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J. C. van Broekhuizen

KOREAANSE FRAGMENTEN

Hut en hof
minder dan steen of zand
van rotsen, strand,
verbrand, verworpen.

hoe licht beladen!

- vogeltje, vogeltje, vogeltje mooi,
zing, 0 zing, ik draag je kooi. -

liefde?
haat?
eigenbaat?

geen steden, dorpen -
al maar gaande,
niettegenstaande
doodse wegen.

dorst van dagen,
honger van nachten,
allerwege
vluchteling.

Ir

Vuur en ijs kwamen over de bergen.
wanneer de wind nu waait
stuift as over de akker,
dof en grijs over het dode veld.

ik ben een boer.
mij is de weg vijandig
en de rivier.

uit het niets
reikt de weg naar de leegte.
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J. C. V. BROEKHUIZEN

rillende stroomt de rivier
uit stenige rotsen
naar zee en storm.

alle voren van de akker
wezen naar mijn kleine huis:
riet en leem,
schemering.
waar bleef het milde leven?
de buffel? de vrouw?

as over de akker.
de weg.
de weg is dood.

III

Over magere handen,
doelloos nu, leeg,
spelend met zand en gruis,
ruist de tedere rijsthalm. .

achter vuur en as,
in tranen en rook,
tussen doden en stervenden,
wuift de rijsthalm.

sterker dan 't zwart geweld
fluistert de rijsthalm,
fluistert de rijsthalm,
fluistert de rijsthalm ...

IV

Zij slaan de bekkens,
zij blazen de hoorn.
wanneer zij hun schrille liederen zingen,
scheurt het gewaad van de goden.

zij hebben de draak gedood
en de karper.
alle geheimen



GEDICHTEN

van lucht en water
verdwenen.
de aarde is woest en ledig.

v

De rijst is verslonden,
het brood, de vruchten, het vee.
de dood heeft duizend monden.

nu gaat de honger branden.
de velden zijn dor en kaal.
de dood heeft duizend armen.
hij grijpt ons allemaal.

wat moeten wij boeten
in dit vertreden land?
de dood heeft duizend voeten,
hij gaat aan alle kant'.



P. van Sehilfgaarde

DE ONTWIKKELING VAN HET
CHRISTENDOM

Sinds de oudste Christenheid werd de vraag naar de verhouding tussen
Christendom en geschiedenis, tussen Christendom en cultuur aan de
orde gesteld. Paulus deed dit in zijn toespraak tot de Atheners, en Ernst
Troeltsch, die in 1923 overleed, zag in de beantwoording van deze vraag
zijn levenstaak. Aan den enen kant, zoals bij Karl Barth en zijn aan-
hangers, de scherpe tegenstelling tussen de eeuwige en onaantastbare
onveranderlijkheid van het Christendom en de betrekkelijkheden der
geschiedenis; aan den anderen kant de immer hernieuwde pogingen, het
Christendom in de geschiedenis in te lassen en het, met behoud van zijn
boven-natuurlijke waarde, deel te doen nemen aan het maatschappelijke
leven van den dag; ja men gaat in deze richting nog verder en laat, het-
geen ten onzent Bolland en Van den Bergh van Eysinga deden, het
Christendom uit een samenloop van natuurlijke geschiedkundige ver-
houdingen ontstaan, als geschiedkundig verschijnsel te midden van an-
dere verschijnselen, met al den kritischen twijfel aan zijn werkelijkheid.
De vraag mag gesteld worden of, in tegenstelling tot deze opvattingen,
het Christendom niet beter begrepen kan worden als een geestelijke
macht, die tegelijk, als vormkracht, zelve geschiedénis maakt en, als
telkens wisselende inhoud, zelve zich geschiedkundig ontwikkelt.
Daar is één verband tussen Christendom en geschiedenis, dat nooit is
geloochend: te allen tijde werd aan den Christen de eis gesteld, dat hij
ook in zijn maatschappelijk, dus niet slechts in zijn kerkelijk gedrag zich
een Christen zou betonen. Aan dezen eis is te allen tijde op ongeveer
dezelfde wijze voldaan: er werd, scherp gesteld, nooit aan voldaan. Een
tegenstrijdigheid waarin een wrange waarheid ligt, welke nauwelijks
wordt gediend hetzij dan door het hatelijke verwijt van hen, die zich
althans van het kerkelijke Christendom afkeren, hetzij door 'n zoet-
sappige aanvaarding, neen, bemanteling, van 's mensen gebrekkigheid.
Er hebben zich onder de Christenen altijd kringen bevonden, die uit-
muntten door een 'heilig leven': Julianus de Afvallige stelde zulke kringen
aan de heidenen ten voorbeeld, opwekkende tot innerlijke vroomheid en
zuiver gedrag; maar steeds ook vernam men ernstig verwijt, ja hoon.
Bovendien: Julianus' pogingen, en zijn eigen 'heidense' leven bewijzen
juist, dat een zuiver leven volstrekt geen christelijk voorrecht is. Het
is een misvatting, dat Christen-zijn en heiligheid van leven tot elkander
in oorzakelijk verband staan. Wie zich verdiept in de geschriften van
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perzische mystici, van indische wijzen, van chinese filosofen, bespeurt
het tegendeel. De scherpe gisping van de vormen, waarin het Christe~dom
zich in de geschiedenis van kerk en Christenheid openbaart: een brede
stroom van hekeling, ten dele door het Oosten, anderdeels door den ver-
standelijken twijfel van het VI/estengevoed: dat het Christendom niets dan
huichelarij zou zijn, dat men van Christendom niet spreken mag zolang
oorlog, maatschappelijke wanstand, ontucht en schoffering het leven der
volkeren merken: deze aantijging verbergt eenwonderlijke paradox. Inder-
daad heeft het Christendom in de bijkans twintig eeuwen van zijn bestaan
nooitof nimmer een beteren zedelijken, maatschappelijken of staa tkundigen
toestand gebracht, en toch steeds hoogheid van leven voor ogen gesteld.
Is het terecht, dat maatschappelijke verbetering van het Christendom
wordt gevergd? zal het ooit, althans naar menselijk vermogen, dus steeds
in onvoltooidheid, aan dien eis voldoen?
Indien men zich op het wezen en de strekking van het Christendom
bezint, zal men tot de erkenning komen, dat deze eisen, zoals zij met
name door het verlichte Protestantisme worden gesteld, onjuist zijn. Zij
vinden in de Evangeliën ook geen enkel houvast. Om in deze tot klaar-
heid te komen zal men langs een anderen weg moeten gaan, deze twee
vragen stellende: Wat betekent het Christendom als geschiedkundig
gebeuren, zijn optreden in den geschiedkundigen tijd? Wat betekent het
als geschiedkundig verschijnsel, als deel van het geschiedkundige leven
der mensheid? Of, korter: wat betekent het als scheppende macht, en
wat als geschapen orde?
Heel ons maatschappelijk bestel, al onze gedragingen als zichtbare
mensen: onze taal, onze gewoonten en zeden, onze arbeid, onze weten-
schappen, onze kunst en onze levensopvatting of wereldbeschouwing:
het is alles van historischen aard. Wij zijn 'kinderen van onzen tijd', of
wij willen of niet. In de geschiedenis herkent de mens zijn eigen ont-
wikkeling, den zin van zijn aardse bestaan als lid der mensheid, dus in
gemeenschap of maatschappelijk verband. Dit geldt niet voor de vormen
der geestelijke werkzaamheden: het zedelijke oordeelsvermogen, het
wetenschappelijke denken, de scheppingskracht waaruit een kunstwerk
ontstaat, de vermogens tot handelen en maken, de rel.igieuze ontvanke-
lijkheid. In hoeverre ook deze aan verandering en ontwikkeling onder-
hevig zijn, ligt buiten het bestek van dit opstel; als vormkracht, als
geldigheid zijn zij gestadig en gelijkmatig werkzaam, buiten dén tijd,
daardoor een band leggende door al de eeuwen der geschiedenis heen
tussen mens en mens, volk en volk, en het verstaan van vroegere cul turen
mogelijk makende. De gevormde inhouden evenwel, de verzinlijking
dezer vormkrachten zijn betrekkelijk evenals al het vergankelijke en
weerspiegelen het gelaat van den geest des tijds.
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Voor het Christendom moet hetzelfde gelden. Het moet eensdeels zijn
een vormkracht welke als het ware achter de geschiedenis staat, ander-
deels een gevormde inhoud welke telkens het geestesmerk draagt van
zijn tijd. Eensdeels scheppingsmacht, anderdeels geschapen gestalte.
Welke werkelijkheid, welke waarde vertegenwoordigt het in deze twee
opzichten?
Als scheppingsmacht, als 'idee' schonk het Christendom aan de geschiede-
nis een nieuwen zin. Aziatische volkeren en denkers - Chinezen, Indiërs,
Babyloniërs, Egyptenaren - hadden voor de geschiedkundige betrekke-
lijkheden weinig belangstelling: zij volgden met hun geest den volstrek-
ten, énigen weg en lieten de beslommeringen des dagelijksen levens daar-
buiten: het ware leven is een eeuwig verwijlen bij de tijdloosheden welke
geen binding of indeling van jaartallen kennen.
Voor den Griek was het anders: hij stond wakker op de aarde, gevoelde
zich daarmede verstrengeld in zijn persoonlijk handelen; dit persoonlijke
was ingebouwd in volk en staat en daaraan ondergeschikt. De geschiede-
nis was voor hem een stevige, tastbare werkelijkheid, en wel de werkelijk-
heid van volk en stam, van stad en staat: de werkelijkheid van het eigen
levensideaal. Perikies tekent dit ideaal van den vrijen geest die door eigen
tucht en in lenigheid van gratie de bezwaren en tegenslagen des levens
te overwinnen weet en daardoor zijn lot in eigen hand neemt, heel dit
bedrijf echter niet als persoonlijke inspanning, maar in volksverband;
Xenophon tekent een ander ideaal, eveneens in volksverband : harding
door tucht eri strenge gehoorzaamheid aan zedelijke plichten. Het zijn de
stedelijke machten Athene en Sparta, welke deze taal spreken: het 'ik'
dier tijden was het 'ik' der stad als politieke en zedelijke macht. Vandaar
de tegenstelling tot ode 'barbaren', die voor het helleense bewustzijn
buiten de geschiedenis vallen, en later, toen zij door den arbeid van
Alexander den Grote mede werden opgenomen, slechts aanvaard
werden voorzoverre zij langs de paden gingen van den grieksen geest.
En de inhoud van dit levensideaal was: het leven-nu. De dood had voor
den Griek geen andere betekenis dan die van einde des levens of einde-
loze rekking van een naar en onwerkelijk geworden bestaan. Het rijk
des doods is het rijk der akelig piepende schimmen; het ware leven het
dagelijkse leven, hier en nu, dat men zo goed mogelijk vrij van zorgen
moet maken.
De griekse gezichtseinder was derhalve zowel naar ruimte als naar tijd
beperkt. Naar ruimte: het eigen volk, de eigen stad, de eigen cultuur-
kring. Naar tijd: geen verleden, geen toekomst, het leven-nu. De ge-
schiedschrijver Thucydides bouwt hierop zijn overwegingen en dra-
matische verbanden. Beperking tot eigen volk en eigen tijd houdt mede
in: geen duurzame, het eigen leven te boven gaande taak, geen mensheid.
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De verwijding door het Hellenisme brengt in twee kampen, dat der
Stoa en dat van Epikurus, de gedachte der menselijke broederschap;
evenwel: in beide kampen met een eigenaardige beperking. Er is geen
sprake van broederschap op grond van het mens-zijn. Het door Isokrates
gestelde beginsel doortrekkende wordt broederschap afhankelijk gemaakt
van het behoren tot een bepaalden cultuurkring, ja tot den eigen kring.
In den geest der Stoa zijn broeders enkel de 'wijzen' of de mensen voor-
zoverre zij iets met de 'wijzen' gemeen hebben, daaraan verwant zijn;
dat is: slechts zij die de stoïcijnse leer aanhangen en naar beste krachten
volgen; menig kerkelijk Christendom zal later denzelfden weg inslaan.
En bij Epikurus werden de broeders gevormd door den gesloten vrienden-
kring. Bij beiden bleef het gaan om de behoorlijke of de aangename in-
richting van het leven-nu; door tucht en moed, in den gee~t van Xeno-
phon, of door gratie en beheerste soepelheid, in den geest van Perikies,
de dreiging des dagelijksen levens weerstaan en keren.
Wederom een verwijding brengt Rome met haar universeel, rond één
middelpunt geschikt of tot één geheel gekeerd, wereld-omvattend karak-
ter. De tijd van Augustus vormt het beginsel der Pax Romana, en twee
eeuwen later ontvangt elke bewoner van het Romeinse Rijk het burger-
recht: Rome omvat in broederlijk burgerschap heel de beschaafde
wereld, zonder aanzien des persoons, en waarborgt vrede en veiligheid
van leven. Inderdaad heel de beschaafde wereld? Dan toch met twee
eigenaardige beperkingen: binnen het Rijk werden de slaven, buiten
zijn politieke grenzen al de volkeren uitgesloten. De scheiding tussen
Romein [of Griek] als eigenlijk mens, en barbaar of slaaf als mens-van-
een-mindere-soort, bleef gehandhaafd: zij bleef gehandhaafd voor het
bewustzijn der meeste Europeanen, toen men, na 1500, als veroveraar
met Indianen, Aziaten en Negers in aanraking kwam. En wat den ge-
schiedkundigen tijd betreft: het Romeinse Rijk maakte aanspraak op
onaantastbare eeuwigheid, het stelt zichzelve in een eeuwig nu, zoekt
duurzamen welstand en vrede in dit eeuwige nu.
Deze horizon van denken en wensen wordt door het Christendom ver-
broken. Het verzet de bakens zowel in ruimte als in tijd, schept het
beginsel 'mensheid' zonder inperking van ras of stand, en knoopt de
geschiedenis dier mensheid in een drama dat zich voltrekt van oerbegin
tot vervulling, tegelijk in het persoonlijke bestaan van een ieder en in het
leven der mensheid als geheel.

II

Christus wordt het middelpunt der geschiedenis; of wel: de geschiedenis
krijgt een middelpunt. Een middelpunt straalt in het eindeloze uit en
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bindt ook de uitersten tot een geheel van samenhang. Ruimtelijk omvat
de geschiedenis voortaan het menselijke leven, in samenhang met de
natuur, op heel den aardbol; heel de mensheid derhalve in samenhang
van onderlinge afhankelijkheid, zich uitdrukkend hetzij dan in strijd of
in broederschap, hier verbrokkeld ginds vereend, niettemin immer be-
horende tot éénzelfde machtig verband: universeel, in samenhang naar
één middelpunt gekeerd, in den waren zin des woords.
In den tijd, uiterst gewichtig voor de geschiedenis: de mensheid gaat
in dit nieuwe vergezicht een door 'n doel geleiden ontwikkelingsgang:
het middelpunt straalt uit naar het verleden, het oerbegin, en naar de
toekomst, de voltooiing, en vat deze samen tot een redelijk verband;
zoals ook ieder mens persoonlijk zijn eigen leven in redelijke zelfbezinning
samenvat rondom een middelpunt van levensopbouw. De geschiedenis
blijft niet langer een oneindig en doelloos voortlopend gebeuren: zij
verkrijgt een bouw, een architektuur, een zin.
Het is daarbij nauwelijks ter zake, hoe men persoonlijk over Christendom
en christelijke kerken denkt: of men daar beamend dan wel afwijzend,
hoogschattend of minachtend tegenover staat. In het bewustzijn der
mensheid zijn deze samenvattende vergezichten wakker geworden, zij
zijn daarin gewekt door het Christendom, en zullen ook zonder het
woord 'Christus', zonder 'christelijk geloof', dus voor hen die weigeren
zich Christen te noemen, den bouw der geschiedenis blijven beheersen.
Sinds het Christendom ontstond [en dit besef is door het Christendom
gewekt] moet de geschiedenis zijn, op straffe van haar ondergang: uni-
versele geschiedenis; en dit in dubbel opzicht: als geschiedkundig gedrag
der mensheid, en als geschiedkundige wetenschap.
Zoals elk bouwwerk, architektonisch, rondom een grondgedachte is
opgetrokken, die zich in alle facetten en details openbaart en waardoor
dat bouwwerk een geheel, een kunstwerk wordt, een schepping: zo ook
met de geschiedenis door het Christendom. Deze grondgedachte is het
alomspannende : één mensheid, één wereldgang, één samenhang, één
kerk. Niet de ontbinding der oude Wet, niet de uitstoting der antieke
cultuur. Hierover ontstaat een bittere strijd: de joodse idee van het
partikuliere uitverkoren volk verbindt zich met het antieke exclusivisme;
maar de universaliteit wint het.
Universaliteit evenwel, reeds uit dezen strijd blijkt het, is geen gegeven,
maar een taak. Het Christendom stelt universele geschiedenis tot taak.
De verwerkelijking van een taak is een streven, waarbij noch de uitkomsten
noch de inwendig noodzakelijke gevolgen van meet af doorzien kunnen
worden. Een dergelijk streven is ontwikkeling van bewustzijn. Het be-
wustzijn ontwikkelt zich langs treden en doorziet slechL de trede, waarop
het zich telkens bevindt. Het ontstaan van het Christendom en het
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besef van de universaliteit der geschiedenis zijn zelve zulk een trede van
bewustzijn; de ontwikkeling van het Christendom is niet een gedrag
van zich christelijk noemende mensen of volken, maar, in haar volledig-
heid genomen, een wijze, een graad, vorm-en-inhoud, van bewustzijn.
Deze trede van bewustzijn komt ongetwijfeld in het gedrag tot uitdruk-
king en kan uit het gedrag worden gelezen, geenszins evenwel als af-
druk van een cliché: de verwerkelijking in daad en gedrag is een ver-
stoffelijking, waarbij tal van instinktieve en andere natuurlijke, be-
gerende krachten mede spreken, ja het bewustzijn, het redelijke willen,
vertroebelen en verwringen. Een evenredige en betrouwbare peiling
van het bewustzijn vereist een grondig onderzoek der innerlijke krachten,
en een moeilijke oefening in het leren verstaan van uiterlijk gebeuren.
De vormkracht van het Christendom als geestelijke macht openbaart
zich derhalve als een taak, welke gaandeweg, langs treden, verwerkelijkt
moet worden. Deze vormkracht is oorspronkelijk: zij is niet afhankelijk
van geschiedkundigen toestand of tijd, zij is dus onvergankelijk en
onaantastbaar; zij is eer de macht, welke de geschiedkundige verschij-
ningen bepaalt. Maar als verschijnsel zijn de geschiedkundige tijdperken
telkens een vergankelijke en gebrekkige uitdrukking van de bewustzijns-
trede, welke telkens werkzaam en aan de orde is. Men kan het ook zó
zeggen: de boodschap van het Christendom, het 'Evangelie', wordt pas
gaandeweg verstaan.
Elk streven moet bij den buitenkant beginnen, en allengs naar de kern
doordringen. De eerste gestalte nu, waarin het Christendom als zich
ontwikkelende idee zich kleedde, en zich noodzakelijk kleden moest, was
de Katholieke Kerk, met name de Rooms-Katholieke Kerk. Zij aan-
vaardde het beginsel der universaliteit als haar roeping en taak. Zij
gevoelde zich de hoedster dezer universaliteit. Zij kende zich een orde-
nende macht toe in maatschappij, staat en geschiedenis: doelbewust
heeft zij steeds elke afzondering in een klooster van gedachten afge-
wezen. Zij is het verchristelijkte Romeinse Rijk, het Romeinse Rijk als
Christendom, zoals Augustinus het uitdrukt. Zij is dat èn in theorie èn
in de praktijk. Zelfs de beperkingen van het Romeinse Rijk blijven in
haar gehandhaafd: haar burgerschap ligt binnen haar kerkelijke grenzen
en is binnen die grenzen afhankelijk van getrouwe gehoorzaamheid
[hoe vaak gebruikte zij niet de excommunicatie]; doch haar geheel
komt te staan sub specie aeternitatis: de Katholieke Kerk omvat [over-
eenkomstig haar naam] in beginsel de gehele mensheid, zij wil zijn, en
was dit in de Middeleeuwen, ook, ja niet het minst in haar strijd tegen
Turk en Saraceen, een universele historische ordening der mensheid.
De Rooms-Katholieke Kerk, die na een laatste wanhopige doch mis-
lukte poging tot hervorming door het Concilie van Constanz in het
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begin der vijftiende eeuwen iets later door Paus Nicolaas den Vijfde met
Columbus haar uiterste van mogelijkheid bereikt en daarna haar schep-
pend vermogen verliest, ordent de gehele mensheid in één maatschappij,
in éénzelfden staat van leven, en onder het bestuur van één rijk. Zij
vereeuwigt de Pax Romana en bindt de mensheid in een universeel
historisch verband: Augustinus getuigt daarvan in waardige woorden,
en Bossuet's 'Vorstenspiegel' bewaart er een niet minder waardige
herinnering aan. De Kerk neemt al de mensen als burgers op, verleent
aan haar burgers door middel van sacramenten zekere voorrechten van
zedelijke rust en zaligheid, en eist ervan zekere plichten zoals kerkgang
en biecht, verstevigt en bestendigt dus de horigheid der burgers. Tegelijk
wordt, evenals in het Romeinse Rijk, ieder uitgesloten, die zich niet in
dat burgerschap schikt: dat is dan de historie van schisma en haeresie.
De Katholieke Kerk is de vestiging van het Christendom als maatschappelijke
werkelijkheid en wel de noodzakelijke en enig mogelijke; zij is de eerste
vorm waarin het Christendom op aarde moest verschijnen; in dit eer.;t-
geboorterecht ligt haar hoogheid - en tegelijk haar onvermijdelijke on-
dergang. Wie het ideaal, of de taak van maatschappelijk-staatkundig
Christendom of ener christelijke maatschappij wil handhaven, moet
terug keren tot het Katholicisme, waarin zo veel joodse, oud-testamen-'
tische geest zich handhaaft met zijn theokratisch karakter.
Het Christendom zelve moest dwingen tot een hogere trede van bewust-
zijn: tot een beroep op iederen persoonlijken mens. Het is immers
universeel niet slechts extensief, maar ook intensief. Deze verdieping,
deze intensifiëring bracht het Protestantisme, dat begonnen is, negatief,
als protest tegen misbruiken. Die 'misbruiken' der Roomse Kerk waren
echter onvermijdelijk en wel om twee redenen. Ten eerste had zij haar
scheppingskracht verloren: haar taak was volbracht en wel op zo uit-
nemende wijze, dat men nog heden ten dage [men denke aan BerdjajewJ
naar de Middeleeuwen terug verlangt; maar geen geschiedenis keert op
haar treden terug en geen afgedane taak wekt nieuwe geestdrift. Ten
tweede, een reden van innerlijke en eeuwigdurende noodwendigheid:
Christendom als maatschappelijke toestand of staat moet het bederf in
zich dragen, daar maatschappelijk en staatkundig leven nu eenmaal,
zoals ook Augustinus gispend en scherp heeft opgemerkt, in boosheid
volhardt. Minder dogmatisch uitgedrukt: het rijk van maatschappij en
staat is het rijk der betrekkelijkheden en opportuniteiten; het Christen-
dom daarentegen is volstrekt, principieel.
Voor den gedachtengang der Katholieke Kerk, ook in dit opzicht een
voortzetting van het oude Romeinse Rijk, vallen maatschappij en staat
tezamen. Daarin is de mens onderdaan, geen zelfstandigheid: de gehoor-
zaamheid is onverbiddelijke eis. Toen het Protestantisme van Calvijn, ~at
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zuiverder, oorspronkelijker is dan Luther's hervorming, het Christen-zijn
vorderde juist van den afzonderlijken mens in diens persoonlijke ver-
antwoordelijkheid, ontstond hierdoor, en niet, zoals men wel beweert, door
ekonomische oorzaken, een scheiding tussen staat en maatschappij. Dit
nieuwe besef bracht een revolutie der geschiedenis te weeg, waarin dus
wederom het Christendom de centrale, scheppende macht blijkt. De tachtig-
jarige oorlog [een zich los wikkelen uit rijksverband] betekent het begin
van persoonlijke zelfstandigheid en verantwoordelijkheid; de ontdekkings-
reizen, de nieuwe natuurwetenschap waarin de denkende, zelfstandig oor-
delende mens een wereldorde bouwt, de ontwikkeling der techniek spreken
dezelfde taal. Dit alles isgeen uitkomst van 'humanistisch' individualisme:
dat heeft ook de Oudheid gekend, en toch leidde het niet tot een drama-
tische revolutie zoals de vijftiende en de zestiende eeuw brachten, door-
dat de scheppingskracht van zich ontwikkelend Christendom ontbrak.
Persoonlijk leven, persoonlijke vrijheid vinden hun voedingsbodem in
maatschappelijk, niet in staatkundig verband. Wel is de staat in zeker
opzicht een voorwaarde tot persoonlijke vrijheid, voorzoverre hij name-
lijk veiligheid, orde en recht waarborgt; tussen staat en persoon hand-
haaft zich echter steeds een tegenstelling. Het nieuwe beroep van het
Christendom op persoonlijke verantwoordelijkheid moest deze tegen-
stelling aan het licht brengen en bovenal voor de maatschappij belang-
stelling vertonen. De universele eis van het Christendom wordt: één
universele maatschappij, universele broederschap in tegenstelling tot
staatkundige verbanden, die voortaan los staan van het Christendom.
De strijd om de gewetensvrijheid en de scheiding tussen Kerk en Staat
zijn uitdrukkingen van dit nieuwe bewustzijn.
De kerngedachte van het Protestantisme is: ieder mens Christen en
priester. Als broederschap des gemenen levens los van de staatsvormen
tracht het Christendom zich thans te verwerkelijken in den dagelijksen
handel en wandel van eIken persoonlijken mens, die hierdoor zelve voor
zijn Christen-zijn verantwoordelijk wordt, terwijl hij volgens den ge-
dachtengang der Roomse Kerk Christen is krachtens zijn deelgenoot-
schap in die Kerk. Het protestantse beroep op het persoonlijke geweten
brengt met innerlijke noodwendigheid twee voorname kenmerken voort
van het protestantse Christendom: veelheid van kerken of broederschap-
pen, ten onrechte vaak als versplintering euvel geduid, eer uitdrukking
van geestelijken rijkdom; en de oekumenische beweging, deels als tegen-
wicht gewild dier zogenaamde versplintering, deels rechtstreeks voort-
vloeiende uit het beginsel der gemene broederschap in een de staats-
en kerkgrenzen overkoepelende maatschappij. De theologie, als pro-
bleem, blijve hier buiten beschouwing: zij wordt door andere, namelijk
logische en tijdloze, wetten beheerst .
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Het 'paulinische' Christendom met zijn grondgedachte van gemene
broederschap en zijn nadruk op den dagelijksen levenswandel moest
onvermijdelijk uitlopen op een praktischen levenseis en zich met socia-
listische stromingen verbinden. Godsdienst wordt zedeleer, en neer-
gehaald naar de kringen der maatschappelijke gedragingen, welke steeds,
onafwijsbaar en onontkoombaar, met. eigenbelang zijn belast. Broeder-
schap wordt solidariteit of belangengemeenschap; Christus wordt een
voortreffelijk mens.
Zijn hoogtepunt bereikt het Protestantisme omstreeks 1900. Met 'hoogte-
punt' wordt dan niet zozeer bedoeld hoogste waarde of kracht: deze
liggen bij een geestelijke beweging in den regel veel vroeger; het hoogte-
punt is de uiterste voltooiing en verschijning der innerlijke strekking, en
tegelijk daarmede wordt de uitputting duidelijk zichtbaar. Ook het
Protestantisme heeft zijn taak op uitnemende wijze vervuld: heel de
veelzijdige, kleurige rijkdom der europese cultuur is daaraan te danken
of daardoor bevrucht; ook hier wordt de ondergang kenbaar uit twee
symptomen: de ontaarding van het Christendom in een humanistische
maatschappij-leer, en de verwereldlijking der maatschappij. Deze ver-
wereldlijking is een ontheiliging: de protestantse kerken verliezen haar
greep op een aanzienlijk deel der bevolkingen, dat zijn houva~t en geloof
in een wereldorde en een waardevol doel des menselijken levens verliest.
Ook de ontaarding des Christendoms tot modern of vrijzinnig Protes-
tantisme is een ontheiliging: de Leidse Vertaling van het Nieuwe Testa-
ment herleidt in stijl en commentaar het Evangelie tot een nuchter relaas
van min of meer belangwekkend geschiedkundig gebeuren, in één vlak
liggende met andere gebeurtenissen: een verhaal der civitas terrena, zou
Augustinus zeggen. Men tracht de wonderen uit te schakelen in stede
van naar hun zin te vragen; mythologie .en Evangelie worden in één
adem besproken.

III

Na zich als Protestantisme in de geschiedenis te hebben verwerkelijkt,
moet het Christendom wel een nieuwen eis tot voortgaande ontwikke-
ling stellen; en deze ontwikkeling moet een ontplooiing zijn van zijn
innerlijke wezen: zij moet in zijn beginsel zijn besloten, een hogere,
rijkere trede van bewustzijn brengen, en in dat bewustzijn een rijper,
vollediger vorm van Christen-zijn vertegenwoordigen. Eerst vertoonde
het Christendom zich als universelen staat: men vindt deze gestalte als
verwachting in het Nieuwe Testament, wanneer Christus als wereldlijk
heerser wordt begroet. Vervolgens als universele maatschappij, in het
Nieuwe Testament aanwezig als het leven der Gemeenten, welke zich
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voortzetten in het oosterse orthodoxe Christendom, en in het Westen
door de Doopsgezinden rechtstreeks ten voorbeeld werden genomen.
Ten derde zal het Christendom zich moeten openbaren als universeel
bewustzijn.
Wat wordt hiermede bedoeld? Kort uitgedrukt, dit: op deze derde trede
komt het Christendom tot ons, tot bewustzijn, als eis: dat Christen-zijn
beduidt: Christus-zijn. En wel niet in den geest der gehoorzaamheid [de
gehoorzame is niets uit zichzelven, maar dient in alles zijn meester, gaat
daarin op]: dat is roomskatholiek gedacht. Evenmin in den geest der
navolging: zoals men wel het leerzame voorbeeld navolgt van een voor-
treffelijk mens: dat is protestants gedacht. Maar: in en uit zichzelven, als
eigen bewustzijn, universeel mens zijn.
Met 'universeel' wordt dan geenszins bedoeld: algemene kennis en
ontwikkeling, rijkdom aan weten, begrip van cultuur, allerlei zaken
waarvoor men den term 'universeel' zo gaarne gebruikt. Bedoeld wordt:
in den volstrekten en volledigen zin,_zó, als Christus Jezus geopenbaard
heeft, mens zijn: den zin des levens vervullen in den geest van Christus
Jezus. Daarin ligt besloten het nieuwe vergezicht, dat het Evangelie en
de overige getuigenissen brachten op het wezen 'mens': het zoonschap
en de geboorte en de bezieling door den Heiligen Geest en het kruis en
de opstanding, en dan de genade en de liefde, beginselen alle welke in
geen anderen godsdienst en in geen heidendom zijn te vinden.
Den zin des levens vervullen in den geest van Christus is mogelijk op
velerlei niveau: deze eis richt zich niet in beperking tot het hoogdravende
intellekt of den omvattenden wijsgeer of andere uitmuntendeh: hij doet
een beroep niet minder op de eenvoudigen van geest, hij doet een beroep
op iederen mens. En daar hij betrekking heeft op een innerlijke architektuur
van het menselijke wezen, zal hij van binnen uit het leven stellen in een
nieuw licht. In dit nieuwe licht krijgt de aanschouwelijke wereld, krijgt
al wat er in staat en maatschappij en persoonlijke ervaring geschiedt, een
nieuwe kleur, een nieuwen zin.
Het gaat dan niet meer om een bepaalde staatkundige orde, noch om
het stichten van een bepaalden maatschappelijken toestand, maar om
een staat van leven, welke als zodanig onafhankelijk is van enigen
politieken of maatschappelijken toestand, dus ook bij iederen politieken
ofmaatschappelijken toestand mogelijk is; ontstond het Christendom niet
in een maatschappij en onder een gezag, welke allerminst aan zijn be-
ginselen tegemoet kwamen? Men zal niet meer zoeken, zoals Augustinus
en Bossuet, naar een 'goeden' of'christelijken' staat;'men zal niet, zoals
de Amerikaan die 'Christendom' met 'demokratie' vereenzelvigt, den
enen staatsvorm 'christelijker' achten dan den anderen, maar den keizer
geven wat des keizers is. Voor Katholicisme en Protestantisme is er
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'meer' Christendom in een 'goeden' staat of in een 'goede' maatschappij;
men bedenke evenwel, dat de inrichting van een 'goede' maatschappij
op het programma staat van humanisten, socialisten en communisten,
en aan deze wereldse machten gevoeglijk kan worden overgelaten.
Aan den anderen kant zal de waarlijk christelijke mens geen enkelen
staat en geen enkele maatschappij den rug toekeren of er onverschillig
voor blijven, zoals duizenden monniken deden en doen, in Oost en West.
Ontwikkeld christelijk bewustzijn zal eer voor elken staat en voor elke
maatschappij een warme belangstelling koesteren, er zich niet los van
maken doch den zin ervan bevroeden en er met indringend mede-leven
aan deelnemen. Den zin ervan bevroeden: het christelijke bewustzijn
stelt alles, heel de geschiedenis, heel de onvergankelijke vergankelijkheid
des aardsen levens onder een nieuw licht.
Toestanden en gebeurtenissen vatten in een nieuw licht, is iets anders
dan verbeteringen aanbrengen. De onverbeterlijke verbeterzucht van
het humanistische Protestantisme is niet christelijk, maar heidens.
Verbeteringen aanbrengen is een voortreffelijke bezigheid; ook heidenen,
Joden en atheisten zijn daar sterk in: het is geen Evangelie, geen nieuwe
boodschap. Of zijn de 'evangelische' verbeteringen van een ander ge-
halte? Dit is in de praktijk niet het geval, en theoretisch ongerijmd: de
hoogste wetten van maatschappij en staat zijn rechtvaardigheid en
stoffelijk zelfbehoud, joodse en heidense beginselen; de nieuwe boodschap
heeft een anderen inhoud: dood en liefde. Maatschappelijk hulpbetoon
en liefdadigheid zijn verzorgende, geen religieuze en allerminst christe-
lijke werkzaamheden. In hoeverre kerkgenootschappen zich met deze
ongetwijfeld belangrijke zaken kunnen en moeten bezig houden, is een
andere vraag: een kerkgenootschap is nu eenmaal een maatschappelijk,
vaak een staatkundig instituut met allerlei utilistische, stoffelijke en
zedelijke verrichtingen, verplichtingen, doeleinden. Maar de christelijk-
heid der kerken ligt niet in deze maatschappelijke taak. Er is in het Nieuwe
Testament ook geen enkele aanduiding, dat aan het Christendom
als nieuwe taak maatschappelijke bemoeienis wordt opgedragen.
Wanneer katholieke of protestantse kerken haar greep op de mensen
trachten te herwinnen langs den weg van politieke of maatsèhappelijke
inrichting, zal dit slechts mogelijk blijken met verzaking van het Chris-
tendom: àf als archaïsme, waardoor de ontwikkeling van het Christen-
dom wordt gestuit en het in overlevering blijft volharden; àf als huma-
nisme, een heidens beginsel. Het is moeilijk uit te maken, wat aan het
Christendom sterker schade zou toebrengen. De overlevering is een rijke
schatkamer vol wijsheid; zij legt een band en weerhoudt van bandeloos-
heid in alle opzichten: in gedrag en handeling, in oordelen en denken;
zij rechtvaardigt het voortbestaan van de Rooms-Katholieke Kerk als
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een ordenende macht der cultuur; maar, louter overlevering, houdt zij
slechts een dode orde in stand en maakt zij van den mens een fossiel.
Het humanisme is als veredeling van het natuurlijke leven een cultuur-
scheppende macht; maar door zijn eenogige belangstelling voor het
natuurlijke is het ook een gelijkschakelende macht, waardoor het geeste-
lijke en religieuze leven zijn diepte verliest.
Op welke wijze of in welken geest kan het Christendom der toekomst dan
wèl belangstelling koesteren voor staat en maatschappij? Door recht-
streeks een beroep te doen op iederen mens in zijn mens-zijn, dus in zijn
eeuwigheidswaarde. Het Katholicisme of 'petrinische' Christendom,
gods-dienstig in den kerkelijken zin des woords, doet een beroep op den
mens als burger, in zijn politiek bestaan; het Protestantisme op den mens
als maat: vriend, broeder, mede-mens, in zedelijken zin; de derde trede
van het Christendom, waarop Johannes naar het middelpunt zal komen,
zal religieus zijn en een beroep doen op den mens als Christus, dat is: als
Zoon Gods. Dit Zoonschap houdt zowel burgerschap als broederschap
in: de oude wet wordt niet verworpen, Katholicisme en Protestantisme
blijven bewaard zoals de heidense cultuur bewaard bleef, maar omgezet
en herboren door een inwaarts licht. Dit inwaarts licht stelt den mens
boven elke historische betrekkelijkheid in een verband van eeuwigheid,
terwijl het zich tegelijk doorlopend belichaamt of incarneert in velerlei
historische betrekkelijkheid. Deze aardse binding is ons tekort; maar
wij worden opgevangen door de genade, althans indien wij waarlijk
Christenen willen zijn.
Doordat, of naarmate de mens zich zijn Christen-zijn bewust wordt,
komt zijn leven, geestelijk gezien, in een andere ruimte en in een anderen
tijd. Dat is het wat Paulus bedoelde, toen hij sprak van den ouden mens
uitdoen en den nieuwen aantrekken; dat is met name de zin van het
sacrament van brood en wijn. Aan een enkel beginsel des Christendoms,
het Zoonschap, zij dit toegelicht. In het bewustzijn van het Zoonschap
Gods ontvangt de mens het Persoonschap en wordt hij Christen of
Christus, Persoon. Als persoon ben ik èn gebonden in aardse belemme-
ringen èn verbonden met eeuwige waarden; vervul ik mijn taak, mijn
levensweg, zonder hoop op loon, zonder nut, als miles Christi. In dezen
staat-van-Ieven speur ik den zin, in verband van eeuwigheid, der aardse
gebeurtenissen. Van binnen uit veranderd en herboren aanvaard ik den
gang der mensheid door de donkere dalen van zonde, boosheid en leed
niet [zoals de Grieken in hun tragedie] als een onontkoombaar noodlot,
maar eer als een gang tot zelfkennis; niet als resignatie uit onmacht,
maar in affirmatie als taak en eis tot strijden.
Wat is het doel, wat de uitkomst van dezen strijd met den engel, die mij
den heup ontwricht? Niet uitroeiing van het kwaad of, wat nog erger
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is, het ter zijde laten en uit den weg gaan; maar het omzetten door het
goede te doen. In den nieuwen staat van leven erlangen kwaad en ellende
een anderen zin: niet dien van negatieve zelfstandigheden welke bestre-
den of verwijderd moeten worden, maar als richtingveranderingen van
het goede, zoals ook de aartsengel Lucifer wordt uitgebeeld. De neiging
tot hoogmoed is een positieve geestelijke energie welke niet gefnuikt en
vernederd, maar omgebogen moet worden door zuivering en rijping van
het bewustzijn. Het goede, van zijn kant, blijkt in den nieuwen staat van
leven niet een onbeweeglijk vaststaand paradijs, maar een eis aan mijn
streven gesteld, dat telkens opnieuw zijn koers bepaalt en al naar inzicht
en bezinning van richting verandert, dus zichzelve doorlopend ver-
loochent en herstelt, verliest en hervindt.
Het wezen 'mens' immers in christelijken zin is een geestelijke macht, die
mede-werkt in een wereldontwikkeling welke één geheel is en waarin elk
aanzicht, elke spiegeling zijn zin, plaats en werking bezit. Daar valt
niets te verbeteren, daar valt slechts te verstaan, te affirmeeren en te
arbeiden, wekkend tot besef van menselijke waardigheid, roeping en
verantwoordelijkheid. De vraag, of de wereld hierdoor ook beter wordt
of vooruit gaat, is niet redelijk, en het antwoord daarop hoe dit ook
uitvalt, versterkt noch verzwakt den adel van het Christendom. Een werk
zoals ShelIey's 'Prometheus unbound', dat een paradijs van liefde en
harmonie in het vooruitzicht stelt, stoelt op oud-grieksen, heidensen
bodem: het is schoon, maar onchristelijk. Het loon des Christendoms is
niet een volmaakte harmonie van zaligheid, maar geestelijke vrijheid en
liefde te midden van alle ellende.
Vergeleken met het eerste, het kerkelijke Christendom bracht het
Protestantisme een verinnerlijking: er werd immers een beroep gedaan
op den persoonlijken mens, op diens geweten en verantwoording: de
doleantie getuigt daarvan. Maar deze verinnerlijking moest, daar zij het
persoonlijke inzicht naar voren schoof, leiden tot een praat- en kijfgrage
betweterij, en, zich verbindend met 't persoonlijke zelfbehoud, tot een
streven naar maatschappelijken welstand met een paedagogischen in-
slag. De eis, thans door het Christendom aan ons gest~ld, is: deze ver-
innerlijking te zuiveren tot affirmatie van christelijke menselijkheid.
Daarmede wordt de objektieve zakelijkheid der Rooms-Katholieke Kerk
verbonden met de subjektieve, naar het partikuliere neige~de strekking
der protestantse richtingen; want christelijke menselijkheid is persoon-
schap in verband des geheels. En hiermede wordt de enkeling deelgenoot
in een geweldig geestelijk drama, een drama met een tragischen en
reinigenden inhoud, dat ons, geconcentreerd, in Christus voor ogen staat.



O. Noordenbos

DE ONTWIKKELING VAN HET
CHRISTENDOM

In zijn artikel 'De ontwikkeling van het Christendom', stelt Dl' v. Schilf-
gaarde deze vraag: Is het Christendom niet zowel een geestelijke macht
die als vormkracht zelve geschiedenis maakt als.ook een historisch ver-
schijnsel dat zich met wisselende inhoud historisch ontwikkelt? Dit in
tegenstelling tot opvattingen die het Christendom óf als een eeuwige
onveranderlijkheid óf als een geschiédkundig verschijnsel als zoveel
andere willen zien.
Het betoog van de schrijver is een bevestigend antwoord op deze vraag
en wil aantonen dat het Christendom als scheppende macht iets nieuws
en oorspronkelijks is in de historie, dat met zulk een intrinsieke kracht
is geladen dat het zich eerst gaandeweg verwezenlijken kan, naarmate
het dieper wordt verstaan. Het moet daarom de vormen, waarin het zich
tegelijk uit en verhult, telkens te niet doen. Deze vormen zijn de ge-
brekkige, schoon noodzakelijke, aanpassingen aan de menselijke en maat-
schappelijke mogelijkheden, die slechts voorlopige verwerkelijkingen van
zijn ware wezen toelaten.
De vraag lijkt ons niet juist gesteld, omdat van meer historische ver-
schijnselen geldt, dat zij nieuwe vormen zijn, die in de historie door-
werken zonder dat zij daardoor niet meer vergelijkbaar zijn met zovele
andere historische verschijnselen, die schijnbaar of inderdaad geen
eigen vormkracht [meer] bezitten. Het feit dat het Christendom zo
lang al bestaat en stellig een grote en grootse historie kent, maakt het
nog niet uitzonderlijk, ook al zou men kunnen zeggen dat de kwantiteit
aan tijd, werkingssfeer en gevarieerdheid het een bijzondere kwaliteit
verleent. Maar dan nog bevinden wij ons niet buiten de historische
betrekkelijkheid. De vraag suggereert echter dat het Christendom een
boven de historie verheven vormkracht bezit.
Men kan nu onmiddellijk toegeven dat het Christendom een grandioos
. historisch verschijnsel is. Het heeft eerst rond de Middellandse zee,
daarna in Europa en vandaar in Amerika aan de beschaving zijn merk
opgedrukt. En deze christelijk [in historische zin] te noemen beschaving
heeft haar uitstralingen over heel de aarde verspreid, zodat men mag
zeggen dat geen geestelijke macht met het Christendom kan wedijveren
in universele invloed. Misschien mag men verder gaan en aan het Chris-
tendom toeschrijven dat de Westerse beschaving in haar schier onbe-
dwingbaar gebleken expansie en energieontplooiing in weten, kunnen,
organiseren, schoonheid-scheppen, ook in haar dogmatismen, decaden-
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ties, zelfopofferingen en wreedheden zulk een motorische kracht in zich
had.
De hierboven gestelde vraag is eigenlijk de christelijke vraag bij uit-
nemendheid, maar haar beantwoording onttrekt zich aan menselijke
beantwoording. Men kan ook zeggen: op deze vraag geeft het Christen-
dom'zich zelf als antwoord en het laat niet toe dat hier buiten een ant-
woord op wordt gegeven. Het Christendom ziet zich zelf als enige zin
der geschiedenis. Wie dus binnen het Christendom die vraag stelt, heeft
in het Christendom zelf het antwoord; wie er buiten staat, hij kan met
Heine zeggen - 'und ein Narr wartet auf Antwort'. :Maar dit wil nog niet
zeggen dat een buitenstaander het antwoord dat het Christendom zich
zelf geeft anders zou moeten opvatten als wat het is - een echo.
Er komt natuurlijk nog een verwikkeling bij als wij ons realiseren, dat
van binnen- en buitenstaanders maar zeer betrekkelijk sprake is; in zekere
zin staan wij allen die in een van Christendom doortrokken cultuurkring
leven er binnen; maar wij plaatsen ons er enigszins buiten, zodra wij het
antwoord als echo horen.
Het lijkt erg plausibel, het betoog, dat het Christendom de antieke
horizon van denken en wensen heeft doorbroken, dat met Christus het
begrip mensheid is geboren, dat de geschiedenis middelpunt en ver-
vulling krijgt, een architectuur, een zin, dat een nieuwe trede van be-
wustzijn wordt bestegen: één mensheid, één wereldgang, één kerk.
Maar dan nog: welk een onmetelijk verschil of men deze vernieuwing
gelovig ervaart als een hemelse boodschap of - en waarom niet met
verwondering en ontzag - ze tracht te vatten als een hoogtepunt in het
menselijke zoeken en vragen, waarop het zich zelf een antwoord heeft
gegeven, dat als christelijke boodschap vorm en naam heeft verkregen.
'In het be'!\'ustzijn der mensheid zijn deze vergezichten wakker geworden,
zij zijn daarin gewekt door het Christendom en zullen ook zonder het
woord 'Christus', zonder christelijk 'geloof', dus voor hen die weigeren
zich Christen te noemen, den bouw der geschiedenis blijven beheersen',
zegt v. S. Een uitspraak die voor hen die buiten staan, weinig zeggend
is; want, werpen zij tegen, deze vergezichten kunnen evenzozeer het
Christendom verwekt hebben als dat het Christendom ze heeft verwekt.
Het ontstaan van het Christendom niet te zien als een kristallisatie-
proces, maar als de schepping van een hemelse verlosser, betekent echter
meteen, het Christendom als scheppende kracht in de wereld twijfelachtig
te maken. Want de christelijke boodschap was in eerste en laatste
instantie op bekering en heil gericht; zij gaf de geschiedenis geen zin,
maar ontkende deze in haar verwachting van het nabij-zijn van het
wereldeinde. Aan de vergezichten, waarvan in bovenaangehaalde
volzin sprake is, heeft de gehele menselijke beschaving van die tijd deel.
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Het stricte geloof heeft geen behoefte aan weidse perspectieven; het zal
zelfs gaarne aan de wereld het vermogen toekennen cultuurschatten te
scheppen; het kan deze ascetisch als schadelijk voor de ziel verwerpen,
het kan ze ook aanvaarden. Het Christendom is een gecompliceerd
verschijnsel, het christelijk geloof is eenvoudig, beperkt zich tot de
menselijke ziel in haar door-God-gegrepen-en-verlost-worden. De christe-
lijk-filosofische historie beschouwing van Dl' v. S. doet het christelijk
geloof tekort en tevens het rigoureuse, kerkelijk-christelijke historiebeeld,
dat van geen treden van verwerkelijking weet. Maar omdat hij daarmee
weinig of niets kan aanvangen, grijpt hij terug tot een constructie, die
het Christendom wel eens eerder heeft voortgebracht.
In de I2de eeuw stelde Joachim van Fiore reeds een dergelijke drie-
treden-ontwikkeling op als thans door Dl' v. S. wordt geconstrueerd.
Joachim sprak van het rijk van de vader, dat van de zoon en dat van de
heilige geest, die elkaar zouden opvolgen. Zo ziet Dl' v. S. een ontwikke-
ling via de R. K. Kerk, via het Protestantisme naar een universele
christelijkheid. Dit' evangelium aeternum' heeft in mystieke en naar 'zui-
verheid' en universaliteit strevende secten steeds een grote rol gespeeld
met zijn beroep, niet op algemene openbaring en geloofsleer, maar op
het 'inwaarts' licht. Niet omdat deze treden-leer niet nieuw is, behoeft
aan haar geen bijzondere waarde toegekend te worden, maar omdat zij
allesbehalve christelijk is. Wil men ze dus als de quintessens van het
Christendom voorstellen, dan moet men eerst een Christendom naar
eigen behoefte scheppen. Deze vorm van Christendom, waarin het
menselijke zozeer is doorgebroken, waarin 'Christus' alleen maar meer
optreedt als naamgever voor 'de mens', is voor de ware gelovige veel te
veel uit de mens geconstrueerd en voor de ongelovige is zij een christelijk
gemythiseerde filosofie. Termen als Christus, Zoon Gods, Persoonschap
missen hierdoor inhoud en als de schrijver rept van menselijke waardig-
heid, roeping, verantwoordelijkheid, geestelijke vrijheid en liefde te
midden van alle ellende, dan zijn wij in een veel ruimere dan christelijke
sfeer. Men mag dan wel zeggen dat het Christendom deze begrippen
mede tevoorschijn heeft geroepen of ze verinnerlijkt heeft, maar het is
niet nodig om daarvoor het Christendom te stellen buiten en boven de
historie der mensheid.
Wij zijn allen tot op zekere hoogte christenen, óf 'oude' ól' 'nieuwe'. Maar
de nieuwe of ongelovige 'christenen' aanvaarden geen eis van het Chris-
tendom; de eis die v. S. hier poneert, zal, als de mens deze niet aan
zichzelf gesteld voelt ... door zich zelf, als christelijke eis ook geen vat op
hem hebben. Een beschouwing als v. S. geeft is een product van deze
tijd, hoezeer zij ook abstraheert van de werkelijkheid waarin wij leven,
hoezeer zij de vraag naar de beste vorm van samenleving losmaakt van
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de eis aan de christelijke mens gesteld. Aangaande die beste vorm van
samenleving is thans de wereld gescheiden in twee kampen, die terwille
van het welzijn der mensheid bereid schijnen deze mensheid op het
altaar der ideologieën te offeren, zodat wij de walm van het brandoffer
en de verschroeide aarde al proeven en ruiken. En het is een menselijke
drang om ons boven die walm en brand te verheffen, met de witte
wolken te willen meezeilen.
De historie heeft ons misschien niet veel geleerd, maar wel weten wij dat
ook de hoogst zwevende wolken uit damp der aarde zijn ontstaan. Ik
weet ook wel dat dit weten ons niet gelukkig maakt en ook niet altijd.
vruchtbaar is gebleken en goddank behoren wolken ook tot de aardse
werkelijkheid; het is erg als wij zo met onze neus op de aarde worden
gedrukt dat wij de hemel met zijn wolken niet meer zien.
Maar als wij uit een afkeer van het heden de slechte werkelijkheid maar
aan de wereldverbeteraars willen overlaten en naar de diepten. van het
werkelijk mens-zijn afdalen of opstijgen naar de hemel, als wij het verti-
cale verkiezen boven het horizontale, dan komt tevens het verlangen in
ons op om wat aan ons is voorafgegaan in ditzelfde perspectief te zien en
te vergeten dat wij zelf meer gevormd zijn door de horizontale ontwikke-
ling der dingen dan wij in onze drang naar verticaliteit vermoeden.
Wij zoeken dan de kracht die wij thans behoeven om verticaal te leven,
in het horizontale vlak en construeren een geschiedenis van trapsgewijze
ontwikkeling van het ene ware. En dan komt de vraag naar voren:
is thans niet de tijd gekomen van de definitieve eis van het Christendom?
En om die vraag met redelijkheid te kunnen beantwoorden, construeren
wij dan twee treden, waarop dit Christendom zich ook wel heeft ver-
werkelijkt, maar niet verder dan de tijd verdroeg.
Daarbij wordt natuurlijk al te voren de vraag van de hand gewezen,
of de ontwikkeling des Christendoms zich niet juist in omgekeerde
richting heeft voltrokken. Of het niet zo kon zijn: het Christendom als
werkelijke historische macht heeft eerst de vormkracht gehad een uni-
versele kerk te scheppen; deze is gespleten, niet omdat zij plaats moest
maken voor een hogere vorm, het protestantisme, maar omdat de
menselijke factor naar alle kanten het geloofsgebouw ging afbreken;
en dit proces heeft zelf weer het protestantisme aangetast zodat zelfs
de veelheid der kerken geen voldoende onderdak bood aan de menselijke
strevingen. Wat v. S. dan als derde trede ziet is de nog verder gaande
vermenselijking van de geloofsinhoud.
Nu zou men dus de vraag kunnen stellen of de superioriteit van het
Christendom daarin bestaat, dat zijn vormkracht lag in de mate van
menselijkheid, die het zo vatbaar maakte voor zijn zelfopheffing als
godsdienst. Het is niet voor niets, dat de mens het verleden niet meer
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heeft geaccepteerd, zoals een traditie der kerken dit vertelde, het is ook
niet voor niets, dat de mens inzicht heeft gekregen in de structuur der
samenleving en van zijn eigen fysisch en psychisch wezen. Dit alles heeft
de mens zich zelf geleerd en dit heeft het aangezicht der aarde grondig
veranderd. Zijn wetenschap, zijn ingewikkelder wordende samenleving
na de middeleeuwen heeft hem voor vraagstukken gesteld, die hij niet
met behulp van het Christen-zijn kon oplossen. Hij mag dan weer te
veel zijn gaan geloven in zijn middelen om de wereld en zich zelf te lcren
kennen, het mag waar zijn dat zijn nieuwe afgoden een dorre afgoderij
in het leven hebben geroepen en dat wij nu kunnen zeggen: de kater
kwam latcr en misschien zitten wij nu in de kater, maar het gaat niet
aan hier één ontwikkeling te zien: nl. die van de vormkracht van het
Christendom.
In zijn eis, die v. S. stelt en waarvan ik meen dat zij niet nieuw is, zit een
inconsequentie t.O.V.van zijn historische beschouwing. "Waarom is die
eis die, naar hij zegt, het Nieuwe Testament reeds stelt, in de geschiedenis
dan steeds verwaarloosd? Waarom hcbben wij dan wel kerkvormingen
gehad en de oplossing van de kerkelijke eenheid in verschillende ker:k-
genootschappen, die nu ook hun hoogtepunt hebben gehad? En waarom
zou die eis nu wel vcrstaan worden? Het antwoord op de eerste vraag
kan zijn: de maatschappelijke ontwikkeling heeft zich voltrokken via de
kerkvorming, omdat zij de erfenis overnam of ontving van het verleden,
dat aan haar voorafging; de beste organisatievorm won het van de
overleefde en toen zij zelf overleefd was, viel zij uiteen; zij is een rudiment
van een groots verleden en als katholieke kerk vooral tracht zij nog men-
sen te herwinnen langs de volgens v. S. verwerpelijke weg van politiek
of maatschappelijke inrichting. Met verzaking van het Christendom, zegt
hij. Maar tegelijkertijd rechtvaardigt volgens hem de rijke overlevering
haar voortbestaan. Zij bestaat voort, voorzover zij zich niet inlaat met
de Christelijke eis van v. S.'s derde trede. Zij is een zeer menselijke in-
stelling, omtrent welker kwaad of goed wij hier niet behoeven te debat-
teren. Zij heeft in de geschicdenis een taak vervuld, die zij niet meer
vervullen kan, omdat zij niet meer de menselijke gedachte en gedragin-
gen bepaalt en kan voorschrijven. Hetzelfde geldt van de kerkvormen
dic na of naast de R.K. kerk ontstonden. Daarmee is ook de tweede
vraag beantwoord.
En waarom zou die eis nû wel verstaan worden? Zij wordt nu net zo veel
en net zo weinig verstaan als voorheen. Zij wordt nu misschicn anders
verstaan, nl. niet meer als christelijke vraag. Het is niet zo dat er heidense,
Joodse of atheïstische verbeterzucht is en daarnaast de eis van het Evan-
gelie. Onder heidenen, Joden, atheïsten of christenen zijn er èn ver-
beterzuchtigen èn gelovigen in een paradijs van liefde en harmonie. Dit
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paradijs is voor een deel christelijke erfenis met een geseculariseerde
hemel die van hierboven naar de einder is geprojecteerd. Moet de zucht
naar het vertic.ale alleen op rekening van het Christendom komen?
Och wat, zij bestaat ook in China of India of bij de Eskimo's. En de
indrukwekkende eis van het Christendom: 'zoek eerst het koninkrijk
Gods' - had en heeft elders andere formules maar eenzelfde inhoud. Het
Christendom in zijn ontwikkeling is een machtige ontplooiing van energie,
geestelijk, verstandelijk, zakelijk, maar haar crediet raakt, historisch
gesproken, op en de derde trede kan overal verstaan worden, niet omdat
zij zo bijzonder christelijk zou zijn, maar omdat zij zo menselijk is.

502



Dlaf J. de Landell

EEN GESCHENK VAN DE BAAS

Duizend mijlen hiervandaan, in het stadje Bembom, woont een man,
wiens levensgeschiedenis zo eigenaardig is, dat zij vermelding verdient.
Op een avond liep de man naar huis met de dominé en de pastoor, toen
hij zich herinnerde, die dag een wandbordje cadeau gekregen te hebben
van zijn baas, omdat hij tien jaar werkzaam bij hem was.
'Wat betekent ,ara et labora' ?' vroeg de jongeman. ''\Tant dat stond op
dat wandbordje ; zijn baas was een keurig mens, die degelijke dingen ten
geschenke gaf, en daarbij niet op een kwartje keek.
'Dat betekent ,Bid en werk',' antwoordde de pastoor.
'Wat een nonsens,' zei de man. Hij was kregel, want hij had liever een
envelop met inhoud gehad. Zo is het personeel tegenwoordig.
Op dat ogenblik ving zijn oog de vonk van een voorwerp naast zijn voet,
dat in het vale avond-schijnsel nog licht vond. Het was zo-maar een
gladdç, dunne gouden ring, met een bruin-grijs steentje erin.
'Wat een monster van een ring!' zei de man. 'Laten we'm maar aangeven
bij de politie!' En daar kon de dominé noch de pastoor iets tegen hebben.
De man voelde zich vreselijk onbevredigd, met dat wandbordje thuis en
die lelijke ring in zijn hand. 'Ik beleef nooit eens iets bizonders!' dacht hij.
,,ara et labora' vind ik heel ontroerend,' zei de dominé.
De pastoor knikte: 'Treffend,' zei hij.
De gewone man keek de dominé aan, en mopperde: 'Och man, vlieg op!'
Dat was natuurlijk wel wat brutaal.
Doch hij had niet kunnen voorzien, wat er gebeurde: de dominé nam met
een plechtig gezicht in iedere hand een jaspand - hij sloeg ermee als
met reuze-vlerken - en daar ging hij.
Eerst meende de jongeman, dat het gezichtsbedrog was; maar voor hij
het wist, was de dominé al boven de lantaarns uit, en floep! daar ging hij
over een daklijst.
'Hé!' riep de pastoor.
Maar er kwam geen antwoord.
'Hoe kan dat?' hijgde de jongeman verschrikt.
'Ik begrijp het niet,' zei de pastoor. 'Hij is toch anders nooit zo volgzaam!'
Zij liepen voort, onderwijl steeds in de lucht kijkend. Maar tegenwoordig,
met al die technische vooruitgang, kun je van alles verwachten.
Toen ze de dominé nog niet teruggezien hadden tot bij het politie-bureau,
gingen ze maar naar binnen, om de ring aan te geven.
De agent achter het loketje was een vreselijk nauwkeurig man. De vinder
moest zelfs vertellen, wie zijn getuigen waren geweest.
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'De dominé was er ook bij,' vertelde hij, 'maar die is opgevlogen.'
Ach, daarna moesten zij zoveel over dat opvliegen vertellen, dat de
agent er de ring bijna voor vergat. Hij zei: 'Ditmaal zal ik genade voor
recht laten gelden, en u naar huis doen geleiden; maar een volgende
keer moet u uw roes in een cel uitvieren!'
Zo vreemd vond hij hun vcrhaal.
De pastoor stak van nerveusiteit de ring aan zijn vinger. 'Ik wou, dat
de dominé hier was!' zei hij.
'Lieve mensen,' zei de dominé achter hem, terwijl hij zijn jaspanden
streek, 'het was ontzettend! Ik kan niet tegen de hoogte - en wat heb ik
een boel zonden aanschouwd van mensen, die hun gordijnen niet dicht
hadden! Leed en leugen en bedrog! onmatigheid in vreugde en geld-
zucht! Verschrikkelijk! De Heer verhoede, dat ik ooit weer opvlieg!'
'Amen!' zei de pastoor. Zo eensgezind waren zij.
'Maar waar is de ring?' vroeg de agent, zoals het behoort.
Zij zochten het sieraad, tot zij het vonden aan de vinger van de pastoor.
'Ach, ach!' riep deze verbaasd, 'hij past mij als een fluit!'
'Een fluit past u in 't geheel niet," voegde de agent hem vermanend toe.
De pastoor gaf derhalve de ring aan de jongeman.
'U dient het gevonden voorwerp een jaar en vijftig dagen te bewaren,'
las de politieman voor. 'Indien er gedurende deze tijd niemand komt,
om de ring als zijn bezit op te eisen, wordt de eerlijke vinder eigenaar.'
Toen mochten zij naar huis, zonder geleide.
Eenmaal buiten, wilden de pastoor en de jongeman alles van de dominé
weten over het opvliegen. Doch de goede man was zo geschokt dat hij
hun niet kon 9-ntwoorden. Per slot was hij maar een mens, en geen engel.
En terwijl de beide zieleherders in alle hoeken van hun geweten en hun
ervaring naar een oplossing van het raadsel zochten, dacht de jongeman
heimelijk aan de ring. Dat is het verschil tussen een priester en een
kantoorklerk.

In de eenzaamheid van zijn kamer wcnste de man zich duizend gulden.
Terwijl hij geduldig stond te wachten, bemerkte hij, dat hij aldoor zijn
hand op een buidel met geld gehouden 'had.
Hij wenste zich een horloge dat praten kon, en hij eiste een rood fluwelen
gezicht met diamanten ogen, en een kippepoot inplaats van zijn linker-
been.
Toen wenste hij alles weer als voordien, want hij was een ordelijk mens.
Tenslotte zei hij: 'Ik vlieg het raam uit!' Meteen deed hij het raam open,
en zwaaide met zijn armen.
Het was heerlijk; en wat ging het snel!. ..
De torenklok wces drie uur. De zonde sliep toen al, en overal boven de
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aarde trilden de sterren in de duistere hoogte. De man vloog een kwartier,
en rustte op de schoorsteen van het belastingkantoor.
Hij dronk een kopje thee in New Vork en kocht cigaretten in Belgrado,
terwijl hij lucifers kreeg van een oud vrouwtje in Casablanca.
Om zes uur was hij weer te Bembom in zijn kamer.
Hij belde z'n baas op.
'Ik moet u iets heerlijks vertellen,' zei hij. 'Ik kom niet meer terug om
bij u te werken!'
De baas schreide van verrukking en bedankte hem stamelend - zijn baas
die hem immers de vorige dag nog beloond had voor zijn diensten, met
dat wandbord! - Dat deed die ring natuurlijk.
Was de man nu een gewoon mens geweest, net als jij of ik, dan zou
er van zijn ondervindingen een wild verhaal gegroeid zijn, vol bloed-
rode en hemels-groene avonturen. Een mens is immers van wieg tot
graf vervuld van wensen. Maar de man was een van die zeldzame
wezens, welke een goed hart aap. een tamelijk verstandige gedachten-
gang paren.
Hij veranderde het opschrift van zijn wandbord in 'Carpe Diem'; want
hij was van plan, de dagen te plukken. Hij begreep echter, dat de mens
zulks niet in eenzaamheid kan uitrichten, en toch gelukkig zijn. En hij
wilde geen. onberaden dingen doen.
ZÓverstandig was die man: hij wenste zich een vrom\', die hij innig zou
liefhebben, die hij zou begrijpen en trom\' zijn. En hij verlangde, dat zij
hem met gelijke gevoelens zou benaderen. \-Vant een mens is nergens
veilig dan in de Liefde of bij God.
De volgende dag ontmoette hij de vrouw op straat; zij droeg een gebloem-
de japon .en een rood hoedje. Het leek hem, of hij haar ver voor zijn
geboorte gekend had.
Zij tekenden aan, en zes weken later trouwden zij.
Al die tijd deed hij geen rare dingen met zijn machtige ring. Hij trachtte
een oordeel te krijgen over het menselijk bestaan.
Soms leek het hem, of de Maatschappij door de duivel in het leven ge-
roepen moest zijn. Toch was hij een betrekkelijk verstandig man.
Dàt zal ook wel de reden geweest zijn, waarom hij zijn echtgenote niets
vertelde van zijn macht.
Een maand na zijn huwelijk had hij zoveel nagedacht, dat hij meende,
een wens te kunnen uitspreken. Op een nacht, toen zijn ega vast in slaap
was, sprak hij fluisterend: 'Alle mensen zijn gezond. Er is geen ziekte
meer, geen pijn en geen lijden. De mismaakten zijn welgeschapen, de
zwakken sterk.'
Voldaan .legde hij zich ter ruste.
Ach, wat was er de volgende ochtend een blijheid langs de hele aardbol! ...
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Kunnen wij raden, hoeveel mensen vreugdetranen schreiden, toen ze hun
beklaagde zieken gezond en schoon zagen. opstaan?
De kerken puilde~ uit van gelovigen - want wanneer men zijn gebeden
verhoord ziet, knielt menigeen dankbaar neer. ..
Er was ook verdriet. vVant hoe moest de luie bedelaar-met-één-been
nu plotseling zijn geld verdienen, als hij 's morgens twee oergezonde
benen onder zijn dekens vandaan stak? Hij schrok zó, dat hij ziek ge-
worden zou zijn, als hij gekund had. En er waren maar al te veel schone
meisjes die geen rust meer kenden, toen zij de lelijkerds als hun gelijken
moesten zien.
Ja, maar de blijdschap overheerste de eerste dagen. Iedereen had immers
wel een kleine klacht gehad: een natte neus of een zenuw op 't ooglid,
of een hysterisch grinnikje.
Pas na een week kwamen de geneesheren tezamen: zeven dagen lang was
er niemand op hun spreekuren geweest! De telefoon zweeg 's nachts:
koorts en indigestie lieten op zich wachten, geen voet verzwikte, geen
vinger liet zich snijden. Verlossingen waren even verkwikkend geworden
als een niesbui.
Apothekers en brillenslijpers sloten zich in paniek bij de vergadering aan.
Het mensdom was reddeloos gezond geworden - waartoe diende men
nog leerstoelen voor geneeskunde in stand te houden, welk nut hadden
medicijn-fabrieken. ? ..
Er kwamen wantoestanden van. Een man, die op straat durfde te zeggen,
dat hij zich na vijf maanden pijn eensklaps heerlijk fit gevoelde, werd
door twee apothekers en een fabrikant van hydrophile gaas afgeranseld
tot hij schaterde van het lachen. Een politie-agent, die de vrede wilde
herstellen, kreeg een mep op zijn oog, die hem niets deed.
De man die de ring bezat, voelde zich vreemd te moede. Hij wàs geluk-
kig ... Maar ja, de deernis was zijn hart binnen geglipt; en dat was
een pijn, die zich niet genezen liet, omdat zij niet ongezond was. Er
bleken trouwens méér pijnen en ongemakken te zijn, die bleven voort-
bestaan: honger en koude. Want waar gebrek geleden wordt, daar teert
de mens in gezondheid weg.
De man ontmoette zo nu en dan de dominé of de pastoor, en hij hoorde
veel uit hun gesprekken, ook al zeiden ze weinig. De medelijdenden
verstaan zuchten en halve woorden. Hij wist, dat er gebrek geleden
werd, ver weg en midden in zijn eigen stad - want vlak naast het licht
vlijt zich de schaduw.
Op een vroege ochtend lag hij wakker, en hij wenste: 'Alle mensen hebben
voldoende kleren en levensmiddelen. Zij hebben genoeg geld om naar
hun begeerte te kopen.'
Hij begreep toen al, dat hieruit een crisis zou ontstaan voor de winkeliers.
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Maar hij had gezien, hoe de doktoren en apothekers samengeroepen
waren om grotere kerken te bouwen - daar die te klein waren geweest
om de dankbaren te bevatten. Er zou ook nu wel een oplossing komen.
Die eerste dag was weer zo'n heerlijke belevenis! Alle arme mensen, die
eensklaps genoeg eten hadden voor hun kinderen! Alle ijdeltuiten, die
kleren en juwelen konden kopen naar believen! Alle ouden, die hun zor-
gen voor latere dagen opzij konden zetten, omdat zij hadden wat zij
wensten! Er kwam geen eind aan het gejubel, de kerken waren nóg meer
gevuld met dankbaren.
Maar na vier dagen rees het tumult van de winkeliers. Niemand kocht
meer iets, men had genoeg. Het haar golfde en krulde uit eigen beweging,
kousen ladderden niet meer, foto-toestellen bevatten eindeloze filmrollen,
waar de ontwikkelde kiekjes zo maar uitvielen.
Men zou natuurlijk naar voren kunnen brengen, dat de winkeliers het
dus zelf als mens ook goed hadden; maar winkeliers willen aanprijzen
en winst maken en vertegenwoordigers afsnauwen - anders leven zij niet.
De dominé echter kon niet anders meer dan glimlachen bij alles wat hij
zei, en de pastoor zong Gregoriaans als hij sprak, van pure dankbaar-
heids-ontroering.
Alle mensen gezond en rijk-was dat niet de honderdduizend-jarige belofte
geweest van alle politieke oplichters en idealisten ??En daar wàs het nu! ...

Jvlaar alles went immers! En welstand spoediger dan armoede. Soms
gaven de mensen de indruk, dat zij niet goed wilden.
Waarom moest de ene jaloers zijn op de juwelen van de andere, en indien
zij precies zulke wist te bemachtigen - waarom moest dàn de andere
verdriet hebben? .. Waarom benijdden de mensen een ander om blauwe
ogen of rood haar, als zij zelf gezond en welgeschapen waren? Waarom
wilden zij worst eten, als ze kaas hadden, en waarom wierpen ze hun wijn
weg, als een naaste bouillon dronk?
Het bleef een wereld vol problemen.
Dit zal de man ertoe gebracht hebben, na lang piekeren op een eenzame
wandeling een derde wens uit te spreken. Hij stond stil, en bezag de land-
weg vóór hem, de ondergaande zon met roze wolkenbanken, de parel-
moeren berkenstammen. Hij dacht: 'Dit alles hoeft niet veranderd te
worden! ... Waarom zijn wij niet zo ongerept? ..'
Met moede stem wenste hij: 'Alle mensen zijn tevreden.'
Toen hoorde hij stappen achter zich, en omkijkende ontwaarde hij een
schone, grote man.
'Hebt u een ring gevonden?' vroeg deze hem.
De wandelaar stond stil, en dacht na. Het was eenjaar en negen en veertig
dagen geleden, dat hij de ring vond.
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'Ja,' zei hij.
'Een ring, die wensen vervult, en mensenwoorden waar maakt?' drong de
ander aan.
'Inderdaad,' bevestigde de man. Zijn hart stond stil.
'Dat was mijn ring,' zei de vreemdeling.
'Zeg mij dan eens eerlijk,' vroeg de man vriendelijk, 'of je van God bent
of van de duivel?'
'Ik ben de aarts-engel Michaël,' antwoordde de ander. En terwijl hij
sprak, ontsprong er uit de klank van zijn woorden en uit de glans van
zijn haar een sidderende nimbus, vaag stralend rondom hem.
'Ik heb getracht, het goede te doen, met die ring,' zei de man aarzelend.
'Het zal je niet helpen,' antwoordde Michaël, en hij glimlachte.
De man zuchtte mismoedig. 'Ik had het zo graag willen voleinden, tijdens
mijn leven,' zei hij.
'Weet je dan, hoe lang je nog te leven hebt?' vroeg Michaël hem.
De man schrok. Hij had er nimmer werkelijk bij stilgestaan, dat elk leven
van seconde tot seconde ongewis is.
'En toch ... ,' fluisterde hij smekend.
'Het is jammer, dat je niet wijzer bent,' zei Michaël zacht, en hij legde
zijn hand op de schouder van de man. 'Goed, houd die ring zolang. Ik
krijg hem wel van je terug.'
'Ja, maar -' wierp de man tegen, 'als ik nu eens plotseling sterf, hoe kan
ik hem dan teruggeven?' Want hij was een punctueel mens.
'Ik weet zeker, dat je hem vóór je sterven uit eigen beweging terug zult
geven,' stelde Michaël hem gerust.
De man meende gedroomd te hebben, want hij was alleen op de land-
weg. Van verre drong gejubel tot hem door.
Hij liep een dorp binnen, en vond zijn wens bewaarheid: alle mensen
waren tevreden.
'Ik heb per vergissing een bruine en een zwarte kous aangetrokken!' ju- I

belde een chique vrouw.
'Ik heb een appel met een wurm erin, - en ik hólid zo van wurmen!'
schaterde de burgemeester, en hij danste op één been in het rond.
'0, mijn man doet eindelijk gek!' zong zijn echtgenote verrukt.
Het was een heerlijke wereld.
In de trein naar huis raakte de bezitter van de ring in gesprek met een
conducteur, die straalde van tevredenheid. 'Mijn vrouw is daarnet
uitgegleden en doodgevallen! Zij wilde de ramen lappen,' vertelde hij.
Hij pinkte een traan weg, en zei: 'Ik ben toch zó blij - en ik weet zelf
niet, waarom, want ze was een allerliefste vrouw! ... ' en hij snoot kronke-
lend van genoegen zijn neus.
Toen zei de man : 'Je vrouw leeft, wees gerust.'
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En in het gegons van de trein wenste hij, dat er geen sterfte meer zou
bestaan. Maar deze wens was de eerste van een onverbrekelijke drie-
éénheid; 'laat er geen ouderdom meer zijn,' zei de man. - 'Laat er geen
geboorte meer zijn,' stamelde hij, denkend aan het schrikbeeld van over-
bevolking; - en hij zegende het feit, dat zijn vrouw hèm een zoontje ge-
schonken had.
Het was hem, of Michaël h~m door de ruiten aanzag, en alsof hij diens
stem hoorde: 'Ik krijg die ring wel van je terug.'
Maar hij voelde zich sterk, juist omdat niemand zijn macht kende. De
winkeliers sloten hun zaken, en waren tevreden. De doktoren en apothe-
kers vierden vacantie en bleken voldaan. Iedereen had wat hij wenste, er
werd niet meer gestolen of ingebroken. Er was geen ruzie en geen nijd
meer, oorlog was een ongekend woord geworden, uit een verre tijd.
Eens sprak de man zijn vriend de dominé. 'Weet je wat vreemd is, beste
man?' zei deze. 'Er komen minder mensen in de kerken. De mens is
dankbaar, zolang zijn welzijn omlijnd wordt door het leed van anderen.
Doch wanneer àllen hun zorgen verliezen, slinkt de dankbaarheid snel.' Hij
lachte er vrolijk om; want ook hij was tevreden, daar kon hij niets aan doen.
De pastoor vertelde hetzelfde. 'De kerken geraken leeg, nu de hemel
over de aarde gedaald is,' zei hij ..
De bezitter van de ring knikte glimlachend. 'Ben jij nog dankbaar?'
vroeg hij.
'0, ja!' antwoordde de pastoor, en hij neuriede een vrolijk liedje, 'ver-
beeld je, dat ik het niét was!'
'Ja, verbeeld je!' zei de man. Maar er was toch even een vreemde schijn
van herinnering in zijn denken, als een vage melodie uit droeve tijd.
's Avonds stond hij voor het wandbord, en probeerde zich te herinneren,
wat daar eerst op geschreven was geweest. Hij wist het niet meer. Hij
bezag de tekst, die het nu. sierde: 'Carpe Diem', en dacht: 'Dit is het
volmaakte leven! God, dank!!'
En weer was daar, als een vage geur van grafbloemen, een schijn van
gedenken in zijn hoofd - het was onaangenaam; en dus tegen de regels.
In de eenzaamheid van de badkamer uitte hij de wens, dat hij bij tijds
zou bemerken, wanneer er fouten dreigden in zijn machtig beleid van het
menselijk leven.

Zo vergingen twintig jaren. Het leven bleek stil te staan. De mensen
sleten niet, nu er geen zorgen en problemen meer waren. Zij hadden
allemaal genoeg te eten, zij konden kleren dragen zoals ze wilden en
alles kopen: boeken, juwelen, snoepgoed en vliegtuigen.
Doch iedereen was gelukkig en tevreden; waarvoor zou men dingen
kopen, of zich opwinden over reizen en snelle verplaatsing? De dood
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was gestorven, een reis mocht best lang duren, men had vele levens lang
de tijd. Ja, als men er belangstelling voor gevoeld had, zou men gedacht
hebben, dat het Koninkrijk Gods gekomen was.
Op een ochtend bracht de zoon van onze man een vriend mee. Dat was
een alleraardigste jongen. Tevredener dan hij scheen er niemand te zijn!
Hij sprak vrolijk met de bezitter van de ring. En op eenmaal sloop er een
woordje in hun gesprek - dat was het woordje 'kerk'.
Zulke gebouwen werden toen gebruikt om te dansen en te juichen, en in
sommige kon men warme worstjes en ijslimonade kopen, voor een kus of
een gek liedje. 0, het was een héérlijke tijd.
'Waarom noemt men de kerk een Godshuis?' vroeg de jongen.
Zijn gastheer antwoordde: 'Men diende daar God.'
'God?' herhaalde de jongen vriendelijk. 'Wat is god dan?'
Toen meende de man, na al die jaren van dansen en deinen, eensklaps
een grote figuur in de tuin te zien; een wandelaar, van lang geleden.
En hij hoorde een stem, die zei: 'Het zal je niet helpen.'
'God,' zei hij moeilijk, 'is de Opperste.'
'De opperste? .. .' lachte de jongen, 'waarvan? .. .'
'Hij heeft het ongeluk van de mensheid weggenomen,' legde de man uit.
'Wat is dat: ongeluk ... ?' vroeg de jongen.
Een verbijstering daalde op de man. De ring waarschuwde hem, zoals hij
gewenst had. Er viel een koude om hem, het zonlicht scheen weg te
trekken.
Zo ver waren zij dus gekomen, dat zij vroegen wàt God was. En zo
weinig wisten ze nog van het geluk, dat ze het ongeluk niet meer kenden.
Hij had gefaald. -
Zijn vrouw, die hem hartelijk liefhad, bemerkte, dat de man niet eten
kon.
'Wat is er?' vroeg ze teder glimlachend, 'ben je .. .' en ze moest lang na-
denken, over het vroegere woord, 'ben je ziek? .. .'
Hij schudde het hoofd. Hij dacht aan zijn goede wensen: over de ganse
aarde was de regen gevallen, en had zandvlakten en rotsen bevrucht
tot bloem-bestrooide weiden. Overal groeiden vruchtbomen, nergens
loerde meer honger of vernietiging. Ravijnen waren glooiïngen met
bloesemranken geworden, kolkende rivieren kabbelden als zingende
stromen langs de groene landen. Het moest een nachtmerrie zijn.
De man dacht: 'Ik heb vergeten, de boze dromen uit te bannen!'
Die nacht vertrouwde hij zijn vrouw het geheim van de ring toe.
'Dat wist ik al!' zei ze.
'Ik heb het je nooit verteld!' wierp de man tegen.
'Nee,' antwoordde zijn vrouw, 'maar je hebt zelf gewenst, een vrouw
te mogen hebben, die je begreep!'
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De dageraad speelde alom de horizon en de duisternis was niet zwart
meer, toen de vrouw zei: 'Geef de ring terug, en maak alles ongedaan.'
'Dat kan' niet!' kreunde de man.
'Het moet,' zei ze. 'Is dit een geluk voor de mensheid? Zij weten immers
nieteens meer, dat ze gelukkig zijn!'
Hij dacht eerst, dat dit domme vrouwenpraat was. Maar wat moest dan
wijze mannentaal zijn? ..
'En het leed, de zorgen en pijnen en de dood?' streefde hij tegen.
Maar de vrouw greep zijn hand, en ze zei zacht: 'Wat zou je liever zijn:
rijk en blind, of arm en ziende?'
,Arm en ziende,' antwoordde de man zonder aarzelen.
'Je hebt alle mensen rijk gemaakt en blind,' zei zijn vrouw. 'Je hebt
hun alles ontnomen, wat de hemel hun beschoren had. Geef het terug.'
Toen werd het vreemd licht in hem. Hij kuste de vrouw, en nam zijn ring.
Hij wenste zichzelf midden in de eenzame zee, op een onbewoonde rots.
Het water was eindeloos, het zong kabbelend de rijzende dageraad toe.
Daar riep de man de aartsengel Michaël.
En aan het eind van de rots stond de wandelaar, die hem jaren geleden
op een stille landweg om de ring gevraagd had.
Zij groetten elkaar.
'Op het ogenblik, dat ik je deze ring teruggeef, moge alles,wat ik gewenst
heb, ongedaan worden,' zei de man. 'Ik wil in mijn eigen stad terug zijn;
en moge geen mens zich mijn fout herinneren.'
De wandelaar glimlachtc. Hij antwoordde: 'Het zal voor elke sterveling
moeilijk te begrijpen zijn, dat God dichter naast hem staat in het leed,
dan in de vreugde, - zoals wij zelf meer aandacht hebben voor een ver-
wonde vinger dan voor een gezond lichaam. Ik zegen je, zoon.'
Toen gaf de man hem de ring terug.
De wateren zogen zich los uit de zandvlakten en woestijnen, zij lieten
de droogte achter en stortten zich in donderende wolken over het ver-
zegende land, dat brak als schuim. De Dood ontbond zijn vlerken, de
pijn scheurde door bloed en vlees, de ziekte zoog zich vast aan een
onbckommerd mensdom. De welvaart verschool zich in haar citadel van
rijkdom, de zielevrede krepeerde in duizend kronkels.
Ouden en jongen 'stierven van ontzetting; maar elders baarden vrouwen
eensklaps kinderen, honderdmaal honderden, een heel geslacht van men-
sen, die weer normaal zouden leven. Er moest gewerkt worden om voed-
sel te vinden, en waar de nood slonk tot berusting, brak het geluk open,
en dankbaarheid voor een beetje zegen welde in de harten.
Iemand, met een goede memorie, noemde de naam van God, en anderen
richtten hun blikken op hem met de verbazing van pas-ontwaakten.
De man van ons verhaal stond op het Marktplein. Hij haastte zich naar
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huis. Onderweg ontmoette hij de pastoor. 'Waar is de dominé?' vroeg hij.
'Dood,' antwoordde de pastoor. Hij kon niet blijven staan om te praten.
'Ik moet kinderen dopen,' zei hij. 'Weet je nog, dat we op deze plaats
eens een ring vonden? Tot ziens.'
De man vond zijn huis vervallen, de ramen waren ingetrapt. Er waren al
rovers geweest.
'Mijn hemel was maar één wens hoog,' dacht hij.
Zijn vrouw lag nog op het bed.
Eerst meende hij, dat ze sliep. Maar toen hij zich over haar heen boog,
drong de waarheid tot hem door.
Haar gelaat was oud en vervallen. Het was lang geleden haar tijd van
heengaan geweest.
De man stond onbeweeglijk naar haar te kijken. Er was een pijn in hem,
die erger was dan sterven. Hij had bijna zijn stem verheven om haar weer
levend te wensen, - deze vrouw, die hij zo allerinnigst had liefgehad.
Maar hij besefte reeds, dat God hem veel nader was aan dit mysterie-
volle doodsbed, dan in alle eeuwige jeugd.
Hij knielde neer en wilde bidden: 'Vergeef mij, als ik verkeerd heb ge-
daan. God, laat mijn laatste handeling met de ring goed geweest zijn,
help mij .. .' -
Doch door het gebroken venster hoorde hij een pasgeborene huilen. En
een vrouwestem, die geen slaapliedjes meer kende, dodeinde zachtjes
maar wat, zoals vrouwen dat doen, simpelweg omdat zij vrouwen zijn.
Terwijl hij luisterde, gingen zijn ogen naar het wandbordje.
'Ora et labora', stond erop. - Bid en werk -
'Ja,' zei de man, alsof hij iemand antwoordde. 'Ja .. .' Het licht verdronk
voor zijn ogen. 'God - ik - dank u - -' stamelde hij.
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INTEGRAAL KLASSIEK ONDERWIJS

De tweede afdeling van de Onderwijsraad heeft kort geleden een rapport
uitgebracht over het onderwijs in de wiskunde in de A-afdeling van het
gymnasium. Dit rapport is gepubliceerd in de Mededelingen voor het
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. De lezing en
bestudering er van zij aanbevolen aan allen, die van mening zijn, dat
ook in onze vrijwel cultuurloze tijd het onderwijs in de kennis der klas-
sieke Oudheid voor vele, zij het dan niet voor alle jonge mensen, van
vormende betekenis kan zijn; maar dit alleen onder de uitdrukkelijke
voorwaarde, dat hierbij sprake is van de Oudheid in al haar culturele
uitingen, en niet àlleen die van de klassieke literatuur.
Volgens het genoemde rapport moet ook de wiskunde in de gymnasiale
A-afdeling worden onderwezen - gelijk het daar luidt - 'in overeen-
stemming met het hoofddoel van dit schooltype, nl. de klassieke vorming
der leerlingen. Dit sluit in, dat men de leerlingen door rechtstreekse ken-
nismaking met de Griekse cultuur een inzicht tracht te geven in de
fundamentele betekenis, die deze voor de historische ontwikkeling van
het denken bezit. Deze betekenis heeft zij echter niet in de laatste plaats
voor de wiskunde bezeten'.
De Onderwijsraad wil het onderwijs in de elementaire wiskunde voor
deze A-afdeling weer terug te brengen in de sfeer waaruit ze afkomstig
is, 'door de behandeling om de Elementen van Euclides te groeperen'.
Genoemd worden daartoe een aantal onderwerpen, die dan voor be-
handeling in aanmerking zouden komen. Uit een gegeven tiental mogen
hier worden genoemd:
a. De klassieke overleveringen over het ontstaan der wiskunde; de
wiskunde bij de Egyptenaren en de Babyloniërs; overzicht van de ge-
schiedenis der Griekse wiskunde van Thales tot Euclides; b. Griekse
arithmetica; c. Geschiedenis van talstelsels en cijferschrift; d. Overzicht
van de ontwikkeling der Griekse wiskunde na Euclides en van haar
invloed op de latere ontwikkeling der wiskunde en natuurwetenschap;
e. Grondbegrippen van de Griekse astronomie; f. Verband van de
Griekse wiskunde met de wijsbegeerte van Plato; g. Lectuur van frag-
menten van Griekse wiskundige schrijvers in de oorspronkelijke taal.
De Onderwijsraad meent, dat deze wiskundeleerstof te onderwijzen is
met behoud van het vigerende onderwijsprogramma. Slechts zal het
nodig zijn, dat, wanneer een gymnasium een proef wenst te nemen met
deze nieuwe methode van wiskundeonderwijs, daarvan kennis te geven
aan de Minister, die dan zou moeten zorg dragen 'dat voor het eind-
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examen in Wiskunde aan dat Gymnasium een gecommitteerde wordt
aangewezen die belangstelling heeft voor onderwijs in wiskunde volgens
de nieuwe methode'.
De voorstellen, in dit rapport genoemd, treden hier niet voor het eerst
naar voren. In het in 1938 verschenen rapport van de 'Commissie inzake
aansluiting tussen het middelbaar en gymnasiaal onderwijs en het hoger
onderwijs' wordt in nuce hetzelfde bepleit. Dat de toenmalige auctor
intelleC!ualis dezer voorstellen nu ook lid van de Onderwijsraad is, ver-
klaart het voortleven van deze gezonde gedachte.

Het op het gebied der wiskunde voor het gymnasium voorgestelde maakt
welbeschouwd deel uit van een méér omvattende gedachte aangaande
de gewenste leerstof voor het gymnasium, een gedachte echter die meer
wordt gekoesterd dan geuit. Deze: dat wanneer men zegt, dat het gym-
nasium de kennis der klassieke Oudheid moet onderwijzen, dit - wil het
onderwijs de waarde hebben, die men uitspreekt - in volle omvang moet
geschieden, voor zover jonge leerlingen tot bevatten er van in staat zijn.
De Griekse en Latijnse taal en letterkunde; maar ook alle andere facetten
van de antieke cultuur: godsdienst, kunst, wijsbegeerte, wetenschappen,
economische en sociale toestanden. Te weinig wordt hiervan onder-
wezen. Hoe vele oud-gymnasiasten kijken vreemd op, wanneer men
hun zegt, dat de godsdienst der Grieken iets anders is dan hun mytho-
logie! Het is mij niet bekend, of, om het uit te drukken in de titels van
twee werken, 'De godsdienst in het leven der Grieken gedurende hun
bloeitijd' of 'Het economisch leven in Griekenlands bloeitijd' mede de
leerstof vormen aan de Nederlandse gymnasia. Maar zonder deze uit-
breiding spreke men niet van kennis der klassieke Oudheid.

In de loop onzer nog steeds mislukkende wetgeving van het middelbaar
en gymnasiaal onderwijs is één keer een poging gedaan, de hierboven
bepleite gedachte wettelijk te belichamen. Eind April 1940 werd bij de
Tweede Kamer der Staten-Generaal een wetsontwerp ingediend tot
regeling van het Voorbereidend Hoger en Algemeen vormend Middel-
baar Onderwijs, waarin één schooltype werd voorgesteld - daar lyceum-A
geheten - dat een integrale klassieke opvoeding tot doel had; de twee
eerstvermelde vakken van deze school heetten daar dan ook niet: de
Griekse en de Latijnse taal en letterkunde, zoals het tot nu toe voor de
gymnasia steeds luidde, maar: de Griekse en de Latijnse taal, letter-
kunde en cultuur. En in de memorie van toelichting heette het:

'De ondergetekende heeft bij zijn voorstellen betreffende een nieuwe
organisatie van het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs
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mede voor het oog gestaan een bijdrage te leveren tot versterken van
het echt klassieke onderwijs. Daartoe denkt hij zich één ongesplitste
school: splitsing in twee afdelingen aan het einde werkt altijd in
nadelige zin terug op een integraal karakter der gehele school. Dit
echt klassieke onderwijs zal zich niet mogen bepalen tot taal en litera-
tuur; maar kunst, wijsbegeerte, wetenschap en godsdienst der Oudheid
behoren daarin betrokken te worden, voor zover leeftijd en ontwikke-
ling der leerlingen dit mogelijk maakt. Zulk een humanistische vorming
is - behoeft het betoog? - vooral in de gematerialiseerde en gemechani-
seerde maatschappij van heden van onschatbare waarde. Daarnaast
liggen in de studie van het Grieks en het Latijn elementen van 'men-
tale training', die als voorbereiding voor het hoger onderwijs nauwe-
lijks vervangbaar zijn. De wIskundige en natuurwetenschappelijke
vakken op deze school behoren zich te bepalen tot het fundamentele
gedeelte, waarvan de kennis voor het volgen van alle hoger onderwijs
in elk geval onmisbaar is. De ondergetekende wenst aan het eind-
diploma van deze school het recht van toegang te verlenen tot de
examens van alle universitaire faculteiten en alle hogescholen. Deze
school zal men daarom echter niet mogen beschouwen als bepaalde
opleidingsschool voor aanstaande medici, wis- en natuurkundigen,
ingenieurs. Degenen onder hen, die een integrale klassieke opvoeding
willen ontvangen, zullen moeten weten, dat zij dit kostbaar goed bij het
begin van hun studie aan universiteit of hogeschool met extra in-
spanning zullen moeten betalen. Slechts worden hun de bezwaren van
bepaalde aanvullingsexamens op deze wijze bespaard.'

Bedoeld wetsontwerp is niet in behandeling gekomen; enige dagen na
de indiening er van bracht IQ Mei '40 ons een geheel andere 'KultuI" dan
het humanisme der Oudheid. Na de Duitse bezetting vond het o.a. een
deskundige en, wat de hoofdzaken betreft, instemmende bespreking in
de brochure van Dl' J. J. van den Besselaar : 'De humanistische vorming
en het wetsontwerp-Bolkestein; vier beschouwingen over het moderne
Gymnasium',

Dit alles is alweer geschiedenis; maar het rapport van de Onderwijsraad,
hierboven besproken, stelt het behandelde beginsel opnieuw aan de
orde: indien klassiek onderwijs, dan integraal; alleen zó heeft het waarde.
Dit onderwijs moet daarbij vrij zijn van elk utilistisch karakter; de
vorming van de geest zij hoofdzaak, niet het bijbrengen van kennis, die
men meent dat de leerling op latere leeftijd mocht nodig hebben. Dat
de B-afdeling van het gymnasium hiervoor niet in aanmerking komt,
behoeft geen betoog.
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De wens naar de geschetste A-afdeling is niet in strijd met een ander
streven, van harte bij het tegenwoordig onderwijs te steunen, te stimu-
leren en allerwegen te bevorderen: dat het Nederlandse onderwijs zich
veel meer dan tot nu toe zal laten leiden en voegen naar de eisen van de
maatschappelijke levenspraktijk. Want het is óók maatschappelijk en
cultureel nodig, dat een kleine groep anders wordt opgeleid. Niet tot
snobs; niet tot pedantelingen die menen, dat 'so ein bischen Latein den
ganzen Menschen ziert'; niet tot in eigen ogen vertegenwoordigers van
'de geleerde stand'; niet ook tot standsbevooroordeelden. Maar tot een
kleine groep, waarvan de leden hun bijzondere cultuur wensen uit te
dragen tot steun van de verzinkende cultuur van het Westeuropese
leven.

Met schroom wordt op deze plaats nog één gedachte bepleit, waardoor
ongetwijfeld 'de deskundige' schoolclassici tegen de ondeskundige niet-
classicus, die dit waagt te schrijven, zullen opspringen.
Het boek, dat ongetwijfeld op de mensheid in de loop der eeuwen de
allergrootste invloed heeft geoefend, en nog oefent, is de Bijbel. Welnu,
die Bijbel is in vertaling tot bijna alle mensen gebracht. In vertaling is de
Bijbel tot een der allervoornaamste cultuurdragers voor ontwikkelden
en eenvoudigen geworden. Met de grote achteruitgang der bijbelkennis
schrompelde ook de Westerse cultuur, voor allen, ineen. Laat Allard
Pierson in 'Oudere Tijdgenoten' uiteenzetten, wat de Bijbel ook voor
'ongeletterden' als beschavingbrenger betekent. \t\Telkeen diep gefun-
deerde cultuur treft men niet in de bijbelvaste Calvinistische autochthone
bewoners der Veluwe, en elders. En steeds sprak hun Bijbel in vertaling.

Het onderwijs in de Klassieken heeft altijd vertalingen gemeden, zo
niet gebannen. Zij werden slechts door de leerlingen steeds gebruikt
als smokkelpapiertjes. De kennis der klassieke Oudheid zou echter
ongetwijfeld groter zijn in het moderne leven, als vertalingen niet met
zo afwerende schuwheid werden en worden bejegend. Ik bewaar een
levendig bijgebleven herinnering. Tijdens het verblijf in Engeland ge-
durende de jongste oorlog had ik mij, o.m., tot taak gesteld, kennis te
nemen van het onderwijs in Grieks en Latijn aan de Engelse scholen,
door het persoonlijk bijwonen van lessen. Zo kwam ik tot een bezoek aan
Harrow-School, de na Eton-College meest genoemde Publie School in
Engeland, die er trots op gaat, dat Churchill er eens een matig voldoende
en Pandit Nehroe een zeer voldoende leerling was. Ik was aanwezig bij
een Griekse les, aan de oudste leerlingen gegeven door de Headmaster,
een in het Engelse schoolleven vooraanstaande paedagoog. Gelezen werd.
in de Griekse tekst een gedeelte van Paulus' brief aan de Romeinen; een
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naar inhoud moeilijke tekst. Maar bij het vertalen door de leerlingen lag
naast het origineel de Engelse bijbeltekst, die zij onder leiding van de
docent raadpleegden. Zo konden zij zich al heel gauw concentreren op
de inhoud, op de gedachtengang van Paulus, die tot een geanimeerde
discussie aanleiding gaf, telkens met raadpleging van origineel en ver-
taling.
Deze leerlingen zouden op de Nederlandse eindexamens voor Grieks
zeker onvoldoende hebben gekregen, maar afgaande op de besproken les
zal hun humanistische vorming niet minder geweest kunnen zijn, dan
die van hun Nederlandse tijdgenoten.
Het is te betreuren, dat het Nederlands gymnasium de vertaling als
hulpmiddel bij het klassieke onderwijs zo absoluut negeert. Het gaat immers
niet om de taalkundige vorming der leerlingen, maar om hun ruimere
culturele vorming. Wanneer een docent, de Griekse wijsbegeerte behande-
lende, Plato nadert, zal het beter zijn, dat de leerlingen enige dialogen,
zij het in vertaling, lezen en bestuderen, dan dat één gedeelte van één
dialoog met enige moeite in het oorspronkelijk wordt gelezen. En wan-
neer de Onderwijsraad in zijn rapport spreekt van het lezen van frag-
menten uit Griekse wiskundige schrijvers in de oorspronkelijke taal, mag
daarom een niet-classicus toch wel de vraag stellen, of de wens van de
Onderwijsraad niet gereder in vervulling zou gaan, wanneer ook hierbij
met een vertaling werd genoegen genomen.
Men zegt dat Multatuli gedurende geruime tijd iedere morgen een ge-
deelte placht te lezen van de Statenvertaling der profetieën van Jesaja,
tot vorming van zijn eigen stijl. Men zal kwalijk kunnen ontkennen,
dat deze oefening vrucht heeft gedragen; ook tot eer der vertaling uit
het Hebreeuws. En welk een schat van de prachtigste vertalingen uit de
Griekse en Latijnse Oudheid bezit niet de gehele Nederlandse literatuur?
Het pleidooi voor een integrale klassieke vorming, voor een kleine groep
die daarvoor geschiktheid heeft getoond, zou zonder dit laatste deside-
ratum onvolledig zijn.



H. J. Van Tie nh 0 ven

HET HUWELIJK1

HUWLIJK

Mijn hand vergrijpt zich daaglijks aan het dijn.
Ik weet er niet meer van, nu de verschillen
binnen het huwelijk zijn gaan verstillen
tot schaarse woordenspelen voor de schijn.

En jij tast mij tot in m'n kernen aan,
tersluiks, en zonder zelf meer te beseffen
hoe zwaar .het vallen zou mij op te heffen
tot eigen leven, uit jezelf vandaan.

NOVEMBER

Stille november, eenzaamste der maanden,
weer zijt ge moeder van het stervend jaar.
Gij kent de liefde, en de liefde taande.
Eens was het zomer en uw schoot werd zwaar.

Ik zoog uw zog aan. Is de greep der handen
te groot geworden voor uw kleine borst?
Ik ben uw minnaar, moedertje-van-schande.
Ik bleef geen kind meer. Anders werd mijn dorst.

Gij werd zeer eenzaam en ik drink uw tranen.
Als ik uw ogen kus verlept de lust.
Novembermond, weemoeder aller wanen,
gij kust het kind als gij de vader kust.

DRINKEND DE MISWIJN ...

Drinkend de miswijn de moeder ontwaakt.
Springt er een bloedfontein binnen mijn lenden.
Wachtende wachtende, midwinterwende,
heeft reeds uw handje mijn tepel geraakt.

1 Uit: 'Wichelroedelopen' ['De Windroos' 2e jaargang (no. 16) U. M. Holland Amster-
dam.]
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Siert reeds mijn borsten de bruine rozet.
Was het uw mondje niet dat ik mij droomde,
dat van mijn lichaam zijn levenskracht roomde
nog voor de kiem er zijn vrucht had gezet?

Spelen de stemmen het voorjaar, verdriet
drukt mij het lijf aan het kruishout der ramen.
Ken ik de kinderen alle bij name,
ken ik ze alle bij naam. Maar u niet... -

OUTSIDER

Ontoereikend leven zonder haar.
Ingekeerd en tot mezelf veranderd,
ruik ik altijd weer die geur van brandend
bonenstro: Het uitgedorste jaar.

En ik voel de leegte, als het vuur
ook in mij nog maar gedempt kan smeulen.
En gewillig zoekt de geest zijn heul in
ijdel dwalen zonder rust of duur.

Want mijn einders blijven onvervuld,
nu ook zij niet langer mij zal wachten,
die mijn zwervend lijf liet overnachten
in de vruchtbaarheid van haar geduld.

DIE JAHRESZEITEN

Je luistert en je h,!-nd ligt om m'n zij.
Geduldig en beschroomd zoek je weer binding
te vinden met die innigste bevinding
van wat muziek was tussen jou en mij.

Nooit was je zo verlaten als vandaag.
Sinds we seizoenloos naast elkander leven
heeft voor ons Haydn tevergeefs geschreven
De geest was willig maar het hart was traag.
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Nooit had ik je zo lief als nu: Een vrouw
die weer ontwaakt, verwachten wil en luistert.
Hoe zul je weten wat mijn mond niet fluistert,
de jaargetijden tussen mij en jou?

MOEDER DE VROUW

Ik kwam tot stilstand in jouw wachtend bloed.
Mijn vlucht had uit. Eenzelvig maar tesamen
waren wij later. Kinderen kregen namen.
Ik was je nader dan je hebt vermoed.

Weer slaap je naast me. Had je meer verwacht?
De jaren maakten onze liefde blinder,
de nachten stiller en de woorden minder,
zeldenel' uitgesproken dan gedacht.

Vermoeider maar geadeld werd je vlees.
Het zog trok door je borsten scherpe voren.
Je slaapt. Ik mag je diepe adem horen,
mijn handen leggen om je zware leest.
Jou alleen kan ik waarlijk toebehoren,
zoals je werd en altijd bent geweest.
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II

De Nacht

De uitroep van de postbode deed Scharp omkijken. Hij wenste geen aan-
merkingen te maken en hij volstond, met een duidelijke wenk naar de
villa. De jongen van het postkantoor keek nogmaals met open mond naar
het verlichte venster, draaide daarna zijn hoofd in de richting van Pauline
en zeker zou hij zijn uitroep herhaald hebben, als niet iemand hem het
telegram uit de hand had genomen.
Het was de oude heer de Sontaine, die zich gaarne verdienstelijk wilde
maken, nu zijn zoon Frits zonder bericht te sturen was weggebleven. Met
het feesttelegram tussen duim en wijsvinger, begaf de Sontaine zich dus snel
naar de hall en daar betrapte hij Hein bij het drinken van een glaasje.
_ Ze vergeten de ouwe man en dus neem ik zelf maar, zei Hein verlegen,
waarop de Sontaine hem prees met zijn werk en er aan toevoegde, dat
zijn zoon hem als ceremoniemeester beslist niet vergeten zou hebben!
Hein dronk tevreden verder en de Sontaine keek over de zilveren schaal
heen naar het paradijs van licht, dat zichtbaar was door de opengeslagen
tuindeuren. Fel regende het kleuren. De bomen leken op toneelcoulissen
en de gasten waren requisieten met opgeheven hoofden. Alleen de witte
beeldjes staarden zonder belangstelling in de verte.
De Sontaine zag Pauline staan met haar handje op haar hart. Hij zag
dominee Bleeker in stille aandacht opwaarts kijken en dan zag hij dat
Parijse pianojuffertje met haar rode krullen en haar rode mond. De enige
die zich bewoog was de postbode. De man liep langzaam over het mos
naar de groene lantaarns in de verte en hij keek telkens om naar de weelde
die hem uitwierp. En ver van de gasten verwijderd zag de Sontaine
Rappaport staan. Het leek wel, of deze toeschouwer zich van de anderen
had losgemaakt.
In deze beschouwing verzonken had de Sontaine zonder nieuwsgierig
te willen zijn, het zegel van het telegram verbroken. Een nieuwe vuurregen
gunde hem een blik op de zoveelste felicitatie en terwijl hij amper op
de inhoud lette, trof hem de ondertekening, die in paarse drukletters een
onbegrijpelijke regel afsloot. Het was de naam van zijn zoon. Maar geen
gelukwens en geen verontschuldiging kon zo vreemd gesteld zijn als dit
korte bericht.
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De Sontaine wachtte even op een nieuwe vuurpijl. Toen bracht hij het
formulier tot vlak bij zijn ogen en hij las:
N.A.S.M. fictief. Stukken waardeloos. Frits de Sontaine.
Statig en geruisloos zonk een vierkleurige vonkenregen neer en loste
zich op in de lucht. De paarse letters op het groene papier verzonken in
duisternis.
De Sontaine legde het telegram in de schaal, nam het dan weer op en
zonder te weten wat hij deed, liep hij langs Hein naar buiten. Hij pas-
seerde Jans, die zich zwijgend de droppels van de spattende fontein uit
de kleren veegde, tot vermaak van Beyerinek, die met zijn kin op de
handen en met zijn handen op de knop van zijn haakstok, naar het vuur-
werk keek, maar daarbij niemand uit het oog verloor.
De Sontaine liep op een drafje naar Scharp toe, wendde zich dan tot de
glimlachende Pauline en bleef verwezen voor haar staan. Het meisje keek
naar het telegram, knikte eens vriendelijk en wees naar de hall en met dit
goedige gebaar gafze te kennen, dat ze later de felicitaties wel zou lezen.
Ze was in het geheel niet verheugd over het grote aantal ivoren naam-
kaartjes, geparfumeerde enveloppen, prentkaarten en telegrammen, die
stuk voor stuk beantwoord moesten worden. Ze fluisterde eens met Henri
en ze lachte stilletjes tegen Ernst Remagen, die arm in arm met Gerarda,
naast haar was komen staan.
Daar juist de predikant een kleine toespraak ging houden, bleef de Son-
taine met het papier tussen zijn vingers voorlopig maar staan waar hij
stond. De geaffecteerde, galmende beroepsstem van Bleeker ging langs
hem heen. De man sprak over liefde en deugd, als wilde hij zijn wegge-
slopen dochtertje vermanen, die loomgekust en smoorverliefd ergens on-
der de struiken lag.
De postbode was al bij de klimop gekomen en praatte met de gegalon-
neerde portier en de Sontaine liep als een slaapwandelaar in de richting
van de versierde hekken, als wilde hij het telegram terug gaan geven,
maar hij herkreeg zijn bezinning bij het zien van de eenzame Rappaport.
Juist was het vuurwerk besloten met een bloemenstuk in de vorm van
de letter P.
Dat betekent 'Pech' dacht de Sontaine met een plotselinge opwelling van
cynisme en hij dacht daarbij aan de roodleren zakagenda van zijn gast-
heer en ook dacht hij aan zijn zoon, die geen ceremoniemeester was ge-
weest en morgen geen secretaris meer zou zijn. De Sontaine begreep zelf
niet, waarom deze gedachte bij hem opkwam, want verstandelijk ge-
sproken, ontging hem de betekenis van het telegram en misschien
wenste hij het ook niet te begrijpen.
In de verte speelde het orkest een walsje en iemand zong een liedje van _
'twee violen en een bas-bas-bas en een strijkstok waar geen haar op was'.
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De Sontaine floot tussen zijn tanden deze simpele melodie mee. Hij sloop
met uitgestoken hand op Rappaport af.
Rappaport keek glimlachend naar Pauline. Hij vermoedde een afspraak
tussen de jongeren en hij waardeerde zoiets wel. Dat Scharp het niet be-
greep, was hem eerlijk gezegd een raadsel. Maar Willem Scharp begreep
niets. Hij begreep niet, wat de Sontaine te smoezen had met Rappaport.
De vader van zijn secretaris diende zich buiten de zaken te houden, ook
al, omdat Frits schandelijk in gebreke was gebleven. Scharp lette in zijn
wrevel niet op het papier dat onder de lampions van eigenaar verwisselde,
maar wel lette hij terdege op de kaashoed van die ellendige Ernst Re-
magen en op de dansende veer van die Franse meid. Nu begaf Gerarda
zich ten tweede male naar de piano tot ergernis van de Remagens die
met strakke gezichten naar Pauline keken en dan hadje daar waarachtig
ook nog mevrouw de Sontaine, die woedend constateerde, dat haar man
zich bemoeide met die kerel met die ceremoniestaf.
Rappaport schoof de staf onder zijn arm, nam het telegram van de Son-
taine aan en las en herlas halfluid de vreemde en onbegrijpelijke felicitatie.
- Dat is toch voor den duivel geen gelukwens Rappaport ?
De aangesprokene liet zijn hand met het opgevouwen papier zakken.
De beiden mannen keken naar het feest en naar de rijkdom van Willem
Scharp, de onkreukbare, ijverige, toegewijde en eerlijke bankier. Rappa-
port had niet alleen die klucht die hier werd opgevoerd doorzien, hij
doorzag tevens het drama achter deze galante comedie. In de verte klonk
applaus. Als een poppetje uit een marionettentheater stond Gerarda te
buigen en naast haar glimlachte Ernst zijn stralende tandenlach. Rappa-
port werd afgeleid door de gebarende handen van de Sontaine en hij
vreesde, dat de man zijn vingers weer zou gaan gebruiken, teneinde de
eigenschappen van Scharp nogmaals op te sommen. Woorden van waar-
dering zouden het dan niet meer zijn. Het gekras van de papegaai bracht
Rappaport in een vreemde stemming en naar Pauline kijkend, meende
hij het slachtoffer te zijn van een boze droom, die op onverklaarbare
wijze in een bittere en onaanvaardbare werkelijkheid was overgegaan:
een tableau vivant van de schijn. Zonder een woord te zeggen liet Rappa-
port de onthutste man naast zich, op het gras staan en liep langzaam naar
de gasten toe.
Aan de andere kant van de vijver zat Beyerinck - God mocht weten
waarop- te wachten en voor het eerst van zijn leven betreurde Rappaport
het, dat hij die poen niet zetten kon. Vlak voor de vijver hief de ceremonie-
meester zijn staf en iedereen meende, dat er weer een nieuwe dans aange-
kondigd zou worden.
Velen betraden dan ook de dansvloer en toen Rappaport om zich heen
keek, zag hij zich ingesloten door tientallen wilde beesten, die niet wisten
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dat ze wild waren. Hij voelde zich een dompteur in een circus en hij dacht:
bestolen aandeelhouders zijn gevaarlijker dan tijgers! Hier zag hij duide-
lijk hoe arm de mensen waren in hun gewaande rijkdom. De vrolijke
strijkers van het orkestje waren misschien de gelukkigsten, als ze tenminste
hun gage en hun fooi nog zouden krijgen. Bliksemsnel overwoog Rappa-
port de mogelijkheden. Hij keek naar Beyerinck, naar Jans, naar Pauline,
naar de oude Remagen met zijn deftige jas en toen dacht hij: nee, er zijn
geen mogelijkheden. Het kwam er ook niet meer opaan, wie hem gesproken
had overNoord Amerikaanse Spoorwegen. Was dat Remagennietgeweest?
De notaris voelde zich nog altijd veilig op het feest van Willem Scharp,
dat was ondanks de teleurstelling over Ernst, aan zijn gezicht te zien.
Rappaport liet de staf zachtjes zakken. Het ,vas hem, of alle treinen ter
wereld in deze zomernacht ontspoorden. Gerarda Blöte liep hier als de
enige levende mens tussen een groot aantal doden. En bij het zien van dit
Franse meisje, dacht Rappaport : Parijs! Ironisch overwoog hij, dat de
West Europese treinen nog wel zouden lopen.
- Wat zullen we dansen mijnheer? vroeg Ernst Remagen, die met Ge-
rarda aan de arm naderbij was gekomen. Het meisje stelde iets voor.
Rappaport hoorde het niet, hij wist alleen dat ze zuiver hollands sprak
en geen frans en dat verwonderde hem even. Hij had moeite om het
woord 'Parijs' niet luidop te herhalen, want hij zag, dat de Sontaine zijn
plaats onder de witte lampion verlaten had en zich nu tussenJans Scharp
en Leendert Beyerinck voorover boog.
Maar ook de Sontaine sprak nog steeds zuiver Nederlands en wel zo dui-
delijk, dat Beyerinck zijn knobbelige wandelstok met zijn witte, vlezige
handen omklemde en dringend vroeg, of mijnheer de Sontaine het nóg
eens wilde zeggen.
Met enige fouten herhaalde de man de inhoud van het telegram. Beye-
rinck keek onthutst-in zijn glas rode wijn dat voor hem op het met bloe-
men versierde tafeltje stond. Aan de mooie hals van Pauline dacht hij
niet meer. De lieve jarige kon hem gestolen worden. Jans vergat de fon-
tein, de cake en de kast, ze opende haar mond en riep: - Dus die treinen
door de nieuwe wereld zijn ... Toen zweeg ze. In alle onduidelijkheid
kon het niet duidelijker. Het verhaal van de Sontaine, die zich erover
beklaagde, dat 'die' Rappaport hem het telegram uit de handen had
gerukt, maakte niet de minste indruk. Jans schoof het schoteltje met de
vette koek van zich af. Ze stond op, sloeg nijdig over haar kleren en ging
naar binnen. Haar schoonzuster, argwanend watJans nu weer ging doen,
maakte zich los van een groepje gasten en dribbelde haar zuchtend na.
Het ontging haar niet, dat J ans met stekelige ogen door het médaillon in
het grote venster naar buiten keek en ze kon wel huilen, toen ze het
kleine zure schepsel spottend en snerend hoorde lachen.
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Buiten was het stiller geworden. Er was geen dans meer bevolen en Ge-
rarda walste met Ernst over de tegels. Ze trok zich niets van de verstrooide
ceremoniemeester aan. Viel keek ze half lachend naar Henri Ijssel de
Schepper, die Paulina nog steeds het hof maakte en deze op haar beurt,
gaf Ernst weer een oogje en ofschoon het spelletje ging vervelen, duurde
het zolang, totdat Rappaport Ernst Remagen een beetje plechtig om een
onderhoud verzocht.
Dat het pijnlijk en beledigend was voor Gerarda, merkte de anders zo
hoffelijke man niet eens en Gerarda was wel erger gewend, sinds ze door
de ouders van Henri als een slet bejegend was.
Zo kwam het, dat Gerarda alle grappen en afspraken vergat en met een
slip van haar rok in haar slanke hand, zich bij Henri en Pauline voegde.
Met hun drieën gniffelden ze om het standje dat Ernst nu zou krijgen
en ze waren ervan overtuigd, dat papa Scharp en papa Remagen de
arme Rappaport van ceremoniemeester tot zedenmeester hadden ver-
heven.
Rappaport stak de potsierlijke staf achter zijn rug, zo in de knik van zijn
ellebogen. Samen met Ernst schreed hij door het schaduwrijke park,
bleef na een paar minuten voor een der witte boogpoortjes staan, keek
aandachtig naar de rozen, die, - dat zag hij nu pas - op ijzerdraad be-
vestigd waren. Toen begon hij te spreken en zei, dat het feest niet naar
wens verliep. .
Ernst lachte zijn gave tanden bloot en zei met stijve spot, dat hij geheel
volgens de verlangens van Pauline Scharp handelde. Hij besloot honend:
_ Heeft u daar soms bezwaar tegen, mijnheer?
Rappaport moest even nadenken, voordat hij de woorden van Ernst be-
greep. - 0 juist ... zei hij toen, vaag en onverschillig en hij keek nadenkend
naar de donkere hemel en naar de zwarte nacht achter de sierlijke boog-
jes. Enkele lampions waren uitgedoofd en hingen als vreemde, grote
bloemknoppen aan de takken van de bomen.
_ De Sontaine is niet gekomen, zei Rappaport na enige tijd. Toen Ernst
antwoordde, dat zijn vriend het druk zou hebben en dat mijnheer Rap-
paport de taak van ceremoniemeester prachtig vervuld had, gaf deze op
zijn beurt weer te kennen, dat Frits een telegram had gezonden.
_ En meneer Remagen, de juiste betekenis ontgaat mij waarschijnlijk,
doch de raadselachtige woorden doen mij aarzelen, het bericht onder
ogen te brengen van onze gastheer. Hij had een weinig deftig gesproken en
toen hij zijn stok tegen de rozen zette en een in elkaar gefrommeld papier
te voorschijn haalde, kon Ernst zijn lachen nauwelijks houden. Welke
grap zou Frits nu weer bedacht hebben?
Rappaport keek eens om zich heen. Hij ergerde zich aan de gasten en
hij ergerde zich nog meer aan de deftige portier met al zijn tressen en zijn
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bespottelijke steek op het onnozele hoofd. Inmiddels las Ernst het tele-
gram. Toen hij dat vier- of vijfmaal gedaan had, keek hij op en verwon-
derde er zich over, dat de villa nog overeind stond. Hij trok zich uit een
moeras van vermoedens omhoog en vroeg, wat dit zonderlinge bericht
betekenen moest.
- Voor mij betekent het niets meneer Remagen, zakelijk heb ik geen be-
langen in verband met de bank van de heer Scharp, doch misschien
begrijpt u het wel, of uw papa. Na deze woorden trok hij Ernst het tele-
gram weer uit de handen en stak het weer in zijn zak.
Zonder een woord te spreken liepen ze verder, draaiden zich aan de rand
van de gazons om en naderden de villa met het verlichte venster, waarop
de levensweg, het succes en de triomph van Willem Scharp stond afge-
beeld. Toen Ernst naar de symbolische hoornen van overvloed keek,
voelde hij zich onpasselijk worden als had hij al die peren en pruimen
alleen moeten nuttigen. Bij het zien van Paulina's portret dacht hij aan
de brieven en meer tegen zichzelf dan tegen zijn stilzwijgende metgezel
zei hij: - Mijn vader heeft tweederde van het geld uit zijn practijk bij
Scharp belegd en zijn eigen vermogen is een lening van oom Beyerinck.
- Praat u eens met uw oom.
- Over de terugbetaling zal hij wel met mij praten, daar kunt u zeker van
zijn, bovendien zal hij zich geen relaties meer willen veroorloven met de
Scharpen.
De situatie ontnam Rappaport zijn gebruikelijke tact. Hij zei, dat de
verloving niet door was gegaan en ...
- Nee; riep Ernst, - dat ontbreekt er nog maar aan, dan zou ook de
erfenis... Hij zweeg, had in zijn verwarring te veel gezegd. Het werd
hem duidelijk wat de gevolgen van deze avond zouden zijn en met schrik
in zijn ogen keek hij naar het witte, ovale halssieraad in het kleurrijke
raam.

Jans had zich alweer afgewend. Ze liep haastig naar boven, opende de
deur en blikte in de kamers. Ze projecteerde in gedachte haar eigen ver-
trekjes door deze spookachtig verlichte zalen heen en zonder er verlof
voor te vragen, trok ze aan een der lampenkettingen, waarop het gas-
kousje aangloeide. Vanuit de schemering doken de schommelstoelen en
de canapé's op. Jans keek niet naar de kostbare schilderijen. Ze schoof
haar houterige lijf onverschillig langs de glazen kasten met prullig en
duur porselein en om zeep en handdoeken was ze ook niet verlegen, want
ze vroeg haar schoonzuster, die vlak achter haar liep, om een centimeter.
Sofie keek schaapachtig en herhaalde half lachend: - Een cèntimeter
J ans? Alleen uit nieuwsgierigheid haalde ze haar naaimandje te voor-
schijn en tussen de knotjes breiwol, de kokertjes voor de stopnaalden en
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de vele, zilveren vingerhoeden vond ze het groene rolletje van goedkoop
linnen. Jans nam het haar af, trok haar neus op tegen de onkuise pendule
en laveerde langs de doodstille meubels heen in de richting van het kabi-
net. Eerst hief ze de centimeter hoog op, schudde eens en liet het lint.
uitrollen. Vervolgens bukte ze zich naar de balpoten, legde het groene lint
van poot tot poot om daarna met een nagel op het linnen naar de lamp
te lopen. Het gas suisde zachtjes onder de melkwitte kap.
- Eén meter twee en dertig, zei J ans. - Dat valt me mee Fie, het ding
lijkt zo breed. En nu even de diepte, dat zal ook wel gaan.
Ze liep terug, bukte zich nogmaals en knikte goedkeurend.
- Twee en negentig, riep ze tevreden en dan, alsof ze een raadselachtige
maat in de vierde dimensie had opgenomen, vervolgde ze: - Zestig
procent zei je toch? Dertig procent hield hij dus achter, ik had het wel
gedacht Fie.
- Maar Jans, wat praat je toch, wat doe je?
- Dit kabinet is me wel wat waard en een opkoper krijgt het niet, daar zal
ik voor zorgen. Het past bij mijn meubelen, want die komen nog uit ons
huis. Hier is je centimeter terug Fie, help me eens onthouden, één twee
en dertig.
Sofie Scharp verloor haar geduld. Met overslaande stem schreeuwde ze:
- Maar je krijgt het kabinet niet, we denken er niet aan, later is het voor
Paulientje en ...
Ze hield plotseling haar mond, schokte zenuwachtig met haar hoofd en
lachte boos en beledigd. J ans staarde koud en somber door de kamer, keek
naar de schilderijen, waarop in het ongezellige licht weinig viel te zien
en met haar grove stem zei ze: - Jullie steken mij met dat malle feest de
ogen niet uit!
Ze nam de opalen karaf eens op, lichtte de tulp uit de opening en rook
toen of er odeur in zat. In een vreemde stemming van woedende vreugde
riep ze, even luid als haar arme schoonzuster: - Tonnen en tónnen zijn er
doorgedraaid en je moet niet vragen van wie!
Mijn God! huilde Sofie ontdaan, maar niets begrijpend.
Jans sloeg met de platte hand op de mahoniehouten tafel. - Ik heb mijn
geld bij Boaz en Kronel' en daar staat het veilig bij eerlijke mensen. Maar
waar maak ik me kwaad om ... wat gaat het me verder ook aan?
En dan mompelde ze: - Eén twee en dertig ... laat ik het opschrijven, ik
heb een geheugen als een zeef.
Sofie nam haar rokken bij elkaar en struikelde het vertrek uit, smeet de
deur achter zich dicht.
- Welja ... zei Jans. - Wélja, zo'n keukemeid met haar vette koek ...
Aandachtig beschouwde ze het kabinet en ze trok haar mond scheef bij
het zien van de enorme vaas vol pluimen en topzwaar van de stenen rozen.
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Ze stapte.op de kast toe, naderde zichzelf in de beide spiegelpanelen en zij
zag niet, hoe lelijk en hoe afstotelijk ze was.
Er gebeurden drie dingen tegelijk. Mevrouw Scharp werd opgevangen
door de oude heer Remagen, die bij het zien van haar behuilde gezicht,
haar verzekerde, dat haar man natuurlijk geen schuld droeg, maar dat
er toch een oplossing gezocht moest worden, want hij zelf was er op
een vreselijke wijze de dupe van. Toen Sofie stamelend verzekerde, dat
ze hem niet begreep werd hij boos. - Mevrouw! we moesten ons laatste
geld ook nog op tafel gooien om de zaak te dekken.
- Maar als Pauline nu niet wil en als uw zoon nu niets vraagt? jammerde
Sofie radeloos. Remagen wendde zich af.
Op hetzelfde ogenblik verzocht notaris Bosdriesz aan Scharp, of hij de
afspraak voor morgen maar wilde annuleren, hij had geen tijd, geen
minuut en tevens moest hij nu naar huis, goedendag Scharp, goedendag!
Scharp maakte een grapje; - Je verspeelt een mooie kans amice!
Bosdriesz keek op zijn horloge, schraapte zijn keel, maar gaf geen ant-
woorel. Hij zei niets meer over de gelukkige mens, die Willem Scharp heet-
te en woorden als 'eerlijk en trouw' bestierven hem op de lippen. Hij
keek om zich heen, of hij spoken zag. Jans zag hem door de witte plek in
het venster haastig weglopen. Ze zag ook, dat Pauline, die met Rappaport
praatte, de hand naar het hoofd bracht en over de tegels struikelde. Ernst
schoot haastig toe en ving haar op. Maar Pauline had zich al hersteld:
- Merci Ernst, merci ...
Ze duwde de jongen van zich af, verzocht Henri om heen te willen gaan
en ze reageerde niet op een gevatte opmerking van Gerarda, die zei, dat
Ernst Remagen voor de tweede maal een roos van de dansvloer plukte.
Pauline wierp het hoofdje in de nek en holde weg, de donkere tuin in.
Intussen was het Scharp niet ontgaan, dat er een vreemde stemming
over het feest was gekomen en toen hij Pauline zag hollen, gevolgd door
Ernst, glimlachte hij tevreden. Ziezo, de kinderen werden nog verstandig,
dat zou je zien. Zijn vrouw hoefde geen traan te laten, maar verstandig
ook van haar, dat ze op het juiste moment de waterlanders te voorschijn
had gehaald. Zoiets kon je nu weer aan een vrouw overlaten, alleen
moest ze het niet zo in het openbaar doen, dat was genant.
Hij zag niet, dat zijn dochter Ernst Remagen in een snelle vlucht ont-
week. Hij zag niet, dat er niet meer gedanst werd en dat iedereen naar
hem keek.
Tot Rappaport, die ten einde raad op hem toe kwam lopen, grinnikte hij,
dat Beyerinck nog wel over de brug zou komen en daarmee bedoelde hij
niet het brugje over de sloot.
Beyerinck luisterde met een vriendelijke lach naar het vinnige gemompel
van J ans Scharp. Haar dorre lippen bewogen zich als verdroogde klepjes
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uit een oud kerkorgel. Maar tegen Scharp zei Rappaport, dat hij tot zijn
grote spijt tóch over zaken moest praten. Het kon niet anders, het moest,
er was haast bij!
Scharp forceerde een glimlach, dat hoorde zo bij zijn positie. Hij vond
het armzalig van zijn hulpvaardige ceremoniemeester, dat deze zich zo
in zijn kaart liet kijken, maar omdat Ernst de Parijse pluimen in de steek
gelaten had, was hij milder dan eerst. Een kleine toezegging had Rappa-
port dan ook wel verdiend. Joviaal gaf hij dus toe:- Vooruit maar Rappa-
port, om hoeveel gaat het, zeg het maar!
- Om alles, zei Rappaport, - zelfs om je vrijheid arme Scharp ...
Aan de overzijde van de vijver, waarin het water nog steeds klaterde, be-
greep Beyerinek best, wat dat slimme Joodje te zeggen had. Maar
Leendert Beyerinck bukte zich, nam zijn hoed onder de stoel vandaan en
streek de glimmende zijde eens glad langs de mouw van zijn lange jas.
Hij hoorde, dat Jans de bestolen kunsthandelaar toesprak en deze riep:
- Wel verdomme, mijn doeken en mijn geld voor dat raam!
Tot Beyerinek zei de Sontaine: - Wacht nog een ogenblik Leendert, we
moeten je spreken.
Maar Leendert knoopte zijn ulster dicht en sloot daarmee zijn hart af
voor heel zijn familie en voor zijn kennissen. Ofmen hem nu Leendert of
meneer of desnoods lieve vriend noemde, hij bedankte voor de eer en hij
ging, na beleefd bedankt te hebben voor het glas saguweer, dat de meid
hem onder de neus hield. De minachtende grijns viel niet van het pafferige
gezicht. Tegen de Sontaines zei hij nog: - Die zoon van jullie is zo dom
nog niet, maar het is spijtig voor zijn carrière. Steunend op zijn
wandelstok bracht hij een groet en hinkte weg. Hij fladderde met zijn
dikke vingers tegen Pauline, die hijgend van het harde lopen, ongeveer
tegen hem op liep en hij groette in de verte zijn aartsvijand Rappaport
door met zijn hoed te zwaaien en tegelijk dankte hij de hemel, dat hij zo
goed wachten en zo uitstekend zwijgen kon.
Duidelijk hoorbaar floot hij het walsje, dat hem een welkomstlied was
geweest en toen hij even later uit de lichtkring verdwenen was, leek hij op
te lossen in de onheilspellende duisternis van de nacht. Hij had alle
dames nog wel in de wangen willen knijpen en alle heren broederlijk op
de schouders willen slaan en hen dan toeroepen, dat ze ezels en stomme-
lingen waren, behalve dan die Frits de Sontaine, die was slimmer dan
zijn slaperige neef Ernst.
Zo vertrok Beyerinck. De hoed scheef op het hondenhaar, de ulster
veilig toegeknoopt. Hij schuurde met de rand van zijn jas langs de ver-
welkende bloemen en onder de verre lampions kreeg zijn hoed een streep
glans en dat was het laatste wat men van hem zag op dit feest.
De teunisbloemen, het schoonste onkruid van de zomer, stonden met
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botergele kelken op hun hoge stelen. Ze staken hel af tegen de sombere
heggen en tegen de diepblauwe heliotroop. Een enkele blauwe spar stond
als een natuurlijke grenspaal tussen de verzorgde tuin en het ruige park
en in dat park was het bladstil. Alleen Ernst Remagen stond daar tegen
een boom, maar hij bewoog zich niet.
In de tuin en op het terras bleek men echter minder in zichzelf verzon-
ken. Zakenrelaties, studiegenoten, schoolvrienden en alles wat daar nog
meer bijeen was gekomen, staken hun gevoelens niet meer weg achter
een hoffelijk masker. Van Willem Scllarp vertelde men, dat hij immers
nooit gedeugd had. Als men hem te pakken kreeg, zou men hem in zijn
vijver gooien. Ze moesten hem stenigen met de keien van zijn dansvloer,
riep er een. Ontzet van schrik stonden daar beide oude meiden met hun
lekkers en hun flessen. Jans was de enige, die nog een glaasje lustte. Wel-
overwogen maakte ze een keuze tussen een zoet likeurtje en een glaasje
jenever. Ze koos het laatste.
- J aja Mie, riep ze, met het kristal in haar hand, - Wat zeg je ervan meid,
zestig procent en alles op de fles.Jij zal wel naar een legaat kunnen fluiten.
Heerlijk als je van geen mens afhangt ~ls je niet meer voort kan, kijk
naar mij Mietje, kijk naar mij. Hier heb je een gulden, zet die maar bij
Boaz en Kronel' !
Allen hoorden haar woorden, want geen mens luisterde meer naar de
muziek.
Het dansen werd een rommeltje. De meisjes hieven hun hoofdjes niet meer
smachtend op naar de knevels boven hun naakte schoudertjes. Een man-
nenIaars scheurde een tule baljurk, door een zoom aan flarden te trappen
en toen er een woedende stem iets zei over gevangenis en politie, was er
niemand meer die danste.
De levenloze, onartistieke poppetjes van gips stonden beschaamd en
naakt in de tuin. Het licht in de lampions werd triest en vaal en er was
geen ceremoniemeester meer om het feest te redden.
De ceremoniemeester liep met de gastheer over het droge gras en zei, dat
het hem zwaar viel te zeggen, wat hij zeggen moest. Het ging niet over
Ernst of Pauline en ook ging het niet over dat dokterszoontje, wiens vader
geen eigen rijtuig hield. Toen had hij geen woorden meer en toonde
slechts het telegram. Zoals hij reeds gezegd had, het ging om alles wat
Scharp bezat. Rappaport, ontroerd doch zakelijk, stelde zijn vriend een
rijtuig ter beschikking. Hij vermeed het, om over treinen of stations te
praten, maar toch waren zijn woorden overduidelijk. - Je moet niet met
de grote lijn gaan, je laveert in enkele uren over kleine wegen, je neemt
trammetjes tot over de grens en in Parijs verdwijn je voorlopig bij mijn
broer. Spreek nergens over, wacht de storm af en dan zien we verder.
Bespreek passage naar Engeland, maar je laat de biljetten verlopen. Doe
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dat in Brussel, liefst morgenochtend. Neem geen afscheid. Je kunt voor-
lopig gaan werken onder een aangenomen naam, mijn broer zalje helpen,
ik schrijf hem vannacht nog. Je kunt behangen en boekbinden en ...
Scharp liet het hoofd zakken, hij begon zachtjes te huilen en hij zei:
- Mijn kind is vandaag jarig en dit is nu mijn cadeau.
Rappaport wierp de versierde staf tussen de struiken. Nu was er geen
ceremoniemeester meer. Het was ergerlijk, dat Willem Scharp niet aan
de mensen dacht, die door zijn toedoen geruïneerd waren, maar treurig
was het, dat de verjaardag van Pauline, nu pas betekenis voor hem kreeg.
Een gevoelige toespraak zou misplaatst zijn. Beter vond Rappaport het,
zijn vriend ronduit te vertellen, dat binnen vier en twintig uur de justitie
het huis wel zou sluiten, de inboedel in beslag nemen, de bankier failliet
verklaren en de man zelf. ..
- Ik heb geen jas bij me, zei Scharp op triestige toon. Vijf minuten lang
moest hij wachten çn als een dief verschool hij zich in de schaduw van
een donkere eik. Toen, met zijn jas over zijn arm, verliet hij door een
achterpoortje de tuin.
Omdat Rappaport met een jas losjes over de schouders geslagen, het ter-
ras en daarna de tuin had betreden, om daarna in het park te verdwijnen,
dacht menigeen, dat hij er stil vandoor ging. Henri Ijssel de Schepper,
alleen gelaten en vergeten, eiste van de dienstboden, dat zij hem de mantel
van juffrouw Blöte zouden geven en toen zij aarzelden, aarzelde hij niet,
het bontmanteltje naar zich toe te trekken. Dit was het begin van een
reeks onaangename handelingen, die in de loop van een paar uur tijd tot
plundering zou ontaarden. Toen Henri ten slotte Gerarda terugvond
tussen een stul ruziemakers, die al luider en luider elkaar beschuldigden
van medeplichtigheid aan Scharps duistere zaken, nam hij het meisje bij
de hand en trok haar met zich mee. Alle gasten keken. De pianist gaf het
op. Midden in het liefelijke bloemenlied stond hij van zijn kruk op, keek
Pauline na, wendde zich dan tot de bezoekers en vroeg met wie hij afkon
rekenen.
- Wat een volk! riep mevrouw Scharp. Ze zat verwezen op een stoel en
haar uitroep gold zowel de pianist als Henri en Gerarda. Waarschijnlijk
bedoelde ze ook de anderen en in elk geval Jans, die haar uitlegde, dat
fatsoenlijke mensen hier natuurlijk wegliepen en dat dat Franse canaille
ook Jans tot de familie rekende, maar zulk soort meiden scheerden alles
over één kam!
De grijze veer van Gerarda's hoed deinde in de snelle golfslag van een
haastige aftocht. Sofie Scllarp moest ervaren, dat ook de meest kale dok-
terszoon zonder te groeten-en zonder te bedanken haar huis en hofverliet,
alsof er pest heerste. En dat, terwijl zijn ouders niet eens bij de gedupeer-
den hoorden. Sofie besefte in haar hulpeloze eenzaamheid, dat niemand
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haar genegen was. De hele stad zou kwaad over haar spreken. De mensen
zouden zich vrolijk maken ofze zouden schelden, maar de vernederingen
zouden haar niet bespaard worden en nu begreep Sofie ook, waarom
Rappaport de jas van Willem had gehaald.
Er gebeurde iets merkwaardigs met Sofie Scharp. Zij was een vrouw, die
huilde als er een glas brak, ze zuchtte als de klok van slag was en ze jam-
merde, als de pudding in de vorm kleefde. Deze zelfde vrouw werd in het
ellendigste uur van haar emotieloze leven bevangen door een heimelijk
genoegen, van op zichzelf te zijn aangewezen. Bakken, koken en stofafne-
men was het enige dat ze kon. Ze was meer huishoudster dan huisvrouw
geweest. In haar maatschappelijke ondergang werd ze gelijk aan het
dienstpersoneel en als zodanig was ze een dame. - Ik dank u allen voor
uw komst, zei ze, - doch het is beter dat u nu maar heengaat. Ze wist niet
eens, wat er gebeurd was, want verstand van zaken bezat ze niet. Alleen
wist ze, dat haar dochter zich niet had laten verkopen en ze droogde haar
tranen, omdat Pauline niet meer om het geld gevraagd zou worden. En
nu speet het haar, dat ze Gerarda Blöte niet wat vriendelijker ontvangen
had.
Ernst Remagen maakte zich los van de boom, waartegen hij geleund
stond. Hij deed twee stappen naar voren. Gerarda en Henri liepen bijna
tegen hem op.
- Dit is afschuwelijk, riep Gerarda. Ze vertelde, dat ze Pauline gezocht
had, doch haar niet had kunnen vinden. - En, besloot ze half spottl~nd,
half uit een gevoel van medeleven: - En dan jongens, er is niemand om
het arme kind uit de sloot te halen, maar misschien trouwt Beyerinck
haar nog wel.
Te laat bedacht ze zich, dat Beyerinck een oom van Ernst was, maar te
eerlijk om zich te verontschuldigen, spoedde ze zich naar de uitgang.
Henri had het rijtuig reeds gehaald en Gerarda stapte op de bok. Ze liet
zich niet helpen. Haar witte bont lag losjesover haar schouders. Het rode
haar droeg de uitdagende hoed. Toen Gerarda zich bukte en Ernst nog-
maals de hand toestak, keek hij niet naar het slanke, weinig verborgen
figuur. Hij zag alleen haar ogen en hij bewonderde haar moed.
Vinnig trappelde het paard op de keien. De grijze veer gaf het rythme
aan van een snel galop en de kunsthandelaar Mol kwam te laat, om nog
van het rijtuig gebruik te kunnen maken. Hij had wel degelijk een wagen
nodig, want hij was letterlijk beladen met schilderijen. - Als ik tot morgen
wacht, beet hij Ernst toe, - dan kan ik op de plateelfabriek blauwe krul-
len gaan draaien om aan de kost te komen, ik zouje danken! Alleen hangt
er nog een kleurets in de kamer van die dochter, maar de deur was dicht.
Als ik de tapijten kom halen, zal ik het nog eens proberen ...
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Pauline had horen kloppen en bonzen, doch ze had haar deur gesloten en
wilde niemand meer zien. Ze haatte dit huis en ze haatte de bewoners, die
ze moest liefhebben. In tegenstelling met haar moeder, begreep zij maar
al te goed wat cr gaande was. Nu stond ze dus in een vreemde kamer
tussen de eigendommen van anderen. Ze rukte de camee van haar hals
en wierp het kostbare geschenk op haar kaptafel. De kunstbloem trok ze
met gesp en al van haar japon en smeet het lor op de grond, op het niet
betaalde tapijt. Buiten waren de meeste lampions uitgegaan, binnen
pruttelde een lage gasvlam. Het licht sliep en snurkte. Het was zo donker,
dat Pauline haar eigen tranen niet in de spiegel kon zien. Toen trok ze
een lade open, nam de brieven van Ernst en scheurde deze in kleine
stukjes.
Ernst had Sc11arpzien verdwijnen. Hij had de mensen zien veranderen.
Het vriendschappelijk stokgezwaai was voorgoed ten einde. Hartelijke
woorden zouden hier niet meer gesproken worden. De heren zouden hun
knevelwas in de potjes kunnen laten, hun aanzien was toch' verloren.
Zouden zij, dacht Ernst, ook zo woedend zijn geworden, als Scharp met
deze speculatie het driedubbele van zijn inzet had teruggewonnen? Dan
zou hij een knap man zijn genoemd. Nu noemt men hem een schooier.
Ernst keek naar de villa en naar het venster, dat zo groot was als een kerk-
deur. De kunstenaar had nergens een fles in de tekening verwerkt en dat
symbool zou zeker op zijn plaats zijn geweest; meneer de bankier was
immers op de flacon?
De blozende lampions zonken bij het licht van het belachelijke raam in
het niet. De levensweg was zeker te optimistisch. De zon was te groot,
de stralen te nadrukkelijk. Grappenmakers zonder humor hadden van
deze ernstige ironie een bedrijf gemaakt en schaamden zich niet om de
levensweg van Scharp te voorzien van figuren, die zich aanpasten bij elke
situatie. Vrouwen figuren aan de voet van het venster droegen hoornen
van overvloed. Niemand had Willem Scharp aan het verstand gebracht,
dat honderden kleine mensen hun laatste, veilige geld op deze overvloed
hadden gestapeld. Architecten en glazeniers, tuinmannen en vuurwerk-
makers hadden van horizon tot horizon een schijnwereld opgebouwd en
één telegram was voldoende, om van dit alles een moeras te maken. De
firma was fictief. Het geluk was waardeloos. Frits de Sontaine was geen
vergeetachtige medewerker geweest, doch een rechter uit de onderwereld.
Het telegram had moeten luiden: De wereld is uw spiegelbeeld. Het ge-
luk bestaat niet. Maar, ... dacht Ernst, wat is er wáár van de woorden, dat
hij dit alles voor zijn dochter heeft gedaan? Hij stapte over een half ver-
trapte guirlande van late veldviooltjes heen en keek in,de verte, naar het
middenstuk van het verlichte venster, dat geen symbool, doch werkelijk-
heid was.
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Pauline scheurde de snippers zo klein, dat geen mens de brieven ooit meer
zou kunnen lezen. Ze liep over het kostbare tapijt en over de kleurige
bloemenrand naar haar kleine kapspiegel en staarde naar haarwcrkelijke
gclaat. Het feest had haar zo bleek en zo eenzaam gemaakt en de voor-
bereidingen hadden geen weken maar jaren lang geduurd. En daar komt
nog bij, dacht Pauline, terwijl ze zich naar de spiegel boog ... dat Ernst
meer van rose hield dan van rood. Ze bedekte het gezicht met haar han-
den. Het suizende gaslicht gleed met een groene, onzuivere gloed tot aan
de randen van de schaduwen. De strepen van het behang geleken tralies
van een kooi. De beestenbende in huis brak pas goed los, toen Mol zonder
veel schroom zijn eigendommen van' de muren had gehaald. Remagen
trachtte de man aan het verstand te brengen, dat zoiets streng verboden
'Nas, maar Mol bracht daar terecht tegenin, dat hier niets vcrzegeld was
en dat hij nog geen geld had ontvangen. Hij zei: - Ik mag mijn hoedje
toch ook nog wel opzetten en meenemen? Ik kan niet in mijn hemd naar
huis!
Sofie Scharp hoorde niets en zag niets. Ze verzocht de meiden om weg te
gaan. Ze verzette zich niet, toen een der aanwezigen, die naar zijn zeg-
gen voor drieduizend gulden aan Scharp verloren was, de handen uitstak
naar het tafelzilver. De meeste gasten waren lichtelijk aangeschoten.
Morgen zouden ze tot bezinning komen, doch nu waren ze zichzelf in
brute ongeremdheid. Het is niet nodig om in de onderwereld af te dalen
teneinde duivels te kunnen ontmoeten. Er werd gescholden en gevloekt. Er
vielen harde woorden en twee keurige heren sloegen elkaar op het gezicht.
De oude heer Remagen kreunde van ontzetting. Langzaam werd hij zich
bewust dat hij door Scharp volledig geruïneerd was. Als een slaapwande-
laar liep hij door de tuin, ontweek de mensen die zakelijk met hem te
maken hadden en tevergeefs zocht hij zijn zoon. Hij vluchtte weg voor
de diep verontwaardigde predikant, die luidkeels de naam van zijn doch-
ter riep. Toen Nellie Bleeker eindelijk aan kwam snellen, verhi t en schaam-
teloos opgewonden, sloeg hij het meisje met de vlakke hand om de oren
en stootte haar driftig voor zich uit. Teun Monteban balde machteloos
de vuisten en vloekte zo hard, dat de Sontaines hem met een boog ont-
weken. De Sontaines ontweken iedereen. Als twee bange vogels gingen
ze cr vandoor. Ze hadden hier niets te maken, maar hun zoon had deze
zaak uitgebracht en de Sontaine zelfhad het telegram geopend. Nu waren
ze gehaat. Ze vreesden Ernst of Pauline te zullen ontmoeten. Ze durfden
Sofie Scharp niet in de ogen te zien. Ze wensten, dat ze hier nooit gekomen
waren. Misschien hadden ze diep in hun hart toch wel e~n beetje plezier.
Terwille van Frits waren ze hier getolereerd, want zij waren net zo kaal
als het zoontje van de dokter en plotseling waren ze rijkaards geworden,
omdat ze' geen cent verloren hadden.

534



Openlijk en boosaardig was het genoegen van Jans. Het glaasje jenever
en jarenlang opgekropte jalousie deed haar nogmaals naar boven gaan.
Met een plumeau sloeg ze de porseleinen vaas van haar vader zaligers
kabinet af. De stenen rozen rolden over het karpet. Heel die pastelkleu-
rige smakeloosheid viel in diggels. Maar J ans nam niets mee. De kast
met de balpoten zou ongetwijfeld in haar bezit komen. Eén meter en
twee en dertig centimeter bij... hoeveel was het ook weer? Maar nee,
dacht J ans en ze trapte met haar platte hak een stenen uiltje tot gruis,
ze kon Sofie nu toch niet wéér om de centimeter vragen.
Beneden draaide de tuinman de kraan dicht, die de fontein van water
voorzag. Het werd er niet stiller door, integendeel; de stemmen werden
niet .meer met een parelend ruisen verzacht. De ruzie tierde overal.
Hysterische vrouwenstemmen gilden tegen de sonore mannenvloeken in.
Er waren beheerste en wereldwijze mannen, die kort geleden nog met
overtuiging de betrekkelijkheid van alles wat hen omgaf, hadden ingezien.
Nu draafden ze rond als bezetenen. Hun baarden waren in de war, hun
wijze monden onwijs opengesperd. Anderen, die alleen maar een afspraak
hadden gemaakt met de bankier en nog geen geld gestort hadden, zon-
derden zich af en keken op veilige afstand naar het schouwspel van angst
en ondergang. Alle schoonheid verwelkte. Het was opmerkelijk, hoe snel
de mensen van elkaar vervreemdden. SofieScharp, de onnozele vrouw, die
uit pure overdaad te veel vet in de cake had gebakken en die twintig jaar
lang 'ja' en 'amen' had gezegd, keek naar al haar vrienden, die nimmer
haar vrienden waren geweest. Ze staarde ook naar de tientallen olielam-
pen achter het grote raam in de hall en ze vreesde, dat alle sterren van
de hemel op haar zouden neerkomen. De villa was een toneeldecor en
Sofie was een slechte actrice, waarvoor men vergeten heeft, een rol te
schrijven. Nu was de comedie dan eindelijk uit en de dames en heren
comedianten namen mee wat ze grijpen konden. Er werd geroofd en
gestolen. Laden werden uitgetrokken, kasten leeggehaald. De kunst-
handelaar Mol, die weer terug was gekomen, rolde zijn tapijten
op. Stoelen en tafeltjes wierp hij kwaadaardig op een hoop, die waren
niet van hem, die konden hem letterlijk gestolen worden. Ze werden
gestolen.
De terugkeer van Rappaport deed velen de vlucht nemen, maar Rappa-
port kwam niet om te spionneren, hij zocht de gastvrouwen vond haar
naast de schaal met telegrammen en geparfumeerde gelukwensen. Ze zei:
_ Ziet u mijnheer, aan alles komt een eind, maar hoe jammer voor de
kinderen, ze zijn nog zo jong. Maar misschien heeft Paulientje ...
Ze zweeg. Waarschijnlijk kon ze haar gevoelens niet goed onder woorden
brengen, want toen Rappaport vroeg, of Pauline met haar mee ging,
naar een hotel ofnaar vrienden, haalde ze de schouders op. - Och mijn-
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heer, vrienden zegt u ... nee, Paulientje komt wel, we kunnen zolang bij .
Mietje slapen en dat begrijpt Paulientje wel.
Waarom, dacht Rappaport, waarom wil ze haar kind hier laten? Hij
vertelde haar, dat hij zou waarschuwen, als ze bij haar man kon komen,
ergens vcr weg.
Zwijgend liep Sofie Scharp met Rappaport naar het rijtuig, dat deze bij
de voordeur had laten komen. Ze groette met een loom en vermoeid ge-
baar de man, wiens raadselachtige leeftijd de enige bijzonderheid voor
haar was geweest. Nu wist ze, dat Rappaport een bijzonder mens was en
ze dankte de man, die hier nimmer van harte welkom was geweest, voor
zijn moeite. Ze stapte in het rijtuig en groette nogmaals en Rappaport,
die deze groet beantwoordde, zag plotseling, dat zij niet hem, maar Ernst
Remagen een vaarwel had toegewenst.
Ernst was teruggekeerd, nadat hij zijn ouders had thuis gebracht. Dan
was er nog een derde, die als een nachtvogel uit de schaduwen oprees en
dat was Jans.
- Daar gaat het lieve geld, jonge man, zei J ans zo luid, dat Pauline, die
naar beneden was gekomen, zich haastig terugtrok. Ze holde de tuin in,
liep voorbij de rommelige tafeltjes, begaf zich via de gele tegels naar de
mosbanken en keek vandaar naar de kleine figuurtjes in de verte. Haar hart
bonsde. Ze struikelde en sprong van de verhoging af om niet te vallen.
In haar onbeheerste sprong wierp ze een bekken rozen over de mollige
grond. De rozen leken vuil in het paarse licht, dat scheen uit het rampza-
lige venster. De villa had iets van een kermistent, die elk ogenblik om kon
vallen. De naalddunne spijlen zouden geruisloos knappen. Verder zag
Pauline niets dan de nacht. De lampions waren allen gedoofd, één was
er in brand gevlogen, die smeulde nog wat na tussen de struiken.
- Kijk, dacht Pauline, ... nu nemen de poppetjes afscheid van elkaar. In
het gesluierde maanlicht zag ze Rappaport stijfjes buigen en Ernst Re-
magen zegende de tact van deze man. Met hun drieën schoven ze voor-
zichtig over het smalle brugje, boven de inktzwarte sloot en J ans vergat
haar angst, zo verdiept was ze in het uitdenken van onaangename woor-
den. Ze zei, dat papa Remagen nu ook wel lelijk in de knoei zou zitten en
ze vroeg of Ernst niet blij was, dat hij de dans op tijd ontsprongen was?
Haar potsierlijke, voorzichtige loopje had veel van een groteske dans in
een schimmenspel. Bij elke schrede die ze deed, werden er twee spijlen
van het witte hek onzichtbaar. Sputterend en roddelend beklom ze de
glooiende grasvelden, stapte met angst en beven van de mostrappen en
verwenste haar waanzinnige broer en zijn ellendig zomerfeest.
- Ik kan hier makkelijk mijn nek breken, zei ze. Ernst beaamde het gaarne.
- Kijk jongmens, zei Jans en ze wees op de cupidootjes, - die poppetjes
zonder kleren zijn niet eens betaald en ze hebben er gelukkig al twee
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kapotgegooid. Ik schaam me gewoon om er naar te kijken. Haar hand
vlerk te als een eikenblad in de storm. Ze wees onbewust in de richting
van Pauline, doch zag het meisje niet staan, het was te ver en te donker.
Wel zag ze bij het licht van de lantaarns op de stenen tuiningang, waar-
van de hekken nog altijd wijd openstonden, dat de portier was weggelo-
pen. Kaplaarzen, livrei en steek had hij meegenomen, als loon voor de
mitteloze arbeid. J ans zwaaide met haar karbies en wees met de punt van
haar paraplu, zomaar, in de ruimte. Het leek een gebaar van ergernis, het
kon ook een groet zijn en misschien, dacht Ernst gaat ze toveren, deze
heks. Haar mantel zwabberde om haar heen, als had ze haar vleugels
dichtgevouwen en het zou niemand verbaasd hebben, als er na dat
plotselinge parasolgezwaai, hagedissen en muizen met een pompoen
achter hen aan, te voorschijn waren gekomen, inplaats van een saaie
vigilante met een half slapend paard en een brommende koetsier.
Zo gingJans weg. Ze zou nooit meer terugkomen en de knechten van de
kruier zouden de kast komen halen. Ook Rappaport ging heen. Hij wilde
nog iets vragen, doch hij bepaalde zich tot een korte groet en een begrij-
pende glimlach.
Toen Ernst zich omwendde, zag hij, dat het licht achter het glas in lood
venster begon te verflauwen. Hein, de tuinknecht, takelde het feest af
met haastige onverschilligheid. De vijver werd een zwart gat zonder
bodem. De grijze beeldjes verloren hun schaduwen en hun kleur.
Ernst Remagen liep zonder omwegen en zonder te letten op de bloemen,
recht door perken en struiken naar de kleine, tengere gestalte in de verte.
Hij zag geen priëlen meer en geen grasvelden en geen witte poortjes. Hij
zag alleen Pauline en zij zag hem aankomen door een wereld van een-
zaamheid.
Toen ze zijn gezicht kon onderscheiden, was hij al vlak bij haar. Ze week
niet terug, toen ze zijn adem over haar wang voelde strijken. Zijn glim-
lach was verdwenen. Zijn snor viel samen met de schaduw van zijn bo-
venlip.
Zo had ze hem gekend, reeds jaren lang. Ze hadden gespeeld als kinderen
en er was geen ander geheim tussen hen, dan het geheim van hun gene-
genheid. Nu lag de waarheid voor hen open; glansloos en somber.
_ Moesten we daarvoor alles verliezen? vroeg Pauline met tranen in haar
stem.
- .,. of winnen, antwoordde hij met nadruk.
Haar hand in de zijne nemend, trok hij haar mèt zich mee. Zonder zijn
steunende arm zou ze gevallen zijn. Nog nooit had iemand haar zo om-
vat. Zij sloot de ogen om niets meer te zien van het huis en de tuin. Zij gaf
zich over aan dezelfde handen, 'die haar de reeds verscheurde brieven
hadden geschreven. Zij voelde zijn hart bonzen tegen haar borst en de
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ogen openend, zag ze als voor de eerste maal in haar leven, zijn gezicht.
- Nu zijn we arm ... fluisterde Pauline, zich ten volle bewust van het ont-
zettende débacle, waarin ook Ernst was meegesleept.
- Of rijk, zei hij jongensachtig. Het was niet om deze woorden, dat ze
huilde, maar het was, omdat ze ook zijn tranen voelde op hetzelfde ogen-
blik, dat hij haar wild en driftig kuste. Hij kuste haar in diepe en manne-
lijke ontroering en toen was zij de enige roos die werkelijk bloeide in die
verlaten tuin.
Al haar terughoudendheid gaf ze prijs in een gevoel van diepe wanhoop
en aan deze smart dankte zij haar liefde, die zonder de pijn van het ver-
driet nimmer wordt verstaan. Nu werd deze liefde haar enige werkelijk-
heid en zijn omhelzing maakte haar week en loom. Toen hij haar opnam,
in zijn armen, tilde hij haar uit een wereld van leugen en schijn. Toen hij
haar neerlegde tussen de bloemen, legde hij haar neer in hun beider
wereld, die met hun namen begon en waarin verder alles zou moeten
worden gewonnen. In elkanders armen vonden zij hun eerste rijkdom.
Zij vond er nog meer, want zij ontdekte zichzelf en haar tederheid genas
hem van zijn twijfel.
Een rinkelend lawaai in de verte kon hen nauwelijks meer verschrikken
en pas later begrepen zij, dat op dat ogenblik de kunsthandelaar Mol in
woede en vernielzucht het grote glas in lood venster met een tegel van de
vijverzoom had ingeworpen. Maar Ernst kuste Pauline zacht in haar hals,
als wilde hij haar een médaillon geven, dat bestendiger zou zijn dan
goud en ivoor.
Het zou misschien heel normaal geweest zijn, als er nu vrienden of gas-
ten ofzelfs feeën met sterren in het haar op hen toegetreden waren. Daar-
om schrokken zij niet van de haastige voetstappen over het marmerkiezel
die naderbij kwamen. Het was geen fabelwezen. Het was Hein, de tuin-
knecht. Haastig en slordig, binnensmonds vloekend trok Hein de wit-
houten poortjes uit het gras. Hij sloopte de afrastering en rukte de guir-
landes met de lampions van de bomen. Zo redde hij zijn povere bezittin-
gen, voor deze met al het andere onder de hamer zouden komen. De vol-
geladen kruiwagen knerpte over het pad, de schoenen van Hein schuifel-
den weg en de vernielende schim loste zich op.
Toen had Ernst Remagen zijn besluit genomen. Hij ontdekte terwijl hij
op stond en Pauline overeind hielp, dat het een besluit was, van jaren her.
Zij hadden weinig gesproken. Hij vroeg haar niet ten huwelijk en zij
stamelde geen jawoord. Er werden geen glazen geheven of toespraken
gehouden. '
Met zijn arm om Pauline heengeslagen, verlieten zij de tuin. Niemand
zag hen gaan en niemand deed hen uitgeleide. In de stilte van de nacht
noemden zij elkanders naam, als spraken zij deze voor de eerste maal uit.



FEEST

Zij gingen over de gazons en over het water. Zij liepen langs de bomen en
hun schaduwen speelden dartel over de klimop. Ernst begreep nu, waar-
om Pauline's moeder alleen vertrokken was. Zij had hem haar enige,
waardevolle bezit gelaten, dat haar mislukte leven had .voortgebracht:
haar dochter, haar spiegelbeeld en haar toekomst. Eerder dan een groet,
was haar hand wenk een bede geweest.
Pauline Scharp en Ernst Remagen waren de laatsten, die de groene
lantaarns passeerden. De gasvlammen waren gedoofd. Als een silhouette
van zwart papier stond daar de eenzame landauer. Een voertuig als alle
andere, maar nu een trouwkoets. Toen het rijtuigje wegreed, gloorde de
blauwe morgen een kille waas van schemerlicht over de velden en mis-
schien waren het de innige woorden die Ernst en Pauline elkaar in hun
geluk hadden toegefluisterd bij het stamelen van elkanders namen, die
achterbleven in de onttakelde tuin en die de wind met zich meevoerde
om het verlaten huis.
Misschien ook wiste dit fluisteren het leed uit van dit trieste feest.

Juni I949
,s-Gravellhage
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In het gelid

Le Monde was nog een van de WeInIge overgebleven lezenswaardige
kranten van West-Europa. Was - want de hoofdredacteur Beuve-Nléry,
bekend om zijn met 'Sirius' gesigneerde belangwekkende hoofdartikelen,
heeft het veld moeten ruimen. In deze hoofdartikelen werd namelijk
dikwijls een critische toon aangeslagen tegenover het Atlantische Pact
en de consequenties daarvan. Waren dan de talrijke lezers van het blad
ontevreden? Als wij het Parool moeten geloven, ging het om niets anders.
'Het was', zo schrijft dit blad, 'reeds lang bekend, dat in de kringen, die
het Parijse dagblad Le Monde financieren, grote ontevredenheid bestond
over de wijze waarop de hoofdredacteur, Beuve-Méry, dit blad leidde'.
En even verder op: 'Dit neutralisme bracht de 'Nlonde' in conflict met
de Quai d'Orsay'.
Zo werkt dus bij ons de democratische persvrijheid in de practijk. Wat
Peron met openlijke dwang tracht te bereiken, voltrekt zich hier geruis-
loos, door de macht van kapitaalbelangen in samenwerking met zachte
Overheidsdruk, en achter de schermen misschien enige buitenlandse en
c1ericale pressie. En laten wij eens opletten, of er tegen deze vereen-
zijdiging van de publieke voorlichting een hevig protest komt van Ame-
rikaanse zijde, evenals in het geval van La Prensa, die het waagde het
tegen Peron's politiek op te nemen.
Of. .. zou het hier anders gaan, omdat de Prensa nu eenmaal de Ameri-
kaanse belangen en opvattingen vertegenwoordigde?
Hoe het zij, het resultaat van dit alles is alweer verarming. Een eigen
geluid, dat in West-Europa weerklank vond, is verstikt. Ook de Monde
zal nu onleesbaar worden. Le Monde ou l'on s'ennuie.

Aether als narcose

De dagbladpers in ons land bevindt zich al lang in het stadium, dat in
Frankrijk pas na de ommezwaai van Le Monde bereikt is. Het enige blad,
waarin men nog een critisch geluid - en hoe! - kan aantreffen tegen de
Atlantische politiek, is de Waarheid. En die marcheert, op haar manier,
in het gelid.
Maar hoe staat het met onze radio? Is er niet nog zopas een storm opge-
stoken van nationale verontwaardiging, toen bleek dat 'De Antwoord-
man' van de AVRO, 0 schande, vanuit Amerika werd gemanipuleerd?
Hemeltjelief, alsof niet al onze radiouitzendingen al sinds jaren, voor-
zover het om de grote lijnen van ons buitenlands politiek beleid gaat, in

540



KORT BESTEK

het Amerikaanse gelid zijn getrokken! Vanaf de uitzendingen van de
oerhollandse AVRO tot aan die van de even Hollandse VARA. Laat
men nu eens opletten of men door de radio, gecontroleerd door een
regeringscommissaris, één woord van critiek te horen krijgt op de Ame-
rikaanse buitenlandse politiek of ook maar één woord van waardering
voor iets dat 'achter het gordijn' gebeurt. De voorlichting is hier al even
eenzijdig als ten tijde van de 'politionele acties', toen Drs. L. de Jong
geruisloos moest verdwijnen omdat hij het gewaagd had een critisch ge-
luid te doen horen.
De radio is nooit een middel geweest om het zelfstandig denken, en met
name het zelfstandig politiek denken, te stimuleren. Maar daarom hoeft
het toch geen slaapmiddel te worden, of, erger nog, een verdovings-
middel?

Stichtelijke zuivering

De lezer kent ongetwijfeld, de sinds enige jaren bestaande Sticusa, d.w.z.
de Stichting voor Culturele Samenwerking tussen Nederland, Indonesië,
Suriname en de Nederlandse Antillen. Deze semi-officiële Stichting geeft
een maandelijks documentatieblad uit onder de titel Cultureel Nieuws
Indonesië. Enkele maanden geleden werd er een verslag in opgenomen
van een redevoering gehouden door de ook in Nederland bekende taal-
geleerde MI' St. Takdir Alisjahbana. Volgens dit verslag zou MI' Takdir
gezegd hebben: 'doch wij dienen te beseffen dat Roosevelt, Gandhi, Gide
en Einstein en andere werelddenkers in wezen ook onze leiders zijn'.
Wanneer men echter de verslagen naslaat in de beide kranten, die als
bron genoemd worden, dan blijkt, dat de ene krant geen enkele van deze
werelddenkers met name noemt, in het andere blad staat vóór Roosevelt
en de drie anderen ... Stalin genoemd. In Azië is dit mogelijk. De Stich-
ting schrok er erg van, en gaf liever een onvolledige opsomming. Zou de
Stichting er soms prijs op stellen een onderafdeling te worden van het
Ministry of Truth in George Orwell's [984?



EX LIBRIS
M. NIJHOFF,Het Heilige Hout (drie spelen;
D. A. Daamen,'s Gravenhage, in samenw.
m. d. Vrijz. Chr. Jeugd Centrale. Prijs
geb. f 6.50).
Deze uitgave bevat de lekenspelen De Ster
van Betlehem, De Dag des Heren en Des
Heilands Tuin, resp. een Kerst- een Paas-
en een PinksterspeI. Slechts het eerste spel
was totnutoe in boekvorm uitgegeven, ter-
wijl het laatste hier voor het eerst volledig
is gedrukt. Velen die een of meer van deze
spelen hebben zien opvoeren zullen het
prettig vinden thans ook de tekst ervan te
kunnen bezitten. Als herinnering aan de
opvoeringen, waarbij men de hier slechts
met enkele woorden aangeduide muziek
nog hoort en het spel vol overgave weer
voor zich ziet, heeft dit boekje stellig zijn
waarde. Op zichzelf genomen, als simpele
lectuur, voldoet de tekst m.i. heel wat min-
der. Hij is ook zeker niet als zodanig be-
doeld, dat blijkt onophoudelijk.
In de 'opdracht' voorin vertelt Nijhoffhoe
deze spelen de voortzetting vormen van
het levenswerk van zijn moeder, die heil-
soldate was. De door haar nagelaten sa-
menspraken en liedjes hebben hem op
weg geholpen, de titels zijn aan door haar
geleide zangdiensten ontleend. Het sehrij-
van van deze stukken op verzoek van de
V.C.J.C. is voor de dichter duidelijk een
daad van piëteit geweest, en tevens een
mogelijkheid om de eigen gecompliceerd-
heid te vergeten. Bij de lectuur gaat men
zich hierover vervelende vragen stellen,
zoals: of piëteit en verlangen naar eenvoud
feitelijk wel religie opleveren, en of deze
mengeling van modern-dichterlijke wille-
keur en orthodoxie de grond van het leven
raakt en niet veeleer tot een zwevende
sprookjessfeer behoort. Als men dan echter
weer aan de opvoeringen denkt die men
heeft bijgewoond, beseft men dat litur-
gische concentratie toch ook iets betekent,
al is het alleen maar een tijdelijke zuive-
ring van atmosfeer die in onze tijd lang
geen luxe is. Nijhoff heeft ook oude Kerst-
en Paasspelen doorgenomen, en de sim-

pele oude sfeer wel weten te benaderen.
Een benadering is nog geen realiteit; ze
kan zelfs een vlucht voor de realiteit bete-
kenen, maar ze kan ook een tijdelijke
stilte scheppen waarin juist iets van de
realiteit hoorbaar wordt. Dit laatste is wat
Nijhoff stellig heeft gehoopt, en wat wij
allen op vele manieren hopen. Ook onder-
getekende zal dan ook nog wel niet voor
het laatst opvoeringen van deze stukken
hebben bijgewoond. Het boekje zal hij
vermoedelijk niet zo vaak meer openen,
maar anderen zal het wellicht ook daarmee
anders vergaan. F. W. van Heerikhui<.en

Dr H. BRUG MANS, De révolte van het gemoed.
Rousseau en het sentimentalisme. Serie Gast-
maal der Eeuwen. Van Loghum Slaterus,
Arnhem, 195I.
Schr. heeft getracht de positie van Rous-
seau in de ontwikkeling van de Europese
cultuur in de weinige bladzijden (66), die
hem ter beschikking stonden, duidelijk te
maken door alle aandacht te concentreren
op de 'bron aar' van al R.'s handelen, den-
ken en verlangen; diens sterke, ja over-
spannen gevoeligheid, die hij in haar oor-
sprong, aard en invloed op R. zelf, diens
omgeving en diens tijd belicht. Voor zijn
gegevens hoofdzakelijk puttend uit de
Nouvelle Héloise doet schr. de ambivalentie
van R.'s gevoel uitkomen - zowel edele
aandrift als geïnverteerde rancune - en de
inconsequentie ervan - het manifesteert
zich in zijn reacties op de gegevens van
omgeving en innerlijke ervaring als wille-
keurig. In zoverre is R.'s gevoel niet het
natuurlijk complement van verstand of
rede, doch - kortheidshalve kras gezegd -
de ontkenning van beider. Schr. komt niet
tot een conclusie in zo apodictische en af-
wijzende vorm, doch wijst wel degelijk op
de ongunstige invloeden van R. en het
door hem gestimuleerde sentimentalisme
op de ontwikkeling van de Europese cul-
tuur. In het algemeen is schr. echter eerder
geneigd de révoite van het gemoed, de
sentimentele revolutie van de I8de eeuw,
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die ons als het eerste teken van ontbinding
van de Europese cultuur voorkomt, als een
heilzaam correctief op het daaraan voor-
afgaande rationalisme en Rococo te waar-
deren. Hoewel kwesties van levensbe-
schouwing in zulke definitieve waarderin-
gen altijd een rol blijven spelen, zodat het
zeker niet mogelijk is het oordeel: juist, of
onjuist, in enkele woorden samen te vat-
ten, moge wel worden opgemerkt, dat
schr. zijn positie heeft verzwakt door van

. de antagonisten van het sentimentalisme,
n.l. rationalisme en Rococo, een al te een-
voudige voorstelling te geven. Zo simpel
en vooral oppervlakkig waren Voltaire,
Montesquieu, Locke, Bumc, Thomasius
en Wolff nu ook niet, terwijl ook de ver-
dorvenheid van de maatschappij in het al-
gemeen op het gebied van moraal en ge-
voel wel meevalt als men Rousseau's bril
afzet. Dan blijkt trouwens vooral, dat de
révolte van R.'s gemoed niet tegen ge-
voelloosheid, doch tegen een ander gevoel
en een andere religiositeit dan de zijne ge-
richt is geweest, die hij niet begrepen heeft,
doch die zeker niet van geringer kwaliteit
waren dan zijn gevoelsleven. Wat de ka-
rakteristiek van R.'s persoonlijkheid en
werk betreft is schr. echter voortreffelijk
geslaagd. Ph. de Vries

Dr. J. PRESSER, Gewiekte Wielen (Richard
Arkwright). Serie: Gastmaal der Eeuwen.
v. Loghum Slaterus, Arnhem, 195"

Dit boekje is geschreven met de onuitge-
sproken bedoeling dat de gemiddelde leek
na lezing zal moeten toegeven dat de we-
reldhistorie minder weg heeft van een
wassenbeeldenspel dan deze categorie per-
sonen in het algemeen veronderstelt. Dit
beknopte overzicht van het tijdperk van
de Industriële Revolutie laat geen ruimte
aan het 'Männer machen Geschichte' van
Treitschke, al draagt het als ondertitel de
naam van een dezer 'l\1änner', waarover
met meer zekerheid valt neer te schrijven
dat hij de uitvinding van de spinmachine
op zijn naam heeft staan, dan dat hij deze
door eigen inzicht en intellect gecon-
strueerd heeft. Een bandjir van ontwikke-
lingen: de heerschappij van de fabrieksbel,

omdat de nieuwe machines buiten de con-
centratie in fabrieken vooral een stipt en
efficiënt werkvolk eisen; de voor machine-
fabricatie noodzakelijke ommekeer in de
ijzerindustrie; de stoommachine, die de
industriecentra geografisch onafhankelijk
maakt van waterkracht; transportverbe-
teringen waardoor de kolenprijzen in
Manchester met 50 % dalen ... hiertegen
schrompelt het leven van Richard Ark-
wright, al was hij ook Sir en al koos hij als
wapenspreuk 'Multa tul i fecique', in tot
het schema 'Er ward geboren, nahm ein
Weib und starb'.
Aim een studie van het begrip Enclosures,
waarin wij een handige kapstok hebben
om de overgang van een agrarische naar
een industriële maatschappij in het Enge-
land van de achttiende eeuw aan op te
hangen waagt de schrijver zich niet in dit
korte bestek, temeer daar hij dan moest
teruggaan tot Genesis (47 : 20, 21). Maar
de samenhang van deze omheiningsbewe-
ging en de industrie blijkt alleen al uit de
noodzaak van een straffere productieorga-
nisatie op het platteland voor de voeding
van de nijverheidscentra, terwijl kleine
pachters, beroofd van hun bestaansmoge-
lijkheid, naar de fabrieken worden ge-
zogen.
Na welke boeiende uiteenzettingen de
schrijver de hoop uitspreekt dat het eigen-
lijke onderwerp van deze studie snel de
vergetelheid deelachtig zal worden die
hem eigenlijk toekomt ... waarvan acte.

H. Dommisse

PAUL BLANSIIARD, Freedom and catholic
power. London, Secker and W'arburg, 1951.

Dit is de Engelse editie van een boek, dat
in Amerika in meer dan 120.000 ex. is ver-
kocht ondanks de georganiseerde oppo-
sitie er tegen van R.K. zijde. Het bevat
een waarschuwing aan het Engelse volk:
dat de Roomse hiërarchie haar voordeel
heeft getrokken uit de democratische vrij-
heden om aan haar vijandige critiek on-
middellijk te onderdrukken. Is dit dus een
anti-Rooms boek? Men kan zeggen van
neen, in zoverre bij de au teur elke be-
doeling om het godsdienstig instituut dat
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de R.K. kerk is of zou moeten zijn aan te
vallen, afwezig is. Ja, voorzover het de
actuele en feitelijke machtuitoefening van
de kerk aan een scherpe critiek onder-
werpt en de gevaren van deze politiek uit-
eenzet. Als Amerikaan beschrijft de auteur
voornamelijk Amerikaanse verhoudingen,
maar omdat de kerk één is en haar metho-
den universeel zijn, geeft dit boek meer
dan een Amerikaanse kritiek. Zijn kritiek
omvat het gehele terrein van bemoeiingen.
waarop de kerk werkzaam is in een anti-
democratische, onwetenschappelijke, reac-
tionnaire, onverdraagzame richting, zodat
o.a. opvoeding, onderwijs, geneeskunde,
geboortecontróle, eugenetiek, huwelijk en
scheiding wetenschap en bijgeloof, fascis-
me, communisme en socialisme succes-
sievelijk besproken worden. Zoals men
weet, gaat de Amerikanen het openbare
onderwijs zeer ter harte en op dit punt
(men denke aan de controverse Mevr.
Roosevelt-Kardinaal SpelIman) bieden zij
hevige weerstand aan elke vorm van sub.
sidiëring door de overheid van het bijzon-
der onderwijs, in casu: de parochiescholen.
Voor de auteur hangt de toekomst van het
behoud der democratische vrijheden af
van de toekomst der openbare school. Het
voorbeeld van Nederland dat alle katho-
lieke scholen onderhoudt met het geld van
de belastingbetaler en de salarissen van de
priesters betaalt, zoals B. het uitdrukt,
vindt in Amerika geen bewondering, tenzij
bij de katholieken.
In zijn hoofstuk over de politiek komt B.
tot de conclusie, dat de R.K. kerk met
haar sympathieën het dichtst staat bij het
fascisme; de totalitaire regimes hebben
veel gemeenzaams met het totalitaire re-
gime van de kerk; zij komt niet op voor de
democratisehe mensenrechten, maar al-
leen in het geweer, als de kerk zelf gevaar
loopt. De Vaticaanse politiek over de laat-

ste dertig jaar wordt in dit opzicht aan een
onderzoek onderworpen, waarin de feiten
een duidelijke taal spreken.
Dit boek is overwegend een boek met
feiten en citaten, voor een niet gering deel
uit katholieke geschriften van officieel ka-
rakter. Dit geeft een solide grondslag aan
'schrijvers betoog, dat, zoals gezegd, geen
anti-katholiek geschrift wil zijn. Hij wendt
zich zowel tot katholieken als niet-katho-
lieken - wel curieus, omdat hij weet dat
gehoorzame katholieken niet zo maar elk
boek mogen lezen. Maar hij meent te kun-
nen aantonen dat het mogelijk zou zijn
scheiding te maken tussen het machts-
instituut dat uitbuiting, bijgeloof en tiran-
nie bevordert en de godsdienstige instel-
ling. Hij roept op tot een contra-beweging
(resistance movement), die ook democra-
tisch-gezinde katholieken moet omvatten,
tegen de R.K. hiërarchie die haar sociale
politiek wil opleggen aan scholen, zieken-
huizen, regeringen en gezinnen. Hij vreest
alleen dat anti-katholieke zeloten de be-
weging van ernstige critici in discrediet
kunnen brengen. Ik vrees dat de auteur
het totalitaire karakter van het katholicis-
me miskent, dat zulk een scheiding tussen
democratisch, tolerant en autoritair, in-
tolerant katholicisme niet wil ofzal kennen
en toelaten. Iets anders zou zijn een in-
wendige hervorming in het katholicisme.
Maar historisch gezien is de R.K. kerk
sedert het concilie van Trente steeds ver-
der gegaan op de weg van machtsvorming
en steeds verder verwijderd geraakt van de
evangelische boodschap.
Dit voorbehoud aangaande de verwach-
tingen van de auteur - waarbij ik moet
toegeven clat hij omtrent de mogelijkheid
van een contra-beweging zelf zegt: 'Frank-
ly, I do not know' - neemt niet weg, dat
dit boek een buitengewoon interessant en
waardevol materiaal biedt. O. N.
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AAN DIT NUMMER WERKTEN O.A. MEE:

]. C. VAN BROEKHUIZEN, geb. 1904, studeerde Franse letteren, journalist, publiceerde
'Federatief Europa', 'Crisis in Europa'; verspreide verzen en artikelen in tijdschriften cn
dagbladen.

DR P. VAN SCHILFGAARDE,geb. 189°, studeerde klassieke talen en wijsbegeerte, publi-
ceerde O.a. 'De zielkunde van Aristoteles', 1938; 'De zin der geschiedenis' 3 dIn, 1946-
1947; 'Over de wijsgeerige verwondering', 1948; 'Geschiedenis der antieke wijsbegeerte',
1951.

OLAF]. DE LANDELL publiceerde 'Wij, moderne mensen' 1935; 'Spiegel aan de wand'
1938; 'De mislukte pastorale' 1941; 'Probleem in Aerdenberg' 1943; 'Nachtfluistering'
1944; 'Ave Eva. Portret van een dame' 1946; 'De porseleintafel' 1951.

H.]. VANTIENHOVEN, geb. 1923, publiceerde 'Kristalkijken' [De Windroos 1950']

AAN HET JULI-AUG. NUMMERHEEFT NOG MEEGEWERKT:

DR MARION COULON, paedagogisch adviseur bij het departement van Openbaar Onder-
wijs te Brussel, schreef opvoedkundige studies, o.a.] eunesse à la dérive, 4 dIn, handelend
over het BelgiSch onderwijsstelsel.

Aan de rechtstreeks aan Querido betalen'de abonné's wordt
verzocht, voorzover dit niet al gebeurd is, het abonnements-
geld over het vierde kwartaal 1951 vóór 10 October a.s. te
willen overmaken. Na die datum wordt anders met verhoging
van kosten gedisponeerd.
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Zo juist verschenen:

LUXEMBURG
IN THE MIDDLE AGES

DE
HEUZENSALAMANDER

Onder het motto

grote romans goedkoop
verschenen in deze ook uiterlijk

gunstig opvallende serie omvangrijke
romans van

DOOR

JOHN ALLYNE GADE

1951. xii, 223 blz. Met 12 illustraties.

In linnen band f 12.-

Een verrassend boek over de grootse
geschiedenis in de Middeleeuwen van
de kleinste Benelux-partner, een ge-
schiedenis die ten nauwste verweven
is met het lot van geheel Europa in
die periode.

A. DEN DOOLAARD
WILLIAM FAULKNER
LION FEUCHTWANGER
ALBERT HELMAN
HERMAN HEllERMANS
HERMAN DE MAN
FRANZ WERFEL
AAR VAN DE WERFHORST

Vraagt Uw boekhandelaar om de de-
len uit deze waardevolle bibliotheek
van oorspronkelijke en vertaalde

romans, uitgegeven door

N.V. EM. QUERlDO'S UITGEVERSMI]

AMSTERDAM

Gebonden f 8050

Teixeira de Pascoaes
PAULUS NAPOLEON

De Dichter Gods
"Groots als heel dit visioen is dit visioen
van de werkelijke werkelijkheid, is de
taal de stijl en de drama tische weergave
van Pascoaes. Dit bock is adembe-
nemend, schoon en waarachtig".

De Grome Amsterdammer
"Een in de grond brutaal, onhebbelijk
en door en door oneerbiedig boek".

Trouw

Spiegel van de Antichrist
"Dit is immers cpn prachtig boekwerk,
nweslepend en beeldend, een kunst-
werk van niet gering gehalte".

De Nieuwe Stem
"Napoleon is een schitterend boek, het
grootse onderwerp ,'olkomen waardig."

S. Vestdijk
Gebonden f 9.75

DR K. OUDENDIJK
DUFF COOPER KONINGIN VICTORIA

TA YL L ERA N D Een mensenleven en een eeuw
Speler met machten en mensen "Totollzenietzoheelgrote!verzameling

van oorspronkelijk werk over algemene
"De beroemde biografie van Cooper is geschiedenis is dit boek een bijdrage,
ten langen lesteookin goed Nederlands die er zijn mag." "Het is een boek van
vertaald." De Groene Amsterdammer iemand, die de bij uitstek moeilijke
"Coopers geschrift is een conceptie, die kunst verstaat om de eenheid van een
van het begin tot het einde boeit." persoonlijkheid en van een tijdvak te

Algemeen Handelsblad realiseren." Prof. Dr P. Ge"l
Gebonden f 7.90 Gebonden f 8.90
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