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VAN DER LEEUW ALS NATIONALE FIGUUR

G. Bolkeslein

DE MINISTER

De ambtsperiode van Prof. Van der Leeuw als minister van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen is kort geweest, 24Juni 1945 tot 3 Juli 1946;
maar de betekenis daarvan reikt verder dan dit ene jaar. Voor velen
leefde wat hij als minister gedaan heeft na zijn aftreden voort; ook nu
nog, nadat hij gestorven is. Toen Van der Leeuw de ministersfunctie
aanvaardde, was zijn mooie boekje 'Balans van Nederland', in de zomer
van 1944 geschreven, ter verschijning gereed. Hij kon nog juist op tijd in
een kleine voorrede er aan toevoegen, dat hij bij het schrijven er niet aan
had kunnen denken 'met betrekking tot enige problemen welke in het
boekje behandeld werden, tot gans andere taak te zullen worden. ge-
roepen'. Een voorzichtige reserve! Maar inmiddels had hij in dit boekje
o.a. over school en jeugdbeweging, over universiteit, kunst en cultuur
geschreven; met diepe ernst en toch ook met kostelijke humor. Men den-
ke het zich in: in Nederland over onderwijs geschreven met numor!
Van der Leeuw had in deze balans een geestelijke basis gelegd van het
ambtelijk werk, dat hem wachtte.
Kort na zijn ministerschap schreef hij een nieuw boek, over de 'Nationale
Cultuurtaak' , met de ervaring die zijn ambt hem had geschonken. Onder-
vonden teleurstelling had zijn humor niet gedood; zijn kennis van zaken
was verrijkt; onderwijs en cultuur zag hij nu in ruimer verband.
Tussen beide werken ligt Van der Leeuw's ministerschap. Wil iemand
weten, in welke geestelijke sfeer hij als minister heeft gewerkt, hij leze de
twee genoemde boeken; bronnen van idealisme en geloof. Zijn helder
proza doet vergeten dat het over moeilijke vraagstukken gaat; deze hoog-
leraar wist het moeilijke voor te dragen als iets zeer eenvoudigs.
Laat iedere toekomstige minister van Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen Van der Leemv's 'Nationale Cultuurtaak' als brevier altijd
bij zich dragen!

'Velk was het program, waarmee Van der Leeuw optrad als minister;
en hoe is de praktijk er van geweest?
Op 27 Juni 1945 zette de Minister-President Prof. Ir. W. Schermerhorn
in een uitvoerige radio-rede uiteen, wat het zo juist opgetreden Kabinet,
waartoe ook Van der Leeuw was toegetreden, zich voorstelde te doen.
Over diens Departement luidde de rede:
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'Wat Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen betreft, ligt het in de bedoeling der
Regering, dat maatregelen zullen worden getroffen om dit Departement te maken
tot de centrale plaats, van waaruit in de toekomst de volksopvoeding in de breedste
zin kan worden bevorderd. Het onderwijs in de engere betekenis des woords, de
opvoeding in de ruimere zin en de zorg voor de Nederlandse beschaving zullen
daartoe als terreinen, welke elk afzonderlijk de grootste aandacht verdienen, niette-
min nauw verbonden moeten zijn. De radio-omroep zal bij dit Departement wor-
den getrokken. Met het oog op de grote culturele betekenis van pers en film zal
worden nagegaan, in hoeverre deze zaken aan dit Departement zullen moeten wor-
den toevertrouwd.
Op het gebied der Kunst zal de Regeringsbemoeiing van de grond af moeten wor-
den georganiseerd; hetzelfde geldt voor de volksopvoeding in de ruimere zin, daar-
onder begrepen de lichamelijke opvoeding en de jeugdbeweging. Een algehele
reorganisatie van het onderwijs zal worden voorbereid, zowel voor het hoge~ als
voor het middelbaar en lager.
Ook de plaats van het nijverheidsonderwijs en de aansluiting van sommige takken
hiervan aan andere vormen van onderwijs zal nader worden overwogen.'

Hier was dus Van der Leeuw's program. De passage over Onderwijs
bevatte nog een slotalinea, die niet geheel onvermeld kan worden ge-
laten. Tijdens de Kabinetformatie had één der formateurs, Prof. Scher-
merhorn, mij uitgenodigd, overeenkomstig de wens van Van der Leeuw,
om de nieuwe minister van O.K.\'\!. als 'persoonlijk adviseur' ter zijde te
staan. In Engeland had ik tijdens de oorlog gelegenheid gekregen de
werking van deze in de Engelse politiek zeer gewone en nuttige functie te
leren kennen. Ik aanvaardde daarom de uitnodiging, die me aanlokte.
De Minister-President deed hiervan mededeling in zijn genoemde radio-
rede, in woorden, die me wel zeer zwaar belastten. Deze nog ongewone
functie bracht me, gedurende diens gehele ambtsjaal', met Van der
Leeuw in nauw contact. Welk een rijke en universele geest! Welk een
ruimte van opvatting! In een proefschrift, dat hij aan de nagedachtenis
van Van der Leeuw opdroeg, - nu deze zijn promotor niet meer kon
zijn - schreef Fokke Sierksma over de 'glimlachende goedkeuring' van
Van der Leeuw ook bij de aanvallen op zijn werk. Zo ook leerde ik, als
zijn adviseur, hem kennen: aan plannen, die zijn volle goedkeuring nog
niet hebben konden, gafhij, bescheiden in eigen oordeel, de volle vrijheid
tot uitwerking.

Van der Leeuw begon met de invoering van een organisatie van zijn
Departement volgens plannen, die reeds bij zijn komst gereed lagen: de
topleiding kwam aan drie Directeuren-Generaal: één voor Onderwijs,
één voor Kunsten en Wetenschappen, één voor de 'Vorming buiten
Schoolverband'. De onnodige toevoeging 'Generaal' aan de titels dezer
functionarissen was een offer aan de na de Bevrijding opkomende drei-
ging der departementale superlatieven; hoeveel krachtiger zou 'Direc-
teur' alleen gcIuid hebben.
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Een bepaalde fout was, dat 'Wetenschappen', waaronder ook het hoger
onderwijs werd begrepen, niet onder het Directoraat voor Onderwijs
werd gebracht, maar bij de 'Kunsten' werd gevoegd.
De nieuwe organisatie en het wegvallen van oudere ambtenaren maakten
de aanstelling van een aantal nieuwe mannen en vrouwen noodzakelijk.
Men heeft hierbij later aan Van der Leeuw een zekere partijdigheid
verweten. Maar die was verre van hem. Hij zocht alleen de rechte man.
Zijn politieke gevoeligheid was niet groot genoeg om hem de gevaren
daarvan in 'zuilen' -Nederland te doen inzien. Bijzondere zorg gaf Van
der Leeuw aan de bezetting der ambten bij 'Kunsten'; een verbaasde
bureaucratie zag kunstenaars als ambtenaren aangesteld!
Ik weet te getuigen van veler geestdrift, die Van der Leeuw bracht in de
ambtelijke sfeer, al waren er ook, die pruilend van verre bleven staan.
Dat niettemin het Departement van O.K.W. ook toen nog niet voldoen-
de was geoutilleerd, was reeds 1945Van der Leeuw's ervaring. Vandaar
dat al spoedig zijn geneigdheid uitging naar een onderwijslichaam met
verordenende bevoegdheid, volgens de bedoeling van art. 155der Grond-
wet. De steeds terugkerende mislukking van principiële en fundamentele
onderwijshervormingen en de gebleken onmacht van de Onderwijsraad
om hierin een keer ten goede te brengen, brachten de Minister tot het
voornemen deze kant uit te gaan. Op zijn verzoek besprak ik met wijlen
Prof. Paul Scholten de juridische kant van dit vraagstuk, waarbij deze
aan die zijde geen bezwaren zag. Aan een der ambtenaren werd het
ontwerpen van een wetsvoorstel in dezen opgedragen. Te betreuren is,
dat toen nog niet ter tafel lag het latere rapport van de Commissie, in-
gesteld door de Raad van Leraren bij het V.H.M.O., dat de quaestie der
instelling van een lichaam met verordenende bevoegdheid op onderwijs-
gebied zo grondig behandelt. Nu werd met Van der Leeuw's aftreden
deze uiterst belangrijke quaestie ter griffie gedeponeerd. Moet niet het
onderwijs 'met rust worden gelaten!'
In de program-rede van het Kabinet-Schermerhorn-Drees was be-
loofd, dat een algehele organisatie van het lager, middelbaar en hoger
onderwijs zou voorbereid worden, waarbij ook de plaats van het nijver-
heidsonderwijs en de aansluiting van sommige takken hiervan aan
andere vormen van onderwijs, zouden bepaald worden. Niet anders
heeft de tegenwoordige Minister van Onderwijs beloofd in zijn memorie
van antwoord aan de Tweede Kamer over de Onderwijsbegroting 1951.
Vele besprekingen, al spoedig versterkt door de kundige medewerking
van de Directeur-Generaal van het Onderwijs, heb ik met Van der
Leeuw over dit belangrijk onderwerp gevoerd: een 'grondslagenwet'
voor het onderwijs, waarvan reeds sprake was tijdens het ministerschap
van Mr Marchant. Het resultaat was mijn 'Schema van de Organisatie
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van het Onderwijs', dat in October 1946, dus na Van der Leemv's af-.
treden, werd gepubliceerd. Bij deze besprekingen was Van der Leeuw
meestal de aandachtige toehoorder geweest, slechts naar ';'oren komend
als de geestelijk-humanistische zijde van het onderwijs in het geding
kwam. Een voorbeeld daarvan was zijn opkomen voor de waarde van
een klassieke schoolopvoeding; maar dan een integrale. Toen ik in latere
jaren een artikel schreef, waarin werd staande gehouden, dat, mocht het
B-gymnasium al een onderwijsinstelling 'de bon ton' zijn, echter van
ware klassieke vorming daar gecn sprake kon zijn, zond Van der Leeuw
mij zijn warme instemming.
Dat de idee van een algemeen onderwijsplan onder het korte bestuur van
Van der Leeuw niet kon verwezenlijkt worden, sprak vanzelf. Hopen
we, dat de tegenwoordige Minister in dezen fortuinlijker zij.

Van de hoogleraar Van der Leeuw was te verwachten, dat een herziening
van het hoger onderwijs zijn bijzondere belangstelling zou krijgen, zodra
hij minister werd. Reeds daarvóór had hij, met vijf Groningse collega's,
een brochure uitgegeven over 'De Vernieuwing der Universiteit'. In
April' 46 verscheen een K.E. 'betreffende de instelling van de Commissie
inzake de vernieuwing van het hoger onderwijs'; op I Mei 1946 instal-
leerde Minister Van der Leeuw de commissie met een magistrale pro-
gram-rede. Tegenover de gezapigheid van hen, die het onderwijs, ook
het hoger 'met rust wilden laten', stelde Van der Leeuw, 'dat wij van
wetenschap en ~mderwijs mogen eisen dat zij actueel zijn, dat zij staan
midden in het gewoel der meningen, midden in de strijd der levensbe-
schou.wingen, dat er geen afstand zij tussen hetgeen de wereld beweegt en
wat hen bezig houdt en dat zij voorgaan en niet achteraan komen'.
Het moet voor de afgetreden minister een voldoening zijn geweest, zijn
initiatief te hebben bekroond gezien door de verschijning, in 1949, van
het 'Rapport van de Staatscommissie voor de reorganisatie van het
hoger onderwijs', op welks grondslag de commissie Van der Pot-Sassen-
Donnel' nu een nieuwe regeling van het hoger onderwijs ontwerpt.

Men zal begrijpen, dat de zeer natuurlijke vernieuwingsdrang, die na de
Bevrijding bij het onderwijs tot uiting kwam, Van der Leeuw's sympathie
had. Aan de geestdriftige werklust, die zich toen bij het onderwijs veel-
zijds openbaarde, bewaart wie toen er middenin stond de kostelijkste
herinnering.
Het heeft geen zin op deze plaats uiteen te zetten, waarom en waardoor
deze echte geestdrift na korte tijd moest verflauwen, maar ook, welke
zaden niet verloren konden gaan. Hun ontluiking begint. Dat de lVIinister
van Onderwijs toen aan de vernieuwing steun gaf, was van duidelijke
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betekenis. Zo op het congres over Onderwijsvernieuwing, April 1946 te
Utrecht, waar Van der Leeuw sprak onder de aegis der profetenfiguur
van Kees Bocke. Reeds rommelden toen tegen dit optreden bezwaren, die
in de zomer van 1946 Van der Leeuw's lot zouden bezegelen. Het deerde
hem echter niet, wanneer men zijn houding misverstond, of zich er tegen
verzette.
Er waren er, die zijn poging om het godsdienstonderwijs op de openbare
school effectief te maken, misduidden of naar chicanes zochten; ook weer
anderen, die zich huiverig terugtrokken, als hij - toch zo terecht - sprak
over die 'vervloekte neutraliteit' bij het openbaar onderwijs: een minister
behoorde zich immers meer neutraal uit te drukken!

In October 1945 stelde Van der Leeuw de spelling-commissie in, die tot
taak kreeg, omtrent de schrijfwijze van de Nederlandse taal een overeen-
stemming van de Nederlandse met de Belgische Regering voor te bereiden
op wettelijke basis. Tot dit contact hadden beide Regeringen, nog tijdens
het verblijf te Londen, besloten.
Het tekent Van der Leeuw, dat hij - die zich vroeger niet al te vriendelijk
over de vereenvoudigde spelling had uitgelaten - ook hier een eis des tijds
erkende. Vooral lokte hem de wens om met België tot overeenstemming
te komen. Hoe zeer dit veld klaar lag voor de oogst, bleek, toen de Neder-
lands-Belgische commissie in haar eerste vergadering, tot haar eigen
verbazing binnen twee uur, op alle hoofdzaken tot overeenstemming
kwam! De detailbehandeling veroorzaakte, dat deze zaak nog niet was
afgehandeld bij Van der Leemv's aftreden. Zijn opvolger bracht ze op
verdienstelijke wijze tot een spoedige beslissing.
Van der Leeuw zou geen Onderwijsminister geweest zijn, als niet de
salarissen van het - zo men pleegt te zeggen met een lelijk ambtelijk
woord - 'onderwijzend personeel' hem hadden bezig gehouden: 15 ~1ei
1946 installeerde hij een commissie tot herziening der onderwijzers-
salarissen. Verbetering der levenspositie van wie bij het onderwijs werk-
zaam was, had zijn oprechte persoonlijke belangstelling.
Men daalt niet in onbelangrijke details af, als men dit onvolledig over-

zicht van Van der Leemv's onderwijswerk besluit met in de herinnering
terug te roepen een rondschrijven, door hem gericht tot alle middelbare
en daarmede overeenkomende scholen. Het was gedateerd 2 Juni 1946,
één dag vóór zijn aftreden. De circulaire spoort de scholen aan tot de
invoering van een huiswerkloos weekeinde. :Met grote voorzichtigheid is
ze gesteld; Van der Leeuw had zijn Pappenheimers leren kennen. Loopt
de school geen gevaar al te zeer op het leven en denken der jeugd beslag
te leggen? was de aarzelende vraag. Er volgt een pleidooi voor het mee-
doen aan de jeugdbeweging, die gaven ontwikkelt, door het onderwijs te
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weinig gekweekt. De vrije jeugdbeweging had reeds jaren zijn grote be-
langstelling. 'Geen huiswerk voor Maandag' zou krachten kunnen vor-
men, even onmisbaar voor de opgroeiende mens als schoolkennis. Met
woorden van een wijs man stond Van der Leeuw zijn ambtelijk onder-
wijswerk af. Ook woorden, die geen dadelijk succes hebben, kunnen van
wijsheid getuigen.

Dit brengt tot een andere afdeling dan die voor Onderwijs, nl. die voor de
'Vorming buiten Schoolverband', het nieuwe Directoraat-Generaal bij
zijn optreden als minister in het leven geroepen. Afdelingen daarvan
waren: Volksopvoeding, Vrije jeugdvorming, Sociale jeugdzorg, Voor-
lichting, en de Rijksdienst voor Lichamelijke Opvoeding en Sport. Op-
geheven kon daardoor worden de sinds jaren bestaande Centrale jeugd-
raad. Grote culturele verwachtingen koesterde Van der Leeuw omtrent
dit deel van zijn taak: te komen tot een jeugd, die zichzelf opvoedt.
Geestdriftig had hij reeds in zijn 'Balans vanNederland' er over geschreven.
De Nederlandse jeugdgemeenschap kwam tot stand, door het ministerie
van O.K.W. sterk gesteund.
Van der Leeuw's ambtsduur was echter te kort, om ook van dit alles
reeds vruchten te zien.

De figuur van Van der Leeuw komt het best uit tegen de achtergrond
van het werk, verricht door het Directoraat-Generaal voor Kunsten en
Wetenschappen. Liet hij bij andere afdelingen gaarne het werk over aan
zijn medewerkers, indien hij naar zijn inzicht op hun inzicht kon ver-
trouwen, bij Kunsten en Wetenschappen kwam hij zelf naar voren. Het
zou echter onbillijk zijn, en zelfs onjuist, om hier ook niet te noemen de
nauwe samenwerking met de Directeur-Generaal van deze afdeling,
Mr Reinink; daarnaast de Regeringsadviseurs voor het Toneel, voor de
Muziek en voor de Letterkunde.
Tot het Directoraat voor Kunsten en Wetenschappen behoorde ook de
zorg voor de Radio-omroep. Bij de Kabinetsformatie van 1945 was nl.
de Minister van O.K.W. met de 'Omroep' belast; men neme dit laatste
woord in zijn pregnante betekenis. Daarvóór tot het bestek van Binnen-
landse Zaken behorende, verhuisde de 'Omroep' in de idealistische tijd
na de Bevrijding naar de Kunsten. Misschien ware men, bij de ervaring
van later tijd, tot een ander besluit gekomen. Niet onmogelijk, dat dan
zelfsjustitie ware genoemd! Hoe het zij, Van der Leeuw werd, optrede'n-
de als Minister, met de 'Omroep' bezocht. Voor zijn verantwoordelijk-
heid komt dan ook de vervanging in Februari 1946 van Radio 'Herrij-
zend Nederland' door de Stichting 'Radio Nederland in de Overgangs-
tijd'. Dit compromis te aanvaarden, moet Van der Leeuw veel gekost
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hebben; hij voerde hier zeker slechts Kabinetspolitiek. Kort te voren
had hij me uitgenodigd met hem de opvoering van een kerstspel bij te
wonen in de Grote Kerk te Haarlem. In het Voorwoord van het pro-
gramma dezer opvoering las men: 'Vervuld van een groot verantwoorde-
lijkheidsbesef tegenover de wereld, heeft de jeugd van de Rooms-Katho-
lieke, de Oud-Katholieke en van alle Protestantse Kerken te Haarlem
besloten in de week vóór Kerstmis I94-5 van de diepe zin van Christus'
geboortefeest voor de wereld openlijk te getuigen. Zij doet dit in een-
dracht, dankbaarheid en vertrouwen'. Nog weet ik van zijn enthousiasme
na de opvoering, over deze eenheidsbetoging. Zijn reisgenoot was scep-
tischer, toen wij in de donkere nacht van Haarlem naar Den Haag terug-
keerden. Immers wat was er tóén al niet van vele leden der 'Nederlandse
Volksbeweging' in geestelijke zin geworden! De eenheid was een droom
gebleken; en niet eens een mooie droom. Maar de minister, met de
'Omroep' opgeladen, dacht toen nog anders. De radiorede, waarin hij de
nieuwe Stichting moest aankondigen, moet hem op menige plaats een
marteling gekost hebben. Men leze die. Maar toch moest hier en daar
zijn geest er uit blijken; zo toen hij sprak: 'Het doel, dat ook een voor-
lopige regeling van de omroep moest nastreven, kon alleen zijn een stap
te doen in de richting van een waarlijk Nederlandse omroep, waarin de
nationale verbondenheid van alle delen des volks zo sterk mogelijk zou
spreken.'
Arme Van der Leeuw! Hij heeft het nog beleefd, dat op Oudejaarsavond
het Nederlandse volk de toespraken krijgt te horen van de vier voor-
zitters der vier 'grote' omroepverenigingen. De kleine mogen niet mee-
doen; die hebben niet genoeg leden om de waarheid te bezitten.

Met groter ambitie, neen, met al zijn kracht heeft Van der Leeuw als
minister zich gegeven aan wat hij graag noemde de actieve cultuurpoli-
tiek, die van de Regering behoorde uit te gaan. De rechtvaardiging daar-
van lag voor Van der Leeuw in zijn opvatting omtrent de daling van het
peil der Westerse beschaving. Toetsen wij die aan de beschaving van bijv.
de middeleeuwen, van de zeventiende eeuw, maar ook aan de oude
Chinese, of de Hindoe-Javaanse, dan legt het heden het af. Ieder zal
Van der Leeuw hierin moeten bijvallen. De huidige Westerse bescha-
ving steekt soms schril tegen menige niet-Europees-Amerikaanse af.
Ik bewaar de heugenis van een ontmoeting met Rabindranath Tagore;
welk een cultuur sprak uit zijn verschijning, woorden en daden. In mijn
exemplaar van één der bundels van Henriëtte Roland Holst bewaar ik
een foto: Mohammed Hatta met zijn vrouw op bezoek bij de grote
dichteres tijdens de Ronde-Tafel-Conferentie. Het is me niet bekend, of
een der talloze Westerse Conferentieheren, waar ook, tot cen dergelijke
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cultuuruiting is gekomen. Op de stichtingsvergadering der Unesco te
Londen, dic ik met Van der Leeuw, toen minister, meemaakte, beschaam-
de - nu citeer ik mijn conferentie-genoot - 'een brits-indische vrouw de
christenen door te constateren, dat onze moderne beschaving elke geeste-
lijke grondslag mist en dat zij dus gedoemd is ten onder te gaan, tenzij
'dat ze dit gemis inziet'. Er was daar nog een afgevaardigde, die er op
wees, hoe bij alle cultuurarbeid geloof en een ideaal onmisbaar waren;
die ene was minister Van der Leeuw. De andere afgevaardigden van de
ruim veertig landen praatten maar wat over herstel der democratie; meer
had het 'Vesten blijkbaar niet te bieden.
Het deerde Van der Leeuw, dat wat er nog aan echte cultuur in Neder-
land bestaat, zo geheel buiten ons volk omgaat: poëzie, schilderkunst,
wetenschap ;al staat de muziek er beter voor. De kunst voor heel het volk!
Hij heeft het nog eens na zijn aftreden in conciese vorm uiteengezet, op
het congres voor Actieve Cultuurpolitiek van de Partij van de Arbeid, ge-
concentreerd in dit ene: Kunst is Regeringszaak bij uitnemendheid. In
die sfeer arbeidde onder zijn inspiratie de kunstafdeling op zijn Departe-
ment. De kunstenaars kregen vertrouwen. Bij zijn dood schreef het or-
gaan van de 'Federatie van Beroepsverenigingen van Kunstenaars': 'Het
nog plotseling overlijden van oud-minister Van der Leeuw heeft vooral
in kunstenaarskringen diepe indruk gemaakt. De naam Van der Leeuw
was voor ons een begrip, en wanneer wij spreken over de periode Van der
Leeuw,dan weten wij precies wat wij bedoelen: het was de tijd van Van
der Leemv's ministerschap, de korte, al te korte periode in onze jongste
geschiedenis, gedurende welke de cultuurpolitiek gedragen werd door de
geestdrift en het inzicht van hen, die begrepen of hadden leren begrijpen,
welke plaats de kunst in de samenleving dient in te nemen'.
Vooral actieve cultuur wilde Van der Leeuw aan het Nederlandse volk
brengen: 'zelf voetballen; niet naar een match gaan kijken; zich in-
spannen met zijn voeten, niet met zijn schreeuwende keel'. Zo oordeelde
hij op ander gebied. Vandaar zijn geestdrift voor de volksdans; zijn liefde
voor de blokfluit. 'Een houterige sonate op de viool gespeeld is meer
waard dan honderd aangehoorde virtuozen'. Maar ook de kunst in haar
verhevenste vorm kwam onder zijn bewind in de Regeringsaandacht.
Van de grote Bachkenner, die hij was, ging de gedachte uit, toen de
dichter Nijhoff als hoofd van de afdeling Letterkunde aan het Departe-
ment werkzaam was, de Matthaeus Passion voor uitvoering in het
Nederlands te doen vertalen. Jan Engelman kreeg daartoe een Regerings-
opdracht, door Van der Leemv's opvolger bestendigd, en door de dichter
voortrefIèlijk uitgevoerd. Would be kunstzinnige hoofden werden ge-
schud, maar Van der Leeuw wilde ook deze verheven kunst tot het volk
brengen. vVaarom mogen wel Fransen en Engelsen Bach's Mattheus
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Passie in hun eigen taal zingen, maar Nederlanders niet? Pasen 1944
hoorde ik onder leiding van Bruno Walter in de Ne\v Yorkse Carnegie
Hall Bach's Saint Matthews Passion uitvoeren. De Engelse tekst gaf niet
de- minste stoornis. Van der Leeuw durfde ook hier het Nederlandse
conservatisme aan; Bach-kenner en vereerder, had hij het recht hiertoe.
Van der Lecuw's streven naar 'Kunst aan het Volk' sprak telkens:
Februari 1946 werd bij K.E. een Rijkscommissie van Advies inzake het
Muziekonderwijs ingesteld. In de taakomschrijving van dit K.E. las men,
naast een in uitzicht stellen van de invoering van het vak muziek op
middelbare scholen en een herziening van het muziekonderwijs op lagere
scholen en kweekscholen: 'Bijzondere aandacht verdient de Volksmuziek-
school' . Deze aristocraat naar de geest was in zijn streven naar volks-
verheffing een democraat. Het beduimelde woord 'democratie' vermeed
hij graag; tegen zekere Amerikaanse 'democratische' propaganda was
hij op zijn hoede; maar elke echt democratische daad was hem lief. Zo
verfoeide hij studietoelagen, die slechts 'renteloze voorschotten' waren;
Staatssteun aan onbemiddelde begaafden à fonds perdu was voor Van
der Leeuw een daad van eenvoudige, sociale rechtvaardigheid, en tevens
van nationaal belang. Er is in Nederland een unieke onderwijsinstelling
te noemen, die minister Van der Leeuw deswegen steeds dankbaar zal
gedenken.

Na een ruim éénjarig ministerschap werd aan Van der Leeuws' werk het
halt toegeroepen. In het Kabinet-Beel van 1946 kreeg hij geen plaats; de
binnenlandse Nederlandse politiek ontsloeg hem. Het was voor hem een
grote teleurstelling. Ongetwijfeld had hij fouten gemaakt - het heeft
geen nut, die hier te vermelden en daardoor anderen in het geding te
brengen - maar het Nederlandse politieke leven bleek te nauw voor de
visie van zijn streven; het idealisme van onder de Bezetting en Mei '45
was te spoedig geblust onder de harde materiële feiten.
Meer dan eens heeft Nederland, na :Mei 1945, zijn kansen voor de Ge-
schiedenis gemist. Het ergst, toen het de onafhankelijkheidsverklaring
van Indonesië in Augustus van dit jaar niet beantwoordde met begrip
van de historische onontkoombaarheden, maar zich uitputte in een vruch-
teloos tegenstreven; tot op heden.
Maar ook de kans, dat een in Nederland spontaan ontstane vernieu-
wingsdrang op onderwijs- en cultureel gebied tot blijvende resultaten zou
voeren. Eenjaar later zette men hem overboord, die de leiding hiervan had.
Gelukkig zijn er nog achtergebleven, die geen kamp geven!

Na zijn aftreden als minister begaf Van der Leeuw zich op internationaal
terrein; men kende hem buitenslands door zijn 'Phaenomenologie der
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Religion'; het godsdienstcongres te Amsterdam in September '50 schonk
hem zijn laatste onderscheiding door hem iure suo het voorzitterschap
toe te vertrouwen. Van der Leeuw ging naar Zuid-Afrika, naar de
Verenigde Staten; hij sprak er over Goethe, over Bach. Op het tweede
congres van de Unie der Europese Federalisten, te Montreux, getuigde
hij van de noodzakelijkheid van een gefedereerd Europa. Het werd een
energieontlading, die voor zijn physieke kracht noodlottig is geworden.
Helaas, want in de moeizame strijd van de weinigen, die voor het Neder-
landse onderwijs en de Nederlandse cultuur het uitzicht willen openen op
internationale verworvenheden en op internationale noodzakelijkheden,
zou Van der Leeuw een hechte steun zijn geweest door zijn wetenschap, .
door zijn wijsheid, door zijn idealisme, door zijn humor. En door zijn
Geloof.

F. Sierksma

DE EUROPEAAN

In Van der Leeuw hebben wij iemand verloren, die het niet nodig vond
om Europa en het zg. Westen te verdedigen, omdat hij een Europeaan
was. Wij menen soms Europa te moeten verdedigen, maar wat is een
Europa zonder Europeanen? Het lijkt er dikwijls angstig veel op, dat wij
Europa niet tegen anderen, maar tegen ons zelf verdedigen. Wij hebben
veel gemeen met de beroemde Romeinse auguren, die de religie en daar-
mee de cultuur van hun volk verdedigden, terwijl ze tegen elkaar knip-
oogden. Van der Leeuw was iemand, die niet knipoogde. Vanuit een
bepaald gezichtspunt is zijn hele werk één grote beschrijving en verant-
woording van de werkelijkheid, die 'Europa' heet en vanuit ditzelfde
gezichtspunt was zijn leven niet een verdediging, maar een bewijs-in-
vlees-en-bloed van deze realiteit.
Allard Pierson's werk over Hellas en Israël als de bronnen van onze be-
schaving is zo langzamerhand vergeten, maar zijn visie is nog steeds niet
verouderd. Men kan die visie vanzelfsprekend vinden. Men kan het een
waarheid als een koe noemen, dat Europa ondenkbaar is zonder Israël en
Hellas. Maar dan is het even vanzelfsprekend, dat er vandaag de dag nog
slechts met ~oeite van Europa en van Europeanen gesproken kan wor-
den. Er zijn nog vele knappe koppen en nog vele grote geesten, maar er
resten ons nog slechts weinigen, die in hun leven en denken de erfenis van
Hellas en Israël als een eenheid hebben verwerkelijkt. Van der Leeuw
was een van hen.
In de geschiedenis der godsdiensten had de religie van het oude Grieken-
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land de liefde van zijn geest én van zijn hart. Voor degenen, die het voor-
recht hadden zijn leerlingen te zijn, zullen de ogenblikken onvergetelijk
blijven, waarop professor Van der Leeuw met hen de Griekse tragedies
las, het roeplied der Elische vrouwen om Dionysos 'woedend met de
stierpoot' , de historiën van Herododotus en de speels diepzinnige dialogen
van Plato. Hij lééfde in Griekenland. Daar vond hij het domein van de
grote Moeder, die ons aller leven beheerst in de eeuwige cirkelgang van
geboorte, paring en dood, in de roes der driften en in de zalige onbewust-
heid der Dionysische extase. 'Er zijn maar drie dingen, die terzake doen:
geboorte, huwelijk en dood, precies dezelfde dingen, die de gasthuis-
vrouwtjes uit de krant halen - de rest is bijzaak', dat was een uitspraak,
die vele generaties van studenten van hem hebben gehoord. En wie de
passie en de overgave voelden, waarmee hij de koren uit Euripides'
Bacchae las, begreep onmiddellijk, dat Van der Leeuw's afkeer van ge-
heelonthouding niet maar de een of andere idiosyncrasie was, maar een
fundamentele houding van een man, voor wie de Moederreligie een con-
crete werkelijkheid was. Demeter, die weende en juichte bij dood en
wedergeboorte in de natuur, Artemis, die moederlijk zorgde voor de
prille jongen van beer en leeuw, maar die óók deze zelfde diertjes wreed
wurgde - zij waren voor hem levende godinnen. De grote golf~lagvan de
Physis, de natuur, die in opkomst en ondergang onverstoorbaar en
grandioos door de eeuwen van menselijke geschiedenis heen deint, bracht
Van der Leeuw tot een huivering, die zonder meer religieus was.
Deze natuur hebben de Grieken steeds als het uitgangspunt en de basis
van hun cultuur gezien. Ook aan deze cultuur participeerde Van der
Leeuw met zijn gehele wezen. Lichaam en ziel werden daar als eenheid
ervaren. Ook wanneer er in Hellas een theoretische scheiding tussen
lichaam en ziel wordt gemaakt, blijft de oorspronkelijke eenheid van
kracht: Plato's leerlingen waren geen onbekende figuren op de sport-
terreinen en Plato's Ideeën hebben meer dan genoeg aan aardse vormen
om niet in abstractie op te gaan. Sport, wijsbegeerte, beeldhouwkunst,
dans en muziek maken samen de Griekse mens en de Griekse cultuur.
Het is deze zelfde universaliteit, die Van der Leemv's meest karakteristie-
ke eigenschap was. Hij kon en begreep niet alles, maar wel zéér veel. Bij
de theologische propaedeuse achtte hij lessen in dans en toneel onontbeer-
lijk; wanneer hij een privatissimum gaf over het kerklied, zong hij even-
veel als hij doceerde; wanneer hij in de processie der hoogleraren de
senaatszaal van de Groninger universiteit binnenschreed, kon men zien,
dat de processie een eerste vorm van de dans is, die niet alleen een toga,
maar ook stijl vraagt. Zoals voor de Grieken, was voor hem het hele
leven in al zijn verschijningen goddelijk en was de mens verplicht zijn
ontmoeting met deze machten vorm en stijl te geven. Van oer Leeuw's
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universaliteit is bekend. Even bekend is, dat deze menselijke compleet-
heid hem niet een aangelegenheid was van de studeerkamer, maar van de
man, die zei, dat een mens pas mens is mèt zijn colbertje. De achtergrond
van deze veelzijdigheid is zijn contact met onze grote Moeder de Aarde,
die alleen in veelzijdigheid gediend kan worden, wil de mens een com-
pleet mens, een goede zoon van zijn moeder zijn. Deze theoloog heeft
meer van Nietzsche's appèl: Broeders, blijft de aarde trouw, begrepen
dan vele intellectuelen, die bijna even schematisch zijn alshun abstracties.
Maar de grote cirkel der natuur werd doorbroken. De God van Israël
trok die cirkel recht tot een lijn, een weg, aan het einde waarvan het
Rijk der hemelen ligt. De cirkel wordt rechte lijn, de roes maakt plaats
voor verantwoordelijkheid, de Moeder gaat één stap terug uit ontzag
voor de Vader. Van der Leeuw was geen Oud-Testamenticus, maar zijn
colleges over de profeten van Israël zouden iedere vakman hebben ge-
sierd. De mens kan er soms in berusten, dat hij 'wächst mit der Welt',
maar iets in de mens jaagt hem weg van de Moeder naar de Vader. Dat
is niet alleen Israëlietisch. In Babylonië wordt de vadernaam vervangen
door die van de oom, d.w.z. de belangrijkste man naast de bijna even
belangrijke moeder: de oom is de broer van de vrouw. :Maar hier is de
vader nog zo zeer aan de moeder gebonden, dat hij alleen als verwekker
geldt. In Israël is de Vader schepper en de ontmoeting met deze God is
voor Van der Leeuw's leven beslissend geweest. De Moeder laat de mens
met zijn broeders, de dieren, spelen, de Vader haalt hem daarvandaan en
geeft hem een taak. Dat is de achtergrond van Van der Leemv's theologie,
maar ook van zijn socialisme.
Zijn theologie zo goed als zijn socialisme waren overigens 'ondogmatisch',
hoe lief hem het dogma der kerk ook was. Dat is te begrijpen, wanneer
men ziet, hoe zijn hele leven en werk één poging waren om - in gehoor-
zaamheid aan de Vader - de verbinding tot stand te brengen tussen
vader en moeder, tussen geest en natuur. Geheel afgezien van de theolo-
gische en filosofische implicaties en complicaties, ligt hier ongetwijfeld
Van der Leeuw's betekenis voor de zg. moderne mens, die zich nog Euro-
peaan noemt. Europeanen zijn heidenen en barbaren, die gekerstend en
gecultiveerd zijn door Israël en Hellas. Het is gemakkelijk te zeggen, dat
men in deze erfenis niet meer gelooft, het is iets moeilijker om dan niette-
min een erfgenaam te zijn. Onze tijd is vol van heidenen, die niet meer
heiden durven zijn.

'If I had been a heathen
I'd have piled my pyre on high,

And in a great red whirlwind
Gone roaring to the sky;
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But Higgins is a heathen,
And a richel' man than I;

And they put him in an oven,
Just as ifhe were a pie',

zegt Chesterton van deze heidenen, die bleek zien van een verdrongen
joods-christelijk geweten. En er zijn talloze nihilisten, die God als een
projectie aan hun psycho-analytische hengel binnenboord hebben ge-
haald eri.niet weten, wat ze nu met deze projectie moeten beginnen. Zij
maken er moraal, kunst of politiek van en kunnen hem toch maar niet
kwijt raken. Het Rijk Gods is in I95 I even actueel als in 33.
Van der Leeuw was op vele levensterreinen een verbindingsman. Hij was
het boven alles door de moed èn de levenskunst, waarmee hij bleef vol-
harden in de spanning tussen wat wij met verbleekte begrippen natuur en
geest noemen. In dat opzicht is hij een uitdaging voor Christen en niet-
Christen. Velen hebben zich afgevraagd, wat het geheim was, waardoor
hij het in deze spanning uithield, wat het geheim was, waardoor deze
bijna chaotisch begaafde mens niet versplinterde, maar een harmonische
persoonlijkheid bleef. Vergis ik me niet, dan was dit geheim zijn excen-
triciteit. Het centrum van Van der Leeuw's leven lag niet in hemzelf,
maar buiten hem.
Het leven was voor hem niet, zoals voor de meesten van ons, een relatie
tussen het ik en 'de rest', maar de verhouding tussen het excentrisch
centrum en de rest, waarbij ook het eigen ik behoort. Daardoor kon hij
grandioos onverschillig zijn. Alles was vanuit dit excentrisch centrum,
sub specie aeternitatis, even onbelangrijk en dus was alles even belang-
rijk. Daardoor sprak hij met dezelfde bereidwilligheid voor een inter-
nationaal congres als voor verpleegsters of H.B.S.'ers. Hij heeft vele
spreekbeurten vervuld, waarvan niemand buiten de betrokkenen ooit
heeft gehoord. Hij heeft in vele commissies gezeten, die men onbelangrijk
pleegt te noemen en hij heeft daar met dezelfde stiptheid en energie ge-
werkt als op plaatsen, waar het oog der ganse natie op hem gevestigd was.
Door deze onverschilligheid van hoger orde, als ik het zo mag noemen,
kon hij ook, zonder hoop voor Europa, hoop hebben voor de wereld.
Maar zonder hoop voor Europa werkte hij voor de wereld, àmdat hij
Europeaan was. Hij verdedigde Europa niet, hij predikte het. Met zijn
werk en met zijn leven. Zijn leven was dienst, en wel dienst aan God.
Laten we na zijn dood in vredesnaam niet over deze God gaan debatte-
ren, om zodoende de verantwoordelijkheid van de dienst te ontduiken.
Prediken en dienst zijn zware woorden. Van der Leeuw was niet zwaar,
maar één der lichtste en geestigste mensen, die men kon ontmoeten. De
verklaring is eenvoudig. Omdat hij de zware dingen dééd, kon hij licht
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en vol esprit zijn in de conversatie. Zijn ironie was de meest sublieme
uiting van zijn onverschilligheid. Hij gaf Europa op en hij gaf Europa dóór.
Dat is de ironie de ['histoire. Men moet een ongewoon mens zijn om deze
ongewone geschiedenisfilosofie in geschrift en met de daad te prediken.
Dit is zijn boodschap aan de Europeanen, of zij nu het Westen willen
verdedigen of niet: 'Nietzsche had meer gelijk dan hij bedoelde: broe-
ders, blijft de aarde trouw. God blijft de aarde trouwen Hij zegt ons
maar één ding: als ik het doe, kunt gij het ook doen. In alle twijfelachtig-
heid van ons Pilatusbestaan geeft Hij ons onze taak. Verlies U niet aan
de hemel of aan de hel. Maar bedenk, dat gij hier op aarde staat en dat
gij verantwoordelijk zijt voor hetgeen gij doet. Gij kunt uw handen niet
in onschuld wassen. Gij kunt uzelf niet groter of kleiner maken dan ge
zijt. Ge kunt alleen als mens uw last opnemen. En zo lang ge dit doet,
vindt ge Mij naast U. Want ik heb niet anders gedaan. - Is het zo duide-
lijk? Dat zegt God tot mij.'

Anth. van der Horst

VOOR KUNST EN KUNSTENAARS

Voor zeer vele kunstenaars zal het nog lange tijd niet mogelijk zijn, zich
te realiseren welk een verlies zij geleden hebben met het heengaan van
Prof. G. van der Leeuw. Hoe dikwijls zullen zij hun vroegere vraagbaak
missen, die hun altijd ten dienste stond, wanneer zij op moeilijkheden en
problemen stuitten. Daarbij denk ik niet alleen aan de kerkmusici en
de orgelbouwers, voor wie zijn steun zoveel betekende, maar aan de
beoefenaars van bijna alle takken van kunst. Hij interesseerde zich zowel
voor instrumentalisten als voor vocalisten, voor toneelspelers, opera-
zangers, beeldende kunstenaars en schrijvers. Waarheen ging zijn in-
teresse niet uit? Hij bracht de muziek nader tot de theoloog en zag in, dat
reeds bij de student belangstelling voor dit samengaan gewekt moest
worden, waardoor hij ook richtinggevend werkte voor een levende
musicologie. Wat ging er niet een magnetische werking van zijn persoon-
lijkheid uit! Zij plaatste iedere bespreking onmiddellijk op een hoog peil
en zorgde ervoor, dat hierbij de juiste en noodzakelijke dosis humor
nooit ontbrak. Wat Van der Leeuw als primair wetenschappelijk ingesteld
mens voor de kunstenaars gedaan heeft, is ternauwernood onder woorden
te brengen. Hij verenigde de elementen van wetenschap en kunst in
zich en stelde zich tot taak, deze elementen in hun juiste verhouding
tot elkaar te brengen, ook in zijn werk. Hoe moeilijk dit was realiseert
men zich pas als men er zich rekenschap van geeft, hoe los van elkaar



VAN DER LEEUW ALS NATIONALE FIGUUR

kunst en wetenschap in de regel door de kunstenaars worden waar-
genomen.
Voor hen echter, die hem begrepen, heeft Van der Leeuw, door zijn per-
soonlijkheid en werk duidelijk gemaakt, hoe deze elementen tot elkaar
te brengen zijn, ja, in wezen één wortel hebben. Hij was een uitnemend
redenaar, maar hij was ook [en dit weten weinigen] een zange"r. Mij
hebben deze twee aspecten van" zijn persoonlijkheid altijd bijzonder
getroffen. Het was, of hierin zijn bindende kracht het duidelijkst werd
vertegenwoordigd. En deze bindende kracht, was niet alleen gericht op
het individu, hij wendde zich ook tot de velen en trachtte aan de veelheid
de eenheid te tonen. Om hiertoe te geraken moest v. d. Leeuw'sinteresse
uitgaan, en ging dit dan ook uit, naar de lagere zowel als de hogere organi-
satievormen van het kunstleven in Nederland. Hij deed dit op onna-
volgbare wijze; zijn snel en juist inzicht, gesteund door een duidelijke
en exacte denk- en spreekwijze, zijn slagvaardige humor hebben ont-
zaggelijk veel tot stand gebracht. Ja - wij kunstenaars zullen dit alles
pijnlijk missen. Wij zullen zonder hem verder moeten, maar leerden
zoveel van hem, dat dit ons moed geeft voor onze taak. Een taak, waarbij
wij zullen trachten zoveel mogelijk die idealen te realiseren, die Van der
Leeuw, profetische natuur als hij was, wellicht nogin een verre toekomst,
heeft kunnen zien. En velen zullen dit doen, ik ben er van overtuigd,
in zijn geest, - Ad majorem gloriam Dei -.

J. M. van Veen

DE THEOLOOG

De Reformatorische theologie van tegenwoordig is in volle ontwikkeling.
Wie haar vergelijkt met die van de laatste eeuwen, kan soms zijn ogen
nauwelijks geloven. Welke verschillen op de meest essentiële punten met
toen! Bewust sluit zij zich aan bij de theologie van de Reformatietijd, bij
Luther en Calvijn, maar ook bij de Katholieke theologie van alle eeuwen,
bij Augustinus, Athanasius en Irenaeus. En toch is zij aan de andere kant
door en door modern. Zij geeft antwoorden op de vragen van onze tijd en
baant wegen voor kerk en geloof in een eeuw van collectivisme en toe-
nemende saecularisatie. Het is een vreugde om nu theoloog te zijn en met
de grote theologen van onze tijd te verkeren.
Zulk een groot theoloog is ook Van der Leeuw geweest en hij beschouwde
ook zelf h,et beoefenen van de godgeleerdheid als een fascinerend voor-
recht. En zeker van hem kan gezegd worden, dat hij, aansluitend bij de
theologie der eeuwen maar tegelijk volstrekt modern, aan de merkwaar-
dige en rijke ontwikkeling der huidige theologie een vruchtbaar aandeel
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heeft gehad. Over zijn faam als godsdiensthistoricus is in dit nummer al
gesproken. JvIaar cr zijn meer lauweren toe te voegen aan zijn naam. Van
der Leeuw is een van de zeer weinige mannen van wetenschap in onze
tijd, die zowel een groot historicus als een groot systematicus zijn geweest.
En hij was het laatste allround: wijsgeer, anthropoloog en dogmaticus.
Al deze onderdelen der theologische encyclopedie vormden bij Van der
Leeuw bovendien een gaaf geheel en wel van zulk een uitgesproken
karakter, dat hij in de geschiedenis der theologie van onze eeuw een zeer
opvallende plaats inneemt.
De Reformatorische theologie is, hoewel gevormd in het verzet tegen de
Rooms-Katholieke Scholastiek van de Middeleeuwen, toch zelf van zeer
brede allure. En dat geldt ook van haar in onze tijd. Aan de ene kant is er
een ontwikkeling, die een merkwaardige vernieuwing is van de Gerefor-
meerd-Doperse Reformatie. Karl Barth is hier de grote leider. Bij hem
maakt de godgeleerdheid zich los uit de kaders van Westerse wijsbegeerte
en moraal om, sterk eschatologisch gericht, het totaal eigene en vreemde
van de Bijbels-Israëlietische verkondiging in systematische samenhang te
ontvouwen en daardoor het denken en handelen der huidige Christen-
heid weer op het diepst te beïnvloeden. Aan de andere kant is er een
ont~vikkeling, die Hervormd-Katholiek genoemd kan worden. En op
deze vleugel speelt Van der Leeuw zijn indrukwekkend spel. Aangezien
zich in ons land door zijn geschiedenis vooral de Gereformeerd-Doperse
vernieuwing breed heeft gemaakt, was Van der Leeuw op strikt theolo-
gisch gebied een eenzame figuur. Maar hij wist, dat er in de Reforma-
torische oecumene vele broeders van hem waren: Lutheranen, Angli-
canen en Erasmiaanse Humanisten.
Wie met zijn Hervormd-Katholieke gedachten wil kennis maken, ver-
diepe zich vooral in zijn Inleiding tot de theologie [1935 1, 1948 2] en zijn
Sacramentstheologie [1949]. Het eerste werk is een samenvatting van zijn
encyclopedische denkbeelden. Van der Leeuw weet, dat er in de theologie
altijd twee wegen zijn geweest. Allereerst de weg van het algemene naar
het bijzondere, van beneden naar boven, van de wereld en de cultuur
.naar de Openbaring. Daarnaast is er de weg van het bijzondere naar het
algemene, van boven naar beneden, van de Openbaring naar wereld en
cultuur. Naar het oordeel van Van der Leeuw moeten beide wegen elkaar
nadrukkelijk aanvullen. Barth zal de tweede weg gaan. Van der Leeuw
zal die ook betreden, maar vooral de eerste niet vergeten. Zo baant hij bij-
voorbeeld een weg van de algemene wetenschap naar de theologie. Hij
onderneemt in zijn Inleiding een grondige poging de 'theologisch-
eschatologische' tendentie van de algemene wetenschap aan te tonen om
daarnaast het wetenschappelijk karakter van de theologie te vindiceren.
Hij is van oordeel, dat elke bijzondere wetenschap, ook die der theologie
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[de wetenschap der openbaring] zich e~rst moet rechtvaardigen tegen-
over de algemene wetenschap. Aan de andere kant weet hij, dat de theo-
logie haar beginsd niet aan de wetenschap kan ontlenen. Dit is haar
gegeven in de Incarnatie, maar het isjuist de Incarnatie die beide wegen
veronderstelt, zO\vel die van boven naar beneden als die van beneden
naar boven.
Dit banen en openhouden van de wegen, zowel naar de kant van de
algemene wetenschap als naar de kant van de dogmatiek, is typisch
Hervormcl-Kntholiek. En het is geen wonder, dat ook in de brede
theologie van andere Hervormd-Katholieke denkers als Aaidel's,
Södeïblom en Temple de incarnatie als synthetisch beginsel, meer Grieks
dan Semietisch, zulk een rol speelde. Op grond van dit beginsel gaat het
Van der Leeuw om religie èn geloof, godsdienstwetenschap èn dogmatiek,
anthropologie èn Christologie, natuurlijke èn openbaringstheologie.
Hetzelfde beginsel der vooral synthetisch en niet kritisch verstane incar-
natie is ooI;:het centrum van Van der Leemv's sacramentstheologie. Hij
heeft, meer dan y"ie ook, de sacramenten weer in het brandpunt van de
theologie en de kerkelijke practijk geplaatst. Tegenover de Dopers-
Gereformeerde tendentie om de cultus achter te stellen bij de ethiek en de
sacramenten bij de prediking, bepleitte hij het goed recht van het Heilig-
dom, waarin het altaar zijn rechtmatige plaats heeft naast de kansel. Hij
was van oordeel, dat verreweg de meeste Reformatorische kerkdiensten
afbreken, als het wezenlijke nog moet geschieden: de bediening van het
avondmaal. En hij beschouwde dit sacrament als het allesbeheersende
middelpunt van het leven, in de kerk en in de cultuur. Men moet zijn
Sacramentstheologie lezen om te zien hoe godsdienstgeschiedenis, Bijbel-
wetenschap, anthropologic en incarnatietheologie elk hun bijdrage
leveren tot een grootse poging het sacrament te maken tot basis van ere-
dienst en leven. En de enigszins deskundige lezer zal ontdekken, dat hier
veel en veel meer aan de hand is dan herstel van het sacrament. Van
der Leeuw stond een Katholieke uitbouw van de Reformatie voor ogen,
van zulk een strekking dat cr een Katholiek Protestantisme zou ontstaan,
dat vanuit de liturgie tot verantwoorde vormgeving van het leven kwam
en daarmee tot nieuwe opbouw van de cultuur. En ook zijn vrienden en
leerlingen, die aan de Dopers-Gereformeerde vleugel van het Protestan-
tisme staan, erkennen met grote dankbaarheid, hoe deze geweldenaar hen
dwingt om ernst te maken met de vragen, die hij gesteld heeft, met de
wegen, die hij heeft gewezen, met de oplossingen, die hij, met de inzet
van zijn leven, heeft waargemaakt. Bovendien weten zij zich volkomen
één met hem in zijn hartstochtelijk begeren om in alles wat hij deed de
kerk te dienen, het Lichaam van Christus, reddend middelpunt van
geschiedenis en cultuur.
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C. J. B leeker
DE GODSDIENSTHISTORICUS EN PHAENOMENOLOOG

Slechts enkele maanden scheiden ons van het onverwachte heengaan van
de man, die behalve, dat hij uitblonk op tal van terreinen van het cul-
tuur- en geestesleven, ook een grootmeester is geweest in de studie van de
godsdienstgeschiedenis en van de phaenomenologie van de godsdienst.
Ons ontbreekt de afstand tot de gestorvene, die het oog scherpt voor
het ontdekken van het blijvende en van het tijdelijke in de producten van
zijn geest. Het is te vroeg daarover nu reeds een oordeel te vellen. De
bescheiden taak van het heden kan slechts hierin bestaan, dat men zijn
nagedachtenis eert door zijn verdiensten als godsdiensthistoricus en
phaenomenoloog naar hun ware grootte uit te meten, een schets op te
zetten van het verloop van zijn onderzoekingen op de studieterreinen, die
hij krachtens zijn opdracht als Gronings hoogleraar had te bewerken en
enkele vermoedens uit te spreken over de blijvende waarde van zijn
werk.
Van der Leeuw bezat zowel in Nederland als ook in het buitenland onder
de vakgenoten een groot en onbetwistbaar gezag. Hij werd algemeen
erkend als leider. Dat hij deze positie innam, kwam sprekend tot uiting
in het feit, dat zijn verkiezing in begin Sept. 1950 als voorzitter van de
op het godsdiensthistorische congres te Amsterdam gestichte 'Inter-
national Association for the Study of thc History of Religions' algemeen
als een volkomen vanzelfsprekend besluit werd gevoeld. Naast hem was
er. niemand te stellen, die zózeer een overzicht bezat over al de gebieden
van zijn uitgebreide vak en die de structuur van de religie in het alge-
meen en van de verschillende godsdiensten in het bijzonder kon tekenen
als hij met een verbluffende veelzijdigheid van kennis en in een bekoor-
lijk vlotte stijl.
Van der Leeuw heeft zich geleidelijk deze erepositie veroverd. De roem
is hem niet zo maar in de schoot gevallen. Hij heeft zijn lauweren met
hard werken en studeren moeten verdienen. Aan het aantal, aan de
inhoud en aan de tijdsorde van zijn werken kan men enigszins aflezen
hoe de curve liep van zijn wetenschappelijk kunnen op de terreinen, die
in het zoeklicht vallen van dit artikel.
Het onderwijs van de vermaarde Leidse godsdiensthistoricus, prof. dl'
W. B. Kristensen heeft hem kennelijk doen besluiten zich in deze studie-
richting te specialiseren. Het sprak daarbij vanzelf, dat hij door zijn
leermeester in het bijzonder zou ingeleid worden in de vraagstukken van
de oud-Egyptische godsdienst. Zo werd Van der Leeuw Egyptoloog. Na
een verblijf te Berlijn en te Göttingen verwierf hij in 19 I6 de graad van
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doctor in de godgeleerdheid op een proefschrift over 'Godsvoorstellingen
in de oud-Aegyptische pyramidentexten'. Deze dissertatie verheft zich
een goed stuk boven het niveau van de werkstukken, waarmee men door-
gaans in Nederland de doctorstitel verkrijgt. Zij is nog steeds lezens-
waard. Van der Leeuw is aan de Egyptologie steeds trouw gebleven, al
verrichtte hij op dit gebied verder geen baanbrekend werk meer. In 1927
verscheen een studie over de befaamde ketter-koning Achnaton van zijn
hand. Zeventienjaar later vatte hij zijn kennis van de Egyptische godsdienst
,amen in een monographie, die in de Servire-reeks werd uitgegeven. Het
boekje bewijst, dat hij deze stof beheerste. Toch is de rangschikking van
de behandelde onderwerpen niet gelukkig, niet logisch-klemmend. Men
speurt in de opbouw iets van de vluchtigheid en van gebrek aan door-
dachte, harmonische compositie, die de keerzijde waren van de onge-
hoorde productiviteit van deze auteur. Het is kenmerkend voor de onver-
zwakte liefde, die Van der Leeuw koesterde voor de Egyptologie, dat
één van zijn laatste studiën gewijd was aan de 'Egyptische cschatologie'
[ 1949J.
Van Egypte naar Griekenland is in de godsdienstgeschiedenis maar een
stapje. In de antieke oudheid bestond er een verband tussen beide cul-
tuurhaarden. Het verbaast dus niet, dat Van der Leeuw zich weldra
ging bezig houden met de Griekse religie. Er bestond bovendien zonder
twijfel een zekere congenialiteit tussen deze romanticus en de schone en
mysterieuze wereld van Oud-Hellas. De vruchten van zijn onderzoekin-
gen waren het aardige boekje 'Goden en menschen in Hellas' [1927J en
een fraai artikel over deze materie in 'De Godsdiensten der \Vereld'. Uit
beide blijkt, dat Van der Leeuw zich snel en grondig in deze godsdienst
heeft ingewerkt en dat hij de beschrijving daarvan met vaart en vreugde
verricht. In kleinere studies heeft hij ook later zijn fijn verstaan van deze
geesteswereld getoond.
Reeds in zijn dissertatie valt er een meer dan gewone belangstelling voor
de primitieve religie te bespeuren. De mentaliteit van de zogenaamde
primitieve volken heeft hem zijn leven lang geboeid en bezig gehouden.
Het intrigeerde hem te weten, wat het verschil was tussen dit primitieve
en het moderne denken. In 1928 publiceerde hij het resultaat van zijn
studiën over dit probleem in een artikel, getiteld: 'La structure de la
mentalité primitive'. De bekende Franse socioloog Lévy Bruhl werd op
dit domein zijn leermeester. Hij heeft diens inzichten overgenomen, doch
geenszins slaafs, integendeel met phantasie en vrijheid, zodat het hem
gegeven is geweest deze theorieën te populariseren en vooral hun beteke-
nis in het kader van het theologisch en het anthropologisch denken in
het licht te stellen. \Vie daarvan overtuigd wil raken, leze: 'De primi-
tieve mensch en de religie, anthropologische studie' van 1937.



C. J. BLEEKER

Tenslotte was Van der Leeuw echter meer phaenomenoloog dan gods-
diensthistoricus. De haarfijn uitpluizende detailstudie lag'hem niet. Hij
was de man van het fraaie overzicht, het lokkend perspectief, de elegant
getrokken lijn. Zijn hele geestelijke habitus heeft hem voorbeschikt om te
worden de phaenomenoloog bij uitnemendheid. Acht jaar na zijn disser-
tatie schreef hij reeds een boekje, dat de grondslag legde voor zijn latere
phaenomenologische systeem. Het heet: 'Inleiding tot de godsdienst-
geschiedenis'. De titel is een vergissing, een teken, dat Van der Leeuw de
principes van dit vak nog niet grondig had doordacht. 'Want in wezen is
het een phaenomenologie. Negen jaar later, in 1933, komt zijn meester-
werk uit 'Plüinomenologie der Religion', een boek dat een welsprekend
getuigenis aflegt van zijn verbazingwekkende bele7enheid, zijn gave om
het wezen der godsdienstige verschijnselen te verstaan en om de structuren
van de godsdiensten te tekenen, zijn vermogen om heterogene gegevens
in een zinrijk verband te plaatsen. Dit werk werd in 1938 in het Engels
en in 1948 in het Frans vertaald. Het heeft zijn wereldnaam gevestigd.
De productie van Van der Leeuw overziende, ontdekt men daarin
zonder moeite de hoofdlijnen. Zijn wetenschappelijke belangstelling was
verdeeld over: de Egyptologie, de Griekse godsdienst, de problemen der
primitieve religie en de phaenomenologie van de godsdienst. Hij was
een verdienstelijk Egyptoloog, een goed kenner van het Griekse geestes-
leven, een man met inzicht in het karakter der primitieve mentaliteit,
een geboren phaenomenoloog. Verder valt het op, dat zijn 'Phänomeno-
logie' van 1933 het hoogtepunt vormt van zijn scheppend vermogen.
Daarna heeft hij geen werk met verrassend nieuwe inzichten gepubli-
ceerd. Bij een auteur als Van der Leeuw, die zó vlot en veel produceerde,
die ook zó populair, in de goede zin van het woord, wist te schrijven, is
het nu nog niet te zeggen welk deel van zijn ceuvre bestand zal zijn tegen
de critiek van de snel voortglijdende tijd, die vele eens hoog geprezen
werken tot de rang van het volkomen onbelangrijke degradeert. Doch
reeds nu is het zichtbaar, dat er voze plekken zitten zelfs in zijn sterkste
werk, zijn phaenomenologie. Zijn vlugge geest, zijn levendige intuïtie
heeft wel eens wat al te snel verbanden gelegd en structuurlijnen ge-
tekend. Hij zelf zou dit niet hebben ontkend en er evenmin over hebben
getreurd. Want hoofdzaak was hem zeker het boeiende spel van de weten-
schappelijke bemoeienis met deze bijzonder interessante materie. In het
bedrijven van dit hoog wetenschappelijke spel is en blijft hij een brillante
figuur.
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C. A. van Peursen

CONTACT MET ZUID-AFRIKA

Het was gcen oppervlakkig oflouter ambtelijk contact dat Van der Leeuw
met Zuid-Afrika onderhouden heeft, ook al dateerde het van betrekkelijk
recente datum en al was het een uitvloeisel van een door de regering
verleende opdracht.
Van der Leeuw bracht twee bezoeken aan Zuid-Afrika, één in begin I 947
en één in eind I949. Beide data omvatten een korte periode, die in de
toekomst wel eens van bijzonder belang zou kunnen blijken voor het
wederzijdse contact tussen Nederland en de Unie van Zuid-Afrika.
Organisatorisch is Van der Leeuw werkzaam geweest om de ervaringen
opgedaan tijdens zijn eerste bezoek dienstbaar te maken aan het herstel-
len van de band tussen beide landen.
Er is echter meer. Voor iemand als Van der Leeuw betekende deze reis
naar Zuid-Afrika geenszins een zakelijk gezien wellicht belangrijke, maar
overigens toch uitwendige aangelegenheid. Integendeel, hij heeft de
eigensoortige spanningen en strevingen, die het leven in Zuid-Afrika
markeren, zieh innerlijk eigen gemaakt. Deze verre reis is tevens gewor-
den tot een verdere doortocht in de problematiek van de cultuur, van
de mens.

In opdracht van de Minister van Onderwijs, Kunsten en \Vetenschappen
en mede op uitnodiging van het Genootskap Nederland - Suid-Afrika te
Pretoria heeft Van der Leeuw van 9April tot 28J uni I947 een reis gemaakt
naar Zuid-Afrika. Dit contact zo kort na de oorlog was van bijzonder
gewicht. Direct doel was het nagaan van de mogelijkheden tot het sluiten
in de toekomst van een cultureel verdrag. Dit betekende tussen Neder-
land en Zuid-Afrika een delicate en tevens waardevolle zaak. De histo-
rische verwantschap van twee broedervolken is een kostbaar gegeven, dat
echter verduisterd was door onderling misverstaan. De genegenheid van
Nederland voor Engeland tijdens en na de laatste oorlog was voor de
Afrikaner niet zo zonder meer te begrijpen. Van der Leeuw leeft er
gesproken en uitgelegd dat het 'behalve om onze zelfstandigheid, om
niet minder ging dan de beschaving zelf, en wel vooral in haar christelijk
karakter'. Anderzijds kreeg Van der Leeuw inzicht in de onbekendheid
die er in Nederland bestaat ten aanzien van de eigensoortige moeilijk-
heden, waarvoor de Afrikaners zich gesteld zien. Ook een zeker meerder-
waardigheidsgevoel speelt hier een rol, waardoor de Nederlander het
Afrikaans bijv. ziet als een soort vereenvoudigde uitloper van het Neder-
lands. Na zijn terugkeer heeft Van der Leeuw de eigen aard en sehoon-
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heid van deze taal belicht. Zo konden in persoonlijke gesprekken, voor-
drachten en officiële contacten obstakels uit de weg worden geruimd en
de weg geopend tot besprekingen over een te sluiten cultureel verdrag.
Dit alles werd gedragen door de beminnelijke persoonlijkheid van deze
culturele ambassadeur. Het was tenslotte de vruchtbaarheid van het
Nederlandse culturele en wetenschappelijke leven dat benijd werd wan-
neer men Van der Leeuw gedurende zijn talrijke voordrachten beluister-
de. Onder meer werden alle universitaire centra bezocht, waarbij ook
enkele lezingen in het Engels gegeven werden. Een tiental maal klonk
het Nederlands van de preekstoelen der Zuid-Afrikaanse kerken.
Na de terugkeer van Van der Leeuw werd door de Ministers van Buiten-
landse Zaken en van O.K. en W. ingesteld de 'Commissie voor advies en
coördinatie ten dienste van de culturele betrekkingen tussen Nederland
en Zuid-Afrika'. Van der Leeuw werd t<{tvoorzitter benoemd en zo had
hij hier de gelegenheid om voortdurend werkzaam te zijn voor het op
gang brengen van een regelmatige uitwisseling op cultureel gebied tussen
beide landen. De enthousiaste ijver, waarmede hij zich aan deze taak
gaf, is stimulerend geweest voor de activiteit die deze commissie ont-
wikkeld heeft.
Toen in December 1949 in Zuid-Afrika het grote Voortrekkersmonument
werd onthuld was het Van der Leeuw die daar temidden van een stoet
sprekers in de felle zon de Nederlandse wensen aan de tienduizenden
aanwezigen overbracht. Een eerste periode was daarmee afgesloten,
want de banden waren wederom aangeknoopt en de mogelijkheden tot
een beter verstaan verkregen.

Belangrijk in dit alles was vooral dit, dat door Van der Leeuwen enkele
anderen op de voorgrond werd gesteld, dat het onderhouden van culturele
betrekkingen met Zuid-Afrika geen formele kwestie is, maar slechts
vruchtbaar kan zijn vanuit een zich inleven in een anderssoortig gevorm-
de cultuur. De taak van de cultuur in Zuid-Afrika is het, iets te stellen
tegenover de problemen, die het volksbestaan bedreigen: het vraagstuk
van de verhouding tot de naturellen, de verpauperisering van sommige
groepen blanken, het droogtegevaar enz. Vanuit deze situatie beziet prof.
van der Leeuw bijvoorbeeld de Zuid-Afrikaanse dichtkunst. Temidden
van de spanningen zoekt een volk de weg tot zichzelf in deze ontwakende
dichtkunst. Evenals dat bij de uitingen van andere cultuurkringen het
geval was, beluistert men thans bij vele dichters in Zuid-Afrika de twijfel
aan God en aan de mens 1: Zo wordt hier de literatuur, geplaatst binnen
haar historisch bestek, tot aanduiding van wat Van der Leeuw elders
noemt de mens-wording in de cultuur: de odyssee van het wordingsproces
1 Wending. Jg. 3 ['48J, n. 4-5, p. 230-245.
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van een cultuur, waarin men, blootgesteld aan gevaren, steeds nieuwe
oplossingen moet vinden om daardoor juist welbe"wust te bestaan. Cul-
tuur betekent een steeds hernieuwd afstand nemen tot het natuurlijke;
daarin ligt de waardigheid en de kwetsbaarheid van de mens.
Het zich losmaken van het natuurlijke treft men op geheel andere wijze
aan in de primitieve cultuuruitingen van de naturellen. Ook dit heeft de
aandacht van Van der Leeuw gehad. Het meest op de voorgrond tredend
is hier de dans. In de dans wordt de natuurlijke gang binnen een rhyth-
mische cadanz gebracht. De dans zet iets in beweging, verandert iets,
oefent macht uit. Van de praehistorische rotstekeningen van de Bosjes-
mannen tot aan de thans nog uitgevoerde dansen der Kaffers is deze
om zich heen grijpende werveling zichtbaar, waarin de mens in een
nieuwe, invloeden-rijke bestaansdimensie treedt en in extase veelal aan
zijn natuurlijke leven ontheven wordt 1.

De distantie tot de natuur is bij de primitieven echter minder groot dan
bij de modernen. De primitieve cultuur kenmerkt zich door de ritus:
het vaste patroon dat boven de natuurlijke sfeer uitgetild is en dat dit
natuurlijke [de vruchtbaarheid, de jacht] voorafgaat. Dit betekent een
zekere bescherming. Zo is geheel het leven in een Zoeloekraal geordend,
ieder mens en elke gebeurtenis heeft er zijn vaste plaats. Hierdoor kan het
verwarrende en onverwachte van het natuurlijke leven ingedijkt wor-
den. Ook de dood heeft een van te voren toegewezen rol.
Tegenover de gesloten structuur van een primitieve cultuur kan men de
open structuur van een moderne stellen. Het afstand nemen tot de
natuur en tot het eigen leven heeft dan groter omvang aangenomen.
Daardoor is de mens minder beschut. De dood heeft bijv. een meer
irruptief karakter dan dat binnen het vaste verband van de Zoeloekraal
het geval is. Daar staat echter tegenover, dat de vrijheid van de moderne
cultuurdrager groter geworden is. Ondanks de gevaren van oneven-
wichtigheid van de geest en ont-menselijking van de cultuur, ligt er in de
grotere spanning tot eigen natuurlijk leven juist een verdere voltooiing
van het mens-zijn 2.

Dit bezoek van Van der Leeuw aan de kraal van een onlangs gestorven
stamhoofd gaf temeer stof tot bezinning omdat in geheel deze gesloten
wereld der naturellen de moderne cultuurvormen der blanken binnen
breken. Hier ligt wel het grootste probleem voor Zuid-Afrika dat vooral
ook geestelijk-cultureel van aard is en waarvan de uitlopers op econo-
misch, sociaal en politiek terrein de Afrikaners voor moeilijkheden stel-
len, die slechts een buitenstaander zou vermenen zonder meer te kunnen
oplossen.
1 Wegen en Grenzen. A'dam 1948. p. 9-99.
2 L'homme et la civilisation. Eranos-Jahrbuch 1948. p. 170-175.
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Bij deze oycrwegingen komt nog de volgende, dat, zoals Van der Leeuw
eld',TSschreef, de woorden 'primitief' en 'modern' niet aanduiding zijn
van twee tijdvakken in cen ontvvikkelingsproees, maar van twee struc-
turen, die in verschillende mate in ieder mens geyonden worden. In het
openbreken yan het primitieve met alles wat dat oproept sn in het tege-
lijkertijd uitgedreven worden in de odyssee der moderne bezinning, zoals
dat onder meer in de nieuwere Afi:ikaanse literatuur beluisterd wordt,
ontwaart men iets van de levensproblematiek van ieder modern mens.
Missçhien dat het 'experiment' van deze moderne en tevens toch zo
jonge Afrikaanse cultuur tegelijk iets met onszelf te maken heeft.
Is het ook om deze redçn dat Van der Leeuw zich met zulk een yurige
belangstelling met Zuid-Afrika heeft bezig gehouden? Dit volk, waarvan
de Oud-Testamentiseh patriarchale verbanden nu nog zichtbaar zijn, zal
thans geestelijk misschien heftiger op drift komen dan in de meest benarde
jaren van zijn dë.ppere historie. Het is ook vanuit zijn Christen-zijn dat
Van der Leeuw zich de vraag stelde welke de uitkomst zijn zal van de
twijfel aan God en mens.
Dat zijn de klanken die voortdurend doorklinken in de redeyoeringen
die Van der Leeuw in Zuid-Afrika gehouden heeft en in de beschouwin-
gen die hij later aan zijn bezoek gewijd heeft 1. Eén van de grondtonen
was daarbij wel dit: waar het oude verdwijnt en het nieuwe nog niet
aanwezig is wordt de cultuur bedreigd door de overwoekering van het
materiële; dan echter is voor handhaving van een cultuur juist niet het
isolement, maar het naar buiten toe openstaan vereist, opdat zij het haar
eigene herkrijge door zich te voeden uit en zich te herkennen in het ande-
re. Dat was niet in de laatste plaats een der motieven voor het bepleiten
van culturele samenwerking tussen Nederland en Zuid-Afrika.

H. C. Rümke

TER HERINNERING

Op het laatst van zijn leven, toen van der Leeuw niet meer de kracht
vond de drukproeven van een dissertatie te corrigeren, iets wat hij met
grote energie had volgehouden, toen het hem niet meer mogelijk was te
lezen, toen het hem te veel vermoeide plaatwerken zorgvuldig te b~zien-
het was treffend, dat zijn kunstzinnigheid, zijn ontroerbaarheid door de
hoogste uitingen van dc menselijke geest onverwoestbaar in hem bleven-
toen begon hij, zoals hij niet zonder een lichte ironie zeide, aan zijn
1 o.m. Reisbrieven uit Zuid-Afrika. Vrij Nederland 24 Mei-12 Juli 1947. Indrukken van
Zuid-Afrika. Die Huisgenoot 15 Aug. 1947.
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biographie. Het was geenszins zo, dat speciale ontroerende momenten
bij hem opdoken en dat hij daaraan zijn aandacht gaf - ook dit gebeurde
wel eens - maar - en hierin werd weer duidelijk welk een systematicus hij
was -: hij nam in preciese chwnologische volgorde phase voor phase zijn
leven door en met iets als bijna opgewektheid vertelde hij aan mijn vrouw
of aan mij hoever hij gevorderd was. Op deze manier vertelde Van der
Leeuw allerlei bijzonderheden uit zijn jeugd waarover hij nooit iets had
gezegd: over verre familieleden, over het gezinsleven. Hij vertelde hoc
hij aan de hand van zijn vader naar de lagere school ging, hij vertelde
over zijn eerste gang naar de Kloosterkerk, de kerk, die steeds zijn grote
liefde heeft behouden, waar hij als kind met zijn vader geregeld kwam,
waar hij getrouwd is en waar - vermoedde hij dit reeds? - de rouwdienst
ter zijner ere binnen enkele weken gehouden zou worden. Hij sprak over
zijn moeder, over zijn zusje en vooral over een jonger broertje, dat reeds
jong gestorven was. Hij verwonderde zich erover met welk een scherpte
beelden uit dien tijd bij hem opkwamen: hij zag zijn moeder met het
jonge kind op haar schoot, herinnerde zich woordelijk de reeds lang ver-
geten gewaande liedjes, die zij zong. Dit beeld ontroerde hem zeer, het
hield hem zichtbaar bezig. Als bij zovele zware zieken kon het hart hem
plotseling volschieten, waren zijn ogen vol tranen - dit was waarlijk niet
wat wij met zulk een lelijk woord 'emotionele incontinentie' noemen, het
was een verhoogde ontroerbaarheid, een bewogen en een kwetsbaar zijn,
waarbij altijd weer opviel, dat hij nooit schreide om eigen levenslot, over
eigen ziekte, maar dat hij getroflen werd door leed, soms ook klein leed
van anderen. Dóeh het waren niet alleen tranen om leed, ook om de
kleine dierbare dagelijkse dingen, die in dit merkwaardige leven ten
allen tijde zulk een grote waarde hadden behouden. - Enkele dagen \\'as
hij bezig met zijn gymnasiumtijd. Dit tijdvak leefde met grote duidelijk-
heid in hem op en hij sprak er graag over. Hier begonnen onze gemeen-
schappelijke herinneringen. Ook in mij werd het beeld van Van der
Leeuw als gymnasiast wakker en het was niet te begrijpen, dat wij over
een tijdvak spraken, dat meer dan veertig jaren achter ons lag. Van der
Leeuw was een brillant gymnasiast, een zeer goed spreker, reeds jong een
voortreffelijk kenner van de poëzie van vele landen. Hij sprak over cIe
leraren, die hem bijzonder hadden getroffen, over Van Aalst en Koster,
Barnouwen Kossmann, namen, die in vele leerlingen levend zijn ge-
bleven. Over de geweldige invloed, die van de leraar op de gevodige kan
uitgaan, raakte hij niet uitgepraat. Doch niet alleen over de leraren, ook
over de sfeer van het Haagse gymnasium, de gymnasiastenbond met de
litteraire onderafdeling sprak hij uitvoerig, ook over enkele medeleer-
lingen. Hoc bewonderde hij onze iets oudere tijdgenoot Van Eijek,
wiens waarlijk phaenomenale littcratuul'kennis de toch al grote van
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Van der Leeuw overtrof. Met volle kracht en voor altijd beleefde hij
Goethe en vooral de jonge Hofmannsthal, Stephan George, Baudelaire
en Verlaine. De werken der tachtigers werden in die jaren met intensiteit
gelezen, uit het hoofd geleerd en voorgedragen. Nog zeer goed herinner ik
mij, dat Van der Leeuw Okeanos voordroeg en Rhodopis. Van der Leeuw
leefde als gymnasiast met een ongehoorde vitaliteit. In zeer korte tijd ging
de gehele wereld van de muziek voor hem open, soms ging hij een ge-
hele weck avond aan avond naar concerten. De beeldende kunst trok hem
evenzeer en hij legde uitgebreide goed geordende collecties reproducties
aan. Reeds als gymnasiast was hij een voortreffelijk en helder schrijver.
Ik herinner mij een artikel van zijn hand in een gymnasiastenblad over
het Dionysische en Apollinische in de kunst waarin hij op enthousiaste
wijze de betekenis van Nietzsche's 'die Geburt der Tragödie' uiteen-
zette. - Doch Van der Leeuw was alles behalve een naar binnen ge-
keerde dromer, hij was ook een organisator, die met groot succes voor-
zitter werd van de gymnasiastenbond. Daar toonde hij, de jongen uit
zeer bescheiden omgeving gekomen, een gemak van omgang, een rustige
vastheid, een groot prestige. Toen ik hem jaren later zag als minister,
zich bewegende onder een groot aantal leden van een staatscommissie,
was de verregaande gelijkenis met van der Leeuw in zijn jeugd in hoge
mate opvallend. Als wereldberoemd geleerde, als minister, was hij niet
zwaarwichtig, maar, wat misschien nog zeldzamer was, hij was dit ook
niet als jongen. Nooit heb ik bij hem een spoor van geestelijke hovaardig-
heid, van happy-few-aestheticisme waargenomen. Hij schreef het ene
jaar voor een gymnasiumfeest een satirische klucht, waarin hij het bas-
komische of drastische grapjes niet schuwde en het andere jaar een be-
werking van Beatrijs, die door haar fijnheid de aandacht trok. Nooit
heb ik iemand ontmoet zo bescheiden en tegelijk zo rustig overtuigd
van de eigen buitengewoonheid.
Toen Van der Leeuw bij stukjes en beetjes over deze jaren sprak, toen
viel mij op, dat de hele Van der Leeuw in deze gymnasiumjaren reeds te
vinden was. Ook toen stond in het centrum zijn vroomheid, de gegre-
penheid door God. Hij sprak hierover niet veel, maar met eindeloos
geduld, zonder enige geprikkeldheid, zonder enige betweterij. - Dit is
altijd zo gebleven. Het door God gegrepen en gedragen zijn kwam bij
Van der Leeuw nooit ostentatief naar buiten. Ik heb de aan mij gerichte
'Dogmatische brieven' nog eens herlezen, misschien is dit het boek, waar-
in hij zich het meest uitspreekt - en hoe discreet -. Ik denk, wat zijn wij
vreemde mensen kleingelovigen, zelfs kleingelovig in het geloof van
anderen; hoezeer zijn wij geneigd niet in volledige ernst te aanvaarden,
dat iemand werkelijk gedragen wordt door zijn godsdienst, dat juist deze
godsdienstige gegrepenheid het eerste en het laatste van die persoon-
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lijkheid is, dat dit de persoonlijkheid begrijpelijk maakt en niet om-
gekeerd de persoonlijkheid het godsdienstig leven. Deze kleingelovig-
heid was meer om hem heen. - Ik vraag mij af of hij niet ook wel
eens door theologen miskend werd.
Ook tijdens zijn ziek-zijn spraken wij zeer zelden over godsdienst maar
het was duidelijk, dat de vroomheid hem nimmer verliet. Bezoek van de
predikant van het ziekenhuis deed hem goed, hij las geregeld in de Bijbel.
'Ik moet maar veel bidden' zei hij eens plotseling, nadat wij lang gezwe-
gen hadden. Nooit zou hij op Zondagmorgen of -avond verzuimen naar
de preek door de radio te luisteren.

Van der Leeuw zette zijn 'biographie' voort. Zeker is, dat zijn gymnasium-
jaren voor hem van zeer grote betekenis waren, hij hield deze, wanneer
ik hem goed begreep, voor belangrijker dan zijn studiejaren in Leiden.
Waarschijnlijk was zijn contact met anderen op het gymnasium ge-
makkelijker. Zeker isook dat dit gymnasium in die jaren op een zeer hoog
niveau stond. Ik noemde reeds enkele leraren, die hij herdacht, maar hij
herdacht ook vele leerlingen: Van Vriesland en Nijhoff van de iets
jongeren, van Eijck als iets oudere noemde ik reeds, hij dacht aan Knut-
tel, de latere kunsthistoricus, aan Loudon onze latere ambassadeur in
vele landen.
Over zijn studietijd sprak hij weinig, ik wil daarom hier daarover niet
veel zeggen. Het gaat trouwens niet om een werkelijke biographie.
Telkens werd de naam Gerritsen door hem genoemd. Gerritsen was voor
hem zijn meester op godsdienstig gebied, zoals Kristensen zijn leidsman
was op het gebied der theologische wetenschappen. Ik herinner mij, dat
hij reeds in zijn eerste jaar begon met Aegyptologische studies, het leren
van de taal en het bewerken van pyramidentexten. - Op een morgen
vertelde hij mij, dat hij opnieuw in Göttingen en Berlijn was geweest.
Als altijd, wanneer hij sprak over zijn studie daar, werd duidelijk hoe
gelukkig hij zich in dien tijd heeft gevoeld. Inderdaad werd zijn vorming
daar besloten. Maar in zijn gesprekken over zijn Duitse tijd kwamen
meer nog de beelden, die ook die morgen bij hem overheersten: het
bloeiende voorjaarslandschap, de machtige bossen, zon, stromend water
bij Göttingen en het krachtig stimulerende kunstleven in Berlijn. Kort
hierop beëindigde hij zijn biographische mijmerijen. Op mijn vraag of
daarna niets belangrijks meer gebeurd was, glimlachte hij zonder verder
iets te zeggen.
Van der Leeuw was een geduldige zieke. In sommige opzichten moeilijk
geduldig. Hij vroeg weinig maar hoopte toch, dat men zou begrijpen, wat
hij graag wilde en niemand was meer dankbaar dan hij, wanneer dit
begrepen werd. Wist hij hoe ernstig zijn toestand was? Ja en neen. Het
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was duidelijk, dat hij daarover liever niet wilde spreken. Ik geloof, dat hij
in dit opzicht een dubbele boekhouding voerde. Hij wist, dat hij niet
beter zou worden, maar hij bleef hopen. Hij bleef vooral ook hopen, dat
hij naar Groningen vervoerd zou kunnen worden, hij verlangde naar de
eigen omgeving. Hij hoopte meer tot werken te kunnen komen dan hem
de laatste jaren mogelijk was. Het was geen schrikbeeld voor hem, dat
hij zich streng zou moeten beperken in zijn deelnemen aan verenigings-
leven, ja hij had zelfs het gevoel, dat hij dan de gelegenheid zou krijgen
om in zijn werk te doen blijken, dat zijn enorme activiteit in de wereld
hem geestelijke winst had gebracht. Wanneer. dit niet gebeurde dan zou
deze wereldse tijd aan zin verliezen. - I-Iieruit-blijkt, dat Van der Leeuw
zich in de eerste plaats als geleerde en productief cultuurdrager beleefde.
Toch is het niet onmogelijk, dat dit spreken over zijn toekomst tot op
zekere hoogte spel was, dat hij heel goed wist wat hem spoedig wachtte.
Van der Leeuw had om te leven altijd hoop nodig. Het was als in de
oorlogsjaren. De gehele oorlog door was hij overtuigd, 'dat de oorlog nog
hoogstens drie maanden zou duren'. Ook hier was nooit uit te maken of
hij dit geheel meende. Over sterven heeft hij nooit gesproken. Alleen
tegen een van zijn kinderen heeft hij enkele dagen voor zijn dood plot-
seling de laconieke woorden gesproken: 'Typisch, dat nu alles is afge-
lopen'. Ook hierin is Van der Leeuw zijn gehele leven zich gelijk ge-
bleven. Hij, die over zo vele middelen van expressie beschikte, was uiter-
mate gesloten en in gevocIsuitingen bijna schuw. \Vanneer ik daarop Iet,
vind ik deze zelfde eigenschap in al zijn werk terug. Men kan zonder
overdrijving zeggen: alle uitingen van kunst zijn door hcm heengegaan.
Hij heeft daarover geschreven, geschreven op een wijze, die ook de
officiële kunstkenners en, wat meer zegt, ook de kunstenaars zelve be-
vredigde, maar hij is ook daarin gesloten geweest, want aan gevaarlijke
diepe ontrocringen en de uiting daarvan, aan a!Ie tragische gespletenheid,
is hij voorbijgegaan. Datgene dat wel eens de demonie van het mcnselijk
hart wordt genoemd, schijnt hem haast onberoerd te hebben gelaten.
Zo iemand niet de behoefte heeft gehad de Acheron in beweging te
brengen, dan was het Van der Leeuw.

Van der Leeuw heeft mij dikwijls doen denken aan het probleem van de
verhouding van oppervlakte en diepte van de menselijke geest en van de
geestelijke uitingen. Bij hem en in zijn werk kunnen wij ervaren, wanneer
ik het paradoxaal mag zeggen: de diepte van de oppervlakte. In zijn
werk zien wij de gehele wereld van het menselijk geestesleven voor ons
uitgebreid. Bij Van der Leeuw zien en horen wij. Wij zien: aanbidding,
wij zien de dans die in de Hemel is. Wij horen gedichten aller tijden. Wij
zien de vormen van deze heerlijke wereld voor ons uitgebeeld in de primi-
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tiefste tekeningen, in de kleurigste schilder~jen, in de machtigste beeld-
houwwerken. Wij zien, wij horen de vreugde om de schone aiE"de.Deze
wereld roept Van der Leeuw voor ons op in zijn zichtbaarheid, hoor-
baarheid, warmte, smaak. Het is een zonnige wereld waarin gezongen
wordt, gezongen wordt van het hoogste, van vreugde en van leed, van
schuldenvanzonde-maar gezongen. Het is een rij:.;:ewereld, een wereld
waarin plaats is voor allen, een grootse en een lief~lijkewereld, een wereld
waar \Vagner zich handhaaft naast Bach, Baudelaire naast Novalis.

Van der Leeuw is gericht op de phaenomenen, op het bewust gegevene.
Hij roept de essentie der dingen voor ons op van hun bewuste kenbaar-
heid, hun 'oppervlakte' uit. Maar hoe diep laat hij ons deze oppc:rvbkte
schouwen. Het gaat hem niet om de interpretatie van de onbewuste
onderstromingen; hij 'Neet en erkent het belang daarvan, maar toch: ik
denk, dat het woord: '\Vie zich zelf hnt is tegelijk zich zelve onbekcnd
geworden' hem goed zou hebben gelegen en ik betreur diep, dat ik hem
dit niet meer vragen kan. Hoe dikwijls is mij dit in deze maanden niet
overkomen - Van der Leeuw wist dat het diepste te kennen is aan de
oppervlakte. Kunnen wij niet dc mens, de hele mens leren kennen uit zijn
uitwendig beeld? In deze zin was Van der Leeuw ongetwijfeld een
minnaar van de oppervlakte.

Er zit in de cultuur van Van der Leeuw iets van de naglans van het
Goetheaanse tijdperk, waarbij het opvallend is, dat andere vertegen-
woordigers van deze uitermate rijke cultuurkring vrijwel allen iets van
de stijfheid van het grote voorbeeld hebben overgenomen. Van der
Leeuw miste alles wat naar culturele stijfheid zweemde, hij miste alles
wat op pedanterie [in duitse zin] zou kunnen wijzen.

Misschien is het meest bewonderingswaardige in al zijn werk de lichtheid
van toets. Ik heb deze toets bij geen Nederlandse schrijver aangetroffen
als bij hem. Ik herinner mij een artikel in de 'Groene Amsterdammer'
waarin hij - ik meen onder de titel 'Een vliegreis naar Rome' - zijn
indrukken van een kort bezoek aan deze stad beschrijft. Hier was Van
der Leeuw op zijn allerbest, hier sprak in een zeldzaam lichte, glanzende,
bijna speelse stijl een rijp man, maar zó, dat daarin werd opgevangen
iets van het enthousiasme van de nog zeer jonge mens Van der Leeuw,
zoals ik hem op het gymnasium had gekend. In zijn stijl, in zijn beleving
die jeugd te hebben bewaard in volle harmonie met accenten van een
gerijpte persoonlijkheid is een zeldzame gave. Ik acht dit artikel een van
de hoogste uitingen van Van der Leeuw's geest.
Het kan niet mijn taak zijn een opstel te schrijven over Van der Leemv's
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werk. Ik mis voor het grootste deel de deskundigheid. Toch wil ik er iets
over zeggen. VVanneereen zeer bewonderd veelzijdig mens zich komt te
bewegen op het gebied, waarop men zelf enigermate competentie meent
te hebben, dan valt hij dikwijls tegen, dan stoot men op fouten, op een
accent, dater 'net even naast' is, op ondoordachtheden, die toch eigenlijk
niet toelaatbaar zijn. Dit is mij in het werk van Van der Leeuw nooit
overkomen en dit maakt, dat ik hem ten volle vertrouwde op gebieden,
waarop ik hem in het geheel niet controleren kon.

Van der Leeuw kan men alleen recht doen wedervaren door hem te
zien als geheel. Ook hier is een gelijkenis met het grote voorbeeld
Goethe. Van Van der Leeuw, evenals van Goethe kan men zeggen,
dat op ieder gebied, waarop hij zich bewoog een ander wel eens tot
prestaties op hoger niveau is gekomen. Toch acht men Goethe een der
allergrootsten en velen aarzelen evenmin bij Van der Leeuw het woord
'groot' te gebruiken. Dit is toch waarlijk niet om de veelheid van interes-
sen. Het is bewonderingswaardig, dat iemand zo veel belangstellingen
heeft, maar eigenlijk kan ons dit niet zo heel veel schelen. Het gaat om
het geheel, om de harmonische synthese, om het licht dat de ene facet
van de persoonlijkheid van de andere opvangt en in weer andere spiegelt.
Inderdaad het gaat niet om een verzameling interessen, om een rari-
teitencabinet van bijzonder soort, maar het gaat om het geheel. In elk
onderdeel van Van der Leemy's werk blijft de relatie met iets anders
van hogere orde merkbaar. Hier raken wij een kernpunt van Van der
Leeuw's levenswerk: de ongebroken eenheid. Wanneer hij schrijft
over de dans, dan schrijft hij daarover op voortreffelijke wijze, weet
daarover evenveel als een specialist, maar het verschil is, dat hij niet
schrijft over de dans losgemaakt uit het geheel van de menselijke
mogelijkheden van gedrag. In Van der Leemy's werk wordt de oorspron-
kelijke eenheid van des mensen wezen opnieuw gevonden. De kunst wordt
nooit geïsoleerd beleefd als kunstproduct en als afzonderlijk ding be-
schouwd, maar blijft gebonden aan de godsdienst waarmee de kunst
oorspronkelijk een eenheid vormde. Zo was Van der Leeuw niet èn
theoloog èn geleerde èn kunstkenner, doch hij was dit alles in één onder
suprematie van de theoloog. Men moet Van der Leeuw voor alles en steeds
zien als theoloog, dan wordt de samenhang tussen zijn meest verschil-
lende praestaties plotseling duidelijk.

De vraag komt op: deze cultuurvorm, deze Goetheaanse breedheid,
hoorden zij nóg bij onze tijd? Zijn wij hier niet in de uitlopers, de zeer
schone uitlopers van de Igde, zelfs van het einde van de 18de eeuw? Is
dit leven van Van der Leeuw in zijn hoofdtrekken niet 'vergangene
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Epoche', 'Welt von Gestern' om met Zweig te spreken? Ik geef toe, dit
leven bloeide op tussen 1905 en 1910. Vóór 1914 had dit geestesleven zijn
vorm reeds gevonden en begint de 20ste eeuw niet na 19I8 ?Als dat zo is,
zou Van der Leeuw de mens van nu eigenlijk niets meer te zeggen heb-
ben en zouden wij, zijn generatiegenoten, in hem huldigen een der besten
onzer en in hem weemoedig onze eigen tijd nablikken. De weemoed om
zijn heengaan zou dan eigenlijk de weemoed zijn om het heengaan van een
cult\lurvorm, die ons allen dierbaar is - ach de hele weemoed om zijn
heengaan zou dan de weemoed zijn om ons zelve. Goed, misschien
betreuren wij in iederen dode ons eigen heengaan. Goed, dit kan waar
zijn, maar het is niet geheel waar. Natuurlijk is een geest als Van der
Leeuw, als ook de allergrootsten, gebonden aan een tijd. Hij is een laat
vertegenwoordiger van het Goetheaanse t~jdvak, natuurlijk, hij is een
vertegenwoordiger van de laat-lgde-eeuwse burgerlijke epoche maaL ..
hij was veel meer en dat maakt hem heel anders. Hij beheerste de materie
van de genoemde culturen, maar hijzelf was geen navolger. \\'aarin
schuilt de grote kracht, waardoor hij, juist hij, de wereld van gisteren
kon overdragen in die van het heden? Ik zie deze in twee zeer belangrijke
eigenschappen van Van der Leeuw: de centraliteit van zijn vroom-
heid en zijn sociaal besef. Dit sociaal besef was inderdaad - al-
thans in deze vorm - geheel nieuw in hem. Tijdens de bezetting groeide
het in hem. Wanneer hij na diep-geheime vergaderingen bij ons thuis kwam
- een tijd lang was hij bij ons ondergedoken - was het merkwaardig dit
te bemerken,ja het was in vele opzichten ontroerend hem hierover te horen
spreken. Een nieuwe wereld was voor hem opengegaan. Deze grote door-
braak was zeker niet alleen de grote doorbraak van deernis om de
minderbedeelde, maar de doorbraak van de wens aan allen te willen
geven wat hij aan geestelijke schatten bezat. Ook hier zien wij weer zijn
gerichtheid op het geheel. Het zeer merkwaardige boekje 'Nationale
cultuurtaak' legt hiervan getuigenis af. Misschien zal menige politieke
oude rot dit boekje naïef vinden. :Menkan het echter ook zien - en ik
geloof, dat dit meer de waarheid benadert - als een groots visioen. Dit
was het treffende in Van der Leeuw, dat de 'sociale vernieuwing' zoals
wij deze in die jaren bij zovelen zagen niet was een meedoen aan een
modestroming, bij wie het eigenlijk was een corpus alienum, maar dat
het bij hem was een volkomen van'lelfsprekende vervulling van zijn
persoonlijkheid. Daardoor en door zijn diepe vroomheid, die natuurlijk
nauw met elkander samenhangen - hij wilde niets liever dan zijn visie
op het nieuwe eveneens uitdragen in zijn kerk - onderscheidt hij zich
van iedere afstammeling uit een vergaan tijdvak en is hij een voor-
bereider van een nieuw.
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De levensweg van Van der Leeuw is merkwaardig geweest. Sommigen
hebben betreurd, d,ü hij zich niet gehouden heeft aan zijn studeerkamer
in Groningen, maa:-, dat hij de roep naar het ministerschap heeft ge-
volgd. Men kan hierover verschillend denken. Dit is echter van weinig
belang. Van der Leeu'""heeft deze weg gewild. Deze weg heeft hem be-
vrediging gegeven en teleurstellingen. Men kan niet zeggen, dat dit hem
niet 'lag'. Het lag hem zeer goed, beter dan menigeen, die van buiten de
politiek tot het ambt geroepen werd. Het viel niet buiten de eenheid van
zijn zijn. Zij, die hem als jongen hebben gekend weten dit het beste.
Misschien heeft Van der Leeuw wel langer dan wenselijk ware zich be-
geven in representaties en reizen. In één jaar was hij viermaal over de
oceaan gevlogen. :rvfisschiensprak hierin toch iets van onrust, van ont-
worteling door de dood van zijn vrouw.

Van der Leeuw was een gezellig mens, hij is dit altijd gebleven. Ik heb
weinig mensen van betekenis gekend, die zo 'gewoon' konden zijn. Van
der Leeuw was nooit snobbistisch, nooit verleid door modestromingen.
Wat hij liefhad, had hij lief en wat hij bewonderde, bewonderde hij, wat
een ander ook mocht vinden.

Het geheim van zijn werkkracht lag in zijn systematiek, het vermogen zich
te kunnen concentreren in de huiskamer, het vermogen van het ene werk
te kunnen uitrusten in het andere. Van zijn jongensjaren tot het laatste
toe lag op zijn bureau een stapeltje boeken en brochures: de volgo:-de.
In deze volgorde werden de boeken alternerend gelezen en bestudeerd.

Van der Leeuw was wat men noemt 'lelijk'. Deze lelijkheid werd met de
jaren niet minder: de kale schedel, de dikke nek, de grote neus, de vlekkig
rode huid. Was hij inderdaad 'lelijk'? Men kan de expressies van een
gezicht ook geheel anders zien. Men kan hem zien als een Silenus. Men
kan hem zien als een oude dichter met lauweren getooid. Oude schilders
hebben dergelijke gezichten gekend en de enorme rijkdommen ontdekt,
die in deze quasi lelijkheid verborgen liggen. Soms ook deed dit gelaat
denken aan Chinese koppFn vol oneindige wijsheid en goedheid en ik
bedenk, dat wat wij lelijk noemen niet veel anders is als niet beantwoor-
den aan een conventioneel als schoon geijkt lijnenspd.

Nog telkens gaan mijn gEdachten naar de laatste weken van zijn leven.
Zijn heengaan was voorbeeldig. Met grote rust heeft hij h~elgeleidelijk de
de laatste brieven, die hij te schrijven had afgewerkt. Het leven WErdeen-
voudig en overzichtelijk. Hij was gelukkig, dat zijn kinderen veel om hem
waren, hij was gelukkig m:::t zijn kbnkindercn. J\;kt trots en vreugde
liet hij photo's van hen zien. Beleefde hij in hen de voortz:ttingvanhct
aardse bestaan? \Vij mé'enden, dat dit het gevoel was, dat hem b"h'~crste...
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BIJ EEN DODE

Waar zijn de licht gevederde gedachten,
Weggewiekt, plotsling, van dat hoge nest,
Achtergelaten in den winternacht en
Alleen de lege bergplaats die er rest?

Zijn zij gelijk de vogels naar het Zuiden
Bij 't naderen der koude uitgeweken
In vaste orde naar onaangeduide
Ver afgelegen, milder hemelstreken?

Of heeft de harde dood hen hier verzegeld,
Met strenge wassen hand alles gesloten,
En nadat hij zijn zaken had geregeld
Dit overschot in 't ijzig Niets gestoten?
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VERZEN

Het leger der agaven wacht
Grimmig de orders van de nacht,
Strak aangetreden
En roerloos. Luister, de gebeden

Van een oud, bloedig heidendom
Worden geroffeld op de trom
Van verre donder;
De okergele zon gaat onder,

Tegen de koude hemelvlam
Strekken de randoe-boomen stram
Hun zwarte kruisen,
Bezwerend. Nu begint het ruischen

Van avondwind en late regen,
't Duister steigert den hemel tegen
En halverwege
De sterren behaalt het de zege.

Er bloeien duizend grasjes in de tuin,
Zo onaanzienlijk, en een schande voor
Onze toekang kebon; een vogeltje
Strooit slaperig onder de bougainville
Een mondvol zilver op de milde wind
En zwijgt verwonderd over zijn geluid.
De halmen zwenken in een kleine vlaag
En buigen van het middel uit, alsof
Ze bij Martin hun eerste dansles doen;
De onbeduimelde minuten gaan
Tussen de vlinders duikelend voorbij -
Waarheen ? Misschien leggen ze deze dag
Hun eitjes en er komt een knaagrups uit,
Een lui, traag uur voor morgen; never mind.
De wereld ruikt naar koffie en muziek,
De wereld is een goedgeluimde bol,
Een dikzak zonder zorgen voor den tijd
En zijn verholen lachen schudt de lucht
Achter de wolken; 't is een goede dag.
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VERZEN

SONNET

Dit is wat overblijft, als alle waan
En ijdelheid rondom is platgeslagen:
Het naakte Zijn, dat wit en zonder vragen
Zich laat beschijnen door de witte maan,

Ademt en wast zich in de wind, die aan
De bomen schudt, en alle takken dragen
Schaduwen sterren, die in koele vlagen
Elkaar omvatten en weer laten gaan.

Er is geen vrede en geen zin dan deze:
Tot aan de rand en over vol te zijn
Met leegte; en geen laatste roes dan deze
Die diep gebed ligt in de blauwe wijn
Van de verlorenheid, en kan genezen
Wat is gestorven aan het levend zijn.

KITTY'S TUIN

Voor de wijdopen deuren ligt de ochtend, prompt
Bezorgd aan alle abonné's, wit ingepakt
Onaangeroerd en frisch; een blijde schroom
.Weerhoudt de wereld nog, haar te bezien.
De boomen hurken dommelig-zwart in de mist,
Maar door de sluier schittert in het natte gras
't Betooverd blauw van het viooltjesbed,
Weerloos en teeder bloeiend op het slijk.
Daarachter hangt het militaire waschgoed in
Een zware parabool; sokken en khaki shirts,
En één soldaat zit op de stoep en fluit
Een beetje valsch de kleine Nachtrnusik.
Een bolle wind breekt plotseling de ochtend open,
Schaduwen komen schotsnel voor de zon uit lopen
Over de paarse grond; de zon voelt warm
Aan de keerzijde van de koele wind,
Je huid is net een Omelette Sibérienne.
Haastig drijven doorschijnende wolken voorbij
De duizelige diepte van de lucht,
En je bent over vol en sprakeloos
Omdat het leven zoo absurd en prachtig is.
[En je zegt: 'lekker weer vandaag, hè ?']
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DE VIJVER

Zoëven, in het licht, dat wit en koel
Tussen de zwarte bomen viel; in 't blauw,
Kouder dan ijs, van water, blinkende
Onder een blauwe neveldons, heb ik
Vrijstelling voor de dag gekregen. Nu
Is er een vrijheid van gewicht en tijd
Waarvoor geen woorden zijn, maar 't moet gezegd;
Een vrijheid. Verborgen en stelpeloos
Borrelt de bron van mijn hilariteit
Omdat ik er nog uitzie als voorheen,
Een moe oud mens, beladen met de schuld
Van veertig jaren; nog gevangen in
Het vlees. En als ik iemand tegenkom
Zal hij mij kennen aan die zotte schijn
En als ik mijn geheim zou fluisteren
Zou hij het niet verstaan; het heeft de stem
Van snelle wolken, van de kleine vis
Die als een gladde spoel door 't water schiet,
Die weeft aan het onstoffelijk patroon
Van aardse vreugde al de wereld om.
Dit is genade. Als de domper straks
Het licht gedoofd heeft, dat geen deel is van
De lamp en toch al haar betekenis,
Dan zal de weerschijn blijven lichten in
De Hemel van een nieuwe dag, en in
De kleine ster, die in de nacht zal staan
Tussen de zwarte bomen van vandaag.
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WACHTERS BIJ DE STROOM

Wij komen uit de Rupel gevaren, met in onze ogen het beeld van de
steenbakkersstreek en haar hoge, rokende pijpen. Die streek van de
zware klei is ruig en bars, hoewel niet zonder een zekere grootsheid;
maar die lijkt mij alleen toegankelijk voor wie er geboren en getogen is,
niet voor mij. Herhaaldelijk heb ik er gezworven: aan de oeverkant, langs
de kaaien waar de zwartgeteerde lichters bij tientallen naast elkaar gerijd
liggen te buurten, of bij de hoofden, schorren en slijkplassen waar het
overtollige polderwater tweemaal daags een uitweg vindt door de ontel-
bare lozingssluizen en wriemelende, smalle beken; een paradijs voor
ratten en waterwild, waar vaak een mantelmeeuw - zwart van vleugels,
wit van keel en buik - fier als een pauw door de modderkreken stapt, op
zoek naar buit. Maar mijd, bid ik D, de sinistere reeks van 'gelegen', van
Niel tot Rumst een hopeloze opeenvolging van schreeuwlelijke steen-
fabrieken: putten en nogmaals putten, daken en nogmaals pannendaken,
zonder enig restantje van groen, maar met stapels baksteen en afval, tot
voor de melaatse krotwoningen, verweerd door de rook, en waar het
stinkt naar zwavelkoolstof en zwavelig zuur. Een enkele witgekalkte
gevel met keurig geverfde luiken glimlacht je in deze misère soms tegen,
een enkele rij van okerbrui ne loodsen, die aan een Senegalees dorp
herinnert, blijft in je geheugen hangen; maar de adembenemende pesti-
lentie van de ovens, die muren en kleren doordringt, bederft mij beslist
het pleizier.
De Rupel is een vuile, grauwe rivier met de typisch zware geur en kleur
.van de tijrivieren. Maar hoe ijverig ligt zij in de zon al die industrie tot
blinkende schoonheid om te toveren, met fijne pastelgrijzen en -bruinen!
Naar de monding toe, en dan pas voorgoed op de Schelde, waait een
wijde adem die zilt is van zeelucht. Op zoveel tochten, bij hoge als bij
lage tij, onder een blauwe lucht die het nauwelijks rimpelend spiegelvlak
iriseert, als bij stormig weer wanneer de wind zich een bondgenoot van
't wilde waterelement betoont, telkens heb ik dit als een bevrijding er-
varen. Verder, Antwerpen voorbij, op de Beneden-Schelde naar Zeeland
toe, blijft er niets anders dan die wijdheid meer over, verliest het vaste
land elke betekenis en telt er nog alleen de plas met de hemelruimte er
boven.
Zo'n rivier, en dan voorzeker de geweldige Schelde, is net als een vrouw,
de intimiteit groeit slechts langzaam. Je moet ze leren kennen op haar
goede en minder goede dagen, ook wanneer ze grillig of van kwaad hu-
meur is, en onder wisselende belichting, naargelang van 't uur en 't
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seizoen: bij zware eb, als de vaargeul angstwekkend vernauwt tussen
verraderlijke zandbanken: ofjuist als de vloed een laatste maal met kracht
komt opzetten vooraleer ze, tevreden binnen haar boordevolle oevers,
blak gaat liggen om daarna geleidelijk leeg te lopen. Je moet leren be-
rekenen waar het veiligst te liggen is, en hoelang: bij de steiger van een
veerpont, aan een kaai of langs reeds gemeerde schepen, tegen stroom in,
natuurlijk! Pas dan stap je gerust aan wal om er, in dorpen en steden, al
wat er merkwaardig is te bezien, om paling-in-'t groen te eten of een fris
glas bier te drinken; ook om van een hoge dijk de royale bochten te over-
zien, om kennis te maken met een schor of een kil en het aangesli bde land
door popels en elzen omzoomd. Van hieruit biedt zo'n vei polderland-
schap insgelijks meer ruimte en wijder horizonnen. Een rieten dak dat
even boven een hooggerugde binnendijk uitsteekt, die geel ziet van de
boterbloemen, een duifstrijkt er op neer; of September is al in't land, de
lucht betrekt vroeg, er hangt een blauwig zilveren sluier over een weide
met grazend vee en kwakkelende ganzen. En een late namiddagzon,
boven het rose Rupelmonde op zijn minuscule heuvel of de grauwe Lieve-
Vrouwekerk van Temse, gezien van het veerhuis of de Notelaar te Hin-
gene, ofvan het sas te Bornem, terwijl de drukke scheepvaart kabbelingen
van vloeiend goud legt op het lichtbeschenen watervlak, behoort tot de
onvergetelijke herinneringen.

Michelet beweert dat elke historische periode gekenmerkt wordt door
haar monumenten: de middeleeuwen door hun kathedralen, de renais-
sance door haar paleizen, en onze tijd door zijn fabrieken en kazernen.
Aldus verheft zich tegenover het tot één enkele toren verschrompelde
middeleeuws slot van Rupelmonde, aan de monding zelf van de rivier,
een moderne burcht van het kapitalisme, een electrische centrale. Vijf
schoorstenen en de stalen reuzenmasten die naar alle richtingen de dra-
den spannen van zijn produktie; de lossende schepen, de bedrijvige
kranen en krijsende elevators voltooien het beeld.

Van dichtbij ontgoochelt de Rupelmondse toren-in-het-riet. In 1818
hersteld, leert een lang Latijns opschrift. Men heeft er een banale be-
kroning van baksteen op geplaatst en de schietgaten zogenaamd her-
steld, helaas! De koestal van de kasteelhoeve [- fijne ingangsdeur met
het jaartal 17 ... ] is ondergebracht in ofnaast de onderbouw die blijkbaar
uit de twaa~fde eeuw dateert. Wij hebben immers eer1?ied voor ons
verleden, wij gaan er bij gelegenheid prat op, en als ze 't nationale volks-
lied spelen, staan wij korrekt in de houding ...
Het geduchte 's-Gravensteen van Rupelmonde heeft zijn geschiedenis -
en wat voor een! Herhaaldelijk verbouwd en aangebouwd tot het zeven-
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ticn torcns telde, voordelig gelegen aan of eigenlijk in de stroom [want
men kon er langs het Zuiden binnenvaren] werd het onneembaar geacht
en diende het eeuwenlang, sedert Lodewijk van Nevers, tot bewaar-
plaats voor het archief der graven van Vlaanderen. Maar ook tot ...
staatsgevangenis. Hoeveel politieke gevangenen hebben een deel van
hun bloeiend leven in zijn oubliettes gesleten of zijn er - spoorloos -
verdwenen. Onthoofd, luidt de overlevering, Burchard d'Avesnes - u
weet wel: de subdiaken, eerste echtgenoot van het piepjong gravinnetje,
Margaretha gheseyt van Konstantinopelen; het ongeldig verklaard
huwelijk gaf aanleiding tot eindeloze familieveten om de kroon van
Henegouw. Onthoofd, Zegel' van Kortrijk, een oud wapenmakker van
Gwijde van Dampierre die zich als vijf en zeventigjarig patriarch aan de
Schelde terugtrok toen zijn land door de Fransen bezet werd en hij in
gevangenschap zou gaan, kort voor Groeninge. Door het zwaard omge-
komen, naar het heet, menig samenzweerder of hinderlijk-galante ridder:
een lijk in een zak met wat stenen ... En onder de heldenfeiten voor deze
muren is er geen zo beroemd als de slag van 16Juni 1454 - één jaar voor
Gavere, toen Filips de Goede er op de Hanewijkkouter zijn opstandige
Gentenaars een eerste bloedige nederlaag toediende. Een van zijn
bastaardzoons - maar hij telde er een twintigtal, tenminste - schoot er
het leven bij in en het stadje zelf - sinds jaar en dag een poort ende vry-
heyt - werd met de grond gelijkgemaakt.
Het Steen van Rupelmonde heeft ook zijn legenden. Zo wordt verteId
dat gravin Jakoba van Beieren - Jacqueline de Bavière -, landsvrouwe
van Henegouw, Holland en Zeeland, terwijl zij hier in de donker zat te
zuchten, de kastelein-cipier tot haar aanbidder maakte en haar vierde
gemaal. Dit strookt wellicht met haar vurig temperament doch niet met
de historische waarheid omtrent Frank van Borsele, een machtig man bij
haar Kabeljauwse tegenstanders en stadhouder over Holland en Zee-
land. Om 't even: zij liefhebberde in 't pottenbakken, en de slanke, licht-
gr~uwe aarden kannetjes met hengsels tussen hals en buik, die zij hier uit
tijdverdrijf schiep, dragen heden nog haar zangerige naam: jacquelines.
Nietwaar, deze plek verdient dat wij haar een eregroet brengen? Voor
de helderziende toerist die met de Wilfordboot van Antwerpen komt, is
hier he,elwat meer te vinden dan de zwierige renaissancekerk - in vroeger
tijden herbouwd met materialen van het kasteel! - en het neo-roman-
tisch standbeeld van Mercator, eigenlijk Gerardus Kremer, de beroemde
kartograaf die, van ketterij verdacht, ook al met de krochten van de
grafelijke burcht kennis maakte. Gelukkig is daar, op de bruine Vliet, een
oude watermolen nog in dienst waarvan de gerimpelde gevel en de twee
scheve vensters in het zadeldak, van de stroom gezien, aandoenlijk en
fraai zijn. Dat alleen het achterhuis naar moderne begrippen bewoon-
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baar is gemaakt getuigt van goede smaak; met een glazen dak en met
bloemen in slanke, lichtgrauwe aarden potten: Jakobakannetjes ...

Aan de Brabantse wal, tegenover het ietwat dekorachtig Rupelmonde
van heden, liggen bescheiden gehuchten verborgen in 't groen. Hingene
heet het dorp en Groenendijk de plaats waar het veerhuis staat, een boe-
renherberg die slechts even uitkijkt naar de stroom terwijl ze twee ver-
diepingen hoog is naar de landzijde. Toren en koor van de Sint-Stevens-
kerk zijn geklasseerd door de Monumentencommissie, alsook een oude
duiventil op de Caneghemshoeve. Best zo.
Maar is de wildernis van riet en wissen, de wirwar van poelen en greppels,
van schorren met elzen-, mispel- of wilgestruiken ergens wel even
schoon? Breekt de lenteweelde van mals, groen gras, van geelbleke
sleutel- en blinkende dotterbloemen onder bottende of bloeiende heesters
ievers wel met meer frenetieke ijver los, in een roes, dan op een vroege
zomerdag bij het grote Wiel te Hingene ? - In dit halfverdronken land
zijn de wielen talrijk, de ietwat mysterieuze trechters die als rustige, ronde
vijvers achterblijven na een overstroming en waarin het water zich
kringelend, wielend, het laatst terugtrekt, - langs welke onderaardse
gangen?
De lucht is tederblauw, het is de eerste hete dag van 't jaar en 't eeuwige
loklied der lente begint in deze natte streek wat later. Het aarzelend licht
trilt wazig, als een weke streling om de dingen. Er zweeft een zoeterige
geur van jong sap: zijn het de gepelde, of zijn het de zilver en goudbruin
uitschietende, nieuwe wissen? De Schelde wast met korte, herhaalde
stoten tegen de biezen en het geharde slib, er is een golving van riet-
pluimen, een frazeling in de jonge wind. Kersebomen staan in feesttooi in
een tuin, er komt leven in de bruinvette botten van kanada's en note-
laren.
'Neem gerust de dreef van de duc', raadt mij wat verder een boer. Die
leidt van de Notelaar, een charmant klassiek paviljoen op de Scheldedijk,
naar het hertogelijk slot, eens het eigendom van Oranje-Nassau. Ze loopt
door wat een heerlijk park is geweest; maar ook het imponerend water-
kasteel is erg verwaarloosd, honderden bomen zijn onlangs omgehakt.
Klimt op tot de twaalfde eeuw, leert mij een boekje; de generale staf van
Koning Albert was er gehuisvest in 1914.

Twee maand later meer ik mijn jacht je tegen de middag voor het Sas
van Bornem, vlak naast de aanleg van de overzetboot.
Een sas? Jawel, maar de nauwe vaart die de nieuwe met de oude Schelde
en het dieper in 't land gelegen dorp verbindt is partikulier eigendom en
de schutmogelijkheid blijft onbenut. De belangen van de honderden
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hengelaars die hier elk enkele meters oever huren, waarop meestal een
hokje getimmerd staat, en het begrijpelijk verlangen naar rust van de
eigenaar-kasteelheer gaan voor.
Een rijke, diepgroene polder! Een paar hoeven hebben nog een half-
rieten dak en in de tuin bloeien witte leliën naast utilitaire staakbonen en
prozaïsche rodekool. Dit jaar wordt veel ajuin gekweekt. Kippen kakelen
in een boomgaard waar kalveren in de schaduw rusten. Alom staan wis-
sen in schoven te weken of te drogen. Er hangt een sterke lucht van stil-
staand slootwater waarin allerlei root en rot. Langs de boordevolle
greppels wassen mispelaars, daarachter liggen de teenbossen. Twee soor-
ten van wilg onderscheid ik: de gewone zilverglanzige en die waarvan de
lichtbruine, jonge bladertros een gouden weerschijn krijgt in de zon.
Waar de mensen hun wijmen aan 't schillen zijn, blijf ik toezien. Man of
vrouw grijpt het hout bij het dunne eind en trekt het met kracht door een
stalen vork die stevig in de grond is geplant, de afgestroopte bast valt in
lange stroken tehoop. Daarna grijpt men het bij 't zwaardere eind en
herhaalt de beweging. Een kind reikt de groene wissen aan en schikt de
gepelde witte in bundels. Een scherpe reuk van looisel stijgt op: bast ligt
hier overal te rijden, bij 't mest als op het dak van schuur of achterhuis.
Daar blinkt, tussèn heesters, een grote plas: de oude Schelde! Nu een
slapende arm, vroeger de hoofdbedding van de rivier. Het is een verruk-
kelijk gladde spiegel met wijde bochten, meer dan vijf kilometer lang.
Als in een droom zo schoon, verrijst erachter een echt sprookjesslot: een
geweldige grijze steenmassa met tientallen torentjes, met rondelen en
kantelen, schietsleuven en een poort achter een ophaalbrug. Een roman-
tische droom, door het fijne, geteemste licht met een waas van tederheid
omhangen. Woont hier Blauwbaard of ser Halewijn? Neen, daar stapt
Assepoester zelf aan de arm van haar prins-gemaal. Of is het de pas
ontwaakte Schone Slaapster? .. Bij nader onderzoek is veel gerestau-
reerd in de koele geest van Viollet-le-Duc; de meestertoren evenwel is
onbetwistbaar echt, evenals de leien spits die boven de hoogste boom-
kruinen uitsteekt en het land beheerst. Maar zo'n uitkijk is symbolisch en
zinledig geworden, ook al wekt de illustere naam van de slotheer een
echo in ons gemoed. Die van het, sinds geruime tijd tot de Byencorf der
H. Roomsche Kercke teruggekeerde gravenhuis de Marnix de Sint
Aldegonde.

Terwijl ik, even de kapel van het gehucht Weert voorbij, terugkeer langs
de uiterdijk en de kleine huizen van de Dijkstraat, - nu eens onder, dan
weer naast of boven de kruinen van de notebomen die aan de voet van de
dijk wassen, - vier ik mijn fantazie de teugel.
Verdronken land, halfvloeibare, vette aarde! Vrucht van het huwelijk
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van land en water, het water dat hier overal doordringt en alles om-
wasemt. Zodra het daarbij regent, en het regent dikwijls in onze gewesten,
dan lopen de paden onder, borrelen gassen op uit de boordevolle grach-
ten en dreigt dit doorweekte slijk terug te keren naar zijn vroegere staat.
Verleden jaar, in Maart, bereikte de springvloed de hoogte van de uiter-
dijk en spoelde er bij De Notelaar zelfs liehtjes over; bij Bornem sloeg hij
er een gat in en liepen enkele beemden onder. ..
Met dezelfde taaiheid als de wilgen en essen op hun dijken, klampen de
bewoners zich dan vast, in regen en mist, aan hun aarde die begeeft. Lap
na lapje grond, schor na schorl'etje hebben zij veroverd met zomer- en
met winterdijken, met bomen waarvan de wortelen de wegvloeiende
modder tegenhouden, met dieht gras dat de koeien vlijtig grazen om het
kort te houden. Sinds eeuwen vechten zij aldus tegen het watergeweld
en slagen er zelfs in uit de winterse overstromingen hun welvaart te ver-
hogen. Wat wij, buitenstaanders, van die gestadige strijd en bedreiging
vermoeden of toevallig vernemen, geeft aan alles wat we hier zien, zelfs
op een zonnige zomermiddag, een bijzonder pathetisch accent.
'Alleen is zo triestig', zei me straks een babbelziek visser. [Van die soort
zijn er ook, al zijn ze zeldzaam.] In de polder is eenzaamheid uit den
boze en solidariteit daarentegen de hoogste wet: iets dat vanzelf spreekt
en dat in de aloude waterschappen zijn organische vorm heeft gevonden.
Ook zij wier huisdeuren en blinden nog het blauwen wit der grafelijke
kleuren dragen, behoren tot geen knechtenras. Hun voorouders zijn
eveneens ruwe klanten geweest, zwijgzaam en taai maar tuk op vrijheid,
wars van alle dwang. Vissers, jagers, rivierschuimers, struikrovers wel-
licht. Tollenaars schelden ze die van Rupelmonde nog, Vlaemsche
roveren noemde Maerlant ze al.
Die tijden liggen niet zo ver van ons af. Datzelfde volk van bos-en water-
geuzen hees de vlag van de opstand tegen de Franse ronselaars, in de
zogenaamde Boerenkrijg. Op 22 Oktober 1798 luidde de stormklok hier
overal, op alle kerktorens: weg met de conscriptie, weg met de vreemde
luizen! Zoals de Kempische en Hagelandse 'brigands', in hun dennen-
bossen, verscholen de dienstplichtige boerenzoons van Klein-Brabant
zich in de wirwar van hun polder, achter hun schorren, dijken, moeras-
sen en bosschages. Bij Bornem werden zij ten slotte uiteengeslagen zoals
een bronzen gedenkteken aan de kerk aldaar bedoelt te vereeuwigen.
Vandaag blijft er iets van dat oude, vrije bloed over in de aderen van de
gezeten boerenwroeters die de meesten geworden zijn; al was het maar bij
degenen die, als vreedzame schippers op aken, lichters, spitsen ofkempe-
naars, rusteloos de binnenwateren 'van heel vVest-Europa bevaren. De
lokstem van het water en de atavistische vrijheidsdrang ...
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Hoezeer ook verbouwd naar de eisen van smaak en comfort in later
eeuwen, hoe sterk van hun oorspronkelijke bestemming afgeweken, zijn
de kastelen van Hingene en Bornem sprekende getuigen, voor wie de taal
der oude stenen begrijpt. Geen wonder dat hier talrijke voorwerpen van
Romeinse oorsprong ontdekt werden, aldus de overlevering stavend. dat
deze burchten, evengoed te Rupelmonde als op de Brabantse oever,
Romeinse nederzettingen zijn geweest. Kijkposten aan de samenloop van
Rupel en Schelde, loertorens zoals het in onze dialekten heet. Maar tevens
of spoedig daarop, en zeker sinds Boudewijn met de Ijzeren Arm ze met
muren omgaf, vestingen tegen de invallen van de Noormannen; waar ze
tollen inden op de voorbijvarende schepen der poorters, en vanwaar uit
de streek kon worden beheerst of geterroriseerd. \Vachters bij de samen-
loop van twee geweldige, sombere srromen. Het halfwild volkje van rivier-
schuimers, vissers en jagers voelde zich daarbij in zijn element. De kastel-
nij Bornem behoorde, evenals Hingene, tot het graafschap Vlaanderen;
het was zelfs een persoonlijk bezit, een allodiale heerlijkheid van de
graaf, die aldus de monding van de Rupel en de twee oevers van de
Schelde voor Rupelmonde beheerste, een Schelde die tot in de dertiende
eeuw door beide dorpen vloeide, in haar voormalige, veel bredere bed-
ding. Tussen de hertogen van Brabant en de Vlaamse graven ging het
eeuwenlang om de beheersing van de Schelde en dit probleem bleef
gesteld tot wanneer de Bourgondische staat de hele Nederlanden omvatte.

Het komt mij voor dat wij onze jeugd dergelijke zaken niet voldoende
voorhouden.
Natuurlijk zijn wij geen Helleens of Italisch land dat eeuwenlang, kul-
tureel of politiek, een lichtbaken was voor een heel werelddeel. Wij zijn
steeds te klein en te verdeeld geweest om als volk een staat te vormen, in
de politiek lag nooit onze kracht. Versnipperd in groepen en groepjes of
kapelletjes, hebben wij mekaar steeds bekampt en gekleineerd, de middel-
puntvliedende krachten waren bij ons altoos de sterkste. Zodat wij veel
eigen gebied verspeeld hebben en lange perioden van ekonomische af-
hankelijkheid of van verknechting gekend. Onze adel en onze hogere
burgerij zijn daarbij zodanig van ons vervreemd dat zij zich schaamden
en soms nog schamen om de taal van de kleine luiden, hun pachters en
hun dienstboden, te spreken. Wij zijn geruime tijd een 'geschichtslose
Nation' geweest, naar het woord van Otto Bauer.
Toch zijn wij ten minste tweemaal een echt wereldcentrum geweest,
onder de keizers Karel de Grote en Karel de Vijfde. De eerste, Carolus
Magnus, die het oude Romeinse rijk naar het Westen bedoelde te ver-
plaatsen, de tweede een vorst over wiens rijk de zon nooit onderging.
Toch kenden wij eens de inheems geworden, prachtlievende hertogen
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van Bourgondië en de onstuimige macht, de roekeloze praal ook van
onze gemeentenaren die heel Europa imponeerden. Dit verleden bevolkt
onze steden en onze landschappen maar wij, blinde ezels, zien dat
niet of weten dat slechts vagelijk. Hoevele onder onze geringste plaatsen
hebben een enig evokatief vermogen! Zoals een geograaf beroep doet
op onze verbeelding om een plek te doen leven; zoals hij, uit de aard
van de bodem, uit de besproeiing en de ligging, evengoed de plantengroei
als de huizenbouw en de bestaansmiddelen der bewoners afleidt, zo
moet de historicus ons voorlichten, van de lokale geschiedenis een
zichtbare werkelijkheid maken. Zodat wij er de onvervangbare smaak
in proeven van het eigene, dat bij ons, door en voor ons, werd gemaakt
en gebouwd.
In deze tijden van groeiend internationaal bewustzijn, nu sneller dan
ooit onze nationale kulturen de universele kant uitgaan, lijkt het meer
dan ooit gewenst hechte banden te leggen met het kleinere vaderland.
Begint het grotere niet bij de geboortestreek? Wij zouden ons mooie, aan
beziens- en wetenswaardigheden overrijke land beter moeten leren ken-
nen; ons verleden, het artistieke en het ekonomische evengoed als het
zuiver historische, aanschouwelijk moeten maken, nader bij ons brengen,
inschakelen in ons persoonlijk bestaan. En ons daarbij niet beperken tot
de lotgevallen der groten, maar ons evenzeer bekommeren om het lot
van de mindere man: hoe die vroeger geleefd heeft en waarom niet anders,
waar die vroeger geleefd heeft en waarom niet elders ...
Genoeg, ik draaf door, op een stokpaardje! De waterstand is zo laag,
straks ligt mijn boot aan de grond. Maar gelukkig ben ik bij het sas van
Bornem terug en bij de aanleg van de overzetboot die precies naar
Ternse vertrekt. De spoeling klotst tegen de slijkerige stenen van de
veerdam. Ik kan dadelijk voort.
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Het hooggebergte. Golvend, stijgend, klimmend en eindelijk majestueus
zetelend, het sneeuwwit der Alpen. Daarboven, eeuwig onbereikbaar en
onaantastbaar, het dunne, diepe, lichtende blauw. De aarde en de hemel
zijn zojuist geschapen.
Maar beneden, op 1800 m hoogte ligt het Palace Hotel. Op 1800 m
krijgt de sneeuwen de ozonrijke lucht zijn marktwaarde. De schepping
wordt overgelaten aan de mens. Dit constateert ook de hotelhouders-
vereniging in haar folder: Bedenk het wel op uwe reizen. Hoe hoger d~
bergen, hoe hoger de prijzen.
Op 1800 m en in dit Palace Hotel zijn de prijzen zo hoog, dat ze het
plafond raken. Maar dat heeft zijn nuttig effect op de samenstelling
der hotelbevolking. De president-commissaris van een wereldconcern
behoeft niet te vrezen dat hij er de onderdirecteur van een dochter-
maatschappij zal tegenkomen. De oudere, maar nog presentabele skiërs
ontmoeten er geen vernederende concurrentie van vurige jonge sportsmen.
En de dames van iedere leeftijd die de elegante pseudo-skipakken der
laatste modeshows demonstreren, zijn al tevoren vrijgesteld van iedere
poging om op de latten te staan; dit is geen sporthotel. Haar onwaar-
schijnlijk fraaie coiffures, gelakte nagels en feilloze gelaatsmaskers zijn
niet aangepast aan de buitenlucht, maar vragen een welommuurde,
kunstmatig verlichte ruimte.
En dus zijn de hotelhall en de bar bij voortduring drukbezet. Wie zich
een vaste tafel in de hall kan laten reserveren moet een wereldberoemd-
heid of een uitzonderlijke rijkaard zijn.
Mrs. Houston, geboren gravin de Mendola, behoort tot de tweede cate-
gorie. Zelfs het Palace Hotel stelt prijs op haar aanwezigheid in de Vor-
stensuite ; die zo is geprijsd dat er nooit meer een vorst zal kunnen logeren.
Mrs. Houston heeft haar kamenier, haar secretaris, haar chauffeur, een
oudachtig, adellijk en arm achternichtje, drie auto's, twee pekinezen en
een papegaai. Ook heeft ze een eigen kok voor haar zoutloos dieet. Wie
9plet hoe het hotelpersoneel om haar zitplaats roteert, waant zich in het
Versailles van de Zonnekoning, een impressie, die nog wordt versterkt
door de kastanjebruine krulpruik boven haar, ondanks de maquillage,
blauw aangelopen voorhoofd.
De directie heeft haar tafel als een centraal monument in het midden
van de hall geplaatst, waar de gasten de op twee na rijkste vrouw ter
wereld met discretie kunnen gadeslaan. Deze arriviste van het bezit
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biedt haar medegasten een bij uitstek bevredigend schouwspel, zij de-
monstreert haar en hun macht over de materiële zijde des bestaans.
Alleen de zeldzame mens, die niet door de glans van haar millioenen is
te imponeren, kan waarnemen hoe hier een overjarig lichaam zich ver-
beten vastklemt aan het mondaine leven uit angst voor de duizeling van
de naderende dood.
Een dergelijke wijze en psycholoog houdt zich echter gewoonlijk niet op
in een met drie sterretjes aangegeven luxe-hotel. Maar dit Palace herbergt
op het ogenblik een kleine Fransman, die een groot schrijver is, al kan
het nog wel tien jaar duren eer Europa van hem hoort. Aangezien zijn
medicus hem een paar maanden rust heeft voorgeschreven en zijn broer
de onvervangbare chefkok van het établissement is, heeft de directie
een speciaal arrangement voor hem gemaakt. Schrijvers zoeken al lang
niet meer de eenzaamheid en romantische natuurtaferelen. Zij ontleden
bij voorkeur de motieven der menselijke gedragingen en dat liefst mid-
den in het gedrang van de kudde. Deze Fransman nu laat zich ten behoeve
van zijn volgende roman rondslingeren in de wervelkolken van het
mondaine leven. En hoewel zijn dokter hem heeft verboden om een pen
aan te raken, noteert hij dag na dag overprecies in een klein opschrijf-
boekje, hoever de walg van die brillant gecamoufleerde zinloosheid
hem al in de keel is gestegen.
Deze morgen heeft hij zich na zijn ochtend wandeling in de hall gezet,
waar hij zich afvraagt hoe iemand om halftwaalf sherry met caviaar
kan savoureren, gelijk zijn naaste buurman blijkbaar doet. Ijverig
grijpt hij zijn boekje voor een notitie.
Maar dan zit hij plotseling rechtop. Er gebeurt iets, iets onwaarschijn-
lijks, iets dat de hotelrust doet kraken en hij houdt zijn adem in.
Daar nadert de chef de réception. Maar hoe? De chef is niet meer de
keurige hotelambtenaar in jacquetlivrei, hij is zijn eigen vleselijke ont-
kenning, nu hij zich onverwachts heeft ontpopt tot een persoon in een
kale winterjas met een zwarte bolhoed. Tussen de koffiebruine luxe-
gezichten der gasten vertoont zijn bleek wangenmasker zich als een storend
memento uit die andere ploeterende sneeuwloze wereld waaraan men hier
geen aandacht schenkt. Waarom verlaat de man het hotel niet langs een
dienstuitgang ? Heeft hij zijn vrije dag en is dit een regiefout?
Neen, dat is het niet, ziet de Fransman, Het is een willens en wetens
geforceerde inbreuk op de étiquette. Want bij de tafel van Mrs. Houston
blijft hij staan en rekt zich in zijn volle lengte. Dan, tot verbazing en ont-
zetting van alle toeschouwers, spuwt hij krachtig en resoluut in haar
richting en loopt verder als een slaapwandelaar.
Een paar seconden later is hij al tussen de portier en een kellnel' weg-
gewerkt door de draaideur. Een trilling plant zich voort langs alle
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clubfauteuils, de hall zoemt. Mrs. Houston heeft haar klauwhandjes ge-
degouteerd opgeheven en toen laten neerzinken op het rugje van haar
zijden pekinees. Ze beeft zichtbaar en het oudachtig nichtje buigt zich
haastig over haar heen om de nieuwsgierige blikken op haar smal lichaam-
pje op te vangen. Maar de kleine Frans~an is naar de draaideur gestoven
als een jachthond achter het wild.
De iets gebogen rug in de kale paletot beweegt zich langzaam weg van
de hotelingang. Modelleert in ambtstijd het jacquet die rug tot onberis-
pelijkheid? Nu is het maar een armzalig stuk menselijke achterkant.
De donkergrijze, kale, maar vooral steedse winterjas beledigt het oog
tussen de fantastische sweaters en skitoiletten. En wat doen die ouder-
wetse zwartverniste overschoenen in deze dure sneeuw, die hoogstens
keurige stoffen sneeuwlaarzen verdraagt?
De chef de réception is blijven staan bij de toegang naar de ijsbaan. Hij
staat er in de weg en weet het, dat is duidelijk. Het roodblonde Ameri-
kaantje, dat wel eens filmt, maar vooral het vriendinnetje is van de zeer
grove en zeer bekende Engelse autokoning, wacht even achter zijn mas-
sieve onbeweeglijkheid en wipt dan met een komiek puppy-sprongetje
over de heining. En hij excuseert zich zelfs niet.
De Fransman observeert met gespannen zintuigen. Op dit moment staat
de chef in het kernpunt van zijn bewustzijn. Diens figuur stapte zojuist
midden in de wordende roman en neemt er gigantische afmetingen aan.
Want hij vertegenwoordigt de verre, maar overmachtige wereld der ge-
wone burgers, welke men hier negeert. En zijn optreden betekent een
revolutie, wellicht nog slechts individueel, maar zichtbaar symptomatisch.
De chef de réception blijft staan waar hij staat bij de ijsbaan. Hij heeft
een hand opgestoken naar de kwieke kleine Wienerin, die hier dag aan
dag en uur na uur moeilijk rond walst met stijve heren van minstens
middelbare leeftijd. Slechts een enkele maal ijlt ze met een paar lange
streken in de armen van haar partner om enige seconden van snelheid
en rhytme te beleven. De partner is een jonge Zweed. Ze houden wan-
hopig veel van elkaar, maar dat mogen de hotelgasten niet zien, want hij
danst 's avonds met de alleenreizende Amerikaansen en ze hebben gratis
logies.
De chef de réception groet nog eens nadrukkelijk in haar richting, maar
ze ziet hem niet en hij posteert zich tegen het hek. De duitse barones,
die haar beide weldoorvoede dochtertjes meedraagt als emmertjes aan
een juk, vindt hem in haar weg en als ze achter hem stilhoudt, kucht ze
disciplinair. Maar hij verroert zich niet. Het liefst zou ze de proleet tegen
zijn hielen schoppen, maar nu dat niet gaat, zet ze de kleine Gudrun
neer en duwt hem met een massieve elleboog opzij.
De man heeft gezucht of hij bijkwam uit een verdoving. Dan keert hij
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zich om en gaat lopen met de haperende pas van iemand die niet weet
waarheen hij op weg is.
De romancier volgt hem met ingehouden kwiekheid op tien meter af-
stand. Hij jaagt gespannen zijn zeldzaam wild, zijn zojuist gemateriali-
seerde romanfiguur. Zijn blik verlaat geen moment de kale winterjas
die zich zo curieus onderscheidt van de schilderachtige skipakken, het
bleke gelaat met de roodgerande ogen dat bijna onbestaanbaar afsteekt
tegen de uniforme negerbruine gezichten.
Voorbij de monumentale inrijpoort staat de fotograaf. Ook de fotograaf
heeft vrij logies. Hij tikt dus beleefd tegen zijn alpientje als de Fransman
voorbijgaat. En ook de ijsbeer tikt imitatief tegen zijn rechteroor.
De ijsbeer is dit jaar de grote attractie. Het is de dorpsidioot, die men in
een kapitaal ijsberenvel heeft gestoken, de kop zit op zijn plaats om het
misvormde hoofd. Als dat wil kijken, moet het zich naar achteren buigen,
dan hebben de idiote ogen even uitzicht door de roodgeschilderde bek.
Iedereen noemt hem unser Bärli. Hij past wonderwel in de sfeer van deze
Europese speelplaats waar de draaimolen van het vermaak geen moment
mag stilstaan. De gasten maken druk gebruik van zijn mogelijkheden.
Het is ook wel grappig om zich poot aan poot met een ijsbeer te laten
kieken in de alpensneeuw . De kleine kinderen worden op zijn schouder
gezet en kijken dan versteend in de lens. Verder kan men hem van de
fotograaf huren voor de gecostumeerde bals, men verkleedt zich dan als
berenleider .
Hij waggelt natuurgetrouw onbeholpen, dit is echter geen ingestudeerde
vertoning, maar zijn eigen wijze van voortbewegen. Hij is het elfde kind
uit een daglonersgezin, waarin meer zwakzinnigen voorkomen, maar de
fotograaf achtte hem de meest geschikte, omdat hij door zijn formidabele
lengte en breedte het ijsberenvel zo voordelig doet uitkomen. Met het-
geen hij opbrengt,. kan zijn vader zich nu weelderig bezatten ten aan-
schouwe van het hele dorp en men benijdt hem zijn geluk. Zo is op
1800 m zelfs de dorpsidioot nog rendabel te maken in het vreemdelingen-
seizoen.
Maar ook het Bärli is gelukkig. In zijn twintigjarig leven heeft hij nooit
anders dan honger geleden, ten eerste omdat geen enkele dagloner aan
dertien kinderen de kost kan geven, maar ten tweede en vooral omdat hij
door zijn bouwen constitutie een onverzadelijke eetlust bezit. Hier in
het hotel krijgt hij eindelijk genoeg, omdat hij vrij mag eten uit de afval-
bak met etensresten, die later als varkensvoer worden verkocht. De chef-
kok heeft er al eens zijn broer bijgeroepen. Ook de chefkok is een geboren
artist en hij toont de romancier vele tekenende bijzonderheden aan de
dienstzijde van het hotel, waarop een andere gast nooit het oog zou mogen
slaan.
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De Fransman heeft geïnteresseerd en medelijdend toegekeken bij het
walgelijk schrokken van de idioot, die onverstoorbaar verdervrat, ook
toen een koksjongen een pan met bedorven vet boven de bak omkeerde
en die alleen maar even opkeek toen een liftboy hem een plens afwas-
water in de nek goot. De chefkok heeft de boy bij een oor gegrepen en
hem een eind uit de weg geschopt. 'Verleden week nog heeft hij een huis-
knecht een arm gebroken toen die hem tergde terwijl hij aanheteten was,'
vertelde hij zijn broer. 'Hij is zo sterk als een gorilla, het is maar goed dat
hij er geen besef van heeft.'
Terug in zijn kamer heeft de Fransman gevomeerd boven zijn wasbak.
En telkens als hij nu het Bärli tegenkomt, kost het hem tijd en moeite om
een gevoel van misselijkheid te bedwingen.
De Fransman en de chef de réception, die nu geen chef meer is maar een
ietwat corpulent burger, lopen al lang niet meer op 1800 m hoogte. Ze
zijn afgedaald tot op de grote autoweg waaraan de bushalten en de min-
der deftige hotels liggen. Terwijl hij de Konditorei passeert en het win-
.keitje met de sportartikelen, de Verkehrsverein en het postkantoor, zoekt
de Fransman in alle hoeken van zijn brein naar de naam van de chef, met
wie hij op de kamer van zijn broer eens een kaartje heeft gelegd. Hij is
die naam volkomen kwijt, maar als hem tien stappen verder het woord
Heuschrecken invalt, opteert hij onmiddellijk daarvoor; hij vertrouwt
met reden op zijn intuïtie.
Intussen daalt de weg verder; voorbij de bocht ligt het station. De Frans-
man stapt aan tot hij bij het loket achter de chef staat, die een billet
Genève vraagt. 'Wel monsieur Heuschrecken,' begint hij, 'gaat u op reis?'
De chef heeft geknikt en is ontweken naar het perron. De Fransman
voorziet zich van een perronkaartje en volgt. De middagtrein gaat eerst
over een uur, dus zet hij zich naast de chef en rookt met overleg de siga-
ret, die deze heeft geweigerd. Dan komt een hotelbediende van het
Palace Hotel en zet zwijgend een koffer naast de bank, een kennelijk te
volgepakte, geschaafde lederen koffer, een saaie koffer zonder de kleurige
hotelétiquetten. De chef maakt een beweging naar zijn vestzakje, maar
laat zijn hand weer zakken en de bediende gaat schouderophalend heen.
Eerst na tien minuten, als de chef gaat verzitten en zich met zijn zakdoek
over het voorhoofd strijkt, waagt de Fransman een nieuwe poging. 'Een
hele reis naar Genève,' probeert hij. 'En midden in het seizoen? U blijft
zeker een paar dagen weg?'
De roodgerande ogen hebben zich op het spirituele gelaat van de Frans-
man gevestigd. Ze zien er belangstelling, geen nieuwsgierigheid en er
komt meer leven in de pupillen. 'Ach ja, wij kennen elkaar,' zegt de chef.
'Uw broer was een prettig mens.' En als hij bemerkt dat hij in de verle-
den tijd spreekt, vervolgt hij verontschuldigend: 'Ik ga namelijk voorgoed.'
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ELEGIE

Door de buis van de nacht roept de wind
door de smalle geteerde gangen
waar de voetstap de voetstap volgt
waar de waker de waker nagaat
waar de maan de trieste bacchante
giechelt uit haar smal bed.

Door de buis van de nacht roept de wind
door de keel van de brievenbussen
de roep van de schoorsteenveger
het roepen van grote honden
uit de kuilen van souterrains -
de slapende huizen hijgen
door de lange huistelefoons
zij hoesten uit achterkamers
zij praten op hun portalen
als een drenkeling onder water
en op hun zolders verschuift soms
een koffer van oude bewoners
een tafel die traag slaapwandelt
en stappen uit achttien tachtig
zijn op hun trappen te horen
deuren gaan open en dicht.

Door de buis van de nacht roept de wind
door de buizen roept afvalwater
in de echoputten riolen
in de nacht roept het afvalwater
uit de witte wastafelkelen
uit de kamers van een tot honderd
je kunt het beneden horen:
de man en de vrouw die praten
de liefde die tandenpoetsend
op kousevoeten gewekt wordt
en de liefde die agonie is
op de schedelplaats van het bed
de liefde die langzaam bevriest
in het poolgebied van een blik
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aan een rugmuur een gletscherkam
die nergens meer houvast biedt.

Door de buis van de nacht roept de wind
door de smalle geteerde gangen
waar de voetstap de voetstap volgt
wie weet wat hem wacht om de hoek?
een hemel met ezelsoren
en een stad die balkt van verdriet.
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INLEIDING ':ÇOT EEN NAGELATEN BEKENTENIS
VAN MARCELLUS EMANTS 1

Van den roman Een Nagelaten Bekentenis, door Marcellus Emants in 1894
gepubliceerd, in 1918 herdrukt, verschijnt eerst in 1951 de derde druk.
Dat dit ruim een halve eeuw heeft moeten duren, is een bewijs, hoe onge-
neigd het Nederlandse volk is geweest, een litterair werk van grote waarde
te aanvaarden, dat een op ondoordachtheid berustend optimisme aan-
tastte. De hele vraag echter naar de gevoelsbegeleiding van ons leven
heeft langzamerhand geheel andere grondslagen gekregen, zodat kan
worden verwacht dat in onzen tijd de weerstanden van toen niet meer in
die mate bestaan en dit boek eindelijk de bredere erkenning kan krijgen,
waarop het aanspraak heeft.
Een Nagelaten Bekentenis is de geschiedenis - gelijk de titel reeds aangeeft
in den eersten persoon verhaald - van '''1illemTermeer , een zenuwzwakken
man die in en door zijn huwelijk steeds ongelukkiger wordt en ten slotte
in een vlaag van wanhoop, en wanneer de gelegenheid zich voordoet,
geen andere uitkomst meer ziet dan zijn vrouw te vergiftigen. De daad
komt niet aan het licht, maar hij is nu ten prooi aan een overweldigenden
drang, haar aan een medemens te bekennen, hetgeen waarschijnlijk
maakt, dat zij toch haar straf zal vinden.
In deze hoofdfiguur heeft Emants een hypochonder geschilderd, het type
van den neurasthenicus, gelijk die op het eind van de vorige eeuw met
romantische belangstelling werd omkleed. In Frankrijk's poëzie van
symbolisten, decadenten en 'poètes maudits', bij ons later b.v. door
Couperus, werd hij, verheerlijkt of beklaagd, uitgespeeld als een tegen-
pool van den zelfvoldanen, maatschappelijken burger en vereerd om een
Byroniaanse verachting van de gangbare moraal.
Hij werd een prototype en een tijdsbeeld. 'Terrneer's figuur', aldus F.
Boerwinkel in zijn proefschrift De Levensbeschouwingvan Marcellus Emantj,
Een Bijdrage tot de Kennis van de Autonome Burger der Negentiende
Eeuw, 'wordt inderdaad symbolisch voor een gehele generatie'. Hoezeer
dit het geval was, blijkt uit een uiting van Emants zelf in een interview
[E. d'Oliveira: De Mannen van '80 aan het Woord, Een Onderzoek naar
eenige Beginselenvan de 'Nieuwe-Gids' -School] :'En nu kunt u niet wéten:
hàeveel brieven ik heb gekregen van menschen die zeggen: ik ben net zoo.
Nog geen drie maanden geleden kreeg ik een brief uit Amsterdam: u
weet niet hoe dankbaar ofik ben, dat ik dat boek heb gelezen. Ook kreeg

1 Verkorte bewerking van de Inleiding tot den derdcn druk, die in voorbereiding is bij
G. A. van Oorschot, Amsterdam.
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ikecn brief van een dame, die had een neef, en die neef was ook zoo. Ofik
een vereeniging wou stichten die dergelijke dégénéré's onder haar hoede
nam en door het leven leidde. Dat was natuurlijk niets voor mij ... Maar
aan den anderen kant hoorde ik van een dame, die had daar haar eigen
man in herkend, en die man had zich zelf herkend en nu kwamen al die
zenuwverschijnselen weer bij 'm terug.'
Tegenover het ontgrenzende, verwijdende, romantische zelfbedrog met
zijn ficties en zijn verblindend illusionisme had zich een tegenkracht
voorgedaan. Dat was de fantastisch snelle ontwikkeling der wetenschap-
pen, vooral van de natuurwetcnschap, die heel het wereldbeeld ver-
anderde, de moderne theologie [Strauss, Drews, Renan] die de oude
geloofswaarden ondergroef, de exacte psychologie van de Franse School
[Charcot, Janet, Richet, Binet]. Dit alles werkte mede tot het ontstaan
van een geïntroverteerde zelfbewustwording, gelijk men ook in Een Nage-
lalen Bekentenis aantreft. Zij is de vrucht van een meer dan tevoren op het
werkelijke en de ontledende waarneming gerichte levenshouding. Zij
verfijnde en verzwakte de vitaliteit en de bereidheid tot daden. 'Mijn
levenskracht', zegt Willem Termeer over zijn jongelingsjaren, 'was groot
genoeg om duizenderlei, begeerten in me op te wekken; maar scheen te
zwak om één dier begeerten te bevredigen.' De hoofdpersoon van dezen
roman is behept met de aboulie van een Oblomow.
De figuur is zozeer in één belichting gegeven, dat zij soms, tegen de
bedoeling van den schrijver in, bijna caricaturaal aandoet. Emants is
genuanceerd in zijn kleurengamma, maar alle kleuren zijn in één toon
gehouden. 'Er was', zegt Frans Coenen over hem, 'iets zwaars en zelfslogs,
iets vierkant onbewegelijks in dien geest; tenslotte iets gedegen Hollandsch
van onverzettelijkheid en humorloozen ernst.' [Groot Nederland, 1923].
Van een groot gedeelte van zijn romanoeuvre kan men zeggen: 'en dit is
zwart op zwart en zwart op zwart' [j. H. Leopold]. Er spreekt dan ook
meer verbi ttering dan 0bjecti viteitui t di t werk. De mensenhaat van dezen
realist was die van een ontgoochelden romanticus. Het zelfde geldt voor
zijn, sterk aan Strindberg herinnerenden, specifieken vrouwenhaat [al is
hij bij uitzondering milder in zijn kijk op het volksmeisje Tonia in In-
wijding]' Zijn vernietigend beeld van de vrouw culmineerde in den voor-
treffelijken roman Liefdeleven [19 16; ,35] . Dezelfde wellust, die zo ontoe-
reikend is voor een aanvaarding van het leven, houdt dit leven in stand:

Al wie in d' arm der wellust werd geschapen,
Valt vroeg qf laat der wellust weer ten prooi!

[Lilith]. Elk argeloos, vredig geluk is den mens door de sensuele drift on-
mogelijk gemaakt. En door den drang naar begrip en kennis [Goden-
schemering] .
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Zij veroorzaken dat karakteristieke 'taedium vitae', die 'ennui', welke tot
de onvermijdelijke bagage van den 'fin de siècle' -mens behoorden. Essen-
tieel was daarbij een overschatting van de erfelijkheids- en degeneratie-
begrippen, die toen nieuw en in de mode waren [Lombroso, Nordau,
Ibsen, met welken laatste Emants persoonlijke relaties onderhield]. Met
Taine's leer omtrent afkomst, opvoeding en milieu leidden zij bij vele
schrijvers, maar te onzent het eerst bij Marcellus Emants, tot een extreem
fatalisme dat den modernen mens in een soort van moedeloze wilsverlam-
ming bevangen hield, daar hij geen ogenblik zijn gedetermineerdheid
uit het oog kon verliezen. Terecht schrijft Dr J. de Graaf in Le Réveil
Littéraire en Hollande et le Naturalisme Français over Emants : 'Ce qui, dans
la philosophie de Taine, l'a tout particulièrement retenu, c'est Ie c6té
essentiellement pessimiste, la tendance à regarder l'homme comme un
être fatajement abandonné à des forces qu'il n'arriverajamais à vaincre,
qui Ie prédestinaient, par leur fatalité même, à une fin essentiellement
tragique.'
Van wezenlijk belang is dan echter vaak het gevoel van compensatie,
voor den onsocialen, van de burgermaatschappij vijandig vervreemden
individu gelegen in het besef, een uitzonderingsmens te zijn. Willem
Termeer rijdt mede achter de lijkkoets van zijn vrouw ter begrafenis:
'Langzaam mee-schommelend in die plechtige lijkstoet, dwars door het
stil-uitwijkend en opkijkend straatpubliek heen, voelde ik me eindelijk
eens iemand, die meedoet, die op zijn tijd zijn deftigheidsvertooning ten
beste geeft. Maar tegelijk was 't me, of ik met het geheim in mijn ziel al
die mensen bedroog, ofmijn daad, waarmee ik straffeloos de maatschap-
pelijke wetten getrotst had, me boven de alledaagschheid stelde, die me
omringde. Voor één keer genoot ik de illusie me gewroken te hebben op
.het normale menschdom, op mijn beurt eens te triomfeeren over de samen-
leving, die me altijd aan banden gelegd en onthouden had wat me toe-
kwam.' Het is duidelijk, dat in een dergelijk affect een romantisch element
gelegen is.
Want streven naar werkelijkheid en zich afwenden of vervormen van
werkelijkheid komen in onvermengde doses niet voor; zij lopen steeds
dooreen en de vraag is maar, waarop de meeste nadruk valt. Realistisch
was het anti-selectorische, het niet-kiezende standpunt, dat geen levens-
gebied, ook niet het ellendigste en "lelijkste' zich als stof onttrok aan de
uitbeelding in kunst. Romantisch was weer een hier al gauw uit voort-
vloeiende neiging van den tegen het maatschappelijke gerichten, vereen-
zaamden, individualistischen [want opnieuw uit eigen ogen kijkenden]
kunstenaar. De neiging namelijk, niet langer voorkeurloos de realiteit
weer te geven, maar het aanstotelijke ofhet pathologische, het verpauper-
de of het gedegenereerde als gegeven te kiezen, ten einde de nieuwe
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theorieën overduidelijk te demonstreren en tegelijk den gehaten burger te
verbazen en te kwetsen.
Verdediging vond het pathologische als litteraire stof ook op grond van
zijn 'algemeen menselijk' karakter, - een dooddoener, deze fictie, verge-
lijkbaar met het 'algemeen beschaafd Nederlands' der linguisten en
philologen of het 'algemeen belang' van zekere economen en politici.
Zo verdedigt de scherpzinnige Frans Coenen de Pathologie in de Litteratuur
[Groot Nederland, April IgIg] : 'Er moet lijden zijn met diepere beteekenis,
symbolisch lijden, en het is aan den kunstenaar om het leven zoo aan te
zien, dat in het kleine het groote spiegelt en wij, meelevend een geval,
echter een geheele wereld om ons voelen. Dat hierbij van ziek of gezond,
gewoon of ongewoon, zedelijk of onzedelijk geen spraak meer kan zijn,
omdat wie tot het wezen der dingen gaat, boven de tijdsonderscheidingen
uit is, behoeft geen verder betoog.' Met een groeiend sociaal bewustzijn
is deze van oorsprong typisch laat negentiende eeuwse zucht naar deca-
dente zelfkwelling, verlustiging in leed en meelij, pessimistische onder-
gangsstemming menigmaal ten onrechte verward.
De gehele letterkunde was doortrokken van twijfelzucht en een zucht naar
complicatie en ambivalentie. Zeer raak en bondig worden ze door Wil-
lem Termeer aldus geformuleerd: 'Gelijk de aangenaamste gewaarwor-
ding voor mij altijd een kern van treurigheid heeft gehad, lag in mijn
pijnlijkste nog een sensueel genot'. Een dergelijk ongeloof ten aanzien
van geluk en vreugde en van de meer positieve sentimenten ontstond
zonder twijfel in vele gevallen, en zeker bij Emants, onder den invloed van
Schopenhauer's leer. Het was een reactie tegen het evolutie-geloof en de
vergenoegde en geborneerde zelfverheffing van het positivisme. Het nam
geen vooruitgang aan. Het leidde ook soms tot een soort van neo-mystiek
die als vergoeding moest dienen toen de naturalistische zinnenroes door
de herontdekte zichtbare wereld, het sensitivisme, het impressionisme,
den geest ledig en ontgoocheld en met een kater in de kou hadden laten
staan, alleen, verkild.
Toch heeft MarcelJus Emants tot op zekere hoogte en op het voetspoor
van het Franse naturalisme aan de illusie van een objectiviteit vastge-
houden. Hij maakte daar echter geen dogma van maar zag de noodzake-
lijke begrenzing: 'Er wordt zoo dikwijls gezegd: wanneer iemand een
roman schrijft, dan moet hij daarin leggen zijn gevoelens. Ik zeg: die
zullen er wel van zelf in komen. Hij moet trachten te geven het gevoel
van zijn per,'iOnageen dat is het zijne niet. Ja, heelemaal objectief kun je
niet zijn. Je kan nu eenmaal niet in de huid van een ander kruipen. Maar
je moet altijd trachten je personen objectief te zien. Ik zeg trachten, omdat
je je subjectiviteit niet weg kan cijferen. Maar je moet er naar streven,
als een god boven den boel te zweven. Wilje dat niet, dan moetje komen
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tot die verschrikkelijke subjectieve werken die alleen als lyrische poëzie
heel mooi kunnen zijn.' [d'Ol. a.w.]. Hij documenteerde zich dan ook
naar den trant van de Fransen: 'Gegevens verzamelen? ja, dat doe ik ook:
ik heb schriften vol. Als ik een of andere uitdrukking hoor die ik typisch
vind, dan schrijf ik die op.' 'Maar ik gebruik altijd mij bekende personen
als model.' 'Altijd gebruik ik personen die ik ontmoet heb, en als ik een
stuk ontwerp, dan kunt u in mijn concepten de menschen vinden onder
hun werkelijken naam. Eerst later verander ik die namen. Dat is gemakke-
lijker voor me.' 'Al mijn personen heb ik uit de werkelijkheid en daar ga
ik zoo ver in, dat ik zelfs hun taalfouten in mijn werk opneem.' [Ibidem.
Vgl. De Gr. a.w. p. 123]. Hierom en omdat hij, als bewonderaar van
Zola's naturalisme, de werkelijkheid wil weergeven is Emants als voor-
loper van Tachtig te beschouwen. 'In zijn later werk', zegt Frans Coenen
in zijn boeiende Studiën van de Tachtiger Beweging, 'meer bijzonder zijn
romans en novellen, is de samenleving der menschen hem eenvoudig als
een object van studie.'
Om geheel met de naturalisten te kunnen worden vergeleken was Emants
echter een te 'moralistisch' schrijver. Uiteraard niet in dien zin, dat hij
aan de realiteit lesjes van de in zwang zijnde zedeleer demonstreerde.
Maar veeleer in de betekenis volgens het Franse spraakgebruik: dat hij
de dingen des levens beschouwelijk overspiegelde en voor deze visies in
zijn werk gestalte zocht. De eenzijdigheid van die laatsten stemde overeen
met de hierboven aangewezen latere voorkeur van de prozaïsten van
Tachtig voor den schaduwkant des levens, al waren bij Emants de oor-
zaken anders. Terecht ziet dan ook de Graaf [a.w.] in Emants een voor-
loper van Coenen en Aletrino en van de latere auteurs De Meester en
Robbers. 'Misschien niet dadelijk in zijn jeugd, maar zeker later in zijn
verschillende verhoudingen tot de menschen, heeft Emants het leven onge-
noegzaam bevonden. Zijn melancholie schijnt niet, zoals bij de eigenlijke
Tachtigers, terstond met hem geboren en uit het naakte leven zelfgegroeid
te zijn. Veeleer is het, of eerst later, op de wijze der romantieken, door
groote teleurstellingen geschokt, hem zijn vertrouwen op het leven begaf
en hij toen, bij scherper toezien, het ontoereikende, doellooze, zinlooze van
het menschenbewegen leerde verstaan.' [Coenen t.a.p.]. Deze laatste op-
merking sluit zich voor het overige aardig aan bij een opmerking van
J. A. Rispens [Richtingen en Figuren in de Nederlandsche Letterkunde na 1880]:
'Het pessimisme der naturalisten hield een negatief protest tegen de
werkelijkheid in, waarvan de keerzijde was het medelijden met de tot de
bestaans-ellende veroordeelde menschheid, dat een tot kunst inspireerende
activiteit werd en zich niet als een afzonderlijk element in hun werk
voordeed, maar tot een bestanddeel van de voorstellingswijze en den stijl
zelf vergroeide.'
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Het vrije denken, met den mens als middelpunt, het streven zich van alle
dogma's los te maken, heeft inmiddels bij Em~nts tot zekere beperktheden
en vooroordelen geleid, gelijk die gebruikelijk en functioneel onontbeer-
lijk zijn bij hen die pioniersarbeid verrichten. Fair en onpartijdig ware
het geweest, als tegenspeler van Willem Termeer een minder vaag, onbe-
nullig en in phrases raisonnerend theoloog te kiezen dan den op getrouwde
dames jagenden dominee de Kantere. Dit is weer het romantische wit-
zwart element in Emants, wiens anti-clericalisme van Heine afkomstig is
gelijk zijn kunsttheorieën grotendeels op Taine zijn gebaseerd.
In hoever Schopenhauer's wereldbeschouwing invloed heeft uitgeoefend
op de opvattingen van Emants is door F. Boerwinkel in zijn hierboven
vaker aangehaalde proefschrift uitvoerig aangetoond. Boerwinkel schil-
dert Emants als iemand die na den ondergang van zijn romantische jeugd-
idealen vervuld ismet het ressentiment van den onmachtige, in den zin van
Scheler. Voor het falen in het verwezenlijken van idealen wreekt men
zich door het vervalste waarde-oordeel dat de druiven des levens te zuur
acht. Men moet niet vergeten dat deze nonconformist, afkerig van gezag
en conventie, die in zijn gesprek met d'Oliveira [a.w. p. 124, 125, 126,
139] viermaal een openlijk of bedekt verwijt tot zijn ouders richt, en
vVillem Termeer laat zeggen: 'Met wat verstandige dwang hadden mijn
ouders aan mijn ongelukkig bestaan een betere plooi kunnen geven',
klaarblijkelijk van kind af en van huis uit een oversterke behoefte heeft
gehad aan liefderijke binding aan een ander. Een binding zo volstrekt,
zo veeleisend, waar zo veel van verwacht werd dat de noodzakelijke
desillusies wel spoedig op ontmoediging, wrok en levensnegatie moesten
uitlopen.
Tegenover het verwijt, bij voorkeur het lelijke uit te beelden, antwoordt
Emants in het Woord Vooraf tot het in 1879, als zijn debuut, verschenen
Een Drietal Novellen, even raak als hooghartig: 'Het Avontuur steunt op een
schets naar de natuur, en van het platte en gemeene heb ik slechts zooveel
overgehouden, als mij onontbeerlijk scheen voor de karakteristiek van
personen en toestanden. De verantwoordelijkheid voor de platheid of
verhevenheid dier typen of toestanden komt misschien op het publiek,
waarin die tijdgeest belichaamd is, niet op hem die het zijn spiegel voor-
houdt.'
Het enkele feit, de sexuele liefde in een bellettristisch werk te durven
betrekken, stempelde Emants voor ons landje tot een vernieuwer op
litterair gebied, nog afgezien van de belangrijker vernieuwende elemen-
ten die hij meebracht. Hij is dan ook door zijn tijdgenoten niet gewaar-
deerd, een miskenning die hij zich zeer heeft aangetrokken.
Op zijn beurt stond Emants afwijzend tegenover enkele aspecten van het
beste geestesleven van zijn tijd. Zijn rationalistisch streven naar heldere
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begrenzing deed hem het toen opbloeiend impressionisme in schilderkunst
en letteren afwijzen [Degas, Monet, Pissarro, Renoir ; Nieuwe Gids-
woordkunst]. Zijn schrijfwijze was minder extensief dan die van de latere
Nederlandse naturalisten: 'Querido heeft eens geschreven: je hoeft alles
niet gezien te hebben, je hoeft alles niet te weten. Alsje zoo'n klein beetje
gezien hebt, dan maak je er zóó een boek van. Neen, zeg ik,je moet zóóóó
veel gezien hebben, en dan maak je er een heel klein boekje van.' [bij
d'Ol., a.w.]. Maar zijn woordkeuze is dan ook somtijds conventioneel.
Daar staat tegenover dat zij nooit hindert door een teveel of een te
groote exuberantie. Tegen het beschrijven en schilderen in woorden, dat
onder de Tachtigers tot zulke uitwassen kwam, richtte Marcellus Emants
zich op grond van de bekende voorschriften in Lessing's Laokoon [d'Ol.,
a.w.].
In Marcellus Emants hebben wij vooral te zien een eersten groten tegen-
strever van de gemoedsgewoonten van den Nederlandsen burger uit dien
tijd. Maar van zijn boek erkennen wij niet alleen de historische belangrijk-
heid: bovenal toch ook zijn nog steeds werkzame letterkundige krachten
waarde, waardoor een op ontkenning gebouwd gevoelsleven groot en
boeiend en imposant tot gestalte komt.
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Der Fall Van Kempen

Een eerzuchtig musicus, die zich op de stroom van het Duitse nazidom
omhoog heeft laten dragen en met dat nazidom omlaag gestort is, herin-
nert zich zijn ex-vaderland - zo de wind waait, waait mijn rokje - vindt
er steun bij lieden, die ook boter op hun hoofd hebben ... nog even en hij
staat op de commandopost van het Nederlandse muziekleven, voor het
Amsterdamse concertgebouw-orkest.
Maar dan blijken er mensen te zijn, die dat niet nemen. Het orkest maakt
bezwaar. Het bestuur van het Concertgebouw antwoordt niet. 4500
Nederlanders, waaronder zeer vele abonnés van het Concertgebouw
protesteren. Het bestuur gaat dictatoriaal verder. Het stadsbestuur, an-
ders zo bezorgd voor ordeverstoring, doet niets. De concerten worden
door protestacties belemmerd, zozeer, dat er niet gespeeld kan worden -
het bestuur ontslaat de orkestleden.
Twee reacties op dit treurig geval verdienen de aandacht.
Er is een comité gevormd onder de oorspronkelijke leuze: 'Nederland,
let op uw saeck', dat zich tegen de dictatuur van de ... voetzoeker keert.
En in het Amsterdams studentenweekblad wordt een artikel gewijd aan ...
een gedetailleerde critiek op de onvolmaakte werkwijze der rustverstoor-
ders en aan de strategie en tactiek van dat bedrijf.
Maar in beide uitspraken ontbreekt een oordeel over de houding van de
heer Van Kempen en zijn beschermers in het Concertgebouw- en ge-
meentebestuur.
Er is onlangs bij ons in de straat een kind vermoord. Zo maar op klaar-
lichte dag de hals afgesneden door een onverlaat. Een week later hadden
de vrouwen in de kruidenierswinkel het er nog over, dat de stadsreiniging
de bloedplas op straat zo ondeskundig had opgeruimd. Er waren er ook,
die vonden, dat het kind zo onaangenaam gekrijst had.

Something rotten...

1... Niet alleen in 'the state of Denmark', maar ook, zelfs eerder, elders.
In de U.S.A. zijn zeven negerjongens van nog geen 20 jaar op de electri-
sche stoel geplaatst. Op 8Jan. 1949 zouden zij met hun zevenen één blank
meisje hebben aangerand. Het zou een meisje van lichte zeden geweest
zijn. Neen, niet zouden of zou. Wij willen aannemen, dat het waar ge-
beurd en het meisje de onschuld zelve was. Dan was het dus een afschu-
welijke daad. Maar wij zijn desondanks niet zeker of wij het vonnis niet
nog afschuwelijker vinden dan de daad. Wij zijn wel zeker dat, indien men
de kleuren verwisselt, het vonnis anders zou zijn uitgevallen. En helegaar
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hypothetisch is die omkering toch wel niet. Het laat zich immers denken,
dat zich iets dergelijks heeft voorgedaan of zal voordoen met een Ko-
reaans meisje bijv. en zeven soldaten van de V.N.

Il ... Over deze droeve zaak, droef naar beide zijden, hebben wij in
de liberale N. R. Crt. nog niet veel gelezen, zo min als in '30 over de
negers van Scottsboro. Het is er blijkbaar bij ingeschoten, toen het grote
nieuws wereldkundig gemaakt moest worden, dat Alfred Krupp en de
zijnen uit hun Beierse gevangenis zijn ontslagen. Krupp krijgt zijn be-
roemde villa bij Essen terug - en de rest van zijn fortuin, oorlogswinst
j ncluis. Alles is vergeten en vergeven. En dezelfde krant, die bij de
terechtstelling van die zeven negerjongens er het zwijgen toe doet, ge-
waagt in verband met de vrijlating der oorlogsmisdadigers van het 'men-
selijk gebaar' van Mac Cloy. - Dit tijdschrift probeert van zijn eerste af-
levering af in de theorie der ware menselijkheid in te dringen om haar
in de practijk te doen zegevieren. Als we het bovenstaande overwegen,
krijgen we niet de indruk al veel verder te zijn dan toen we begonnen.
Het zal wel aan ons liggen.



BONAJE LKT'TERAE,
UITSTEKENDE PROEVEN

DR. G. STUIVELING,Steekproeven. Amster-
dam, Querido, 1950.
In het afgelopen jaar heeft dr. Garmt
Stuiveling een tweede twaalftal literatuur-
historisehe studies gepubliceerd. Zij be-
treffen deze keer onderwerpen, die in de
tijd meer bijeenhoren maar naar hun aard
nogal wat verscheiden zijn. De rij opent
met Multatuli en sluit met de zgn. verzets-
poëzie, zodat bijna een eeuw wordt omvat.
Maar dezelfde rij bevat zowel echte vak-
studies, zoals die over Perks nalatenschap, De
zaak Lieven Nïjland, Gorters kenteringsson-
tIetten en Over de vorm van Dèr Mouws vers -
alsook essays, die de belangstelling zullen
hebben van al wie van literatuur houden.
En daar de bundel in hoofdzaak voor deze
mensen wordt uitgegeven, had Stuiveling
m.i. met de keuze van de laatstgenoemde
essays kunnen volstaan. Die zijn boven-
dien tezamen belangwekkend genoeg van
gedachten en boeiend genoeg van stijl om
een waardevol boekje te vormen. De erisis
op de boekenmarkt brengt echter met zich
mee dat dan de zuivere vakstudies niet
meer gedrukt of herdrukt worden. In zo-
verre is de samenstelling van Stuivelings
bundel typerend voor het tekort aan
publicatie-mogelijkheid in deze tijd.
De titel Steekproeven duidt de aard van het
werk voortreffelijk aan. De bedoeling van
de sehrijver is in de eerste plaats de kwali-
teit vast te stellen, de voornaamste motie-
ven op te sporen, het wezen te benaderen
van persoon en werk. Stuiveling zoekt niet
het anecdotische, maar het essentiële, niet
het uitvoerige, maar het bondige. Hij heeft
geen lange aan- en uitlopen nodig, maar
bij alle beknoptheid is het de lezer steeds
volkomen duidelijk met welke deur hij in
welk huis valt.
De essays zijn in drie soorten te onder-
scheiden. De aard van het literaire werk,
en in het bizon der de vorm, maken het
onderwerp uit van de studies over Gorter,

Dèr Mouwen de verzetspoëzie. Stuiveling
toont zieh hierbij, en vooral in de twee
eerstgenoemde stukken, een meester in het
analyseren. Wat bij b.v. schrijft over de
kenteringssonnetten is naar mijn weten de
eerste en enige studie, waarin de omslag
van impressionisme naar geestelijk gerich-
te kunst aan de vorm van het literaire
werk zelf duidelijk wordt zichtbaar ge-
maakt. Een tweede groep handelt over de
menselijke verhoudingen en hun invloed
op het literaire werk. Met een grote kennis
van zaken wordt daarbij de samenhang
belicht tussen het scheppende werk en de
omstandigheden, waaronder het vorm
heeft gekregen. Dit geldt voor de essays
over Multatuli, Busken Huet,]acques Perk
en Van Eeden [Lieven Nijland]. Tenslotte
is er de derde en m.i. voor de meeste lezers
belangwekkendste groep van studies, die
een karakteristiek bevatten van de maker
en zijn werk. Zij gaan over Maurits Sabbe
in de kring der Humanisten, Arthur van Schen-
dels drie gestalten, Adama van Schelterna en zijn
tekort en Tempel noch Kruis [over Marsman ].
In de eerste plaats schrijft Stuiveling hier
over bij velen bekende dichters en schrij-
vers en in de tweede plaats slaagt hij erin
op hen een zeer synthetische visie te geven,
die vooral wat Sabbe en Van Sehendel
betreft, uitmunt door originaliteit. Het is
vooral deze soort van essays, die de litera-
tuurhistorische kennis boeiend samen-
gevat overdraagt op een breder publiek
en vruehtbaar maakt voor het algemene
leven. Er versehijnt over de moderne
auteurs zoveel dat vluehtig is en alleen
bestemd ter bevrediging van een kort-
stondige nieuwsgierigheid, waarvan de
opwekking ook al weer geweten moet
worden aan de nood, waarin de boekhan-
del verkeert. Stuiveling blijkt in staat een
blijvender beeld te maken. Hij bewijst het
met Steekproeven niet voor de eerste keer.
Moge het ook de laatste niet zijn.

]. C. Brand~ Corstius

1'27



EX LKBRKS
Encyclopaediseh handboek van het moderne
deT/ken, onder redactie van Dr. \"1. Banning,
Dr C.J. van der Klaauw, Dr H. A. Kramers
Dr H. J. Pos, Dr K. F. Proost, Dr J. B.
Ubbink; derde geheel herziene dr.,
Arnhem, Van Loghum Slaterus N.V.,
1950. XII en 832 blz.
Dit Handboek moet blijkens het feit, dat
sinds 1931 een derde druk verschenen is,
wel voorzien in een bepaalde behoefte.
Behoefte van wie? Van die intellectuele
laag, die geïnteresseerd is in het 'moderne
denken', d.w.z. die zich bedient van be-
grippen en van een begrippen taal, die
voortkomen uit verschillende wetenschaps-
gebieden, kunst en het sociale leven, en in
het algemene denken doordringen. Er zijn
blijvende en nieuw gevormde begrippen,
die gezamenlijk behoren tot de geestelijke
wapenrusting van hen die zich in het ver-
keer en de strijd der meningen begeven of
deze volgen. Een verzamelwerk als dit
moet, om modern te blijven, dus ook vaak
herzien en vernieuwd worden. De nuttige
taak om het onderlinge verstaan te bevor-
deren en geheimtaal publiek te maken mag
ook van zulk een werk verwacht worden.
De lezer moet nu geen woordenboek ver-
wachten dat hem van talloze woorden en
begrippen verklaring en uitleg zal geven.
Het is tenslotte een handboek dat op
onderscheiden gebieden essentiële begrip-
pen omschrijft en deze in een alfabetische
volgorde plaatst [in het 'Ter begeleiding'
staat o. i. onjuist: 'encyclopaedische d.i.
alfabetische orde'].
Het moet niet eenvoudig geweest zijn een
keuze te maken, ten minste niet op elk
gebied. Ook de lezer die dit inziet zal zich
wel eens moeten afvragen: waarom dit
niet en waarom dat wel? Waarom vindt

men wel 'kunstnijverheid' of een woord-
verklaring als 'ironie', waarom geen be-
grippen als: handel, saecularisatie, sport
of spel?
De redacteuren hebben over de gebieden
waaruit de trefwoorden zijn genomen in-
leidende artikelen geschreven, als verant-
woording bedoeld. Het is ons daarbij niet
duidelijk geworden, waarom in de theolo-
gie zulk een principieel onderscheid ge-
maakt moest worden tussen de R.K. en de
protestantse theologie. De eerste is nI.
terzijde gelaten, omdat zij wegens de sterke
gebondenheid aan de scholastiek en aan
het leergezag der kerk te weinig spanning
en relatie zou vertonen met het moderne
denken, in tegenstelling met de protes-
tantse theologie; dat deze juist door haar
nieuwste ontwikkeling met haar 'verzwa-
ring van het accent op de dogmatiek' zo
modern zou zijn, zal niet een ieder vermo-
gen in te zien.
De redactie heeft zich wel ruimschoots be-
schermd tegen onwelwillende critiek door
zelf te gewagen van een 'in zekere zin
onmogelijk werk', onmogelijk vooral door
het ontbreken van eenheid van richting
aan het moderne denken. Des te prijselijker
is het dat aan deze onmogelijke 'opdracht
van de tijd' gevolg is gegeven.
Zoals het boek thans voor ons ligt, is het
ook uiterlijk een respectabel stuk werk, dat
voor tal van denkende mensen een belang-
rijk hulpmiddel zal blijken te zijn om het
moderne denken in zijn pluraliteit nader-
bij te komen. Een onmogelijk werk als dit
hebben wij te zeer nodig om zijn onvol-
komenheden niet met begrip te accep-
teren. En ieder gebruiker kan trouwens
zijn correcties of suggesties kenbaar ma_
ken voor een volgende druk. O. N
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AAN DIT NUMMER \VERKTEN O.A. MEE:

DR G. BOLKESTEIN,geb. 1871. Minister van O.K. en W. van 1939-1945, tot 1948 per-
soonlijk adviseur van de Min. van O.K. en W., schreef o.a. 'Overheid en kunst', 1944.

DR F. SIERKSMA,geb. 1917. Studeerde te Groningen; doctoraal examen in de geschiede-
nis van de Griekse godsd.; de gesch. van de Griekse wijsbeg. en de Griekse taal- en letter-
kunde, wetenseh. assistent Univ: bib!. te Groningen, publiceerde: 'Schoonheid als
eigenbelang', 1948; 'Commentaar op Achterberg', 1948; 'Eeuwig Israël' (metJ. Melk-
man) 1949; 'Phaenomenologie der religie en complexe psychologie', (diss.), 1950; essays
en gedichten in 'Podium' en 'De Tsjerne'.

DR A. VANDERHORST,geb. 1889. Toonkunstenaar en componist, o.a. hoofdleraar orgel-
spel V.h. Amst. Conservatorium; dirigent Ned. Bachvereniging het Gooi; 1948 dl'
honoris causa Univ. te Groningen.

DRJ. M. VANVEEN, geb. 1905. Studenten-predikant der Ned. Herv. Gem. te Amster-
dam, public. o.a. 'Nathan Söderblom' (diss.), 1940.

PROF. DR C. J. BLEEKER,geb. 1898. Hoogleraar in de geschiedenis der godsdiensten te
Amst., public. o.a. 'Grondlijnen ener phaenomenologie van den godsdienst', 1943; 'Het
christendom en de godsd. der aarde', 1940.

lVIRC. H. VANPEURSEN,geb. 1920. Werkzaam aan het Ministerie van O.K. en W.,
benoemd tot lector voor inleiding in de wijsbegeerte aan de Univ. te Utrecht. Schreef
o.a. 'Inleiding in de existentiephilosophie', 1948.

E. MEYER-BROUWER,abusievelijk in vorige nummer vermeld.

:MARIANNEGOUDEKET-PHILIPS,geb. 1836. Publicaties: 'De wonderbare genezing', 'De
biecht', 'De jacht op den vlinder', :Bruiloft in Europa', 'Het oogenblik', 'Henri van de
overkant', 'De doolhof', 'De zaak Beukenoot'.
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Zo juist verscheen:

SOCIOLOGISCH
JAARBOEK

uitgegeven door
DE: NEDERLANDSE

SOCIOLOGISCHE VERENIGING
vierde deel

VIl, 183 blz., inheellinnenbandj9.50
Dit deel bevat, behalve de sociologische bi.

bliografle 1948/1949 (50 blz.), o.m. de
volgende inleidingen:
CONCURRENTIE

SOCIOLOGISCH BESCHOUWD
door Prof. Dr J.P. Kruijt

CONCURRENTIE SOCIAAI,-
ECONOMISCH BESCHOUWD

door Prof. H. W. Lambers
OVER DE VOORUITGANG VAN

HET MAATSCHAPPELIJK DENKEN
door Prof. Dr F. L. Polak

GEDACHTEN OVER DE
VOORUITGANG

door Prof. Dr J. Romein
Verkrijgbaar bij de boekhandel

Verschenen:
PROF. DR J. M. ROMEIN

MACHTEN
VAN DEZE TIJD

Vierde druk, bezorgd en ingeleid
door

Prof. Dr J. Presser
De2:e nieuwe uitgave van dit heldere over-
zicht van de problemen der hedendaagse
politiek, vroeger als drie afzonderlijke deeltjes
verschenen, is nu vermeerderd met talrijke
opstellen uit Gegist Bestek. Hiermede is
dit werk dan ook uitgegroeid tot een volledig
handboek voor de wereldgeschiedenis voor
de periode tussen de beide grote oorlogen.
De gebeurtenissen der kort achter ons lig-
gende, evenals die der komende jaren, zijn
niet te begrijpen zonder een inzicht in de er
direct aan voorafgaande ontwikkelingen. Juist
daarom is deze nieuwe druk op dit ogenblik
meer dan ooit de belangstelling waard.

703 blz. Vele kaarten, tabellen en
statistieken. In stempelband naar
ontwerp van Jac. Nuiver geb.fI2.50

Verkrijgbaar in de boekhandel
Uitgave

WERELDBIBLIOTHEEK
I I AMSTERDAM - ANTWERPEN

In de reeks Peiling en Perspectief is verschenen:
Pierre H. Dubois

EEN HOUDING IN DE TIJD
De huidige stand der Nederlandse letteren en van de Neder-
landse critiek wordt aan een scherp onderzoek onderworpen.
In de essays over Tsjechow, Camus, Henry Miller, T. E. Law-
rence en anderen belicht Dubois de wijze, waarop de wer-
kelijkheid zich aan de schrijver voordoet, maar vooral hoe hun
werk aan de menselijke staat ook positief gestalte heeft gegeven,
hoe hun "houding in de tijd" is geweest. Gebonden f 6.90

Eerder verschenen in de reeks
Prof. Dr S. Dresden

BEZONKEN AVONTUREN
Essays over Bergson, Proust, Valéry, Camus, en verschillende
problemen der litteraire problematiek. Gebonden f 6.90

Prof. Dr R. F. Beerling
ONSOCRATISCHE GESPREKKEN

Een krachtmeting met de tijd, een afbakening van de positie,
waarin de hedendaagse mens zich bevindt. Gebonden f 5.90

In de boekhandel verkrijgbaar
J. M. MEULENHOFF AMSTERDAM

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