemiddelen 4).
Deze gegeneraliseerde indentificaties, zoo goed als de daaraan ver-
bonden antithesen, zijn meerendeels onjuist en misleidend. Zij be-
treffen een historische verschijningsvorm, resp. eventueele toe-
komstvorm, van planning, maar niet de essentie daarvan.
Planning is een techniek van modern, aan de Angelsaksen ont-
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leend 5), rationeel beheer, van dezelfde orde als efficiency, research,
accountancy, engineering e.d.
Op zichzelf is deze techniek neutraal. Planning immers is een mid-
del, dat op verschillende gebieden en op elk gebied voor verschil-
lende doeleinden kan worden aangewend. Op verschillende ge-
bieden: door militairen, medici, architecten, ondernemers, reclame-
experts en financiers. Opzet en uitvoering kunnen echter zeer uii-
eenloopen. Speciaal op het gebied der welvaartsplanning, welke
hier aan de orde is.
Welvaartsplanning kan in beginsel evenzeer worden gericht op
of verricht met meer als minder centrale leiding en ordening van
het economisch leven 6). Principieel denkbaar zijn: planloos-
kapitalisme en plan-kapitalisme 7), plan-collectivisme en planloos-
collectivisme. Planning kan zijn totalitair, corporatief, democra-
tisch, neo-liberaal, christelijk, socialistisch. Socialistische welvaarts-
planning alleen heeft weer evenveel facetten als het begrip socialis-
me zelf. Een en ander is afhankelijk van de achterliggende plan-
ideologie, van de sociaal-politieke doelstellingen en van het sociaal-
economisch stelsel, waarbinnen de planning zich voltrekt.
In de hierna volgende studie wordt het wezen van alle planning
aIdus gezien:
Planning is de systematische opstelling, op grond van wetenschappelijk
bewerkte gegevens, van een constructief en gecoördineerd program van ac-
tie (plan) voor het door een competente instantie te voeren toekomstig beleid,
volgens vooraf bepaalde doeleinden, op een omlijnd gebied.
Uit deze definitie kunnen de volgende constitutieve elementen van
planning worden getrokken:
de wetenschappelijk-stelselmatige voorbereiding
het toekomstig beleid
het plan-subject
de constructieve coördinatie
de voorafgaande doelstellingen
het plan-object.
Welvaartsplanning heeft dezelfde samenstellende bestanddeelen. De
elementen van de wetenschap en het toekomstbeeld, van de plan-
ners en de coördinatie der plannen, van de doelstellingen en het
werkterrein der planning worden daarbij meer in het bijzonder
op het welvaartsstreven afgesteld. Een nadere ontleding daarvan
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vraagt uiteraard een economische behandeling. Niet alleen evenwel
in den engeren zin, welke men aan de term economisch pleegt
te geven. In het hiernavolgende zal t.a.v. elk der bovengenoemde
onderdeelen meer speciaal het sociale en cultureele aspect der
welvaartsplanning in ruimeren zin worden belicht. (vgl. 3 tfm 8)

3. Wetenschappelijke basis en techniek.

Planmatig vooruitdenken en ontwerpen zijn bijna zoo oud als de
wereld 8). Zij gaven mee den stoot tot het ontstaan en de ontwik-
keling van het economisch leven en verkeer, van wetenschap en
techniek. Wat wij thans onder "planning" verstaan, is dus niet iets
in wezen geheel nieuws, maar een moderne versie van rationeel
denken, technisch geperfectionneerd, met sterk uitgebreide actie-
radius en meerendeels uitgevoerd ten behoeve van een kleiner of
grooter collectiviteit. Zoodanige planning is zelf weer mede af-
hankelijk van door haar eigen geestesproducten vervaardigde
efficiente werktuigen, evenals gecompliceerde machines noodig zijn
om de onderdeelen van moderne machines te vervaardigen.
Het "expérience vaut mieux que science" is hier zeker niet geldig.
Wetenschap is hier evenzeer onmisbaar als ervaring. Geen planning
kan slagen, die niet is gebaseerd op ad<equate en recente grond-
gegevens, verkregen en bewerkt met behulp van het meest ver-
fijnde wetenschappelijk instrumentarium, dat zelf al weer ten deele
vrucht is van planning.
Voor wetenschappelijke welvaartsplanning is in de eerste plaats
beschikbaar het instrumentarium van de statistiek, de economi-
sche theorie en de econometrie. De laatste is a.h.w. middelaar
tusschen de beide eersten.
Wat de statistiek betreft, kwantiteit en kwaliteit van haar gegevens
zijn de laatste decennia sterk in omvang toegenomen. Van haar
ontwikkeling mag men in de toekomst nog veel verwachten. Be-
trouwbare cijfers zijn voor elken vorm van planning onontbeerlijk.
Cijfers alleen zullen echter nimmer voldoende grond leveren voor
het voeren van verantwoorde sociaal-economische politiek. Nu
eens stellen zij tot weinig meer in staat dan een "wild guess",
dan weer geven zij slechts kwantitatieve expressie aan "wishful
thinking". Bovendien draagt alle statistische arbeid door het enkele
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tijdselement, d.w.z. de periode tusschen de verzameling en het
gebruik der cijfers, in zekeren zin het karakter van een Sisyphus-
arbeid, een arbeid, die, zoodra voltooid, alweer is "out of date".
In hoever bieden de sociale en politieke wetenschappen een hechte
basis? De sociologie en sociographie, de sociale psychologie
en pcedagogie, de wetenschap der politiek zijn eerst in op-
komst. In de toekomst zullen zij aan de planning waardevollen
steun kunnen en moeten bieden. Momenteel blijft de welvaarts-
planning vnl. aangewezen op de economie.
De oudere economische theorie "bewees", dat voor de volkswel-
vaart staats onthouding het meest doelmatig was. Een positieve
economische politiek was daarmede veroordeeld als onder alle
omstandigheden overbodig en schadelijk. De nieuwere theorie
heeft dit standpunt over het algemeen verlaten. Zij is, behoudens
uitzonderingen, niet meer bij voorbaat gekant tegen elke andere
dan liberale economische politiek. In haar abstracten, puren vorm
bepaalt zij zich tot logische analyse en houdt zich gemeenlijk af-
zijdig van alle welvaartspolitiek 9). Een brug tusschen wetenschap
en staatsmanskunst is niet geslagen 10).
Met de welvaartsplanning als zoodanig heeft de economische
theorie zich aanvankelijk weinig of slechts in negatieven zin bemoeid.
Plannen werden, volgens de theorie, gemaakt in elke individueele
huishouding en zonder onderling overleg (de "hidden hand" van
Adam Smith!) zou uit het totaal van die millioenenplannen niet-
temin de volkshuishouding als geheel op de meest efficiente wijze
worden geregeld. Daaraan werd toegevoegd, dat in één collectief
beheerde volkshuishouding (welke met de idee van planning werd
geïdentificeerd) een zoodanige rationeele economische calculatie
(als ieder voor zich in de vrije markthuishouding op grond van
prijsvergelijkingen pleegt te voeren) niet mogelijk zou zijn 11).
Ook dit schijnt thans wel een overwonnen standpunt 12). In posi-
tieven zin, d.w.z. als theoretische planhuishoudkunde, verkeert de
opbouw der laatste decennia nog in een beginstadium 13). De toe-
gepaste theorie, betreffende materie en methode der welvaarts-
planning, ontbreekt vrijwel geheel14). Op enkele punten zullen
oorzaken en gevolgen van. deze lacu'nes hierna nog iets scherper
in het licht gesteld kunnen worden.
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4. Planmatige beheersching der toekomstige ontwikkeling.

Karl Mannheim heeft beproefd in zijn hiervoor geciteerd werk
aan te toonen, dat en hoe met de sociale ontwikkeling ook het
sociale denken zich wijzigt. In dit laatste onderscheidt hij 3 phasen:
Toevallig vinden, uitvinden en plannen. Het tweede stadium
wordt gekenmerkt door het telkens "uitvinden" van een bepaalde
oplossing voor een bepaald geval, terwijl deze oplossing niet ten
einde toe en als onderdeel van een grooter geheel wordt door-
gedacht. Het samenhangend sociaal-economisch gebeuren is even-
wel heden ten dage met geimproviseerde en incidenteele regelin-
gen meer geschaad dan gebaat. De sociale ontwikkeling is reeds
een stadium verder en vraagt om weldoordachte systematische
toekomstplannen.
Men behoeft het nog niet in elk opzicht met bovenstaande uiteen-
zetting en indeeling van Mannheim eens te zijn, om accoord te
gaan met diens betoog, dat het sociale denken bij de sociale ont-
wikkeling ten achter is gebleven15). De toekomstige ontwikkeling
systematisch beheerschen, beteekent, op sociaal gebied, dat men
deze ook, min of meer vergaand, van aard, tempo en richting
kan doen veranderen. Ten aanzien van die mogelijke veranderingen
botsen de maatschappij- en levensbeschouwingen. Sommigen wen-
schen in het geheel geen veranderingen, tenzij om de klok terug
te zetten, dan wel slechts door spontane groei van onpersoonlijke
krachten16), - anderen verschillen van meening over de gewenschte
wijze en mate van verandering.
Wetenschappelijk gezien vereischt een beheersching der toekom-
stige ontwikkeling de voorafgaande vervulling van twee voor-
waarden, ni. Ie kennis van het "vrije" toekomstige verloop en
2e kennis van de gevolgen van ingrijpen in dit verloop. Mede onder
invloed van een eertijds machtige wercld- en maatschappij-
beschouwing nam de economische wetenschap te dien aanzien
geruimen tijd het volgende standpunt in. Verondersteld werd, dat
Ie het economisch gebeuren zich in wezen ontwikkelde volgens
het wettenstclsel der theorie en 2e op den duur, alsook in groote
lijn, geen afwijking van dit wettenstelsel door ingrijpende maat-
regelen mogelijk was. Het eerste punt betreft het vraagstuk der
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causale determinatie en prognose, het tweede dat der verhouding
van theorie en politiek.
Het heeft lang geduurd aleer men zich realiseerde (en nàg is dit
geen gemeengoed), dat predicties op grond der strenge wetten van
een statisch-abstract denkschema, volgens het patroon indien a,
dàn b, niet vormden prognoses in den eigenlijken zin, maar logi-
sche subsumpties en implicaties. Of in de realiteit werkelijk a voor-
kwam, en zoo ja, of daarop werkelijk b zou volgen, dat kon zoo-
danige theorie door middel van haar analytisch-tautologische oor-
deelen niet zeggen. Zoo ontstonden b.v., naast en tegen de alge-
meene wetstheorie, speciale conjunctuurtheorieën, welke zich bezig
hielden met de verklaring en voorspelling van de conjunctuur-
cyclusY) In het algemeen is deze economische dynamica met de
heerschende theorie niet tot een geslaagd geheel vereenigd.
Men had - op zichzelf consequent - aangenomen, dat mensche-
lijke macht in het economisch leven slechts met luttele vrijheids-
graden werkzaam kon zijn binnen het streng begrensde kader der
eco~omische wetten van de theorie. Zoodra men zich gedwongen
zag tot de erkenning, dat de bedoelde economische wetten slechts
op deze strenge wijze gelden in het rijk van den geest, begon ook
het inzicht te rijpen, dat de economische regels, die in de werkelijk-
heid van invloed zijn, zich omgekeerd op belangrijke punten rich-
ten naar het institutioneele kader (de sociaal-economische orde),
gevormd en hervormbaar overeenkomStlg de machtswil der men-
schelijke samenleving. Het onderzoek naar de wederzijdsche,
wisselende grenzen van dic, in de werkelijkheid waarneembare,
economische krachten en van de menschelijke, gezamenlijke machts-
uitoefening verkeert alweer momenteel nog in een aanvangssta-
dium.
De achterstand van het sociaal-economisch denken maakt ver-
klaarbaar, dat in de theoretische discussie, hier te lande ontstaan
naar aanleiding van het wetsontwerp tot de instelling van een
Centraal Planbureau, wel nog van velerlei misverstand gebleken
is. Zoo is van verschillende zijden er op aangedrongen, dat de plan-
ning zich zou bepalen tot prognose. Dit is zeer bepaaldelijk geen
planning. Ontbreekt het constructief program van actie voor het
toekomstig beleid, dan onstaat een HamIet zonder HamIet, een
planning zonder plan. Dit was kenmerkend voor vele vóór den oor-
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log incidenteel getroffen maatregelen. Het is, in de terminologie
van Mannheim, niet meer dan de overgang naar de derde phase
van sociaal denken, geen binnentreden in het beloofde land. Plan-
ning is niet slechts diagnose en prognose, maar ook op grond
daarvan, directie en constructie (c.q. reconstructie).

5. Het plan-subject.

Het plan-subject kan zijn: het gezinshoofd, de ondernemer, de
bedrijfstak, een orgaan, de overheid. Er zijn individueele gezins-
en bedrijfsplannen, locale, regionale, nationale en internationale
plannen, centrale totaal-plannen en gedecentraliseerde deel-plan-
nen. De strijd om de planning betreft echter vrijwel uitsluitend de
planning door en voor een publieke of semi-publieke collectivi-
teit. Geleidelijk zijn verschillende onderwerpen van planning ge-
heel of ten deele bij de overheid geconcentreerd: tegenwoordig
vrijwel als vanzelfsprekend aanvaard, vroeger in het geheel niet.
Zoo b.v. de militaire planning, de waterstaatkundige en stede-
bouwkundige18) planning. Verschil van meening - op en neer
golvend - bestaat omtrent de overheidsplanning van het onderwijs
en het verkeer. De grootste - en veelal toenemende - oneenig-
heid heerscht op het stuk der economische planning van staats-
wege, zich uitstrekkend buiten het eigenlijke terrein der over-
heidshuishouding (openbare financien) .
Door alle tijden heen vinden deze tegenstellingen uitdrukking in
het sociale denken19). Ook de economische wetenschap heeft steeds
beproefd voor tegengestelde standpunten de bijbehoorende ratio-
nalisatie (achteraf of vooraf) te leveren. Onder verschillende namen:
mercantilisme - laisser faire, katheder-socialisme - manchester-
liberalisme, socialisatie - particulier initiatief, planhuishouding-
vrije verkeershuishouding e.d. komt de antithese tusschen bewust
ingrijpen en spontane ontwikkeling naar voren.
Geleidelijk echter is deze antithese verouderd, doordat binnen de
economische theorie - eertijds uitsluitend liberale theorie - a.h.w.
een geleidelijk toenemende opschuiving naar links, tot en met de
communistische, geheel centraal geleide huishouding als weten-
schappelijk relevant, heeft plaats gevonden. Het is hier niet de
plaats om deze ontwikkelingsgang zelfs maar summier te schetsen.
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De vermelding dient slechts om verklaarbaar te maken, dat ten
gevolge daarvan tenslotte de basis kwam te ontbreken voor een
bestrijding der welvaartsplanning van overheidswege, als zijnde bij
voorbaat onwenschelijk en onmogelijk uit economisch-theoretisch
oogpunt. Derhalve zien wij dan ook de anti-planners geleidelijk
overstag gaan, met verplaatsing van het accent naar politiek, ethisch
en cultureel gebied. Al blijft, onder den drempel van het bewust-
zijn verdrongen, het oude vrijheidsideaal als economisch criterium
van doelmatigheid onveranderd den gedachtengang beheerschen.
De meest op den voorgrond tredende figuren zijn hier: Robbins)20,
von Hayek)21, von Mises22),en Röpke23). Planning, zoo betoogen
zij, moet nolens volens uiteindelijk terecht komen bij staatssocialis-
me, nationaal-socialisme, bureaucratie, autarchie, tyrannie, dic-
tatuur. Haar maatregelen, die uiteraard zijn dwangmaatregelen,
vernietigen de vrijheid en democratie, kortom de Westersche cul-
tuur. De meest interessante en invloedrijke tegenstemmen zijn die
van Mannheim24), Schumpeter25) (zij het lang niet in ieder op-
zicht) en Barbara Wootton26).
Deze uiterst belangrijke discussie zou minstens een afzonderlijk
artikel waard zijn. Thans met betrekking tot de overheid als plan-
subject slechts een drietal opmerkingen.
In de eerste plaats berust het gansche betoog contra planning tel-
kenmale op de vooronderstelde noodzaak eener absolute keuze van
het eene, met uitsluiting van het andere, dus van alles of niets.
Simplistische, monistisch-antihetische voorstellingen zijn hier, als
elders, uit den booze. Het gaat niet, behoeft althans niet te gaan,
om totale binding of totale vrijheid. Het gaat om de, in gegeven
omstandigheden, relatief juiste verhouding van binding en vrijheid.
Er bestaat ook minder juiste en verkeerde planning. Planning is
een middel, dat niet slechts in één richting voor één uniform
doelsysteem kan worden aangewend. De vlotte uitspraak van Rob-
bins "scratch a would-be-planner and you will find a would-be-
dictator" is niet meer dan een conservatief-liberale verkiezingsleus.
Het plan-subject kan zich immers welbewust ten doel stellen te
plannen voor functioneele decentralisatie, voor individueele vrij-
heid27).
Indien een volk vóór alles en zooveel mogelijk vrij wil zijn, moet
het da<;trvoorden prijs betalen en zoo noodig iets anders offeren of
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op den koop toenemen, ev. minder gelijkheid en minder recht-
vaardigheid. Planning kan en moet - ten deele door trial and
error - beproeven dit "minder" tot een minimum te beperken.
Men kan geen perfecte orde plannen, waarbij elk doeleinde ma-
ximaal verwezenlijkt wordt. Zelfs voor één doeleinde is dit al niet
mogelijk: summa ius summa iniuria, de eens vrijheid kan de
anders onvrijheid beteekenen28). Planning is geen utopie, maar
realiteit, geen magie, maar gebrekkig menschenwerk.
In de tweede plaats, en meer speciaal wat de overheidstaak be-
treft, is een spectrum van kleuren, een gamma van klanken, een
scala van treden denkbaar. Van het streng centraal geleide econo-
misch stelsel der U.S.S.R., waar staatshuishouding en volkshuis-
houding elkander vrijwel dekken, tot een afloopende reeks meng-
vormen, waar de "vrije sector" primeert. De kans op bureaucratie
stijgt natuurlijk naar gelang met de planning een meer cen-
trale ordening is verbonden en minder met het subsidiariteits-
beginsel rekening wordt gehouden. In verschillende soorten meng-
systemen van welvaartsplanning geeft de overheid in een centraal
plan slechts algemeene lijnen aan, terwijl de vrije organisaties
van het bedrijfsleven zelf de meer gedetailleerde plannen zullen
kunnen opstellen. Bij het groote publiek is evenwel een begrijpelijke
gedachten-associatie ontstaan tusschen de opzet van het Russische
s-jarenplan en de techniek van planning als zoodanig. Men zal
nu moeten leeren vorm en inhoud wederom van elkander los te
maken. Het is een meer dan gradueel verschil of de doelstellingen
van planning door een op de vrije volkswil gebaseerd regeerbeleid
worden aangegeven, dan wel deze doelstellingen van bovenaf aan
het volk worden doorgegeven, ja, feitelijk ook de "volkswil" zelf
planmatig van een centraal punt uit wordt vastgesteld.
De geleerde anti-planners maken zich veelal schuldig aan een val-
sche identificatie van overheidsinterventie en planning van over-
heidswege. Er is planlooze en planmatige overheidsinterventie. De
eerste is door den nood der omstandigheden sterk uitgedijd, met
alle nadeelige gevolgen van dien. Planning is niet synoniem met
uitbreiding van overheidsinterventie29), het kan deze in totaal
ook verminderen, althans verhinderen, dat zij is: tegenstrijdig,
inefficient en schadelijk.
Men mag wel zeggen, dat de overheid heden ten dage30) in elke
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volkshuishouding, ook de zuiver-kapitalistische, een min of meer
.omvangrijke taak te vervullen heeft. De feitelijke ontwikkeling
van de laatste halve eeuw toont een toenemende omzetting van
de "nachtwaker-controle-Staat" in de "sociale-service-Staat". Meer
en meer rijpt het inzicht, dat deze "social control" , zooals men die
overheidsfunctie in de U.S.A. noemt31), met behulp van systema-
tische planning het meest efficient volvoerd kan en dus ook -
als men goede boven slechte interventie prefereert - moet worden.
Of zulks op democratische wijze geschiedt, hangt er van a.f, hoe,
zooals Mannheim het uitdrukt, "de contróle op deze contróle"
functionneert32) •

De contrólemiddelen van critiek en oppositie zijn nuttig, inzoover
zij de aandacht der planners vestigen op stellig niet geheel denk-
beeldige bezwaren en gevaren33), op de vereischte voortdurende
inspanning om deze te overwinnen en tenslotte op de noodzaak om
niet alleen de planning, maar ook de planners zelve op de juiste
wijze te "plannen". Dit komt in laatste instantie neer op vragen
van voorlichting, onderwijs en opvoeding, op socio-cultureele plan-
ning dus. Zulks is, gelijk Barbara Wootton opmerkt, niet een vi-
cieuse maar een virtueuse cirkelgang.
Ten derde en tenslotte. In het licht der practijk zal moeten blij-
ken aan welken kant het gelijk is. Wanneer planning plaats vindt,
met en door zelfbeschikking en zelfwerkzaamheid, kan men haar,
dunkt ons, bezwaarlijk voor fascisme verslijten. Het wordt dan een
. kwestie van woorden. Niet enkel een begrip als planning heeft
een variabel-dynamisch aspect, maar ook begrippen als vrijheid,
democratie en cultuur (resp. hun tegenhangers) zijn aan historisch-
relatieve interpretatie onderhevig.
In het stadium van planning worden nieuwe vormen van vrijheid
geformuleerd, zooals b.V. vrijheid van vrees, van gebrek, van
onwetendheid, van chaos en crisis e.d. Deze kunnen worden ver-
kregen door sociale coöperatie, met prijsgeving, ten behoeve van
de gemeenschap, van een betrekkelijk klein deel der oude indivi-
dueele vrijheid tot actie. De impliciete redeneering is nu, dat de
som van ieders vrijheid toch toeneemt als het aandeel in het sociale
plus grooter is dan het individueele minus en dat derhalve planning
juist "the road to.-freedom" openstelt.

Die redeneering bevat een kern van waarheid voor wat betreft
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de splitsing en vernieuwing van het begrip vrijheid en is toch niet
geheel zonder bedenking. Termen als vrijheid en democratie zijn
geen kwantitatieve maar overwegend kwalitatieve begrippen,
waarvan: inhoud en waardeering mee door de sociale evolutie
worden bepaald en dus niet meetbaar zijn volgens vaste, exacte
criteria.
Bovendien werkt de nieuwe negatieve formuleering "vrijheid van"
in plaats van de positieve "vrijheid tot" ietwat misleidend. Vrijheid
van gebrek e.d. behooren meer tot de voorwaarden van ware
vrijheid dan tot de essentialia van vrijheid zelf. Als voor de ver-
vulling van deze voorwaarden andere vrijheden ernstig zouden
moeten worden aangetast, resp. andere voorwaarden sine qua non
nu op haar beurt onvervuld of onvervulbaar moesten blijven, dan,
maar ook alleen dan, ware zoodanige planning te duur betaald.
Dit slechts als casus positie. Maar stellig liggen hier problemen en
lang niet eenvoudige. Zij zijn onoplosbaar met dogmatische voor-
stellingen van één begrip vrijheid en één begrip planning (resp.
plan-subject). Oplosbaar alleen bij onderscheid van verschillende
soorten en graden van vrijheid en onvrijheid (of beter: vrijheden en
onvrijheden) eenerzijds en een verschillende wijze en mate van
planning anderzijds.
Een logische tegenstelling tusschen planning en democratie bestaat
zeer zeker niet34), dit is een qucestiofacti. Aan de actueele ontwik-
keling is het, te bewijzen, dat deze contradictie, behalve academisch
bezien, ook inderdaad niet noodwendig is, ja dat zelfs omgekeerd
moderne democratie zich o.m. in planning kan en wellicht ter
zelfhandhaving moet verwezenlijken. Voor ons land en onze over-
heid is hier mogelijk een historische taak weggelegd.

(Wordt vervolgd)
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') Man and Society, in an age of reconstruction. Studies in modern social structure,
cd. 1946, p. '52 noot I. Bevat een omvangrijke en systematische, tot vóór den oorlog
bijgewerkte bibliographie omtrent planning en aanverwante socio-cultureele onder-
werpen.
2) Vgl. L. L. Lorwin, Time for Planning, A soeial-economic theory and program for
the twentieth century, '945. De auteur was oprichter-voorzitter van de Amerikaansche
National Economie and Social Planning Association (sedert '939: National Planning
Association), welke het tijdschrift Plan Age uitgeeft.
K. Mannheim, Diagnosis of ollr time, '9453, p. 100 e.v. geeft een verhandeling over
"Christianity in the Age of Planning".
3) Slechts de belangrijkste problemen kunnen in dit kader worden aangestipt. Voor het
overige wordt onderdeelsgewijs verwezen naar een selectie der meest recente literatuur.
Ontstellend is het gebrek aan kennis daarvan bij vooraanstaande schrijvers onder de
anti-planners.
0) Vgl. b.v. Ludwig von Mises en R. S. Tucker in Economie Planning, redevoeringen,
gehouden voor de American Academy of Political and Soeial Science, Philadelphia,
'945.
S) Vandaar de moeilijkheid een goed Nederlandsch requivalent te vinden of ingang te
doen vinden.
0) Over het verschil tussen planning en ordening vgl. Dr. P. Kuin, Ordening als
maatschappelijk verschijnsel, 1938 en mijn artikel Nationaal Welvaartsplan en Centraal
Planbureau in Weekblad voor Gemeentebelangen dd. 21 Juni '946.
') Vgl. o.m. A. W. Rather, Planning under Capitalism, '935.
8) De wereld zelf werd gezien als doelbewuste schepping volgens een Goddelijk Plan.
Deze religieus-philosophische voorstelling behoeft hier niet op haar anthropomorph
gehalte te worden getoetst. Voldoende zij te poneeren, dat de mensch van nature is-
zooals men tegenwoordig met een variatie op de oudere typeering van "zooion politi-
kon" zegt - een "planning animai".
0) Een moderne strooming, geinaugureerd door Keynes, biedt suggesties voor een
full-employment-politiek. Een andere moderne richting geeft wellicht aanwijzingen
voor een monopolie-politiek. Op beide punten bestaat overigens, juist wat de prac-
tische consequenties betreft, veel verschil van meening.
'0) Vgl. E. R. Walker, Fram economie theory to policy, '943'
") Vgl. b.v. F. A. von Hayek (ed.) Collectivist Economie Phnning, '935.
12) Vgl. o.m. R. L. Hall, The economie system in a socialist state, '937, H. D. Dickin-
son, Economics ofsoeialism, '939; F. M. Taylor en O. Lange, On the economie theory
of socialism, ed. B. E. Lippincott, '938.
13) Voor een uitgebreide bibliographie en critische bespreking zie C. D. Baldwin,
Economie planning, its aims and implicalions, '942. Als een der beste (ook voor eco-
nomisch geschoolden moeilijk toegankelijke werken) geldt: A. P. Lerner, The econo-
mies of control, Principles of welfare economics, '946'. Vgl. voorts Carl Landauer,
Theory of national economie planning, '944, en Ed. van Cleeff, Theoretische plan-
huishoudkunde, De Economist, '945. Met een enkele uitzondering (zie b.v. A. L.
Meyers, Modern economics, 1946) heeft de welvaartsplanning nog niet haar intree
gedaan in de economische leerboeken.
14) Vgl. Prof. J. Tinbergen, De les van dertig jaar, '944.
IS) Het sociale denken omvat natuurlijk te allen tijde een veelheid van opvattingen,
orthodoxe en heterodoxe. Hier is bedoeld het traditioneele doorsnee-denken, afgezien
van de op zichzelf staande nieuwlichters en vrijdenkers. Ook omvat het sociale denken
verschillende ongelijksoortige componenten. Zoo is de achterstand bij enkele onder-
deelen van wetenschap b.v. aanmerkelijk grooter dan bij het ethisch-philosophisch
denken, in het religieuze en politieke denken uiteraard grooter bij de conservatieven
dan bij de progressieven enz.
16) Aldus b.v. von Hayek, The raad to serfdom, '944, p. '52. In een zeer scherpe critiek
zegt E. F. M. Durbin (Prof. Hayek on economie planning, The economie journal,
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1945, p. 365/6): "Prof. Hayek, although he does not realise it, is really opposed to using
reason and science in social affairs at all ... Men are condemned by Prof. Hayek to
remain for ever, in their economie affairs, in a p~e-rational and pre-scientific age".
17) Vgl. Prof. J. Tinbergen, Economische bewegingsleer, 1943.
18) Een illustratieve combinatie met de idee van zelfwerkzaamheid vormt hier de op-
komende wijkgedachtc bij de Z.g. neighbourhood-planning.
16) VgI. voor de belangrijke plaats van de discussie over de staatstaak in de geschiedenis
van het sociale denken: Barnes & Beeker, Social thought fro:n lore to science, 1938,
Deel 1.
20) Economie planning and international order, 1937.
21) The road to serfdom, 1944.
22) Bureaucracy, 1945.
23) Die Gesellschaftskrisis der Gegenwart, 1942.
") Man and Society, Deel IV (Planning for freedom) en Deel V (Freedom on tbe
level of planning). Voorts in Diagnosis of our time het gelijknamige opstel. .
25) Capitalism, Socialism and Democracy, N.Y. 1942. (Ldn. 1943).
26) Plan or no plan, 1934; Freedom under planning, 1945.
") Vgl. nog speciaal: H. J. Laski, Will planning restriet freedom?, 1945. F. Zweig,
The planning of free societies, 1942. Hans Speier, Freedom and social planning, Amer.
journalof sociology, 1937 en W. Lippmann, the metbod of freedom, 1934; Ned. vert.
Vrijheid ondanks ordening, 1946.
28) Te zeer wordt dit laatste door de anti-planners veelal vergeten met betrekking tot
de economische vrijheid, met name van de ondernemers!
26) Inderdaad zou planning indirect toch kunnen leiden tot meer overheidsinterventie,
ni. zoodra blijkt, dat planmatig overheidsingrijpen tot bevredigende resultaten voert.
Maar dan weerlegt het zelve de critiek.
30) Trouwens een volkomen laisser-faire heeft zelfs in de 19de eeuw niet bestaan!
31) Vgl. J. M. Clark, Social contral of business, 19392•
32) Daarmede is het probleem gesteld, verre van opgelost. Er is b.v. de antinomie tus-
schen de continuiteit vereischt voor planning op langen termijn, en de instabiliteit,
als gevolg van democratische wijzigingen in de politiek (wijzigingen in de samenstelling,
resp. beslissingen van parlement en gouvernement). Dit betreft echter meer nog de
controle-techniek dan de eigenlijke planning-techniek.
33) Vgl. de kostelijke planning-satire van Aldous Huxley, Brave New World, 1932.
34) Vgl. nog B. W. Allen, Is planning compatible with democracy? Amer. Journalof
Sociology, 1937. A. N. HoIcombe, Government in a planned democracy, 1935. G.
Crowther, Economics for democrats, 1946.
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door

J. IN 'T VELD

Zelden beleefde ik groter teleurstelling in mijn leven dan toen, na
de aanvankelijk gunstige berichten, kwam vast te staan, dat wij
Beckman uit zijn Duitse gevangenschap niet meer zouden terug-
zien. Nu pas, in deze chaotische, na-oorlogse tijd, zouden zijn
grote gaven ten volle tot hun recht gekomen zijn. Want hij had een
scherp oog voor wat de tijd eiste, een warm gevoel voor vrijheid
en recht, een intuïtief vermogen om vorm te geven aan wat in de
massa's leefde, een krachtige wil, gericht op het bereiken van wat
hij als noodzakelijk zag; een vechter, maar met een innemend ka-
rakter, dat niet afstootte, doch aantrok, zodat een bindende in-
vloed van hem uitging.
In haar in I924 verschenen "Bijdrage tot de psychologie van den
staatsman" kwam wijlen mevr. Bok-Van Bork, na een onderzoek
van zeven grote staatslieden (Van Oldenbarnevelt, Jefferson,
Hamilton, Lincoln, Guizot, Thiers en Gladstone) tot de volgende
voorlopige conclusies.
In allen leeft een grote liefde voor hun vaderland. Deze vaderlands-
liefde is de prikkel tot het zich gaan bewegen op staatkundig gebied.
Allen zijn ambitieus in de zin van ijveraars. Hun reacties zijn hevig,
hun verontwaardiging sterker dan die van andere burgers. Zij zijn
vurige partijgangers, strijders, die met hart en ziel hun zaak voor-
staan. In dit opzicht zijn zij emotioneler dan de andere mensen;
de begeerte hun richting ingang te doen vinden is sterk ontwikkeld;
uit deze psychische geaardheid is te verklaren, dat zij zulk een in-
vloed op hun medeburgers hebben. Behalve aan de gave van de
natuur, is daaraan hun welsprekendheid voor een groot deel toe
te schrijven. Zij zijn werkzame, energieke mensen, altijd bezig.
Daar steeds dezelfde motieven hen in hoofdzaak leiden, behoren
zij tot de resolute mensen, die nooit aarzelen, welke richting zij
zullen gaan. Dit brengt mede zelfvertrouwen en een zeker optimisme
in het staatkundig leven. Zij hebben een sterke wil en weten van
geen wijken, als het om hun overtuiging gaat. Het zijn mensen van
durf en initiatief, met sterk ontwikkeld rechtsgevoel, vlug van begrip,
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zelfstandig in het denken en in het bezit van een uitstekend ge-
heugen. Intellectueel begaafd, ruim van blik, zijn zij toch vóór
alles mannen van de daad.
Als men dit zo leest, lijkt het, of men een karaktertekening van
Beckman vóór zich heeft. Hij bezat deze combinatie van eigen-
schappen, die een man voorbeschikken om een grote rol te spelen
in een tijd van stormachtige ontwikkeling, als wij thans doormaken.
Te veel mist helaas het democratisch socialisme dit met kracht en
zelfvertrouwen doorzettende hervormingsstreven. Vandaar het on-
rustige gevoel, dat het accent meer ligt op het herstel dan op de
vernieuwing. Er is vernieuwing, ongetwijfeld, maar het tempo is
te traag, de drang niet vurig genoeg, de overtuiging te lauw, als
gevolg waarvan sterke weerstanden vermeden worden.
Mevr. Bok wees er zelf op, dat haar studie niet volledig was. Haar
onderzoek betrof voornamelijk de eigenlijke staats- of staatsrecht-
hervormers. Daartegenover staan de staatslieden, wier betekenis
meer op administratief terrein ligt, zij, die hun voornaamste taak
zien in het zo goed mogelijk doen functionneren van het bestaande
apparaat. Natuurlijk vindt men ook daaronder grote figuren
(denk b.v. aan iemand als Johan de Witt), maar onze tijd heeft nu
eenmaal meer behoefte aan het ijveraars-, het hervormerstype.
Het is vooral met het oog daarop, dat wij het stuwende elan van
onzen vriend Beckman thans zo node missen.
Hij had veel overeenkomst met den door hem zo vereerden Troel-
stra en het is daarom niet te verwonderen, dat zij beiden het zo
goed met elkaar konden vinden. Dezelfde staag brandende harts-
tocht voor het van jongs-af beleden ideaal, een hartstocht, die soms
in eens kon uitslaan. Dezelfde brede visie, die alle kleinheid en be-
nepenheid verachtte, die ook het schijnbaar onbetekenende uit-
hief boven politiek gehakketak, die leerde de blik voorwaarts te
richten. In beide iets van het profetische, dat den waarlijk groten
staatsman kenmerkt. In beiden ook de st~rke liefde voor het vader-
land, die zij zagen als een noodzakelijke voorwaarde voor waar-
achtige internationale zin.
Er was - hoe kan het anders? - ook verschil. Bij Beckman leefde
sterker het begrip voor het constructieve element in de strijd voor
het socialisme. Een kwestie van generatie! Maar nooit zou Beckman
vervallen in een overschatting van de betekenis van het werk-van-
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alledag; in zijn oog had dit vooral waarde in het ruimere verband
van de ontwikkeling in de richting van het democratische socia-
lisme.
Zijn meer op constructief werk ingestelde geest vond gemakke-
lijker de weg naar zijn tegenstanders dan de strijdnatuur van
Troelstra. Meen evenwel niet, dat hij niet op zeer besliste wijze
voor zijn mening durfde uitkomen. Zelfs kon zijn stem in felle
verontwaardiging striemen, wanneer hij onrecht speurde of twijfel
geuit werd aan de oprechtheid van de door zijn partij gevoerde
politiek. En toch had hij geen vijanden, daar ieder overtuigd was
van zijn onkreukbare eerlijkheid.
Pas in later tijd heb ik Beckman van meer nabij leren kennen:
in de Eerste Kamer, in geheime bijeenkomsten onder de Duitse
bezetting. Vóórdien moest ik mij een beeld vormen uit zijn heldere,
zorgvuldig overwogen en krachtig gestyleerde hoofdartikelen in
"Het Volk", zijn proefschrift over het syndicalisme in Frankrijk,
zijn kleinere schrifturen, zijn bekende en veel geciteerde bijdrage
in het gedenkboek ter gelegenheid van Albarda's 2s-jarige parle-
mentaire werkzaamheid, een bijdrage, waaruit sterk spreekt de
wil om te komen tot constructieve arbeid ten bate van het Neder-
landse volk. Och, het kostte niet veel moeite uit het door hem
geschrevene tot den mens te komen, want met zijn open, eerlijke
karakter sprak hij zich duidelijk genoeg uit. Maar tot het diepst
van zijn wezen ben ik eerst doorgedrongen in de schaarse ogen-
blikken, dat wij samen waren, onder vreemd dak, en onder de be-
klemming van deze helse tijd elkaar onze harten open legden in
een vertrouwelijkheid, die wij maar al te zelden ervaren.
Toen heb ik Stuuf leren kennen in zijn brede belangstelling voor
alle dingen, die het leven schoonheid geven, in zijn warme mense-
lijkheid, in zijn gave belangeloosheid. En ik heb verstaan, dat
hem later in zijn gevangenschap, toen hij uitgeput was door honger
en martelingen, het meest kwelde, dat hij zo weinig meer voor
anderen kon zijn. Toch heeft zijn sterke geest in het zwakke lichaam
zich weer opgericht en zo is hij ten slotte ondergegaan aan het
verplegen en vertroosten van zijn mede-gevangenen, daarginds
in het wrede Duitsland, in het gruwelijke kamp van Dachau.



PROF. MR. V. H. RUTGERS

door

H. J. HELLEMA

Is het reeds in het algemeen een uiterst moeilijke taak om in
enkele bladzijden een beeld van iemand te geven, in wel zeer
bijzondere mate is dit het geval met een zoo veelzijdige en markante
figuur als Rutgers.
Reeds de enkele opsomming van de talloos vele functies, die hij
heeft bekleed, zou enkele pagina's vullen.
Laat mij pogen enkele van de voornaamste feiten uit dit rijke en
werkzame leven te re1eveeren.
Den 16den December 1877 werd Victor Henri Rutgers te 's Her-
togenbosch geboren, waar zijn vader, later hoogleeraar aan de
Vrije Universiteit, Hervormd predikant was. In 1895 werd hij
ingeschreven als student aan de Vrije Universiteit, waar hij zeven
j aar heeft gestudeerd. Niet minder dan drie j aren achtereen maakte
hij deel uit van den Senaat van het studentencorps. Na zijn pro-
motie vestigde hij zich als advocaat te Amsterdam, enkele jaren
later te Hilversum, waar hij in 1907 lid van den Gemeenteraad
werd en in 1908 lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland.
Van 1912 tot 1925 was hij lid van de Tweede Kamer.
In 1915 werd hij benoemd tot burgemeester van Boskoop, voor
welke functie hij moest bedanken, toen hij in 1919 lid van Ge-
deputeerde Staten van Zuid-Holland werd.
In 1925trad Rutgers alsMinister van Onderwijs op in het Ministerie
Colijn, dat echter reeds na drie maanden ten val werd gebracht,
doch gedurende een crisis van niet minder dan I 17 dagen de
zaken waarnam.
In 1928 werd hij benoemd tot hoogleeraar aan de Vrije Univer-
siteit, waar hij Romeinsch Recht en Strafrecht doceerde.
Niet alleen nationaal, doch ook internationaal trad Rutgers op
den voorgrond. In 1914 werd hij lid van het hoofdbestuur van
"Vrede door recht", in 1919 lid van het dagelijksch bestuur
van de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede, terwijl hij van
1933-1935 voorzitter dezer vereeniging was.
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Als vertegenwoordiger van Nederland had hij zitting in tal van
Volkenbondcomité's, terwijl hij benoemd was tot lid van eenige
bilaterale conciliatiecommissies en tot voorzitter van het Scheids-
gerecht tusschen Duitschland en Roemenië over de herstelbe-
talingen.
Met deze respectabele lijst is het terrein van zijn activIteIt nog
slechts ten deele aangeduid. Hij was een tijdlang redacteur van
de Hilver- en Vechtbode, verleende zijn medewerking aan de
Rotterdammer en de Standaard, schreef praeadviezen voor de
Nederlandsche vereeniging voor gemeentebelangen en de Neder-
landsche juristenvereeniging.
Tal van brochures en publicaties op de meest uiteenloopende
gebieden publiceerde hij, daarnaast was hij lid van den Raad
van Beheer der Nederlandsch-Indische aardoliemaatschappij, voor-
zitter van het Nederlandsch Klassiek verbond, van den Neder-
landschen Bond voor Strafrecht, van de Calvinistische juristen-
vereeniging, van de Commissie van beroep van den Schoolraad
en van den Bond van vereenigingen voor voorbereidend hooger
en middelbaar onderwijs. Ziehier slechts een greep uit dit volle
leven.
Onwillekeurig zal men uit deze dorre, maar niettemin veel-
zeggende opsomming den indruk krijgen, dat Rutgers steeds in
draf moet zijn geweest en voor niemand tijd kan hebben gehad.
Het tegendeel is waar. Hoe hij het klaarspeelde, begreep niemand,
maar hij had tijd voor ieder, die zijn raad vroeg, en was een
charmant gastheer voor de talloos velen, waarvoor hij zijn huis
openstelde, niet in de laatste plaats voor zijn studenten.
Op de studentensocieteit was hij van alle hoogleeraren de meest
geziene figuur. Hij kwam er dikwijls en zat vaak tot laat in den
nacht met de studenten over. de meest uiteenloopende onder-
werpen te discussieeren.
Zij bewonderden zijn buitengemeene scherpzinnigheid, zijn gees-
tigheid, zijn jeugdig hart en zijn gevoel voor stijl en traditie.
Hij beheerschte zoowel de moderne als de klassieke talen, maar
had daarnaast groote belangstelling voor de wiskunde. Thuis kon
men hem verdiept vinden in de oplossing van een kruiswoord-
raadsel, dat hij in een buitenlandsche krant vond, of in een of
ander spel, dat deze tegelijkertijd kinderlijke en wetenschappelijke



PROF. MR. V. H. RUTGERS

geest boeide. Rutgers had behoefte aan "creative leisure" en wist
daar den tijd voor te vinden. Hij had weinig behoefte aan slaap
en werkte tot laat in den nacht. Gedurende een vergadering of
redevoering kon hij oogenschijnlijk zitten slapen, maar niettemin
na afloop een vlijmscherpe critiek of analyse geven van het be-
sprokene. Hij was geen redenaar voor een groot gehoor, maar
in kleinen kring had hij, ondanks zijn eigenaardige, iets stootende
betoogtrant, de volledige aandacht van zijn gezelschap, dat hem
steeds verrijkt verliet.
Het merkwaardige is, dat Rutgers, die als weinigen van de aan-
gename dingen van het leven wist te genieten en den leeftijd had
bereikt, dat hij na zijn welbesteed leven zich op een rustigen
levensavond mocht voorbereiden, zich tijdens de bezetting ont-
popte als een onvermoeid illegaal werker, die ondanks zijn hooge
leeftijd en zwakke gezondheid nooit voor eenig gevaar terug-
deinsde en alle ongemakken van het illegale leven blijmoedig droeg.
En wat degenen, die hem goed kenden, bijzonder trof, was het
feit, dat deze scherpzinnige geest, die van nature een sterk legis-
tische en formalistische inslag had, met terzijde stelling van wat
de bezetter ons in zijn verordeningen als recht opdischte, waarlijk
het Recht wist te dienen.
Grooter tegenstelling dan tusschen dezen aristocraat en de ietwat
ruige figuren van de ondergrondsche beweging, kan men zich
moeilijk voorstellen, maar toch genoot Rutgers ook bij hen on-
voorwaardelijk gezag. Zij waardeerden in hem een van de weinige
bejaarde en ervaren politici, die ook tijdens de bezetting is blijven
leiden en die geen oogenblik aarzelde om van dag tot dag zijn
leven in de waagschaal te stellen.
Degenen, die in die jaren het voorrecht hebben gehad regelmatig
met hem in contact te komen, hebben hem bewonderd om de
rust waarmede hij, ondanks alle verschrikkingen van dien tijd,
de juiste richting wist aan te geven; ze hebben hem benijd om
zijn rotsvaste geloof, waaruit hij leefde en de kracht putte om
voort te gaan, ook na gevangenneming en hondsche behandeling.
In April 1943 werd hij voor de tweede maal gevangen genomen
en geboeid en geblinddoekt weggevoerd. Na eenige maanden werd
hij vrij gelaten met de mededeeling, dat zijn arrestatie op een
vergissing had berust. ,,'t Is weinig eervol", zei Rutgers spotlachend
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in den loop van een gesprek, dat ik met hem had na zijn bevrijding,
"ik troost me er maar mee, dat ze mij misschien ook bij vergissing
hebben vrijgelaten". Onmiddellijk nam hij dan ook weer de
leiding ter hand, o.a. als lid van het Vaderlandsch Comité.
Zonder aarzeling stelde hij zich beschikbaar om naar Engeland
over te steken, toen men dit wenschelijk vond, ondanks zijn
67 jaren, ondanks de risico's verbonden aan een dergelijken tocht
in een open boot in het vroege voorjaar, ondanks de gevaren van
verraad of ontdekking.
Rutgers had gedurende twee oorlogsjaren de Vrije Universiteit
geleid als rector magnificus, hoewel de Duitschers zijn aftreden
als zoodanig hadden geëischt. Hij had een zeer belangrijke rol
gespeeld in het onderwijsverzet, zoowel bij het lager, middelbaar
als hooger onderwijs.
Hij was de vertrouwde raadsman voor de studenten, toen de groote
strijd over de loyaliteitsverklaring ontbrandde. Hij was een van
de zeer actieve ondergrondsche werkers in de antirevolutionaire
partij. Rutgers was dus de aangewezen man om de regeering in
Londen in te lichten en van advies te dienen.
Toch zagen wij hem noode vertrekken, omdat hij ook hier zoo
slecht gemist kon worden en zijn leven haast te kostbaar was
om het aan dit gevaarlijk avontuur bloot te stellen.
Ondragelijk werd de spanning, toen na enkele dagen nog geen
bericht uit Engeland was gekomen, dat hij daar was gearriveerd.
Groot was de verslagenheid, toen bekend werd, dat de overtocht
door een motordefect was mislukt en Rutgers met zijn tochtge-
nooten, na drie dagen en nachten op zee rondgezworven te hebben,
in Veere was binnengebracht.
Het ergste werd gevreesd toen zijn zaak voorkwam. Duizenden
hebben voor zijn leven gebeden en boven ieders verwachting
werd hij tot slechts twee jaar gevangenisstraf veroordeeld. Vol
goeden moed, vertrouwend op zijn groote geestkracht, hoopten
wij, dat hij ook deze beproeving zou doorstaan. Het heeft niet
zoo mogen zijn.
Rutgers, die wij naar onze meening niet konden ,missen, is, op
dezelfde wijze als zoo talloos vele anderen uitgehongerd en mis-
handeld, tenslotte door ontbering en ziekte omgekomen. Zijn geest
hebben zijn beulen niet kunnen breken.
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Dat hij gestorven is, vertrouwende op de genade van zijn Heer
en Heiland, is voor al zijn geestverwanten een blijde zekerheid
en hun troost bij dit onherstelbaar verlies.
Wij behouden de herinnering aan een wonderlijk veelzijdig
aristocraat naar den geest, die in voor- en tegenspoed in vrijheid
en onderdrukking, zijn groote gaven van hoofd en hart ter be-
schikking van zijn vaderland heeft gesteld.
Trouw tot in den dood.
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VERBOND VAN WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOEKERS

Reeds lang en in het bijzonder tijdens en kort na de tweede wereld-
oorlog bestond in vele wetenschappelijke kringen in Nederland de be-
hoefte aan een" verbond", dat zich ten doel stelt tot de oplossing van
het probleem "Wetenschap en Maatschappij" zoveel bij te dragen als
door onderling samenwerken in het vermogen der wetenschappelijke
onderzoekers ligt.
Na een uitgebreid contact tussen onderzoekers van practisch alle weten-
schappelijke richtingen, zowel uit universitaire kringen als uit de indu-
strie, is op 13juli 1946 te Utrecht opgericht het "Verbond van Weten-
schappelijke Onderzoekers" op basis van de volgende beginselverklaring,
waarin is getracht alle gecorreleerde aspecten van de doelstelling weer
te geven:

I. Het VERBOND van WETENSCHAPPELIJKE ONDERZOE-
KERS organiseert al diegenen, die door hun functie bij instellingen
van hoger onderwijs, bij de industrie of anderszins, als wetenschappe-
lijke onderzoekers in de ruimste zin des woords zijn te beschouwen.

2. Het VERBOND streeft naar versterking van de maatschappelijke
positie van den wetenschappelijken onderzoeker, naar de grootst
mogelijke ontplooiing van het wetenschappelijk onderzoek en naar
de verdieping van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel
bij den onderzoeker, opdat de wetenschap haar hoogste rendement
voor mens en samenleving zal bereiken 1).

3. Met betrekking tot de versterking van de maatschappelijke positie
van den wetenschappelijken onderzoeker streeft het VERBOND
naar fundering van een hechte economische positie van den weten-
schappelijken onderzoeker en naar verzekering van zijn medezeggen-
schap in maatschappelijke aangelegenheden, welke de wetenschap
raken.

4. Ten aanzien van de ontplooiing der wetenschap streeft het VER-
BOND naar een doeltreffende ontwikkeling van het wetenschappelijk
onderzoek, waartoe de noodzakelijke hulpkrachten en middelen ter
beschikking dienen te worden gesteld, naar bevordering van de vor-
ming van den wetenschappelijken onderzoeker en naar een zo groot
mogelijke uitwisseling van wetenschappelijke resultaten en materiaal
om zo tot de door de wetenschap noodzakelijk geachte resultaten te
geraken.

5. Opdat de resultaten van de wetenschap worden geleid naar die plaats
en worden benut op die wijze, welke met het welzijn van mens en
samenleving het beste strookt, is een sterke invloed van de weten-
schappelijke onderzoekers op de toepassing dier resultaten noodzake-
lijk. Alleen dan zal de wetenschappelijke onderzoeker in staat zijn
de verantwoordelijkheid te dragen, die hij heeft zowel voor de directe
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resultaten van zijn wetenschappelijk werk als voor de toepassing
hiervan in het maatschappelijk leven.

Uit de beginselverklaring blijkt, dat het Verbond een geheel complex
van doelstellingen heeft en zich niet tot een streven in engere zin beperkt.
Het ware bijvoorbeeld ook denkbaar, dat het doelmatiger zou zijn ver-
schillende organisaties en vereenigingen op te richten, die zich ieder
slechts een bepaald onderdeel van de beginselverklaring tot doel stellen.
Dat deze laatste werkwijze niet gekozen is, is een gevolg van het feit,
dat de verschillende doelstellingen, hoe weinig zij misschien op het eerste
gezicht verwant schijnen, toch zó nauw met elkaar verbonden zijn, dat
als men tracht een vraagstuk, dat met een der doelstellingen verband
houdt, op te lossen, dit slechts mogelijk blijkt indien men ook voor de
andere met de beginselverklaring samenhangende problemen een op-
lossing vindt. Het bindende element is steeds, dat al deze vraagstukken
onderdelen zijn van het grote probleem "Verhouding van Wetenschap
en Maatschappij". Zo is bijvoorbeeld enerzijds het belang van het
wetenschappelijk onderzoek voor de samenleving mede afhankelijk van
het verantwoordelijkheidsgevoel van den onderzoeker en de ontwikke-
ling van het wetenschappelijk onderzoek, terwijl anderzijds de normen
voor de economische positie van de onderzoekers gedragen worden door
de plaats, die het wetenschappelijk onderzoek in de samenleving in-
neemt.
Dat het Verbond onderzoekers van alle wetenschappelijke richtingen
moet vereriigen, is wel duidelijk, daar door de doelstellingen de ondeel-
baarheid van de wetenschap zo sterk op de voorgrond treedt. Vele des-
kundigen schrijven - en onzes inziens terecht - een groot deel van de
problemen van onze tijd toe aan de onevenwichtige ontwikkeling van
de verschillende takken van wetenschap. Het is daarom noodzakelijk
dat het Verbond binnen het kader van "de grootst mogelijke ontplooi-
ing van het wetenschappelijk onderzoek" de samenwerking tussen de
onderzoekers van de verschillende wetenschappelijke richtingen krachtig
tracht te bevorderen. In dit verband moet vooral veel verwacht worden
van een samenwerking van de A- met de B-faculteiten. Terwijl namelijk
enerzijds door de snelle ontwikkeling van de exacte wetenschappen de
onderzoekers der B-faculteiten zich bewust geworden zijn van de grote
mogelijkheden en gevaren, welke deze ontwikkeling voor de samenleving
heeft, zijn juist de onderzoekers van de A-faculteiten door hun opleiding
en positie in staat om te bewerkstelligen, dat de grote potentiele macht,
die de exacte wetenschappen bevatten, ook inderdaad en alleen ten
goede wordt gebruikt.

2

De oprichting van het V.W.O. was reeds voorafgegaan door het stichten
van dergelijke organisaties in verschillende andere landen en zal zeker
ook door het oprichten van nieuwe organisaties in het buitenland nog
worden gevolgd. Het V.W.O. is spontaan ontstaan omdat de onder-
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zoekers in Nederland er rijp voor waren. Toen de eerste contacten tussen -
de initiatiefnemers werden opgenomen, was hun namelijk over de ont-
wikkeling in het buitenland nog niets bekend. Wel heeft men later de
andere organisaties bestudeerd en hierdoor veel geleerd - zonder noch-
tans in "copieren" te vervallen - terwijl er reeds een begin is gemaakt
met de samenwerking tussen deze organisaties en het V.W.O., welke
van zoveel belang moet worden geacht. Op 20 en 2 I Julij.l. is er namelijk
in Engeland een conferentie gehouden onder auspicien van de Associa-
tion of Scientific Workers, waarop aanwezig waren vertegenwoordigers
van de Amerikaanse, Australische, Britse, Canadese en Zuid-Afrikaanse
Association of Scientific Workers; van de betreffende organisatie in
China en van de Association de Travailleurs Scientifiques (Frankrijk);
verder van de Institution of Professional Civil Servants en de Association
of University Teachers (Groot-Brittannië); het V.W.O.; de weten-
schappelijke afdeling van de Unie van Poolse Docenten; de Federation
of American Scientists en waarnemers van België, Tchecho-Slowakije,
Denemarken, India, Noorwegen, Republikeins Spanje en van de Natural
Sciences Section van de Unesco. Delegaties van de New-Zeeland
A.Sc. W., de Unie van Instellingen van Hoger Onderwijs (U.S.S.R.),
van de Vereniging tot Herstel der Wetenschap (Griekenland) en van de
Union of Office and Professional Workers of America (ScientificSection)
waren uitgenodigd, doch konden niet aanwezig zijn. Op deze conferentie
heeft men opgericht de World Federation of Scientific Workers (W.
F.Sc.W.), waarbij de Vice-Voorzitter van het V.W.O., Prof. Dr. L.
Rosenfeld, in het hoofdbestuur werd gekozen, dat als volgt is samen-
gesteld:
Voorzitter: Prof. F. Joliot (Frankrijk)
Vice-Voorzitters: Prof. J. D. Bernal (Groot-Brittanië), Prof. Semenov
(U.S.S.R.) 2)
Secretarissen: M. P. Bonet-Maury (Frankrijk), Dr. P. C. Murray
(Groot Brittannië)
Penningmeester: Dr. Harlow Shapley (Ver. Staten) 2)
Leden: Dr. W. A. Wooster (Groot Brittannië), Dr. T'sien (China) 2)
Regionale vertegenwoordigers:
Tchechoslowakije en Polen: Prof. M. A. Belehradek 2)
Britse Gemenebest: Mr. N. Veall
West-Europa: Prof. Dr. L. Rosenfeld
Verre Oosten: Dr. T'U Chang-Wang 2)
India: Prof. M. N. Saha
Verenigde Staten en Zuid-Amerika: Dr. P. M. Doty.
Het secretariaat van de W.F.Sc.W. zal door een edelmoedig aanbod
van de Unesco in de toekomst worden gevestigd in haar gebouwen te
Parijs.

Niet alleen echter zal het V.W.O. samenwerken met soortgelijke orga-
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nisaties in het buitenland, maar ook zoekt het nauwe samenwerking in
Nederland, o.a. met de wetenschappelijke verenigingen, waarmede
reeds een begin is gemaakt. Het V.W.O. wil echter geen federatie van
dergelijke verenigingen zijn, daar dit wegens de ongelijksoortigheid
van de wetenschappelijke verenigingen en het Verbond is uitgesloten
en daar het lidmaatschap van het V.W.O. een persoonlijk getuigenis
dient te zijn. Uit dien hoofde kunnen ook alleen natuurlijke personen
tot het lidmaatschap worden toegelaten.
Het Verbond kent gewone-, student- en ereleden. Gewone leden kun-
nen zij zijn, die het doctoraal of daarmede gelijk te stellen examen heb-
ben afgelegd en bovendien door hun functie aan instellingen van hoger
onderwijs, bij de industrie of anderszins, als wetenschappelijke onder-
zoekers in de ruimste zin des woords zijn te beschouwen. Ook bestaat
de mogelijkheid hen, die één der bovenstaande examens niet hebben af-
gelegd, doch die door hun werkzaamheid en ervaring gelijkgesteld kun-
nen worden met bovengenoemde categorie en die door hun belang-
stelling voor de wetenschap en de samenleving instemmen met het doel
van het Verbond, als lid toe te laten.
Studentleden kunnen zij zijn, die een opleiding genieten aan een in-
stelling voor hoger onderwijs.
Hieronder volgen nog enige programmapunten van het V.W.O., die
reeds bij de oprichtingsvergadering als urgent werden gezien:
a. Stimulering der vorming van een Raad voor Wetenschappelijk

Onderzoek ("Research Council"), die telkenjare zelfstandig een rui-
me hoeveelheid middelen mag beschikbaar stellen voor veelbeloven-
de wetenschappelijke onderzoekingen. In Amerika, Frankrijk en
België zijn al voorbeelden van een dergelijke raad bekend. Ook in
Nederland zijn door de regering reeds stappen in~deze richting ge-
daan.

4
b. Verbetering van de maatschappelijke positie der wetenschappelijke

onderzoekers. Vooral de positie van vele onderzoekers aan instellin-
gen van hoger onderwijs laat veel te wensen over. Men zal hier aller-
eerst moeten streven naar een bevredigend beb"insalaris.

c. Voorstellen tot spoedige verbetering van de vorming en salarie ring
van het technisch personeel en andere hulpkrachten bij het weten-
sèhappelijk onderzoek. I

d. Het oprichten van een orgaan. Het orgaan zal het verenigings-
nieuws, artikelen over de verhouding van maatschappij en weten-
schap, bespreking van de literatuur op dit gebied en gegevens over
soortgelijke organisaties als het V.W.O. in het buitenland dienen te
bevatten.

e. Instelling van een commissie ter bestudering van problemen rond-
om het gebruik van de wetenschap en haar resultaten voor oorlogs-
doeleinden. De commissie zal hierover in gedachtenwisseling moeten
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treden met onderzoekers in het buitenland, die zich met deze vraag-
stukken bezighouden en zal het Verbond moeten adviseren omtrent
zijn houding ten aanzien van deze problemen.

f. Instelling van een commissie ter bestudering van de mogelijkheden
tot verbeteringen in het patentrecht.

g. Samenwerking met verwante organisaties in het buitenland, onder
meer met het doel tot het oprichten van een federatief verband
te komen. 3)

Het algemeen bestuur werd op de oprichtingsvergadering als volgt
samengesteld:
Voorzitter: Dr. P. van der Leeden;
Vice-Voorzitter: Prof. Dr. L. Rosenfeld;
Secretaris: Dr. P. Korringa;
Penningm.esse: Mej. Mr. N. Duyvendak;
Leden: Dr. H. C. J. de Decker, Ir. A. F. E. Jansen, Dr. F. L. J. Jordan,
Dr. R. Schmidt, H. J. Krusemeyer.
Voor nadere gegevens wende men zich tot het secretariaat: Endegeester-
straatweg I I, Oegstgeest (Z.H.).

1) Op de oprichtingsvergadering is gebleken, dat er een sterke stroming bestaat om het
beginselprogramma in die zin te wijzigen, dat bij punt 2 "de versterking van de maat-
schappelijke positie van den wetenschappeIijken onderzoeker" meer naar achteren ge-
plaatst wordt. Het bestuur heeft zich op deze vergadering verbonden het daarvoor be-
nodigde voorstel tot statutenwijziging op de eerstvolgende ledenvergadering aanhangig
te maken.
2) Van deze personen was nog niet bekend of zij de benoeming zouden aannemen,
daar zij niet op de conferentie aanwezig waren.
3) Blijkens het voorgaande is dit federatieve verband inmiddels reeds tot stand gekomen.



AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE:
SJOERDLEIKER (ps. M. van Haarsma), geb. 1914

Debuteerde met verzen in De Vrije Bladen 1934. Voor de oorlog
drie romans en een vijftal bundels novellen. Mei 1944 versch._
clandestien Drie Getuigen (vert. bij Querido, New York 1946:
Three Witnesses). Als jongensboek versch.: Spionnen in het
rijk van Attila. Is sinds kort medered. van Vrij Spanje.

HENRI FRANCOlSTÉcoz, geb. 1919

Frans intellectueel, studeert filosofie en interesseert zich voor
alle internationale vraagstukken.

M. MOK,geb. 1907

Publiceerde romans, lyrische (Verloren dromen) en epische
poëzie (Kaas- en Broodspel; Exodus; de Vliegende Hollander)

G. ACHTERBERG,geb. 1905

Zeer productief dichter, in wiens werk zijn verhouding tot een
gestorven geliefde een grote rol speelt. Verwierf dit jaar de
Pinksterprijs voor poëzie.

Mr FRED. L. POLAK,geb. 1907

Referendaris Centraal Planbureau, belast met leiding sectie cul-
tureele vraagstukken, voorheen lid directie grootbedrijf in de
detailhandel, gepublic. over economische en sociale onderwerpen.

PROF.Mr H. J. HELLEMA,geb. 1900

Buitengewoon hoogleraar in het belastingrecht aan de Vrije
Universiteit te Amsterdam, tevoren advocaat aldaar, heeft ver-
schillende artikelen gepubliceerd.

Mr J. IN 'T VELD,geb. 1895

Burgemeester van Zaandam, bekleedde verschillende functies
voor B.D.A.P. en nu voor P. v.d.A., Gepublic. o.a. Nieuwe
vormen van decentralisatie (diss. 1929) en De inrichting van
onze Staat.



Uitgaven van
Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij N.V.

DR G. F. C. GRISS

IDEALISTISCHE FILOSOFIE
Een humanistische levens- en wereldbeschouwing

Aldus vat de auteur het doel van dit helder geschreven geschrift
samen: "het geven van een grondslag van idealistische filosofie, die
algemeen aanvaard kan worden en tegen critiek bestand is, die ver-
kregen wordt bij volledige ontplooüng van het bewustzijn en daardoor
tot een levens- en wereldbeschouwing voert."
Dit boekje kan voortreffelijk meehelpen aan een humanistische over-
tuiging een hecht wijsgerig fundament te verschaffen.

PRIJS f 3.50 GEBONDEN

*
DR S. HOFSTRA

DE HOUDING VAN DEN MENSCH
TEGENOVER DE NATUUR

Een origineel en interessant geschrift, waarin de ~schrijver de ver-
schillende relaties die de mens tot de natuur kan hebben. op scherp-
zinnige wijze onderzoekt. Duidelijk toont de schrijver aan, dat in
verschillende tijdperken en bij verschillende volken het accent telkens
weer op een andere houding ligt. Belangrijke aantekeningen ver-
hogen de waarde van dit boekje.

PRIJS f 2.50 GEBONDEN

*
MR DR JAN F. DE JONGH

DE VERNIEUWING VAN ONS
STAATKUNDIG BESTEL

De schrijver, directeur van de School voor Maatschappelijk Werk,
poogt in dit boek, na een analyse van de fouten van het verleden,
een weg te wijzen naar een staatkundige organisatie, waarbij, behalve
aan de eisen van vrijheid en democratie, ook aan de eisen van doOT-
tastendheid, slagvaardigheid en efficiency wordt voldaan. Tal van actuele
politieke vraagstukken komen daarbij ter sprake.

PRIJS f 4.25 GEBONDEN

VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL

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