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R. MERECY

DE BELGISCHE SCHOOLKWESTIE

De schoolkwestie in België is ouder dan België. Ze geeft aan de binnen-
landse politiek een vulkanisch karakter. Op dit tijdstip is een faze van
volle werking ingetreden. De angstwekkende aspecten ontbreken niet.
Het schouwspel is echter niet grandioos.
Twee stellingen staan strijdvaardig tegenover elkaar. Op het parlemen-
taire plan worden ze als volgt geformuleerd:
1e. De stelling van de regering:

De Staat heeft het recht, op rijkskosten bewaarschoolonderwijs, secun-
dair onderwijs, normaalonderwijs en technisch onderwijs in te richten 1).
De provinciën, de gemeenten, de gemeenschappen behouden volledig
het recht scholen op te richten. Hiervoor geeft de Staat toelagen, onder
de vorm van wedde-toelagen, berekend op grond van de weddeschalen
\ an het rijkspersoneel, gesteund op het diploma, niet op de uitgeoefende
functie; deze wedden van het personeel worden rechtstreeks aan de be-
trokkenen uitbetaald.

2e. De stelling van de oppositie:

De Staat moet het recht eerbiedigen dat al de ouders hebben om hun
kinderen een onderwijs te verstrekken dat strookt met hun godsdienstige
overtuiging. De Staat moet de ouders helpen, die het onderwijs van hun
keuze vragen. De Staat mag onder bepaalde voorwaarden tot de op-
richting van scholen overgaan,.

Geen van beide stellingen stelt de vestiging van een monopool voorop,
maar tegenover de bevestiging van de primauteit van de Staat in de
eerste stelling staat de neiging tot een beperkt aanvullend optreden van
de Staat in de tWE~edestelling.
Beide stellingen worden duidelijk, wanneer de onderwijs-situatie zelf
wordt belicht:
Er zijn in België 2641 gemeenten. In 1758 gemeenten is alleen een
Rooms-katholieke kleuterschool voorhanden, in 1776 gemeenten zijn er
uitsluitend Rooms-katholieke meisjesscholen, in 196 gemeenten is er
geen enkele openbare school. Tegenover 55 openbare (rijk, provincie,
gemeente) kweekscholen, bestaan er 114 Rooms-katholieke, tegenover
285 openbare instellingen voor middelbaar onderwijs 502 Roomse en
tegenover 285 openbare technische dagscholen (scholen voor nijver-
heidsonderwijs) 1037 Rooms-katholieke.
Bovendien zijn de openbare scholen in groten getale bezet door perso-
neel gevormd in het katholiek onderwijs en wordt in 413 gemeentelijke
klassen het onderricht gegeven door kloosterlingen, zusters of manne-
lijke religieuzen.
De huidige regering beschouwt deze situatie niet als normaal, zich

1) De ambtelijke terminologie wordt hier gevolgd.
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steunend op de uitslagen van de verkiezingen en op het feit dat de
sedert de jongste wereldoorlog opgerichte rijksscholen overal een groot
succes hadden. De katholieke oppositie bekijkt de uitbreiding van het
rijksonderwijs met lede ogen en brandmerkt de leerlingenwerving voor
de rijksscholen als deloyaaL omdat de financiële gelijkstelling van haar
scholen met die van de Staat ontbreekt.
Opzettelijk werd hier over "haar" scholen gesproken, doordat de
Christelijke Volkspartij door oorzaken, waarover vanzelfsprekend de
meningen in de onderscheiden kampen verdeeld zijn, op het politieke
plan kan geïdentificeerd worden met de Roomse kerk op het geestelijk
plan, en de wisselwerking tussen beide zeer duidelijk bestaat. De Aarts-
bisschop, de Bisschoppen, de clerus in hoge mate mengen zich recht~
streeks in de politieke strijd. De jongste weken was het geen uitzonde~
ring dat de geestelijkheid naast de gemandateerden van de Christelijke
Volkspartij het padium van de zalen der katholieke colleges als sprekers~
tribuun gebruikte. En al mag het dan waar heten, dat van haar stand-
punt uit gezien de hogere geestelijkheid daartoe noodgedwongen over-
gaat, er kan ten overvloede bewezen worden dat zij kwistig de gelegen~
heden te baat neemt om rechtstreeks of onrechtstreeks in het politieke
strijdperk te treden. Zo luidde de aanhef vaneen herderlijke brief, die
de 31e Juli 1948 in alle kerken werd voorgelezen: "Neutrale middelbare
scholen, lagere scholen en bewaarscholen werden of worden thans op~
gericht in vele steden en gemeenten van het land, meestal zonder waar~
achtige noodzaak". Nochtans telt b.V. de rijksschool te Heist-op~den~
Berg, in de Antwerpse Kempen, alhoewel de dag van de opening de
doodsklokken werden geluid, honderden leerlingen.
Om nog even in politieke termen verder te gaan, er mag besloten wor-
den dat de school in België de speelbal is van een verwoed klerikalisme
en een vaak even verwoed antiklerikalisme. Bij sommigen gaat het anti-
klerikalisme zo ver, dat het recht op subsidiëring van het confessioneel
onderwijs volstrekt ontkend wordt. De uitbreiding van het schoolwezen,
het naar school gaan van kinderen tot in de adolescentie, heeft tot ge~
volg dat de syndikale en de daaraan gekoppelde politieke werving reeds
op de schoolbanken geschiedt.

Dieper gravend vinden we eveneens twee stellingen tegenover elkaar.
De 12e December 1948 verklaarde Kardinaal Van Roey te Leuven: "Ik
besef dat ik mij ten volle bevind op een gebied dat de Kerk zowel als
de Staat aanbelangt, ja zelfs meer: want de opvoeding van de jeugd en
bijgevolg de inrichting van de scholen, die in de eerste plaats aan de
ouders toekomen, behoren toch ook aan de Kerk en ik voeg er aan toe:
meer aan de Kerk dan aan de Staat, zulks krachtens de goddelijke op~
dracht van de Kerk".
De kerk in België streeft geen financiële gelijkstelling na van haar
scholen, - zelfs de subsidiëring is een recente eis, alhoewel nu uit-
drukkelijk geformuleerd - zij wil inderdaad krachtens haar opdracht
een zo absoluut mogelijke handelingsvrijheid in eigen schoot, gekoppeld
aan een, zo ruim mogelijk gehouden gelegenheid om de scholen die haar
ontsnappen te beïnvloeden en tevens de uitbreiding ervan te beperken.
een humanist zal de kerk het recht niet ontzeggen om te waken over de
zedelijke en godsdienstige gaafheid, volgens haar opvattingen, van haar
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aanhangers. Hij is zich echter ook bewust van de gevaren, die de ge-
wetensvrijheid loopt wanneer een goddelijke opdracht aan dergelijk
machtsbewustzijn wordt gehecht.
Op dit machtsbewustzijn werpt, indirect, een enquête, die van onver-
dachte zijde niet zo lang geleden werd gehouden, een schril licht.
In het Januari-nummer 1951, bIn. 21-42 van "La Nouvelle Revue
Théologique" publiceerde de Jezuïet P. Delooz een artikel over "La Foi
des élèves de l'enseignement d'Etat en Belgique". In deze studie worden
de resultaten verwerkt van een enquête, door middel van vragenlijsten
en persoonlijke gesprekken gehouden onder de leerlingen van de lagere
cyclus van het Franstalig middelbaar Rijksonderwijs. Een gelijkaardige
studie was er aan voorafgegaan over de toestanden in de katholieke
colleges. Hierbij liet de auteur zich telkens helpen door leraars behorende
tot de clerus, zodat het een en het andere ons toelaat te besluiten dat we
in de conclusies van pater Delooz op stevige gronden staan.
Een vergelijkend onderzoek betreffende een groep leerlingen uit een
college, waarvan de ouders pratikeren, met een gelijkaardige groep uit een
Atheneum, doet de auteur als volgt besluiten: "La différence est minime.
I1 semble qu'on puisse en conclure que Ie milieu familial a une influence
décisive, tandis que Ie milieu scolaire n'intervient pour une part fort
secondaire" .
Verder blijkt dat de leraar als veroorzaker van geloofstwij fel niet over-
weegt en dat de geloofstwijfel door hem verwekt percentsgewijze even
sterk is in het college als in het Atheneum.
"I1 ne faut pas s'en étonner, vu que la neutralité de l'enseignement est
généralement parfaite et que les professeurs suspects aux yeux des
élèves d'antipathie religieuse active provoquent souvent une réaction
salutaire" .
Revelerend is volgend citaat:
"On peut évaluer aux deux-tiers des additions spontanées (bedoeld:
de spontane toevoegingen door de leerlingen bij de vragenlijsten) celles
qui concern ent directement l'Eglise et dans ce nombre les deux-tiers des
témoignages portent sur les erreurs du clergé. Trois thèmes reviennent
sans cesse: politique, richesseet moeurs; plus rarement l'autocratisme et
presque jamais l'étroitesse d'esprit. Bien des jeunes gens seraient portés
à faire leur, l'affirmation de celui qui avoue que Ie clergé est une des
raisons principales, à mon avis, de la désertion de 70 % des catholiques".
Het is echter niet de wetenschappelijk verantwo~rde studie uit een
theologisch tijdschrift, waardoor de publieke opinie beïnvloed wordt,
maar wel de opvatting van iemand als E. H. Aerts, leraar in de gods-
dienst aan het Koninklijk Atheneum te Antwerpen, die onder het pseu-
doniem T. Lindekruis een jeugdboek publiceerde dat door de uitgever
werd aangekondigd "als een boek. dat zich niet alleen tot alle jonge
mensen, jongens en meisjes, maar evenzeer tot de leiders van deze jonge
mensen richt: ouders, opvoeders en onderwijskrachten", een beek, dat
"het cruciaal probleem behandelt van de stuurloosheid der studerenden
uit de officiële onderwijsinrichtingen, een jeugd die, vrijzinnig opgevoed,
zonder moreel en godsdienstig houvast door het leven doolt en aan de
zin en de ernst van het leven voorbijloopt."
Er mag wel besloten worden uit deze uitvoerige citaten dat de woo~d-
voerders van de katholieke kerk in België de zeer menselijke neiging
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vertonen om de oorzaken van het kwaad niet in eigen boezem te zoeken,
maar aan de anderen te wijten.
De thesis van de kerk in België is niet alleen, dat zij aanspraak maken
mag op de organisatie van een eigen schoolwezen, maar bovendien ziet
zij in de neutrale school een belangrijke oorzaak van religieus en moreel
bederf.
Het is niet zo gemakkelijk de opvattingen betreffende de school. die
tegenover de kerkelijke thesis staan, te formuleren.
Katholieke paedagogen of vooraanstaande personaliteiten uit de katho-
lieke wereld, die de niet-confessionele school verdedigen als geschikt
voor kinderen uit katholieke gezinnen, treden in België niet naar voren.
De aktieve verdedigers van de openbare school 1) zijn meestal te vinden
in de kringen van de sterk politiek geïnteresseerde antiklerikalen. De na-
werking van het positivisme, de beklemming door de overrompelende
macht van de kerk geven daar zonder twijfel aanleiding toe. Het valt
nochtans te betreuren dat de theoretische bezinning over bestaansnood-
zakelijkheid, vormingsdoeleinden en vormingsmiddelen van de niet-
confessionele school zo beperkt blij ft. Alhoewel een massa katholieke
ouders de voorkeur geven aan de rijksschool. om uiteenlopende redenen.
de thesis van de kerk ten spijt, vinden de verdedigers van die school niet
altijd de filosofische, psychologisch en pedadogisch gefundeerde argu-
menten om het debat op een hoger geestelijk plan te plaatsen. Deze
zwakheid versterkt de kerk en vergemakkelijkt de agitatie. Verderop
wordt deze aangelegenheid nog behandeld.
De vurigste verdedigers van de niet-confessionele school argumenteren
als volgt:
1. In die school. en alleen daarin, worden kinderen van om het even

welke politieke of religieuze opvatting in een geest van wederzijds
begrijpen en van verdraagzaamheid, tot volwaardige burgers opge-
voed.

2. De confessionele school is de school van de onverdraagzaamheid.
3. De confessionele school wordt misbruikt in de politieke strijd.
4. De confessionele school is sociaal verwerpelijk. Het is een standen-

schooL want in een zelfde stad treft men gestichten aan voor de
aristocratie en de gegoede burgerij (J ezuïtencollege), scholen voor de
kleine burgerij (bisschoppelijke colleges of colleges van andere gees-
telijke orden) en scholen voor de arbeiderskinderen (parochiale scho-
len en technische scholen).

Het kan niet beroerder: voor de enen is de andere school die van het
religieuze en morele bederf, voor de anderen is de ene school die van het
nationale en sociale bederf.
Zodra een regering tot stand komt, die geen coalitie is van de socialis-
tische of de liberale partij met de christelijke, ontstaat het rumoer.
Het voorspel tot het huidige drama vormde de actieve schoolpolitiek van
Kamiel Huysmans, die gevoerd werd binnen de bestaande wetgeving.

1) De term "openbaar" is misleidend. Honderden openbare scholen zijn zuiver confes-
sioneel. Toch wordt deze term gebruikt, omdat in de grote centra de openbare school
niet-confessioneel is en juist daar de felste voorstanders er van te vinden zijn.
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Het eerste bedrij f had als hoofdpersonage. Pierre HarmeI. die van 1950
tot 1954 als minister van openbaar onderwijs. tijdens de regering van de
Christelijke Volkspartij, in overleg met het Belgisch Episcopaat een
nieuwe wetgeving ontwierp. Het tweede bedrijf heeft de actie verlegd
van het Parlement naar de straat. ..... Vve wachten op de ontknoping ...
Het conflict tussen Kerk en Staat neemt voor de tweede maal in de loop
van de Belgische geschiedenis semi-revolutionaire allures aan. De eerste
maal geschiedde het tijdens de liberale meerderheidsregering van 1879
tot 1884. Tussen 1884 en 1954 liggen grosso modo dertig jaren katho-
lieke meerderheidsregeringen en dertig jaren coalitieregeringen. waarvan
de Staatskatholieke of haar opvolgster de Christelijke Volkspartij. deel
uitmaakte. De daaraan voorafgaande spanning ligt aan de basis van het
ontstaan van België: de revolutie van 1830.
Als beide partijen, die nu slag leveren. het over iets eens zijn. dan is het
daarover dat de schoolkwestie in de Zuidelijke Nederlanden aanvangt
met het sluiten van de Jezuïtencolleges in 1773, na de pauselijke ophef-
fing van de Orde. en met het eerste schuchtere optreden van de Staat als
onderwijs-regelende en onderwijs-gevende macht. onder Maria Theresia.
Jozef II (Brabantse Omwenteling). Koning Willem I (de afkeuring van
Je grondwet in 1815 en de revolutie van 1830) zouden er kunnen over
meepraten. We staan voor een haast twee eeuwen oud conflict. dat reikt
van de pruikentijd tot in het atoomtijdperk. Het is niet opbeurend. dit te
meeten constateren.

Wanneer men naar de geestelijke drij fveren speuren gaat, moet de eerste
overweging wel deze zijn, dat gemis aan geestkracht en overvloed aan
agitatie belangrijke oorzaken zijn van de onoplosbaarheid van het con-
flict. Dat de tolerantie in deze aangelegenheid verre zoek is, behoeft
geen verder betoog. Ik ben er nochtans van overtuigd. en een recente
enquête van de Stichting-Lodewijk de Raet1) heeft dit bevestigd, dat
in de harten en de geesten van een aantal Belgen in de diverse kringen
de mogelijkheden voor een oplossing aanwezig zijn.
Het benaderen van de geestelijke verklaring van de schoolstrijd moet
langs de houding van de kerk in België om gebeuren. Dat is de con-
stante! En deze constante vindt haar geestkracht nog steeds in de be-
sluiten van de 23e zitting (15 Juli 1563) van het beroemde concilie van
Trente. De katholieke restauratie heeft. na de Scheuring. in de Zuidelijke
Nederlanden een harer triomfen gevierd. Eigen verzwakking en de op-
komst van het Verlicht Despotisme in het laatste kwart van de 18e eeuw
brachten enige kentering. Terecht schrijft echter Prof. De Vries Reilingh,
dat de opleiding van de seculiere clerus in wezen nog dezelfde is als van
het Concilie van Trente wat betreft het leerprogramma2). Tot onder
Jozef II had de kerk in België het onderwijsmonopool. De Franse over-
heersing en de Napoleontische regeringswijze hebben de herinnering aan
die glorievolle periode niet doen vergeten. De Belgische deputatie die
zich in Maart 1814 naar Chaumont begeeft. wil de terugkeer tot het

1) Door deze Stichting, Vlaamse organisatie voor Volkshogeschoolwerk. werd een
onderzoek ingesteld over de verhouding van de mens tot de politiek. De bespreking
van deze enquête moest wegens de politieke spanningen worden uitgesteld.
2) België. lotgenoot in de Lage Landen. Meppel 1953, blz. 179.
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statuut van voor Jozef IJl). De Bisschoppen veroordelen de Grondwet
van het Verenigd Koninkrijk in 1815 omdat de principiële gelijkstelling
van de godsdiensten wordt afgekondigd en omdat de leiding van het
onderwijs wordt toevertrouwd aan de Vorst. De verzaking aan de geest
van het Ancien Régieme komt tijdens het Verenigd Koninkrijk tot stand
in de jaren twintig, niet als een verandering van inzicht, wel als een
taktische wijziging wegens het optreden van de Vorst op onderwijsgebied
waardoor de conservatieve katholieken in de armen van de liberalen
worden gedreven. Bovendien heeft het vrijzinnig katholicisme van Abbé
de Lamennais in het Zuiden tijdelijk invloed uitgeoefend als nergens
anders. Alhoewel het niet veel scheelde of het ondertussen zo beruchte
grondwetsartikel 17, dat de vrijheid van onderwijs waarborgt - de enige
vrijheid die de conservatieve katholieken interesseerde, omdat ze in hun
ogen staatsonthouding betekende - werd verworpen, (75 stemmen pro,
71 contra), toch kan Prof. Dhondt schrijven dat de omwenteling met één
slag, de positie van, wat hij noemt de partij "Adel en Kerk" in hoge mate
heeft verstevigd2). De steun aan de vrijheden ligt in de hoop, dank zij
de vrijheden, Staat en Volk zoveel mogelijk te doordringen van de katho-
lieke geest. Dit is de constante waarvan wij de wortels in de 16e eeuw
meenden terug te vinden.
Toen het bleek dat de kerk, na 1830, niet over de materiële middelen
beschikte om een onderwijs te organiseren overeenkomstig de eisen van
de tijd, stelde de Bisschop van Luik voor, dat de kerk de opdracht zou
verkrijgen het onderwijs in te richten en te leiden, maar dat de Staat alles
zou bekostigen 3) . Vanzelfsprekend ging deze wens niet in vervulling en
willens nillens werd het schoorvoetend optreden van de Staat geduld.
Met de poging van de liberalen tot secularisatie van het onderwijs in
1879 en de daaropvolgende grote overwinning van de Staatskatholieke
partij in 1884 ving de periode van alleenheerschappij aan, durende tot in
de eerste wereldoorlog. Naast de bloei van het confessionele onderwijs,
werd de klerikalisatie van het Rijksonderwijs doorgevoerd. Het ideaal,
gedroomd in de jaren dertig zou in vervulling zijn gegaan, indien de
grote steden, dank zij de gemeentelijke autonomie, niet aan de invloed
van de -kerk ontsnapt waren. Een wetsvoorstel van de grote katholieke
leider Woeste om het initiatief van de steden te beteugelen werd nooit
wet. De proclamatie van Kardinaal Van Roey waarbij de prioriteitsrech-
ten van de Kerk op de Staat bevestigd worden, en waarover we reeds
vroeger spraken, ligt konsekwent in de lijn van de historisch gefundeerde
inzichten. Dat de kerk op dogmatisch gebied niet anders dan intolerant
zijn kan, krachtens haar wezen, moeten wij begrijpend aanvaarden. Haar
intolerantie op burgerlijk gebied valt echter niet te loochenen. De kerk
moet de gelegenheid geboden worden haar zending volledig te vervullen,
maar ze heeft zich niet boven de Staat te stellen, of er naast, wel er in
en er buiten.
Er in, als een zich van de Rijksmiddelen bedienend organisme, er buiten
als belichaming van een Rijk dat niet van deze wereld is. We menen te
weten dat er katholieke geestelijke leiders leven en denken, waarmede

1) Lamberty in Geschiedenis van Vlaanderen, dl VI, 1949, blz. 51.
2) J. Dhondt, De Politieke' groei in België tussen 1789 en 1856 in "Vlaamse Gids"
Juli 1953, blz. 393.
:1) J. Dhondt, aangehaald artikel blzn 395-396.
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humanisten op het vlak van de samenleving en haar noden loyaal kunnen
samenwerken. Maar ondertussen komt het ons voor dat de kerk in België
ongebreideld haar machtspositie wil handhaven, en zo mogelijk verster~
ken. Vooral in Vlaanderen is deze geest levendig, en talrijker worden
diegenen die hunkeren naar een federalistische staatsinrichting om des~
noods hun Waalse geloofsbroeders aan de niet-katholieke meerderheid
over te leveren1). Ook dit getuigt meer van machtsbegeerte dan van
Christelijk inzicht.

De stugge vasthoudendheid van de kerk, triomfant of krampachtig, al
naar gelang de machtsverhoudingen op het politieke vlak. had in de
loop van de geschiedenis af te rekenen met een bestendig. maar in
krachtdadigheid wisselend verzet. Het is overbodig de geestelijke stro~
mingen. die. op het algemeen Europees plan. de krachtbronnen van dat
verzet zijn, te reveleren. Een bredf: schets op het Belgisch vlak is echter
noodzakelijk.
Na 1830 zijn de twee politieke partijen, die tot de vooravond van de 20e
eeuw de Belgische toestanden beheersen de katholieke en de liberale,
ontstaan uit de meningsverschillen over de positie van de Kerk in de
Staat. De burgerlijke notabelen geraken het eerst verdeeld op het onder-
wijsplan. Kort na 1830 ontstaan, vrijwel tegelijk. de Leuvense Univer-
siteit. op basis van de katholieke leer en de Brussels op basis van het
vrij onderzoek. In 1846 pas ontstaat de Liberale partij. De belang rijkste
programmapunten betreffen het onderwijsvraagstuk: onafhankelijkheid
van de staatsinstellingen tegenover de kerk, oprichting van een open-
baar onderwijs van laag tot hoog. uitsluitend onder leiding van de Staat.
neutraal tegenover de godsdienstige, wijsgerige en politieke strekkingen.
In 1879. zoals reeds is vermeld. worden deze programmapunten gereali-
seerd. Het geloof aan de vooruitgang door de rede, de stuwing van de
loges triomfeerden op het parlementaire terrein, dank zij het cijnskies~
stelsel. Maar. "à prendre Ie pays dans son ensemble. il est évident que
les catholiques y possèdent une majorité écrasante. A bien peu près,
J'ascendant de la réligion et avec lui l'ascendant du clergé sont restés à
la campagne ce qu'ils étaient à la fin du 18e Siècle."2)
En dit werd fataal, doordat de liberale doctrine haar apogeum voorbij
schreed: het tijdvak van de vrijheid. die van de economie en met haar
die van het geweten, het tijdvak van de vooruitgang. maatschappelijk en
geestelijk. geïdentificeerd met de vooruitgang van het kapitalisme en van
de nijverheid, ebde af onder de druk van een nieuwe werkelijkheid: de
opkomst van het proletariaat als politieke macht. mede onder de leiding
van de liberale progressisten. De schoolstrijd. beslecht in het voordeel
van de katholieken. geraakt op het tweede plan. Op dit plan worden
de schermutselingen voortgezet en werd gedurende de periode tussen de
twee oorlogen, de niemand bevredigende politiek van het compromis ge-
volgd, gepaard gaande vanwege de Staat met een. althans naar ons
gevoelen. kennelijke nalatigheid inzake zijn verplichtingen.
Precies in datzelfde jaar 1879 kwam het te Brussel tot de oprichting
van de Belgische Socialistische Partij. In 1885 ontstond definitief de

1) "De Standaard". dagblad van de katholieke intellectuelen, uit zich in die richting.
~) H. Pirenne. Histoire de la Belgique T. VII, blz. 100.
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Belgische Werkliedenpartij. De vakverenigingen en de coöperatie waren
de stevige fundering van de partij. Vanzelfsprekend ging de grote strijd
om de verovering van het algemeen stemrecht en de verbetering van de
levens- en arbeidsvoorwaarden van de kleine man. In de verklaring van
Quaregnon (1894). die tot 1940 het handvest van de Belgische Werk-
liedenpartij is gebleven wordt het onderwijs niet uitdrukkelijk vermeld.
wat niet belet dat in 1911 door de socialisten samen met de liberalen
massaal betoogd werd ter verdediging van het Openbaar onderwijs.
Het vrij uitvoerige citaat, dat hier volgt uit de recente "Geschiedenis
van het Socialisme in België" van de Universiteitsprofessor. jurist en
volksvertegenwoordigers. Marc-Antoine Pierson. zal ons echter toelaten
geheel de positie van het socialisme in België toe te lichten:
"Thans. na al die jaren. kan men zich afvragen of de B.W.P. zo kort na
de oorlog (dj. 1919) niet te geredelijk heeft toegestemd in de nieuwe
bepalingen ten gunste van de vrije scholen.
Zouden deze. in handen van de katholieke partij. geen aanzienlijke
vooruitgang boeken dank zij het geld van alle belastingbetalers. en
uiteindelijk nieuwe kiezers vormen uitsluitend ten gunste van de katho-
lieke partij?
Door haar vele scholen van alle mogelijke soorten en door haar
beschermende organisaties. bereikt de katholieke partij voor haar jeugd-
groepen een ziCh steeds meer ontplooiende werfbasis. Van de kleuter-
klas tot de school en van de school tot de vakbond beschikte de katho-
lieke partij. met de steun van de Kerk. over een wijd vertakte organisatie
die haar de controle over een belangrijk deel van de bevolking ver-
schafte. van de wieg tot het graf.
Aan deze inspanning ondernomen van 1920 af. na een hervorming. die
haar de volstrekte meerderheid ontnam. is het ongetwijfeld te danken.
dat de katholieke partij in 1950 die volstrekte meerderheid veroverde." 1)

In bovenstaande regels staat geheel het probleem samengevat: de socia-
listische beweging heeft de school, als bakermat voor de politieke
werving door de kerk, die onverbrekelijk geloof aan politiek koppelt.
onderschat, dat is een; en ook heeft het socialisme geen specifieke
pedagogische en school-organisatorische theorie opgebracht, dat is twee.
Daardoor heeft het zelf tot de verpolitieking van het Belgische school-
wezen bijgedragen. tegelijk de dupe van het geval wordend. Op het
zuiver geestelijke plan is de oogst aan argumenten mager: tegenover de
ingewortelde doctrine van de kerk, die nieuw voedsel vond in de ver-
zwakking van de rationalistische en de positivistische waarden. kwam
geen opvattingen te staan die hart en geest van de kritisch aangelegde.
vooruitziende opvoeder bevredigen kon. Zonder twijfel heeft. in de
jaren dichter bij ons. het drama Hendrik de Man. wiens persoonlijk
optreden de vernieuwende kracht van zijn ideeën heeft gefnuikt, daartoe
bijgedragen.
De schoolstrijd van 1955 wordt hierdoor volkomen begrijpelijk:
a) gedurende de periode 1950-1954 heeft de alleen regerende Christe-
lijke Volkspartij de schoolwetgeving zo hervormd en gefundeerd dat zij
daaruit mettertijd de basis van een stevige meerderheid mocht ver-
wachten;

1) A.W. blz. 137.
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b) de huidige regering. zich bewust van het gevaar. was verplicht op
de eerste plaats haar aandacht te wijden aan het schoolvraagstuk;

c) Kerk en CVP willen daarom deze regering omver.
De steeds toenemende machtsuitbreiding van de Staat en de totalitaire
tendenties. die met de nederlaag van het facisme en nationaalsocialisme
niet overwonnen werden. maken de strijd nog verbetener.
De mens. die niet op de eerste plaats in politieke termen denkt, kan
niet anders dan deze situatie diep betreuren. Hij beseft dat school en
gemeenschap de grote slachtoffers zijn van dit conflict. De humanist
kan bovendien niet blind blijven voor de hardnekkigheid van het politiek-
kerkelijke optreden. Hij ducht de onverdraagzaamheid, die uit die hoek
waait. Hij beleeft op dit ogenblik dag aan dag de mateloze agitatie, die
ieder zin voor verhoudingen tart.

Moet het de meedogenloze strijd blijven? Zal het nog harder tegen hard
gaan? We1licht. ..... Persoonlijk acht ik het doorbreken van andere in-
zichten niet uitgesloten, want het komt me voor. dat beide partijen met
de taaie wapens van een geestelijk verleden strijden. Als sociaaldemo-
craat en humanist meen ik dat de gelovige die de confessionele school
verkiest. daartoe moet in de gelegenheid gesteld worden, zonder on-
draaglijke financiële offers te brengen. Aan de andere kant acht ik een
nationale school. die op basis van het beginsel der pluraliteit van de
levensbeschouwingen een positief-verdraagzame opvoeding verstrekt
aan kinderen van om het even welke belijdenis, mogelijk en principieel
verdedigbaar.
De Kerk moet de vrijheid aan de ouders laten en die gelovigen niet ver-
ketteren, die de nationale school boven de confessionele verkiezen.
De Staat moet de depolitisering van het onder haar gezag staande
onderwijs door een onaanvechtbare reeks van maatregelen kunnen
waarborgen.
Het is hier niet de plaats om over deze problemen verder door te gaan.
Ik meen dat het ondertusser. de Noord-Nederlandse lezer wel zal opge-
vallen zijn, dat de Nederlandse oplossing niet zonder meer voor de Bel-
gische moeilijkheden mogelijk is.
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GARMT STUIVELING

OVER VRIJHEID EN CRE~MATIE*

Mijnheer de Voorzitter, Dames en Heren,
Wanneer ik hier vanavond spreek, wil ik bepaalde vragen buiten be-
schouwing laten. Ik wil bijvoorbeeld niet ingaan op de vraag. of crema-
tie beter, hygiënischer, moderner is dan begraven. Dat ikzelf voorstander
ben van crematie en lid van een crematie-vereniging. is op zichzelf dui-
delijk genoeg. maar het is tegelijk buiten de orde. Ik wil ook niet ingaan
op de vraag of dit wetsontwerp geheel of maar gedeeltelijk in overeen-
stemming is met wat door de Staatscommissie was voorbereid - een
twistpunt, zowel blijkens de kranten alsook blijkens de debatten in de
Tweede Kamer. En tenslotte wil ik zelfs niet ingaan op de vraag, of het
een grotere ramp voor dit land en voor de crematie als zodanig is, als
de Eerste Kamer het wetsontwerp aanneemt, dan wel wanneer zij het
verwerpt.
Eén probleem namelijk is voor mij op dit ogenblik principieel, niet enkel
omdat ik geroepen ben dat aspect vanavond voor u te belichten, maar
vooral omdat het hier een zaak betreft die mij als humanist het allermeest
ter harte gaat. Die zaak is: of dit wetsontwerp zó geformuleerd, onge-
acht zijn voorbereiding en ongeacht zijn politieke consequenties, aan de
grote waarde van de geestelijke vrijheid al of niet tekort doet.
Wat nu is geestelijke vrijheid? Wel, wanneer men daar een definitie
van moet geven die niet al te zeer hinkt en niet al te grote leemtes en
fouten vertoont, dan kan men, geloof ik. zeggen, dat geestelijke vrijheid
in de eerste plaats het recht van de mens is om zonder inmenging van
anderen zichzelf te zijn in zijn denken, zijn oordelen en zijn handelen.
Dat is natuurlijk niet meer dan een omschrijving die men dan ook kri-
tich zal moeten bekijken. Het spreekt immers vanzelf, dat niemand van
ons volwassen kan zijn geworden in volstrekte onafhankelijkheid, dus
zonder dat ouders en opvoeders op zijn geestelijke groei invloed hebben
geoefend en zijn karakter hebben gevormd. ,
Het is ook een recht, dat blijkbaar niet aan iedereen en op iedere leeftijd
in gelijke mate toekomt. En wanneer wij hier dus spreken over het recht
van de mens om zichzelf te zijn, dan is dat, zo komt het mij voor, in dit
land en in deze eeuw het typische kenmerk van de volwassen, verant-
woordelijke en geestelijk gezonde persoonlijkheid. De persoonlijkheid,
op wie de staat verplichtingen legt en die ook zelf verplichtingen en
verantwoordelijkheden op zich neemt. Het begrip persoonlijkheid nu, als
te zijn een verantwoordelijkheid aanvaardend individu. is naar huma-
nistisch inzicht veel meer dan alleen maar een definitie. Het noemt één
van de grondrechten. één van de wezenstrekken van onze mensbeschou-
wing, die naar het woord van Goethe in de persoonlijkheid het hoogste
geluk en daarmee de zin des levens ziet.
Om deze persoonlijkheid in de mens tot z'n volgroeiing en voltooiing te
laten komen, is geestelijke vrijheid een eerste eis.

') Rede, gehouden te 's-Gravenhage op 11 mei 1955.
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Ik weet zeer wel dat vrijheid niet de énige norm is, die men aan het leven
en het leven aari ons stellen kan. De norm van vrijheid heeft andere
normen naast zich, men kan daar niet aan ontkomen. Ieder norm, die men
zich bewust wordt als in de mens aanwezig, kan in spanning geraken
en misschien wel in dramatisch conflict, met andere normen, hetzij in de
persoon zelf, hetzij bij anderen. Vrijheid, iedere vrijheid vindt in de prak~
tijk ergens haar grenzen. Begrenzingen, die wij wellicht niet wensen,
maar die wij ook niet kunnen vermijden of opheffen. Dat is een conflict
van plichten, een conflict van normen, dat de hele geschiedenis van het
drama, en eveneens het hele drama van de geschiedenis typeert. Men
behoeft slechts Shakespeare of Sofokles te lezen; men behoeft maar een
boek ter hand te nemen waar een stuk van de historie der mensheid in
beschreven staat, om telkens weer dit conflict van plichten te ontdek~
ken in situaties waarbij dezelfde mens op hetzelfde ogenblik aan tegen~
strijdige eisen zou moeten voldoen. En het is dus zonder nadere toelich-
ting wel begrijpelijk, dat de vrijheid die men voor zichzelf opeist als
een grondrecht, haar grens vindt waar een andere norm, bijvoorbeeld
waarheid of rechtvaardigheid of verdraagzaamheid, of in bescheidener
formaat: veiligheid of gezondheid, tevens een beroep op ons doet.
Dat kan er toe leiden, dat men in de praktijk zal moeten overwegen,
welk compromis het beste is. Maar dan dient men zich er goed van be-
wust te zijn, wélke waarden het zijn die tezelfdertijd een beroep op ons
doen. Wanneer men, zoals de heer Burger in de Kamer heeft gedaan, de
eis van verdraagzaamheid verbindt met de plicht om anderen zo min
mogelijk te kwetsen, dan lijkt mij deze combinatie nauwelijks juist en in
elk geval onvolledig. De eis van verdraagzaamheid houdt immers aller-
eerst in, dat men zich niet gekwetst of geërgerd voelt of toont door het
gedrag dat anderen naar hun eerlijke overtuiging juist of goed achten.
Ik ben bereid te erkennen, dat het ieders plicht is een ander zo weinig
mogelijk te hinderen, maar ik constateer daartegenover onmiddellijk, dat
er wel geen enkele grote gedachte en geen enkele geniale cultuurdaad
ooit ter wereld is geboren, zonder dat ergens bepaalde mensen zich daar-
aan hebben geërgerd. Of het nu Socrates is geweest of Jezus, of het
Luther is geweest of Troelstra - telkens hebben zij óf hun ouders óf hun
omgeving en op z'n minst hun tegenstanders op de meest essentiële ogen-
blikken van hun leven wel moeten ergeren, omdat zij stónden voor hun
waarheid die niet de waarheid was van hun tijdgenoten.
Maar ik herhaal: het is inderdaad een eis van elementair fatsoen, dat
men niet nodeloos andere mensen zo maar uit grilligheid of pesterij
ergert en hindert. Het lijkt me overbodig zoiets in deze discussies te ver-
melden. Dit immers veronderstelt een orde van denken en handelen,
waar wij althans geen deel aan willen hebben.
Er kan ook een grens zijn van de vrijheid daar waar deze de vrijheid
van anderen in het gedrang doet komen. Men hoeft maar in de praktijk
van het gezinsleven te zien om te weten, dat de vrijheid van de één
vaak de onvrijheid van de ander is. Als vader of moeder moet men dan
in zo'n geval met wijsheid en beleid de verschillende belangen afwegen.
Wanneer ik vanavond hier het vraagstuk van de crematie dus vanuit
het aspect der persoonlijke vrijheid beschouw, dan rijzen er aanstonds
twee vragen. Ten eerste: komt de vrijheid tot crematie ergens in strijd
met andere normen die wij onszelf óók gesteld voelen? En ten tweede:
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komt een grotere vrijheid tot crematie ergens in strijd met de vrijheid
van diegenen, die tegenstanders van crematie zijn?
Welnu. over die eerste vraag kunnen we bijzonder kort zijn. Vvanneer
wij vrijheid vragen voor de crematie in dit land en in deze tijd. dan doen
wij dat niet alleen omdat wij een zo groot mogelijke vrijheid op zichzelf
wenselijk achten. maar ook omdat wij crematie beter vinden dan begra-
ven. Volgens onze begrippen van waardigheid. van hygiëne en al die
verdere punten, die ik vanavond niet zal behandelen. zijn wij ervan over-
tuigd. dat crematie een betere vorm van dodenbezorging is dan begra-
ven. Voor deze bétere vorm vragen wij vrijheid om die op ruimer schaal
in praktijk te kunnen brengen. Er kan dus in het geheel geen sprake zijn
van een conflict in onszelf tussen de norm van vrijheid en enige andere
norm. waaraan wij ons onderworpen achten.
Maar er is dan wel een conflict tussen ónze norm van vrijheid en die-
zelfde norm van persoonlijke vrijheid bij anderen? Wat wensen. wat
willen die anderen? Wat willen zij ten opzichte van de dodenbezorging?
Wel, of zij nu 70 % uitmaken, of 90 % of misschien zelfs 95 %. wij
kunnen moeilijk miskennen dat de tegenstanders van crematie een meer-
derheid vormen. in elk geval voorlopig. Het feit ligt er nu eenmaal. dat
zij. deels op al of niet houdbare geloofsgronden, deels krachtens lange
tradities binnen de christelijke kerken. voor zich de vrijheid wensen om
hun doden te begraven. Waarom wensen zij hun doden te begraven?
Omdat zij het béter vinden. Dit beter-vinden is het enige waarmee wij
te maken hebben. Het oordeel over de motieven van die voorkeur komt
noch ons toe. noch de wetgever; het oordeel over die motieven is uit-
sluitend een zaak van hen-zelf.
Maar er is nu iemand onder de voorstanders van crematie. die meent
dat wij ernaar zouden moeten streven om eens. per meerderheid, de
vrijheid van begraven van de dan slinkende minderheid in enig opzicht
aan te tasten?
Is het feit dat 10 % van ons volk zich wil laten cremeren. een bezwaar
voor de vrijheid tot begraven van de 90 %? Is zelfs het feit dat wellicht
eens 90 % zich wil laten cremeren. een bezwaar voor de vrijheid tot
begraven van de dan overgebleven 10 %? Geenszins. Er is niet het
minste conflict tussen de vrijheid van hen die de ene. en de vrijheid van
hen die de andere vorm van dodenbezorging voorstaan. Juist in vrijheid
zou ieders vrijheid volledig kunnen worden verwezenlijkt.
De zaak is dus eenvoudig zó. dat er voorshands nog een kwantitatief.
een in getallen uit te drukken verschil bestaat wat betreft het aantal
voorstanders van de ene; en het aantal voorstanders van de andere
vorm van dodenbezorging. De Regering is da-ar ook van overtuigd: ze
heeft meer dan eens in de officiële stukken. bijvoorbeeld in de Memorie
van Antwoord aan de Eerste Kamer, duidelijk uitgesproken dat zij een
discriminatie ten aanzien van de crematie en de voorstanders daarvan.
bepaald niet wenst. Het staat er met zoveel woorden in. Ja. het staat er
met zó véél woorden in, dat men de vraag voelt rijzen of juist deze veel-
heid niet hier en daar verdacht zou kunnen zijn. Ik wil namelijk met
nadruk verklaren, dat ondanks alle officiële en officieuze uitspraken
waarbij het woord "discriminatie" als onjuist wordt afgewezen. er een
feitelijke discriminatie aanwezig is in de formulering van dit wetsont-
werp en ook in de verdediging daarvan tegenover de Eerste Kamer.

60



Het is wél waar, dat de crematie als vorm van dodenbezorging bemoei~
lijkt wordt, aangezien de Regering begraven niet alleen gewoner maar
ook beter acht,
Ik wil voor deze mening een aantal argumenten aanvoeren. Ten eerste:
indien men de bevolkingsgroepen als gelijkwaardig beschouwt, moet
men ze ook gelijkwaardig behandelen. Wanneer men een codicil vraagt
van de ene groep, zou het volkomen juist zijn geweest, indien men het
van de andere ook had gevraagd.
Wanneer men op een verdere plaats het punt vindt, dat een kind, na
een jaar in een bepaald instituut of gezin te zijn opgenomen, tegen de
wens van de ouders aan crematie kan worden onttrokken, dan ligt
daarin principieel een discriminerende factor. Want het omgekeerde is
niet aan de orde gesteld.
Er is nog een derde plek. Men vindt die in de allerlaatste alinea van
de Memorie van Antwoord aan de Eerste Kamer. Enkele leden hebben
namelijk gevraagd, wat er gebeurt bij de lijkbezorging van onvermo~
genden op kosten van de gemeente, indien zou blijken dat de overleden
onvermogende een codicil met wens tot lijkverbranding heeft nagelaten.
Is de gemeente dan verplicht, zo vragen zij, op gemeentekosten deze
crematie te doen plaats vinden? En de Regering antwoordt daarop nu,
dat de gemeente niet geacht kan worden verplicht te zijn, een onvermo~
gende overeenkomsting diens uitdrukkelijke en schriftelijke wens, op
gemeentekosten te doen cremeren. Daarmee wordt dus de waarde van
iemands codicil, alleen omdat hij onvermogend is, principieel aangetast,
en dat vind ik ergernis-wekkend! Hier namelijk is naast het element van
de persoonlijke vrijheid bovendien een stuk maatschappelijke ongerech~
tigheid aan de orde.
Er is nog een volgend punt waarover ik een opmerking zou willen
maken. Discriminerend immers is ook de bepaling, dat de gemeenten
niet vrij zijn om bij meerderheidsbeslissing een crematorium op te richten
of tot het subsidiëren daarvan over te gaan. En op grond waarvan
wordt in die Memorie van Antwoord dit bedenkelijke verbod verdedigd?
Wel, dáár staat nu niet meer dat crematie een ongewone, een minder
gebruikelijke zaak zou zijn, daar staat zeer nadrukkelijk, dat het niet
mag zolang crematie een "omstreden zaak" is. En even later volgt er
nog eens, dat geen belastinggelden dienen te worden besteed aan een
wijze van lijkbezorging, "welke in Nederland een zo zeer bestreden
zaak is". Men kan natuurlijk wel erkennen dat het germanisme "omstre-
den" hiermee in een beter Nederlands woord is veranderd, maar het zal
bepaald niet uit stilistische overwegingen zijn geweest dat de Regering
het zó heeft geformuleerd. Er is hier kennelijk een stijging in de argu~
mentering. Men moet iemand .die z'n halve leven literair criticus is
geweest, niet willen wijs maken dat zo'n climax niets betekent, niets
verraadt.
Neen, zal men zeggen, zo moogt ge het toch niet stellen. De regering
constateert eenvoudig dat crematie een omstreden of bestreden zaak is,
en dán mag er geen overheidsgeld ,aan worden besteed. Maar ik zou u
toch in gemoede willen vragen: is er ter wereld één zaak van belang,
die niet "omstreden" is? Welke grote zaak, of men nu het gratie-beleid,
het vrouwen-kiesrecht, de sociale gerechtigheid of de gelijkstelling bij
het onderwijs neemt - welke grote zaak is zonder strijd verworven?
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Het Humanisme is een omstreden zaak, ik moet het erkennen; maar ook
het Katholicisme lijkt me een omstreden zaak, en het Calvinisme niet
minder. Laat men zich toch onthouden van zulke onzinnige formulerin-
gen die geen enkel argument bevatten. Laat men toch begrijpen dat
dingen die ophouden omstreden te zijn, tevens ophouden te léven. Geen
sterveling ter wereld maakt zich druk over een zaak die niet meer om-
streden is; daar krijgt men geen kip van het erf en geen kat achter de
kachel mee vandaan. Is televisie niet een omstreden zaak, en was het
soda-project geen omstreden zaak? Ik heb toevallig de debatten in de
Kamer over de televisie-nota een halve middag lang bijgewoond, en ik
heb toen de stellige indruk gekregen van een wel héél omstreden zaak.
Maar dan toch ook een zaak, die de overheid een slordige stuiver kost.
Indien de Regering consequent wil zijn in haar mening dat omstreden
zaken niet met overheidsgeld mogen worden gesteund. kan ze geen
miljoenen bezuinigen maar miljarden.
En wat zou er nu gebeuren als de Ministers deze vreemde bepaling om-
trent de gemeenten eens ongedaan maakten? Er zijn in Nederland iets
meer dan elf honderd gemeenten. Denkt men nu werkelijk, dat er straks
duizend gemeenten zullen zijn die een eigen crematorium willen stichten?
Wat zal er ánders gebeuren, dan dat in de drie grote bevolkingscentra,
in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag - waar het probleem van de
dodenbezorging nijpender is dan elders; waar bovendien de crematie-
gedachte sterker verbreidl zal zijn dan in de plattelandsgemeenten -
de gemeenteraad misschien bij meerderheidsbesluit over zal gaan tot
het inrichten van een gemeentelijk crematorium naast de gemeentelijke
begraafplaats,
Is dit nu een beslissing. die aan een gemeenteraad moet worden ver-
boden? Enkele jaren geleden hebben wij plechtig het honderdjarig be-
staan herdacht van Thorbecke's Gemeentewet, waarin de elementaire
rechten en plichten van de gemeenteraad verankerd zijn. Ik ben van
mening, dat de gemeente tot in zijn wezen wordt aangetast, indien déze
crematie-bepaling gehandhaafd blijft. Wanneer men in Nederland de
democratie wil laten functioneren, dient men er in de allereerste plaats
voor te zorgen, dat het systeem der lagere, plaatselijke bestuursorganen
ten volle functioneert.
Er zou over elk van deze punten nog meer te zeggen zijn, maar voor
mijn doel is deze korte beschouwing genoeg. Ik heb er vier voor u opge-
somd: de bepaling inzake het codicil; de bepaling omtrent een kind dat
opgevoed is in een inrichting; de bepaling dat een gemeente niet ver-
plicht is met het codicil van een onvermogende rekening te houden; de
bepaling inzake het oprichten of steunen van crematoria door de ge-
meentelijke overheid. Met deze feiten voor ogen, moet men niet met
praatjes aankomen; met deze feiten voor ogen, moet men niet zeggen
dat er géén discriminatie is, of bedoeld wordt. Deze feiten zelf immers
zijn een discriminatie.
Maar er is nog iets meer en dat is misschien wel het ergste van alles.
Wanneer men de zeven kolommen Memorie van Antwoord van de
ministers Beel, Donker en Suurhoff doorleest, dan stuit men in de vierde
kolom op een buitengewoon merkwaardige passage. Daar staat namelijk
als oordeel van de ondertekenaars: "dat van inbreuk op de geestelijke
vrijheid geen sprake kan zijn. In menige wet wordt de vrijheid van
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handelen van de burger op velerlei wijze en om velerlei redenen be~
perkt, hetgeen betekent, dat hij menigmaal moet nalaten hetgeen hem
juist voorkomt of moet doen hetgeen hem verwerpelijk lijkt. zodat hij
soms gedwongen wordt te leven in strijd mee zijn opvatting. Dit is
echter - tenzij het opinies op godsdienstig gebied betreft - geenszins
in strijd met de Grondwet. Het beginsel van de geestelijke vrijheid
brengt echter mede, dat hij zijn opvattingen ongestoord mag uiten en
uitdragen, ook voorzover hij ze niet in toepassing mag brengen. Deze
geestelijke vrijheid wordt door het ontwerp volkomen geëerbiedigd, aan~
gezien het aan de propaganda voor de lijkverbranding geen enkel be-
letsel in de weg legt."
Hoe vaker ik deze zinnen lees en herlees, hoe meer ik ze onderga als
een uiting van onbeschaamd zedelijk cynisme. Wát voor mensbeschou-
wing en staatsbeschouwing moet men eigenlijk aanhangen, om het van-
zelfsprekend te durven noemen dat men mens op bevel van de wet "moet
nalaten hetgeen hem juist voorkomt of moet doen hetgeen hem verwer-
pelijk lijkt?" Geheel deze pasage is een veelheid van wijsgerigachtige,
quasi-diepzinnige vaagheden, waar ieder concreet voorbeeld aan ont-
breekt - en met reden. Het is een stukje: filosofie van een zó koude
grond, dat men er huiverig van wordt. De geestelijke vrijheid bestaat
blijkbaar in het recht om vrij te dénken: nu, dát is een recht dat zelfs
tijdens de duitse dictatuur niet kon worden aangetast. De geestelijke vrij-
heid bestaat voorts in het recht om vrij te zéggen wat men denkt, en
inderdaad, dáárvoor hebben de dictators en hun handlangers nooit veel
gevoeld. Waarom eigenlijk niet? Als zij hadden gemeend, dat er een ge-
makkelijke scheiding viel te maken tussen het woord dat men spreekt en
de daad die men nastreeft, dan hadden zij ons rustig kunnen laten
kletsen.
Want inderdaad, alleen dát woord dat zich tot daad mag verwezen-
lijken, is een woord waarin de persoonlijkheid zichzelf belijdt. Een man
van karakter is er niet mee tevreden, dat hij bepaalde dingen mag den-
ken, en zeggen, als men hem tegelijk verhindert naar eer, geweten en
overtuiging ook te hándelen. Bij een man van karakter zijn de gedach-
ten, woorden en handelingen in de hoogst mogelijke mate één. Wie in
deze drie-eenheid scheidingen maakt en aanprijst, stelt de huichelaar
boven de heilige, stelt de lafaard boven de held, stelt de draaitol boven
de man-uit-één-stuk. Wanneer de Regering door deze vlotte, abstracte,
handige, gladde, nietszeggende woordenreeks zich afmaakt van de
innerlijke noodzaak voor de eerlijke mens om niet alleen te denken en
niet alleen te spreken, maar vooral om in verantwoordelijkheid zijn han-
delingen één te doen zijn met gedachten en woorden, dan tast zij daarmee
een grondbeginsel aan. Want onze vrijheid van godsdienst is méér dan
het recht om voor enige godsdienst propaganda te maken: het is het
recht om deze godsdienst te belijden, naar deze godsdienst te léven. En
onze vrijheid van onderwijs is meer dan het recht om voor bepaalde
vormen van scholen propaganda te voeren: het is het recht om ze met
overheidsgeld op te richten en te doen functioneren. En onze vrijheid
van drukpers is meer dan het recht om propaganda te maken voor het
eens verschijnen van een nog niet bestaande krant: het is het recht om
die krant te drukken, te verkopen, te verspreiden. En zo kan ik door-
gaan. Niet de gedachte alleen, niet ook de gedachte met het woord
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tezamen, maar de hándeling in vrijheid en verantwoordelijkheid is voor
de volwassen en volwaardige mens een wezenskenmerk en een grond~
recht. Dat de Regering blijkens de aangehaalde tirade met déze waar~
heid een luchtig loopje neemt, is misschien nog wel het meest veront~
rustende in deze toch al verontrustende zaak.
Daarop tenslotte zou ik nog even de aandacht willen vestigen: de voor~
standers van crematie zijn verontrust door de wet die door de Tweede
Kamer is aangenomen en die nu bij de Eerste Kamer ter goedkeuring of
verwerping is ingediend. Het feit alleen al, dat wij ons verontrust voelen,
moest voor de Regering een teken zijn om te begrijpen. dat hier blijk~
baar gewetenseisen in het gedrang zijn gekomen. Gewetenseisen - ja,
van een. kleine minderheid.
Maar wie dát als argument aanvoert, mag zich wel driemaal bedenken.
Wij leven in een land waar de democratie een oude traditie heeft. en een
traditie waarop wij met trots mogen terugzien. Laat men er zich dan
wel van bewust blijven, dat democratie bestaat in het recht dat de
meerderheid de minderheid gunt, om zichzelf te zijn.
Het recht van de meerderheid heeft duizend~en~één middelen om zich
te doen gelden. Maar het recht van een minderheid is nergens veilig,
dan voorzover de democratische geest van volk en regeerders het erkent
en beschermt.
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W. A. BRAASEM

DR H. N(EUBRONNER) VAN DER TUUK
(1824-1894)

EEN LEVEN VAN STUDIE EN STRIJD

"Als geleerde was hij. op zijn gebied. ongeëven-
aard; als mensch was hij een zonderling"

(H. Kern)

In zijn sterk autobiografische en in het kader van de Indis~he belletrie
onsterfelijke roman ..Het Land van Herkomst" geeft Du Perron een
hem in zijn jonge jaren door de filoloog Knebel meegedeelde anecdote:
..Ik had van de oude heer Ströbl - zo laat Du Perron de jonge Ducroo
zeggen - met het grootste plezier het verhaal gehoord van de beroemde
professor. de enige die een groot Kawi~Balinees woordenboek kon
maken. daarvoor dus naar Bali was gegaan en toen voorgoed van de
aardbodem verdwenen leek. Een lid van de Raad van Indië dat het
eiland bezocht. meende de professor te moeten opsporen en kwam aan
zijn hek met de beroemde hoge hoed op het hoofd: hij zag een Euro~
peaan met naakt bovenlijf en niets dan een sarong. op balinese manier
zittend maar met naast zich een aangesneden Edammer kaas. waaruit
hij opmaakte. dat hij misschien.' toch de professor zelf voor zich had.
Hij vroeg of hij bij deze terecht was en de halfnaakte man antwoordde:
- Ik ben niet thuis - Ik ben. zei de ander. Die~en~die. lid van de Raad
van Indië. en ik meende u te moeten bezoeken om u te zeggen, dat uw
boek ... - Hij wilde zo sprekend het hek doorgaan. maar de professor
herhaalde dat hij niet thuis was. ditmaal met de gemimeerde bedoeling
zijn Edammer kaas naar de hoge hoed van zijn bezoeker te werpen .
Deze curieuze figuur was de ook anderszins nogal agressieve taalge-
leerde dl' Herman Neubronner van der Tuuk.
Twee van de meest markante persoonlijkheden die het wereldje van
wetenschappelijke werkers in Indonesië in de laatste eeuw heeft opge~
leverd. zijn wel de alleen reeds wegens zijn gigantische lichaamsomvang
- volgens zijn eigen zeggen: 156 kg! - legendarische archeoloog dl' P.
V. van Stein Callenfels en de geniale fililoog Van der Tuuk. In de
persoon van Van der Tuuk. wiens 60e sterfdag we in Augustus van het
vorig jaar hadden kunnen herdenken. hebben we niet slechts de grond-
vester van de wetenschappelijke beoefening van de Batakse taal~ en
letterkunde te zien. doch tevens de eigenlijke schepper van de gehele
vergelijkende Indonesische Taalwetenschap. een van de zeker niet minst
waardevolle culturele erfenissen die Nederland het jonge Indonesië
heeft na te laten. Naast zijn grote betekenis als geleerde vormde Van
der Tuuk echter tevens een wel uitermate kleurige persoonlijkheid.
Reeds gedurende zijn studietijd in Groningen en later in Leiden viel de
jonge Van der Tuuk op. zowel door grote ijver en ijzeren werkkracht
als door een zeldzame begaafdheid voor taalstudie. Op zijn 15e jaar
reeds ingeschreven als student in de rechten (waarin hij zijn ..propjes"
deed, het enige academische examen overigens waartoe deze geniale
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linguist ooit de tijd zou vinden), ging zijn voorkeur echter reeds spoedig
uit naar de vergelijkende taalwetenschap en wel in de eerste plaats
die der Oosterse talen onder de hoogleraren Juynboll en Rutgers, laatst-
genoemde de eerste Nederla'nder die het Sanskrit beoefende en do-
ceerde. En toen dan ook zo omstreeks de helft van de vorige eeuw het
Nederlandsch Bijbelgenootschap naar een geleerde omzag, die de
nodige aanleg had om het toentertijd nog volledig onbekende Bataks
te bestuderen, ten einde hierin een Bijbelvertaling tot stand te brengen,
viel de keus reeds spoedig op de overigens nog niet ..afgestudeerde" (zou
hij het naar zijn eigen oordeel óóit raken!) Van der Tuuk.
Qua persoon was Van der Tuuk, die eigenlijk niet veel anders was dan
een verbeten atheïst ( ..Ach, mijnheer Van der Tuuk is zo onbijbels'" -
kon zijn grote vakgenoot Matthes, de bijbelvertaler voor Zuid-
Celebes, zo treurig zeggen )en die het in later jaren over zendelingen
schrijvende bijvoorbeeld heeft over ..kinkelachtige producten van het
Ermelosche zendinggenootschap", "ploerten van boekverkopers" e.d.
niet bepaald de eerstaangewezene voor een associatie met het Bijbelge-
nootschap.
Nee, ..bijbels" was zeker niet de meest in het oog springende trek van
mijnheer Van der Tuuk!
Reeds enkele jaren na zijn benoeming heeft hij het dan ook over het
onnutte werk van een bijbelvertaling en beklaagt zich ineen brief van
10 Nov. 1850: ..... fleeft mij ÇJeen geestelijken post zoals de bijbelverta-
ling van mij verwacht. .. geeft mij een wereldlijke betrekking opdat ik
op kan houden onstelselmatig te handelen zonder uwe bedoeling te be-
driegen Als ik mij in Utrecht ging vestigen - zo voegt hij hier in
1856 bitter aan toe - zou ik gauw met de gehele gemeente overhoop
liggen, en misschien uit wanhoop Roomsch gaan worden .....
En dit zal er met het verstrijken der jaren niet beter op worden. Zeer
typerend voor deze kant van Van der Tuuk's persoonlijkheid is een van
14 Juli 1867 (hij is dan juist voor enige jaren weer uit Indonesië terug-
gekeerd) daterende brief, gericht aan de bekende prof. P. J. Veth en
waaruit ik hier een wat uitvoeriger citaat wil laten volgen. De brief zelf
berust in de belangwekkende collectie Van der Tuukiana, die de oud-
resident van Bali, wijlen de heer H. T. Damsté, aanlegde en wordt
tevens aangehaald in een van de twee voor het Oosters Genootschap
gehouden voordrachten over Van der Tuuk door prof. dr Ph. S. van
Ronkel. Uit deze twee lezingen van prof. Van RonkeI (resp. op 22 Mei
1943 en 18 Maart 1949) zal ik ook in het vervolg, naast uit hetgeen reeds
in druk over V. d. Tuuk het licht zag*), nog meermalen dankbaar gege-
vens putten. Uit Van der Tuuk's brief aan prof. Veth (waarin ik zijn
wonderlijke spelling met verwaarlozing der stomme e handhaaf) moge
dan het onderstaande volgen: ..Het is toch ongelukkig - aldus de offi-
ciële Afgevaardigde van het Bijbelgenootschap voor het Batakland -
dat 't bigotte gedeelte van de natie de kosten moet dragen van de studie
van talen waarvan de kennis voor ons van zooveel belang is. Daarbij
komt, dat lieden in dienst van een genootschap, dat om geld te krijgen
de meening van 't gemeen verschroomd moet aanhoren, juist doordat

*) Voor een overzicht hiervan zie: W. A. Braasem, "Proza en Poëzie om het Heilige
Meer der Bataks" (A'dam/Djakarta 1951). Aant. 12, p. 251/52.
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men hen blast met zulk morswerk als de vertaling van de bijbel, eigent~
lijk niet dat kunnen doen, wat noodig is ... Ik zat nu eenmaal in de dienst
van een bende heiligen, die geen zier om studie geven, en op den zak
speculeeren van de vrome kaaskoopers. Ik gaf het op, en houd mijn zen-
ding zoowel als die van Matthes voor gheel mislukt, al mogen wij ook
iets geleerd hebben. Alles wat tot nog toe gedaan is voor de inlandse
talen houd ik voor prullewerk, en daarin zal geen vrandering komen,
zoo lang men de talen niet om haar zelve laat bestuderen ... Die een taal
aanleert om er den bijbel in te vertalen is van zelf een ellendeling, en
daarom heb ik voor mijzelf meer minachüng dan voor een ander. Ik
bgrijp, dat het een wreed noodlot was, dat mij in armen voerde van 't
bijbelgn In Indië is 't baantje van bijbelvertaler allesbhalve een
eer, want men wordt er steeds met een zendeling verward, met een vent
dus, die van achter een toonbank is ontsnapt ... Ik bhoef u niet te zeg~
gen, dat ik alles bhalve gevleid ben met 't praedicaat vroom, en het
eignlijk voor een scheldwoord houd... 't werk van 't Bijblgn. is 't
beste bewijs, dat de Nederlandsche natie geen zin heeft voor studie, en
even als Batavus. Droogstoppel, de personificatie van onze dierbare
landgenoten, alleen denkt aan geldmakerij en de blangen van hare
kostbare ziel in 't verveelende namaalsche ... "
Deze Multatuliaanse trekken (we leven immers 7 jaar na het verschij~
nen der Havelaar! ) zullen ook verder nog meermalen bij V. d. Tuuk
aan den dag treden. Een jaar later heet het over,,'t land waarin de
droogstoppels tieren": " .. .Immers, alles wat geen geldelijk voordeel
afwerpt is hier, waar de aandoenlijke gehechtheid aan het batig slot
reeds alle belangstelling in den inlander heeft verstikt, in minachting".
En een andere keer beklaagt hij zich erover, dat het voor een Euro-
peaan in Indië zo moeilijk is, met de Inheemsen op enigermate vertrou~
welijke voet te geraken: " ... Bn waaraan lag het? Aan niets anders dan
aan de zoogenaamde majesteit, die wij ons moeten aanmatigen om 't
fatsoen op te houden, zoodat men mij er een verwijt van maakte te
familaar met den inlander te zijn, ja, zelfs de Resident F. Netscher mij
als een gevaarlijk persoon wist voor te stellen,"
Een aanval van V. d. Tuuk op de "dilettant~zendeling" Esser in de Ned.
Spectator van 5 Juli 1867 had hem een reprimande bezorgd van "den
Mandarijn met zeven paauwstaarten, die President is van 't BijbIg.",
waarin deze hem voorhield in een "cynisch atheïstisch weekblad" als de
Ned. Spectator iiever niet te publiceren. "Gij kunt begrijpen - aldus
nog even uit bovengenoemde brief - dat zulk een bkrompenheid mij
allesbhalve sticht, en dat ik mij thans wapen voor een eventueele breuk
met de santekraam, die niet lang zal uitblijven, en mij een ovrschoone
gelegenheid zal geven, de heiligen met bewijsstukken in mijn hand uit
de mis te drijven ... " Tot zover dit schrijven uit 1867.
In 1848 trok de zuiver wetenschappelijke zijde van de zaak de studieuze
en begaafde 24-jarige echter nog dermate aan, dat hij de benoeming
maar aanvaardde( ten dele ook uit "familIe consideraties" zoals hij
ergens zelf zegt), en na eerst een jaar in Londen de daar in het Brits
Museum aanwezige Batakse handschriften te hebben bestudeerd, ver~
trok hij in 1849 naar Batavia, van waaruit hij in het begin van 1851
naar Padang reisde met het oorspronkelijk doel zich in Sibolga, de
hoofdplaats der Bataklanden, te vestigen.
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Al spoedig bleek hem echter, dat Sibolga reeds in die dagen een groten~
deels door Maleiers bewoonde marktplaats was, waarheen zich de
Batakse bevolking uit de omgeving slechts begaf om eigen producten
tegen zout in te ruilen, zodat hij spoedig vanuit Sibolga naar het iets
Noordelijker gelegen Barus verhuisde, waar de bevolking nog zuiver
Ba taks (zij het reeds grotendeels geïslamiseerd) was en waar hij tot
aan zijn vertrek van Sumatra in 1857 gewoond heeft.
Dit verblijf in Barus was V. d. Tuuk's meest vruchtbare periode in het
Batakland .
..Hij heeft daar gewerkt - zo citeren wij uit de dissertatie van dr P.
Voorhoeve over de Batakse volksverhalen - met bewonderenswaardige
volharding, vaak geplaagd door ziekte (eenmaal moest hij naar het
hospita,!l in Sibolga overgebracht worden wegens een hevige aanval van
dysenterie), steeds lijdende onder de eenzaamheid en slechte verzorging.
Doordat goede bediening niet te krijgen was, was het in zijn huis, zoals
hij zelf schrij ft, steeds een beestenboel. Voor de Bataks stond dit huis
altijd open; de hele dag praatte hij met hen en maakte aantekeningen om
die 's avonds en 's nachts uit te werken".
Elders lezen we nog bij dr Voorhoeve, dat V. d. Tuuk in Barus een
soort kedai (winkeltje) zou hebben geopend. Voor de doorgaans uiter~
mate zakelijk ingestelde Bataks zal deze zonderlinge "si bon~ar mata"
(,,lichtogige '= Europeaan) w.el altijd een mysterie zijn gebleven, daar
hij alles goedkoper verkocht dan zijn gewiekste Chinese concurrenten,
om maar klanten te trekken met wie hij kon praten en die hij dan boven~
dien nog geld toegaf. wanneer ze voor hem sprookjes en andere oude
geschiedenissen konden opschrijven.
Deze wonderlijke man, die van het doorsnee Europese Indische publiek
dier dagen (het zijn de jaren even vóór de Lebakse tijd van Multatulil)
placht te spreken als van ..Europeesch gespuis", ..gezelschap dat ik niet
hoog er stel dan van een schoenmaker in Europa", kon het daarentegen
met de Bataks wonderwel vinden. Voor hen was hij altijd vol medege~
voeL en, hoewel hij zich wel eens grondig aan bepaalde karaktertrekken
van hen kon ergeren, was hij er altijd op uit hun belangen te verdedigen,
waar hij meende, dat hun onrecht werd gedaan.
Vooral tegen de doortrekkende handelaars van de kust nam hij de
Bataks in beschermingen bedacht van alles, om, zoals hij het uitdrukt,
hen ..uit de inhalige klauwen der Atjineezen en Maleyers" te houden.
Te dien einde trachtte hij ze zelfs over te halen om soldaat te worden .
..Niet - zo schrijft hij - omdat hij die soldaten troep ter harte gaat,
maar omdat ik het leven van een soldaat voor een Batak verkieslijker
vind dan dat vaneen pandeling."
Verder schrijft hij een jaar na aankomst in Barus:
..Over het algemeen houd de Batak veel van mij, maar mijn ongeluk is,
dat zij gelooven, dat ik verschrikkelijk rijk ben en op mijn eigen kosten
hier ben om de Bataksche tooverkunst machtig te worden, want toover~
kunst is bij hen de eenigste wetenschap. Men zegt mij dat ik in het Toba~
sche komende, van allerlei toovenaars vergif zal inkrijgen, alleen maar
om eens te zien, of ik door mijne studie niet de ware tooverformulieren
ken. het mij ingegeven vergift krachteloos te maken".
Verder had zich om de een of andere reden onder de Bataks het praatje
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verbreid, dat "Si pan dor Toek" in werkelijkheid een Batakse prins. een
zekere Radja Lambung (een ontvoerde pretendent naar de Batakse
troon), zou zijn. Ook in Barus deed dit gerucht reeds de ronde en
curieus is hetgeen we hierover ineen der vele door V. d. Tuuk zelf
verzamelde Batakse teksten kunnen vinden. In een zgn. "tonggo~
tonggo", een aanroepingsformulier (i.c. tot een soort bovennatuurlijke
slangen, Pane geheten, die het uitspansel bevolken) van een zekere Guru
Tinandangan uit Nai Pospos gaat - zoals C. M. Pleyte ons weet mee te
delen - de auteur na een aanhef tot deze hemelslangen, plotseling over
tot de passage: "Hé, mijnheer Van der Tuuk, inderdaad gij zijt uit het
land der Hollanders, doch wat uw afkomst aangaat, zegt men, dat gij
uit Bakkara (het stamdorp der Batakse priesterkoningen ) stamt; men
zegt gij heet Radja Lambung, maar hier te Barus verloochent gij uw
ware naam en in Dolok neemt gij weer die van mijnheer Pandjito (zen-
deling) aan; gij houdt de lui voor de gek, mijnheer, zo is het'" Na w.elke
ontboezeming de Guru weer plechtig hervat: "Kom herwaarts, Pane de
Grote, gij die in het Oosten verwijlt, u zijn de offerkoeken, de grote, tot
spijze ... " etc.
Vanuit Barus heeft V. d. Tuuk in 1853 ook zijn beroemde tocht naar het
toenmalige nOÇf volledig mysterieuze Tobameer gemaakt, dat hij als
eerste Europeaan bereikte. Een belangwekkende brief van V. d. Tuuk
zelf over deze hele episode werd gepubliceerd in het Tijdschrift van het
Kon. Aardrijksk. Gen. van 1895 (2e serie, XII, 1, pp. 81 evv.).
Zeer curieus zijn ook de bijzonderheden, die een zestig jaar later in 1912
oude Bataks zich nog wisten te herinneren van dit bezoek van V. d.
Tuuk. Uit hetgeen Ompu Mangiran Si Hite en Ompu Pandjomak Si
Manulang - ten tijde van V. d. Tuuk's bezoek jonge mannen, maar in
1912 grijsaards - hierover aan de toenmalige Controleur van Barus, de
heer E. Gobée, nog wisten te vertellen, wil ik hier nog iets citeren:
"Mijnheer dan - zo luidden' hun mededelingen - omhing de sopo (het
vreemdelingenverblijf) met matten. Hij schreef maar altijd door met z'n
potlood; de mensen zeiden dat zijn tong schreef, want af en toe zoog hij
onder het schrijven op de punt van zijn potlood. Hij schreef alles wat er
gebeurd op; van alles schreef hij op en kocht hij, weefbenodigdheden van
de vrouwen en gereedschappen van de mannen, tot zelfs bamboefluiten
en guitaren. De mensen stonden verbaasd als ze hem voor het eerst
zagen; hij was lang en breed en lichtgeeL.. Hoe heet gij - vroegen
de mensen; zijn antwoord was dan: mijn naam is Si Radja Toek (Heer
Welvoorzien), ik heb zowat dit gehele gebied bereisd; Hij was vrien-
delijk. minzaam en vrijgevig; hij sloot zich geheel bij de mensen aan.
Bijzonder handig was hij er in, ongemerkt te ontkomen aan de boze
plannen, die men tegen hem smeedde... Si Balga Igoeng (de Groot~
neuzige) zei men van hem".
Ook V. d. Tuuk's vermeende aspiraties naar de Batakse troon komen
hierbij ter sprake, aspiraties, die echter niet in vervulling konden gaan,
immers: "men kan niet twee tijgers in één ravijn hebben ... "
Over zijn overhaaste terugtocht (hij raakte in conflict met de Batakse
heerser, die hem zelfs bijna als spion der Nederlanders had laten op~
eten!) heet het dan o.m.: "Nadat mijnheer op die tocht al lopende bij de
rivier Robean gekomen was aan de steen, die zit- en rustplaats was van
de vroegere, de allereerste Singa Mangaradja (de Batakse priester-
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koning) en hij vandaar het gehele dal van Bakkara overzag, weende
hij ... "
"Naar verluidt zeggen sommigen: hij was een geleerde ... " - aldus de
woorden waarmee het verslag besluit.
En tot slot ook nog een paar getuigenissen van een tijdgenoot die V. d.
Tuuk persoonlijk in zijn Batakse jaren heeft meegemaakt. In een artikel
"Een humaan geleerde, de grondlegger der goede verhouding tusschen
Bataks en Nederlanders" in De Locomotief van 21 Dec. 1898 (dus veel
later en 4 jaar na V. d. Tuuk's dood geschreven) deelt de zich Athos
noemende schrijver (een officier) nog iets mee over het reeds ter sprake
gekomen zielsconflict, dat V. d. Tuuk bleef vervolgen, de Batakse
Bijbelvertaling.
Na een uitweiding over V. d. Tuuk's weergaloze kennis van de taal en
het volk der Bataks en hun bijgeloof en angsten, gaat onze zegsman ver-
der: "Om voor zulke lieden den geheelen bijbel te vertalen, grootendeels
toch ook samengesteld uit overleveringen, legenden, sprookjes ... vond
V. d. Tuuk onraadzaam. Toen hij begon, om aan eenige der ontwikkeld-
sten het begin zijner vertaling van het Oude Testament voor te dragen,
schaterden zij dikwijls van het lachen, alhoewel zij veel verhalen mooi
vonden ... Het vermakelijkst vonden zij de lange geslachtslijsten. V. d.
Tuuk stelde daarom aan de heeren in Nederland, die hem afgevaar-
digd hadden, voor om wat hij het geschiktste achtte uit den Bijbel te
vertalen en er dus een uittreksel van te maken ... Al wat bovennatuur-
lijk, zoogenaamd wonderlijk, en volgens hem aprocrief was, wilde hij
weglaten, en alzoo aan die natuurmenschen niet een godsdienst bijna
even vol bijgeloovigheden als de hunne opdringen ... "
Dit denkbeeld van een gecastigeerde Bijbelvertaling was voor de Be-
stuurderen in Amsterdam, zelfs na de voorafgaande ervaringen met hun
libertijnse Afgevaardigde in het Batakland, echter van dien aard, dat zij
hem deze keer met terugroeping dreigden!
In 1857 verlaat V. d. Tuuk dan tenslotte met een schat aan Batakse
teksten en waardevolle aantekeningen Sumatra om weer naar Nederland
terug te keren, waar dan in de loop van 1860-1867 de standaardwerken
zullen verschijnen, die zijn naam niet slechts voor de wetenschappelijke
beoefening van het Bataks, doch evenzeer voor de Indonesische filologie
in het algemeen onsterfelijk zullen maken. Dit werk omvat: een drie-
delig "Bataksch leesboek. bevattende stukken in het Tobasch. Mandai-
lingsch en Dairisch", een nog immer onovertroffen "Bataksch-Neder-
duitsch Woordenboek", een tweedelige "Tobasche Spraakkunst", waar-
in intussen ook het Mandailings (Zuidelijke Bataklanden) en Dairisch
(N.W. Bataklanden) met de nodige uitvoerigheid worden behandeld
en dat merkwaardige supplement op zijn "Bataksch Leesboek": "Taal-
kundige Aanteekeningen en Bladwijzer", in welk laatste boek hij met
gelijkelijk gulle hand zowel de meest geniale gegevens op het gebied
der vergelijkende Indonesische taalkunde als de vinnigste hatelijkheden
aan het adres van vakgenoten uitstrooit. Naast hun niet te overschatten
wetenschappelijke waarde weerspiegelen al deze publicaties - "ge-
woonlijk dorre pennevruchten maar van hém met rake opmerkingen ge-
kruide producten" (Van Ronke!) - ook in meer dan één opzicht de
uitzonderlijke persoonlijkheid van hun schepper. "Van deze werken -
zo luidt het oordeel van de grote autoriteit H. Kern - vooral de spraak-
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kunst, weet men niet wat meer te moeten bewonderen: den rijkdom van
stof, de scherpe waarneming en nauwkeurige beschrijving der eigen-
aardigheden van 't Bataksch, of het diepe inzicht in 't karakter der
Indonesische talen in 't algemeen." En daarbij dan nog niet eens mee-
gerekend zijn Batakse Bijbelvertaling en de twee door hem gevonden
Klankwetten, zonder welke - naar een uitspraak van prof. Van RonkeI
_ geen wetenschappelijke studie van enige Indonesische taal mogelijk
is.
Daarnaast, en ten dele van iets latere datum, moeten dan nog worden
gerekend zijn bijdragen tot de kennis van de Maleise letterkunde, o.a.:
zijn mededelingen uit de Maleise handschriften in het East India House
te Londen, zijn uitgave van de "Pandja- Tanderan, een vermaleiste om-
werking van het beroemde Indische fabelboek Pantja-Tantra. een "Ma-
leisch Leesboek" en een bewerking en gedeeltelijke omwerking van het
Maleisch Woordenboek van Von Dewall.
Min of meer "en passant" - "De Lampongs hangen mij de keel uit!"
heet het immers reeds spoedig bij zijn verblijf in die streken - neemt hij
ook nog even op zich de baanbreker te worden van de studie der Lam-
pongse taal. Achtereenvolgens zien van zijn hand het licht: "Les Manus-
crits Lampongs, en possession de M. Ie baronl Sloet van de Beele"
(1868) en de daarmee in verband staande opstellen: "Vergelijkende
woordenlijst van Lampongsche tongvallen" (1868), ,:t Lampongsch en
zijne tongvallen" (1870), "Brieven betreffendel het Lampongsch
( 1870) en "Drie vertellingen in proza. In het Lampongsch" (1874).
Ook met de verwante talen buiten de Archipel heeft deze onvermoeibare
onderzoeker zich bezig gehouden. Met zijn "Outlines of Malagasy Gram-
mar" eist hij de eer op voor het eerst op wetenschappelijke wijze': de
klankleer te hebben behandeld van de Indonesische idiomen van het
eiland Madagascar.
Met de vermelding van zijn bijdragen tot de kennis der Oud- en Middel-
Javaanse letterkunde in de "Journalof the Royal Asiatic Society of
Great Britain and Ireland" en zijn tweede hoofdwerk, het beroemde
"Kawi-Balineesch- N ederlandsch Woordenboek" (waarover nog nader),
mogen dan deze nog verre van volledige opsomming zijner publi-
caties (de vele, overrijk met de pittigste hatelijkheden gelardeerde strijd-
schriften en brochures bleven nog ongenoemd) worden besloten. Men
ziet, voor een "mislukt student" een oeuvre, dat nog alleszins geslaagd
mag worden genoemd!
De uitermate rijke collectie Batakse teksten (de Bataks bezitten een eigen
schrift), die V. d. Tuuk in zijn 6-jarig verblijf in de Bataklanden bijeen-
bracht en die hij na zijn dood in haar geheel aan de Leidse Universi-
teitsbibliotheek vermaakte (ondanks eminente "bataïci" als Voorhoeve,
Meerwaldt, Warneck, Eggink e.a. nog immer niet volledig beschreven),
omvat een IOO-tal Batakse handschriften op harmonicavormig opgevou-
wen, geprepareerde repen boombast, de zgn. "Pustaha's", benevens een
20-tal foliodelen van 300 bladzijden elk, waarin de meest uiteenlopende
onderwerpen behandeling vinden. Voor de kennis van de oude Batakse
samenleving vormen deze teksten, die tot stand kwamen, doordat V. d.
Tuuk iedere ontwikkelde Batak, die zijn weg kruiste, ogenblikkelijk aan
het opschrijven zette van hetgeen deze aan specimina van volksletter-
kunde, oude gebruiken etc. etc. bekend was, echter een unieke bron van
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onschatbare waarde. Bij deze slechts zeer terloopse aanduiding van V. d.
Tuuk's wetenschappelijke betekenis wil ik het in deze beschouwing, die
in de eerste plaats het licht wil werpen op zijn kleurige figuur als mens,
dan verder laten.
In 1868 vertrok V. d. Tuuk daarop wederom naar Indonesië, waarna
eindelijk in 1873 het door hem reeds zo lang gewenste einde aan zijn
verbintenis met het Bijbelgenootschap kwam en hij in 's Lands dienst
trad. In zijn afscheidsbrief aan het Bestuur van dit genootschap spreekt
hij er zijn dank voor uit, dat men hem niet reeds veel eerder aan de kant
had gezet, "omdat ik niet tot de heilige vaderen behoor." ..Het handelde
als goede Calviniste - zo gaat deze eeuwige profaneur verder - mijne
onheiligheid toch was gepraedestineerd .....
Na eerst nog in de Lampongs (tegen zijn zin) en in de Sundalanden te
hebben gezeten voor de bestudering der landstalen, kreeg hij, geheel in
overeenstemming met zijn eigen wens, de opdracht om op Bali een groot
woordenboek samen te stellen ten behoeve van de bestudering van het
zgn. Kawi of Oud~Javaans.
V. d. Tuuk vatte zijn taak dusdanig op, dat hij er een 3-talig woorden-
boek van maakte, door dit behalve het Nederlands en het Oud~Javaans
ook het Balisch, dat vol Oud~Javaanse woorden zit, te laten omvatten.
Met dit reusachtige baanbrekende werk, waarvan hij zelf slechts enkele
vellen in druk heeft mogen zien, heeft V. d. Tuuk op Bali de laatste 22
jaar van zijn leven doorgebracht (1872-1894), waarbij hij, ongeveer op
dezelfde wijze gehuisvest als in zijn Batakse tijd in Barus, in een dessa
ten Zuiden van de hoofdplaats Singaradja woonde.
Zoals bij het voorgaande reeds meermalen aan het licht trad, kunnen wij
V. d. Tuuk als mens zonder meer als een zonderling beschouwen, een
zonderling, die, zoals een zijner tijdgenoten opmerkt, "aan de grootst
mogelijke goedhartigheid en hulpvaardigheid een zeldzame mate van
grofheid paarde." Deze typische man, die in zijn jeugd te weinig leiding
had gehad (op jeugdige leeftijd werd hij door zijn ouders reeds naar
Nederland gezonden), ontbrak het nu eenmaal in hoge mate aan de gave
(en aan de wil!) om zijn scherpe critiek, hóe wetenschappelijk verant-
woord doorgaans ook, in een vorm te gieten, vrij van persoonlijke en
kwetsende elementen.
Vooral Taco Roorda, de Leidse hoogleraar en een in die dagen gevierde
beoefenaar van het Javaans ( ..... die als een godspraak door 't Indische
gouvernement wordt geraadpleegd ..... ), wiens wetenschappelijke kwali-
teiten echter niet in de schaduw van die van V. d. Tuuk konden staan,
was, naast verscheidene andere auteurs die o.a ... geen gemeene woorden
in hun woordenboeken willen opnemen", een geliefd doelwit van zijn
honende en zeker niet altijd even gerechtvaardigde spot.
De in het Batavia dier dagen zeer geziene persoon van een zekere mr
dr W. Stortenbeker, de Directeur van Onderwijs, Eeredienst en Nijver~
heid (waarover later nog nader) en zijn directe superieur!, vinden wij
zo in een zijner brieven gekenschetst als ..iemand die door 't batav. gen.
indachtig aan 't woord des Heeren: laat de kinderkens tot mij komen. als
redacteur werd aangesteld (omdat hij beweerde niet van zijn trakte-
ment te kunnen leven) ... Hij had of heeft namenlijk een oud~testamen~
tisch vruchtbare vrouw. die jaarlijks zijn tee der vaderhart met een pand
der liefde verblijdde. Met ieder kind, dat hij gewon, moest weder een
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bijbaantje er bij HevoeÇJdworden ... " En dit is slechts één voorbeeld uit
vele.
Soms verviel hij tot een kleinheid van geest, welk een man van het
formaat van een V. d. Tuuk eigenlijk onwaardig was en hem ontsierde,
zoals wanneer hij zich over een jongere vakgenoot en vurige bewon~
deraar, dr J. L. A. Brandes, op wie hij wegens zijn toenemende bekend~
heid als javanicus jaloers was geworden, uitlaat als over "een laaghar~
tigen intrigant", die de Directeur van O. en E. aan zijn leiband zou heb~
ben lopen.
T er nadere kenschetsing van deze geniale, doch uiterst vreemde man en
van het milieu waarin hij zich placht te bewegen, mogen hier tot slot
nog enige citaten volgen uit hetgeen tijdgenoten, die hem later in zijn
Balische tijd hebben gekend, over hem hebben meegedeeld.
"Iedere avond - zo lezen we bij de Officier van Gezondheid dr J.
Jacobs, die hem in 1881 op Bali bezocht - kan men hem de wandeling
zien maken naar het zeestrand op bloote voeten, blootshoofd, in slaap~
broek en kabaja, en met den onafscheidelijken ruwhouten knuppel (een
accessoir dat hij later, na een op hem gepleegde overval, vervangt door
een ijzeren koevoet! - Br.) van verscheidene kilo's zwaar in de hand."
In de jaren, dat V. d. Tuuk toen al op Bali woonde, had hij zich -
evenals dat in zijn Batakse tijd met het Bataks het geval was geweest -
een kennis van het Balisch eigen gemaakt, die spreekwoordelijk was
geworden. "Er is op geheel Bali maar één man, die de Balische taal
kent en begrijpt - zo werd dr Jacobs m.b.t. goesti (Heer) "Dertik" door
een der Radja's van Badung toevertrouwd - en die man is V. d. Tuuk.
De bijna fabelachtige kennis die V. d. Tuuk altijd in betrekkelijk korte
tijd van een Indonesische taal wist op te doen, berustte, naast zijn
fameuze geheugen (een van zijn leermeesters maakte er eens gewag van,
dat hij reeds in zijn studententijd in luttele dagen tijds een heel woorden~
boek uit het hoofd placht te leren!), in belangrijke mate op die ene stel~
regel die ten alle tijde richtsnoer voor zijn leven is gebleven: materiaal
verzamelen en daarna studie, studie en nog eens studie.
"Van den vroegen morgen tot soms diep in de nacht - zo heet het
dan verder van deze noeste werker - kunt ge hem bezig vinden met
zijne studie, die slechts voor een oogenblik afgebroken wordt door men~
schen uit alle standen en rangen der Balische maatschappij, die hem
over een juridisch vraagstuk of over eene ziekte komen raadplegen, en
die hij ook allen met de meest mogelijke gewilligheid helpt, doch van
wie hij op zijn beurt ook weer profiteert door hen te ondervragen over
zaken uit het Balische volksleven".
Een comfortabele huisvesting evenals de daarbij komende verdere mate~
riële geneugten des levens hebben voor V. d. Tuuk immer een hoogst
secundaire rol gespeeld. Zijn huisraad bestond naar Europese begrippen
uit het allernoodzakelijkste. Op de vloer, op enkele stoelen (die overi~
gens nooit gebruikt werden, want V. d. Tuuk zat altijd naar Balische
wijze op een balé~balé, een bamboezen rustbank), kisten en planken,
lagen lijvige folianten, oude handschriften en lontarbladen (waarop de
oude Baliërs schreven) in een bevallige wanorde dooreen, alles overdekt
door een duimendikke laag stof. Niemand mocht in deze chaos orde bren-
gen, zelfs niet zijn trouwe Balische huishoudster, die daartoe overigens
als goede dochter des lands ook wel geen overmatige aanvechting zal
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hebben gevoeld. " ... De vrees, dat eene vrouw zou trachten meer regel
en orde in zijne huishouding te brengen - aldus nog even dr Jacobs
- is volgens zijn zeggen, de eenigste reden, dat hij zulk een verstokt
coeliba tair is".
Een hardwerkende geleerde dus, een specialist met geen andere dan
Oud~Javaanse en Balische belangstelling en, voor het gewone maatschap~
pelijke verkeer wellicht echter een afwezig en onmogelijk mens. Niets
was minder waar dan dat ...
Ten aanzien van het eerste punt zij hier als kleine typerende bijzonder~
heid even vermeld, dat hij tijdens een van zijn korte jaarlijkse bezoeken
aan Batavia (om daar het Grootambtenaarsexamen af te nemen, waarbij
hij een gevreesd examinator was) daar het gezelschap eens op onder~
houdende wijze onderhield met zijn kennis van het Spaans en ...
Baskisch.
Overigens moest hij van deze periodieke bezoeken aan Batavia niet veel
hebben. Over een ervan, die hem een buikloop deed oplopen, schrijft hij
in 1889 aan Brandes: "De duivel of de Heer schijnt me van alle Batavi~
aansche smetten te willen zuiveren. Ik wou dat hij met de zuivering wou
ophouden. Zijn meening mag goed zijn, maar mij bezorgt hij er veel last
mee." En in een briefkaart een jaar later heet het dan; " ... ik lijd aan snot
en kwijl als een onvervalste Christen."
Profaneren en nog eens profaneren, het was deze zonderlinge man tot
een ware levensbehoefte geworden.
Met betrekking tot zijn optreden in gezelschap moge dan voor het laatst
dr Jacobs nog eens aan het woord komen:
"Wanneer ge hem bezoekt - zo weet onze zegsman mee te delen -
is als met een tooverslag de heele geleerde verdwenen en gemetamor~
phoseerd in een jolige student, wiens kennismaking niemand, die ooit
het voordeel had hem te ontmoeten, zal betreuren. Wanneer er hoog
bezoek ten huize van den Asst. Resident is, dan dompelt hij zich, zooals
hij het noemt, voor eenige oogenblikken in de Europeesche beschaving,
dat wil zeggenl hij trekt een pantalon en overhemd aan van twijfel~
achtige kleur, kleedt zich in een jas, die wat snit en wolligheid aangaat,
alle air heeft van een erfstuk te zijn, dat hij als reliquie bewaart, trekt
schoenen aan, die de helft te groot zijn (volgens een ander gebeurt dit
eerst op de plaats van bestemming en neemt hij ze aanvankelijk in de
hand mee - Br.). neemt zijn onafscheidelijken knuppel en gaat zijne
opwachting maken. Doch hij is nauwelijks gezeten, en ge hebt nog ter
nauwernood zijne patriarchale buitenzijde kunnen opnemen, of ge ver~
geet door zijne geestige kwinkslagen en talrijke anecdotes, dat de snit
van zijn jas wat antidiluviaansch, een winkelhaak in een zwart kleeding~
stuk met een witten draad genaaid is, of dat de helft van zijn boord tot
den rubriek ..staande", de andere helft tot dien der ..liggende" behoort.
Dat zijn schoeisel hem hindert en ongewoon is, ziet ge telkens wanneer
hij opstaat. Doch de tijd vliegt om in zijn gezelschap en telkens wan~
neer men hem ontmoet, leert en profiteert men van hem. Ik heb ver-
scheidene aangename uren in zijn gezelschap doorgebracht, uren in
welke hij mij een heel studentenleven liet doorleven ... "
..Voor de bevestiging van ons gezag op genoemd eiland heeft hij, door
zijn intieme omgang met de bevolking, zeker evenveel gedaan als mili~
tairen en burgelijke ambtenaren te samen" - zo geeft een andere tijd~
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genoot, C. L. Udo de Haes, de Gewestelijk Secretaris te Singaradja die
V. d. Tuuk de laatste vijf jaar van zijn leven (1889-1894) meemaakte,
als zijn mening te kennen. En ook uit de mededelingen van deze zegs~
man (uit zijn nagelaten papieren door J. C. van Eerde gepubliceerd)
mogen hier nog wat losse grepen volgen,
In een flanelletje zonder mouwen en met een sarong omgeslagen placht
V. d. Tuuk eventuele bezoekers te ontvangen, die dan steevast en op
welk uur van de dag ook uit een soepterrien werden gepresenteerd,
waarin hij allerlei restjes van geraspte kaas had verzameld (deze zelfde
voorkeur voor kaas zagen wij reeds in de door Knebel aan Ou Perron
meegedeelde anecdote!). Zijn directe chef in Batavia schreef hij ten~
slotte dienstbrieven in potlood, waarbij hij, op het ongebruikelijke hier-
van geattendeerd, een in inktpotlood geschreven epistel terugzond na
er met zijn natte duim over te hebben gewreven, om aan te tonen, dat
het schrift immers even duurzaam was als dat met inkt!
Dat zijn huisjongen met van hem vervreemde gelden goede sier maakte
en van deze extra emolumenten al vast wat sawahs in pand had geno~
men, deerde hem blijkbaar niet overmatig. Alleen werd de jongen daarop
door zijn meester wat geknepen, "die bij het uiten van scheldwoorden
door zijn bediende, voor zijn woordenboek noteerde, wat nieuw voor
hem was,"
In de befaamde "jas" gekleed de heer De Haes eens afhalend voor een
gezamenlijk bezoek aan de Resident, moest hij toen eerst op de voor~
galerij nog van sokken verwisselen, waarna hij met het gebruikte paar
in zijn binnenzak de visite bij del hoogste gewestelijke autoriteit ging
afleggen.
En tot besluit van dit bonte palet van anecdotes moge hier ook uit de
mededelingen van de filoloog G. P, Rouffaer (zèlf een zenderling!), die
V. d. Tuuk in 1888 op Bali een bezoek bracht, nog even iets worden
ontleend:
"Tot zijn wonderlijke uiterlijke verschijning - aldus Rouffaer - behoo~
ren nog zijne grove, rauwe stem, en zijn zonderlinge varkens-oogjes; als
geboren uit een Hollandse vader, Mr S, van der Tuuk, en een uit
Malaka afkomstig creoolsche moeder, Louise N eubronner (waarvan
zijn "tweede" achternaam; V. d. Tuuk vertelde zelf altijd, dat hij van
moederszijde van de beroemde 16e-eeuwse Portugese Onderkoning
Alfonso d' Albuquerque afstamde! - Br.), had hij zelf iets van den
Creool."
"Hij was lang, breed en lichtgeel" - zo luidt de beschrijving van een
paar oude Bataks die hem nog persoonlijk hadden gekend, terwijl ze
hem tevens Si Balga Igoeng, de Grootneuzige, noemden. En in de
"Revue des deux mondes" van: 1891 vinden wij hem een paar jaar
voor zijn dood als volgt geschetst: "Grand et maigre, Ie visage imberbe
et tiré, il a ]'apparence d' un vieux savant allemand ". Op een van hem
bestaande foto uit die tijd, in slaapbroek en kabaai voor zijn Balische
bamboe woning gezeten, vertoont hij overigens veel eerder overeen-
komst met een oude Chines tokohouder. Dat hij, zoon van een rasechte
Groninger, in elk geval geen "totok", maar "van gemengden bloede"
was, is 'echter ook daar onmiskenbaar.
Ten aanzien van V. d. Tuuk's illustere "Portugese afkomst" van moe~
derszijde moge nog even worden opgemerkt, dat Rouffaer in een in
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1909 in Malaka ingesteld onderzoek tot de conclusie is gekomen, dat
Louise Neubronner naar alle waarschijnlijkheid een uit Main stammende
Duitse vader heeft gehad en een moeder met de nog al weinig associaties
aan de grote Vice-Rey oproepende naam Koek. De trotse afstamming
van de beroemde Onderkoning zal dan ook, zoals Rouffaer zelf opmer~t,
"wel niet verder zijn te zoeken dan het feit, dat van der Tuuk's moeder
geboren was in de stad die Albuquerque in 1511 voor de Portugeezen
veroverd had. Of moeten wij veronderstellen dat van der Tuuk een
genealogische voorkeur had voor Albuquerque, zoo als Bilderdijk voor
den Heere van Teisterbant? Terwijl ik dit neerschrijf - zo besluit hij
dan - is het alsof ik van der Tuuk's glundere oogjes mij zie toeknippen,
en zijn rauwe stem mij hoor toegrinniken ... "
Van V. d. Tuuk's eigenaardige ideeën op het gebied van voeding (wel~
licht ook de oorzaak van zijn latere ingewandsziekte, aangezien hij na
het eten ook nog een koud bad placht te nemen) krijgen wij een indruk
uit hetgeen Rouffaer nog weet mee te delen over een bezoek. dat een
jongere vakgenoot, de reeds genoemde, fysiek weinig krachtige Brandes,
V. d. Tuuk eens op Bali bracht.
"Brandes - zo heet het dan - kwam van 't bamboehuis en den stof-
boel waarin zijn gastheer meer dan twintig jaar lang, placht te leven,
terug; maar met een gestel dat een heelen duw hàd gekregen door den
scheepskost dien van der Tuuk, zelve een soort van "stuurman in de
groote vaart, met taalgenie" gewoon was zich en anderen als versnape~
ring voor te zetten; zooals hutspot uit blik, worst, en dergelijke Compag-
nies-victualie. Zelve heb ik ééns bij van der Tuuk "ontbeten" en dade-
lijk gezworen dat nóóit weer te doen. Brandes was een week of vier
blootgesteld aan dit régime, en kwam als een half mensch maar
terug ... Hij heeft drie volle jaren noodig gehad (deels door op een rust~
bank te liggen studeren), om deze Van der Tuuksche voedingswet weer
in harmonie te brengen met diens beide Klankwetten."
Vormen en manieren verwaarloosde deze vreemde man opzettelijk. Zijn
directe chef, de reeds even ter sprake gekomen Directeur van Onder~
wijs, Eeredienst en Nijverheid, die zijn gramschap had opgewekt omdat
hij een typisch~ Van der Tuukiaans plan, nl. om op Bali ezels in te voc--
ren!, als voor een met taalonderzoek belast ambtenaar minder ter zake
dienend had afgewimpeld, heette, zelfs in correspondentie aan deze
functionaris zelf, voortaan de "Directeur van Volksmisleiding , Hierna~
maalsche zaken en Veepest". Immers, zo volgt, hiervoor op zijn vingers
getikt, de argumentatie: "Eeredienst". was onjuist. Men dient niet voor
de "Eer", men dient de Heer. Maar "Heerendienst" had in Indië nu
eenmaal zo'n ongunstige klank!
Informeerde men uit Batavia eens tot waar hij reeds met zijn lijvige
woordenboek gevorderd was, dan gaf hij steevast het een of andere
obscene woord op, vergezeld van uitvoerig commentaar en toelichting!
In zijn gebruikelijke gebatikte slaapbroek en kabaai, op blote voeten en
verder enkel met een sigarenkistje met dubbeltjes, kwartjes en halve
guldens onder de arm verliet tenslotte deze inmiddels zeventigjarige in
1894 voor het laatst Bali, om zich met een ingewandsziektc naar het
Militair Hospitaal te Surabaia te begeven. Hij zou zijn geliefde eiland
niet meer terug zien. Op de 17e Augustus van dat jaar werd in dezelfde
stad \vaar V. d. Tuuk zijn eerste kinderjaren doorbracht dit merkwaar~
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dige, doch voor de jonge Indonesische filologie zo uiterst belangrijke
bestaan afgesloten.
Zo eindigde het leven van dr H. N. van der Tuuk (ondanks, of wellicht
juisti dóór zijn genialiteit nooit tot het afleggen van een academisch
examen gekomen, werd zijn doctoraat hem honoris causa door de
Utrechtse Universiteit verleend), "wiens hand was tegen allen, gelijk
aller hand was tegen hem", die - en zo wil ik hier nog het slot citeren
waarmee prof. Van RonkeI een zijner reeds gememoreerde voordrach~
ten over deze geniale zonderling besluit - "die geen leiding had gehad
in zijne jeugd, bij wien de eigenaardigheden tot ondeugden waren ge~
groeid, de zucht tot waarheid tot ruwheid en de oprechtheid tot grofheid
was geworden, maar die met al zijn afwijkingen, waaronder veel aan-
stellerij school. de grote man is op het terrein der Indonesische talen,
wiens gelijke wij niet meer zullen aanschouwen."
" ... De naam Van der Tuuk zal onvergetelijk blijven, zolang er nog be-
oefenaars van het Bataks zullen gevonden worden" - zo schreef in
zijn doodsbericht in 1894 zijn grote vakgenoot H. Kern, een uitspraak
waarin wij thans, 60 jaar later, de woorden "beoefenaars van het Ba~
taks" gevoegelijk kunnen uitbreiden tot "beoefenaars van de gehele Indo-
nesische taalwetenschap", mogen zij van Nederlandse, Indonesische of
welke andere nationaliteit ook zijn.
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H. J. BLACKHAM.

HOOFDZAKEN VAN HET HUMANISME *

11
VRIJHEID EN MORAAL.
De vrijheid van de mens. nadrukkelijk ontkend door het Marxisme en
het behaviourisme. en minder openlijk maar niet minder nadrukkelijk
door de grote traditionele religies. wordt door het humanisme als centraal
gesteld. Deze vrijheid betekent de persoonlijke vrijheid om mijn houding
tegenover de feiten te bepalen, en de vrijheid van de mens om de feiten
tot een bepaalde grens te veranderen en die grens uit te breiden. door
de ontwikkeling der kennis en door collectieve besluiten.
Deze vrijheid betekent verantwoordelijkheid, want als mijn keuze onver-
mijdelijk mijn eigen keus is en ik daarvan door geen enkele regel of geen
enkel gezag ontheven kan worden. zelfs niet door niet te kiezen -
dan ben ik verantwoordelijk als ik tot het bewustzijn hiervan ontwaakt
ben. Maar als mijn keuze werkelijk mijn eigen keus is en niet bepaald
wordt door gezag, noch door de feiten, noch door regels afgeleid uit de
feiten - dan is zij volkomen willekeurig en ben ik niet verantwoordelijk
tenzij er een mogelijkheid bestaat van leiding en voorlichting. tenzij er
enige betekenis gegeven kan worden aan het b~grip van een juiste keuze.
Verantwoordelijkheid sluit moraal in.
Evenzo is men, als de voorwaarden en behoeften van het menselijk be-
staan veranderd zijn, maar de houding en het beleid van de mensen
dezelfde blijven. verplicht te zeggen. dat de mensen verantwoordelijk
zijn - als. b.v. volkeren en rassen er in blijven volharden te dingen
naar de macht door overheersing. terwijl het mogelijk is geworden vol-
doende voor allen te produceren en terwijl een toevlucht nemen tot de
oorlog als middel in de strijd om het bestaan een verwoesting kan ont-
ketenen die wij niet meer in de hand kunnen houden. Maar ook hier
vereisen een nieuwe houding en nieuw beleid voorlichting door nieuwe
gemeenschappelijke handelingsprincipes. d.w.z. door een Zedelijkheid.
De Grieken trachtten een rationele basis te vinden voor de Zedelijkheid.
de voorwaarden en doelstellingen van een goed leven te beredeneren.
Dat is de gebruikelijke wijze van benadering van morele vraagstukken
gebleven van de humanisten. De werkelijke benadering gaat uit boven
de moraal van de stam. want zij stelt de vraag vóór alles: wat is het
goede leven voor het bestaan als mens krachtens zijn menselijkheid?
Het antwoord pretendeert een universeel antwoord te zijn. Deze ratio-
nele benadering van de moraal door de Grieken loopt parallel met de
phase van rijpheid in Freuds theorie van de zedelijke ontwikkeling
van het individu. Het rudimentaire super-ego is het resultaat van de
bevelen van de vader, tegenover het kind doorgezet met straffen en met
dreigen met het onthouden van liefde. Maar met de rijpheid komt de tijd
dat het individu zich bevrijdt van deze min of meer met angst beladen

') H. J. Blackham. Hoofdzaken van het Humanisme I. Rekenschap I 1955. blz. 31 e.v.
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innerlijke dwang en zichzelf bewust stelt onder rationele wetten die hij
wil aanvaarden.
In de geschiedenis der mensheid komt er een tijd, dat men de moraal
van stam of volk, min of meer autoritair van aard en agressieve harts-
tochten toelatend, als irrationeel gaat zien, en dat is de tijd wanneer de
volkeren der wereld er toe zullen komen voor de gehele mensheid ratio-
nele stelregels voor het gemeenschapsleven te bedenken.
Deze rationele benadering van zedelijke vraagstukken heeft iets gemeen
met de onjuiste opvatting van de rede als het souvereine principe dat
overal in de geest van alle mensen heerst of zou moeten heersen. Er zijn
twee onjuiste, of gedeeltelijk onjuiste opvattingen: dat er een goed leven
bestaat dat overal en altijd voor alle mensen hetzelfde is, en deze opvat-
ting negeert de historische voorwaarden van ethische idealen; en de
opvatting dat de deugd een vorm van kennis is, zoals de Grieken
zeiden, dat alle menseni gedreven worden door het verlangen om te
weten wat goed is en alleen te doen wat redelijk is, en dat daarom het
enige probleem dat der kennis is; iets wat natuurlijk het moeilijker prac-
tisch probleem negeert van de wil, waarop de traditionele religies zich
hebben geconcentreerd, de nadruk leggend op de erfzonde en Zedelijke
onmacht, die de goddelijke genade nodig hebben, of een lange, zware
tucht, of strenge sancties.
Er zijn dus deze twee traditionele benaderingen van morele vraagstuk-
ken geweest, de humanistische traditie die zich concentreerde op de
rationele criteria van de juiste daad, en de religieuze traditie die zich
vooral bezighoudt met het genezen van een verdorven wil. Moderne
humanistische denkers hebben natuurlijk ook de noodzaak van sancties
ingezien. Bentham b.v., die aannam dat de mensen gewoonlijk hun eigen-
belang volgen, en dat ieder zelf uit moet maken wat zijn eigen belang is,
stelde het als taak van de wetgever door wettelijke straffen de sociale
harmonie der belangen te verzekeren, daarbij het principe volgend van
het grootste geluk voor het grootste aantal, waarbij ieder ook slechts
voor één zou tellen en niemand voor méér dan een. Marx daarentegen
zich bewust van de meedogenloze wedijver en strijd die de historie en
het leven van werkelijke mensen vormde, legde er de nadruk op, dat er
geen belangeloze wetgever was die buiten deze strijd om de macht
stond; wet en regering vormen een eenzijdig monopolie van de echte
militaire wapenen, niet een methode om ieder deel te doen hebben aan
vrijheid en gelijkheid voor allen. Daarom koesterde hij geen hoop. dat
het kwaad genezen kon worden door politieke, wettelijke, morele of
religieuze sancties. Hij meende, dat het kwaad zichzelf genas, omdat hij
bij het probleem een historisch evolutionair gezichtspunt betrok, en hij
meende ook dat het conflict dat niet tegengehouden kon worden door
menselijke leuzen of verlangens zelf een hogere phase van integratie
teweeg zou brengen door een immanente wet van ontwikkeling, die de
vereniging en de solidariteit van de mensheid zou tot stand brengen.
Humanistische moralisten hebben zich gebaseerd op verschillende soor-
ten sancties, politieke, psychologische, wettelijke, sociale, morele en
methaphysische, en deze zijn soms in botsing gekomen met de religieuze
sancties der traditionele geloven en hebben natuurlijk nooit het reli-
gieuze geloof nodig gehad of er op gesteund.
Drie vereisten van een humanistische ethiek komen uit alle discussies en
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uit de toets der praktijk en het licht van nieuwe kennis naar voren: zij
moet zijn universeel, historisch en individueel. Geen enkele humanisti-
sche ethiek kan de ethiek zijn van een stam,. een klasse, een ras, een
secte of een belijdenis: zij wil de redelijke ethiek voor de hele mensheid
zijn, haar beroep op de rede vormt haar universaliteit. Tegelijk is de
rede niet de abstracte wetgever van Kant, die de categorische impera-
tief verkondigt, noch de concrete wetgever van Bentham, die onpartijdig
het verkeer regelt. Dit zijn onwerkelijke concepties. Het beroep op de
rede is een beroep op de feiten, een ideaal is niet deugdelijk en dwingend
als het niet uitvoerbaar is; het heeft geen zin een ideaal te maken van
gelijkheid of van vrijheid in een zin waarin er geen mogelijkheid van
gelijkheid of vrijheid is, en het heeft geen zin te spreken van de broeder-
schap der mensen in een situatie die een onontkoombare strijd om het
bestaan oplegt: een ethiek wordt historisch bepaald en moet de feiten
en mogelijkheden van de actuele situatie eerbiedigen als zij het karakter
wil krijgen van een imperatief. Aan de andere kant brengen de feiten
zelf, in tegenstelling met de Marxistische opvatting. geen ideale oplos-
sing voort.
Een humanistische ethiek moet dus universeel zijn, niet in de zin van
voort te komen uit een abstract principe van de rede, maar in de zin van:
te dienen en wel dienend om de belangen van de gehele mensheid te ver-
zoenen in de historische situaties, die heden ten dage wezenlijk gelden.
Een humanistische ethiek moet ook individueel zijn, in die zin dat het
de belangen van individuen zijn, die overheersen: volkeren en hun beleid
worden beoordeeld naar hun resultaten bij de ontplooiing van indi-
viduen.
Hoe kunnen zulke abstracte overwegingen toegepast worden op onze
huidige menselijke problemen? In het kort aldus: als men aanneemt dat
de mensheid nu voldoende één geworden en rijp is om met elkaar over-
eengekomen stelregels voor een gemeenschapsleven uit te werken, met
het doel voor ieder en allen te voorzien in de voorwaarden van zelf-ont-
plooiing, dan wordt dit dàn alleen een rationeel imperatief ideaal, als
er motieven en middelen zijn die toereikend zijn omdat te volbrengen.
Natuurlijk is het niet mogelijk te bewijzen, dat de beschikbare motieven
en middelen toereikend zijn. Het is mogelijk aan te tonen waarop een
redelijk hopen en geloven gebaseerd is, en de imperatief van het ideaal
komt voort uit de overtuiging die men bezit van deze basis. Helden en
fanatici moeten dan maar verder gaan dan dit en hun leven inzetten
voor idealen die niet gebaseerd zijn op redelijk hopen en geloven.
Wat zijn nu de motieven en middelen voor het tot stand brengen van
een algemene wereldorde, en welke motieven en belemmeringen staan
in de weg? De industriële en politieke revoluties van het einde der 18e
eeuw in Europa werken heden nog door in de wereld, verbreken stam-
gemeenschappen en oude beschavingen en leggen de grondslagen voor
een moderne wereldorde. Dit is het onweerstaanbare fundamentele feit,
een dynamisch feit dat uit het verleden opkomt en tot in de toekomst
verder gaat met een verpletterende historische vaart. Samenlevingen die
ruim voldoende kunnen produceren en welker massa's menselijke rech-
ten en een welvaartspolitiek opeisen, hebben reeds een gemeenschap-
pelijke basis. De universaliteit van de industriële economie en haar
macht om ruim voldoende voort te brengen vormt de grootst mogelijke
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verlichting van de strijd om het bestaan in al zijn phasen, die als een
vloek door de historie gaat en de ergste verschrikking van de mens is.
En als .deze strijd in de vorm van oorlog in toenemende mate gevaarlijk
is geworden in zijn risico's en geen vruchten meer afwerpt, dan is daar
de grootst mogelijke sanctie om zijn toevlucht te nemen tot het open
alternatief van een gemeenschappelijk voorbereide ontwikkeling, die in
staat is, en alleen in staat in de huidige omstandigheden, het materiële
probleem van het menselijk bestaan op te lossen.
"Planning" wordt in onze tijd evenzeer gevreesd en misbruikt als de
wetenschap, en de verdediging ervan eist eenzelfde zorgvuldig nieuw
onderzoek door humanisten. Want zij is essentieel voor het humanisme.
Zij is het administratieve equivalent van de wetenschap, zowel omdat zij
zelf wetenschappelijk is in haar techniek als omdat de wetenschap de-
structief is in haar verwarrende effecten, tenzij zij ingegeven wordt en
in bedwang gehouden door een sociaal initiatief. Planning heeft men
evenals de wetenschap misbruikt. Doelmatige planning vraagt een zo
ruim mogelijk overleg, oprechtheid, publiciteit, overeenstemming, ver-
trouwen, samenwerking en leren uit de ervaring en zij heeft de admini-
stratieve bekwaamheid en technieken nodig om effect te verlenen aan
deze vereisten. Zij is de integratie van de wetenschap en de democratie.
Er is een nieuwe situatie waarmee rekening gehouden moet worden,
hoewel zij hier niet geheel besproken kan worden; er zijn zowel nieuwe
motieven als nieuwe middelen in de maak. Het zou uiterst dwaas en
onverantwoordelijk zijn als de mensen niet reageerden met nieuwe hou-
dingen en een nieuw beleid. De nieuwe houdingen en het nieuwe beleid
kunnen het resultaat zijn van de nieuwe gelegenheid om de eeuwen-oude
ideeën en idealen van het humanisme definitief en effectief te maken.
Maar er is aan de ene kant ook de onmetelijke destructieve reeks van
mogelijkheden die samenvalt met het volharden in machtspolitiek, een
der vicieuze cirkels die de ware hel zijn die de mensheid straft, en, aan de
andere kant, de onmetelijke constructieve reeks van mogelijkheden die
verbonden is met wetenschap en democratische planning op wereld-
schaal.
Het lijdt geen twijfel dat de keuze zeer onwerkelijk lijkt als men denkt
in termen van de huidige strategische of diplomatieke situaties, en als
men zich de motieven herinnert die dreigen de overhand te krijgen in
Afrika of in Z.O. Azië. Dit zijn diep gewortelde menselijke motieven,
aangewakkerd door de angst voor wat gaat komen, en dit is genoeg
om de blanken in Z. Afrika hysterisch te maken tegenover de zwarten,
de Fransen tegenover de Duitsers en de Amerikanen tegenover de
communisten. Om deze stromen in te dammen en in bedwang te houden
hebben wij alleen de humanistische dromen van vrijheid, gelijkheid en
broederschap van onze voorvaderen en de harde werkelijkheid, die
pleit voor nieuwe houdingen en een nieuw beleid door het hulpeloze
individu door angst te verlammen. De hulpeloosheid van het verschrikte
individu, dat er geen vertrouwen in heeft dat het lot der mensen in
deze crisis der keuze in verantwoorde handen berust, brengt hem tot een
herleving van zijn belangstelling en zijn vertrouwen in andere dan men-
selijke handen en andere dan menselijke doeleinden. Hij is blij dat hij
een reden gekregen heeft om zich los te achten van de beschaving, zich
als een vreemde in deze wereld te beschouwen, zich gereed te maken om
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het zinkende schip te verlaten. Omdat deze bekeerlingen tot het chris-
tendom of het Boeddhisme e.d. in hun eigen hart alles hebben opgegeven
in wanhoop over de wereld, hebben afgezien van de hoop op en ver-
trouwen in humanistische idealen en hebben besloten de Stad der Ver-
nietiging te verlaten, zijn de tegenwoordige verschillen tussen huma-
nisten en gelovigen zo diep en ver-reikend; zij hebben betrekking op
het lot der mensen en duiden niet alleen maar enkele verschillen van
mening aan tussen buren.
Voor de humanist echter is er, door zijn opvattingen over de voor-
waarden van de levens in deze wereld, geen mogelijkheid zich terug te
trekken in een ander rijk van de werkelijkheid; alles wat hij bezit en
waar hij op hoopt is op het spel gezet bij de internationale gebeurte-
nissen van onze tijd. Wat anderen ook denken en doen, hij is door zijn
humanistische overtuiging geroepen stand te houden in de geesteshou-
ding en te werken voor het beleid die de grondvesting van een wereld-
orde met algemeen geldende regels voor de redelijke bevrediging van
alle mensen mogelijk maken. Twee belangrijke overwegingen kunnen
hem hierbij tot leidraad zijn en steunen.
De eerste overweging is deze: wat de mensen verantwoordelijk, wat hen
rijp maakt is, dat zij belangrijke, hoogst gewichtige besluiten moeten
nemen, een keuze doen, en de gevolgen daarvan moeten dragen, en dat
zij betrouwbare werkwijzen en instellingen hebben om mee te werken,
en dat zij die moeten leiden en ze in het gebruik perfectionneren.
Het is de betrouwbaarheid van onze kennis en van onze instrumenten.
die ons verantwoordelijk maakt, en daarop te vertrouwen en ze betrouw-
baarder te maken is verantwoordelijk handelen. Dit betekent, dat de
nieuwe motieven en middelen, vertegenwoordigd in de zeer belangrijke
consequenties die besluiten en maatregelen op het hoogste niveau be-
zitten en beteugelen, zowel in de over de gehele wereld verbreide ont-
wikkeling van wetenschap en industrie als de administratie, hun effect
hebben, dat machtig, zo niet spectaculair is, dat op korte termijn mis-
schien doorslaggevend zal zijn bij het vermijden van een onherstelbare
catastrofe en op de lange duur onherroepelijk bij het vestigen van de
voorwaarden voor een algehele menselijke beschaving. Hier is de basis
voor een redelijk hopen en geloven; niet een blind vertrouwen in de
noodzakelijke logica der gebeurtenissen, maar een bescheiden vertrou-
wen, dat er onder de machtige tendenzen die in ruwe vorm de gestalte
der komende dingen uithakken enige zijn (niet de minst machtige!) die
onzichtbaar werkzaam zijn voor humanistische idealen, en dat zelfs het
diplomatische dode punt en de koude oorlog niet altijd zo bloedeloos en
futiel zijn als ze lijken.
De tweede overweging treft gevoelig de bezigheden. en het hart van
het hulpeloze individu. Want vrede op aarde zal nooit gevestigd worden
door dramatische besluiten op het hoogste niveau, nog minder een uni-
versele beschaving. Als de koude oorlog morgen eindigde, zou zijn equi-
valent al gauw zijn plaats in nemen; er is geen ontkomen aan het pro-
bleem op lange termijn, dat een persoonlijke taak is. Het gedrag van de
mens is in hoge mate een reactie op situaties, maar situaties zijn in hoge
mate het resultaat van wat mensen zijn en doen. Vrede en beschaving
kunnen niet ontstaan uit hulpeloze en ongelukkig gemaakte individuen,
zij zijn het werk van vrije, creatieve mensen en van niemand anders.
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Hoe vrije en creatieve mensen te verkrijgen is geen kwestie die zichzelf
oplost; het is de belangrijkste van alle kunsten, en het is een sociale
en een persoonlijke kunst. Hier ontmoeten elkaar sociale wetenschappen,
sociale politiek, en ideeën omtrent religie en moraaL training en tech~
nieken - in conflict of in wederzijdse versterking. Hier heeft het huma~
nisme zijn eigen rol te spelen: door de ontwikkeling en de invloed der
sociale wetenschappen te bevorderen, door de sociale politiek te waar-
deren naar haar uitwerking en te helpen bij die uitwerking, door een
betere politiek in te voeren en door zelf een levenskunst te onderwijzen.
De evenwichtige geïntegreerde mens, die al vroeg in staat gesteld is op
eigen benen te staan en zeker geworden is van genegenheid en van zijn
capaciteiten zodat hij rijpt in het leven van geven-en-nemen van een
groep die zijn aspiraties bekrachtigt en zijn prestaties apprecieert, kan
toch wel een sociaal conformist zijn, wiens groep hem voor agressieve
doeleinden zal gebruiken, tenzij de groep zelf een onder vele is in een
meervoudige gemeenschap van associaties die niet de instrumenten zijn
van een regering, noch zelf de aspiratie bezitten te regeren. De belang~
rijkste les der historie is, dat vrijheid, tolerantie, pluralisme, decentrali-
satie e.d. de noodzakelijke voorwaarden zijn tot scheppende energie en
verenigbaar zijn met sociale orde en een gemeenschappelijk doeL en dat
het tegengestelde daarvan destructieve hartstochten voortbrengt en
goedkeurt. De gedisciplineerde vitaliteit die tot uiting komt in scheppen~
de kunsten en andere opperste prestaties der beschaving is sociaal be-
paald, en de voorwaarden heeft men voor een deel, en in toenemende
mate, leren begrijpen en hanteren.
Onder zulke voorwaarden kunnen persoonlijke waarden, voortgebracht
door en voedsel verschaffend aan vrije, creatieve persoonlijkheden, tot
bloei komen met sociale organisatie over de hele wereld. Maar zulke
voorwaarden over de hele wereld te begrijpen, te bevorderen en te
scheppen is geen taak, waar men eenvoudig van af is als men de vrije
wereld beschermt tegen communistische infiltratie en agressie. De taak
begint bij onszelf en wel in het leven van ieder individu. zonder wiens
hulp hij niet begonnen kan worden, en tenslotte is hiervoor de mede-
werking van de communistische wereld nodig, zonder welke hij niet
verricht kan worden. Beschaving moet geschapen worden, zij kan ner-
gens uitsluitend verdedigd worden. Als zij geen historische universaliteit
bereikt, is zij verloren. Dit betekent het stellen van het probleem waar-
voor de mens zich geplaatst ziet, het probleem dat de mens voor zichzelf
geworden is en dat hij niet onder ogen ziet zolang hij in beslag genomen
wordt door de verdediging of door de hoop op een succesvolle agressie.
De humanisten streven er naar actuele problemen in discussie te verhef-
fen tot het niveau van het algemeen menselijk belang en gezamenlijke
verantwoordelijkheid daarvoor. De nieuwe motieven en middelen die
nieuwe houdingen en een nieuw beleid vereisen en meebrengen, mogen
dan al niet voldoende zijn om de toeschouwers de hoop te geven, dat de
catastrophe afgewend zal worden, maar zij rechtvaardigen in ruime
mate hem die handelt in zijn geloof, dat door zijn inspanningen e.d.
aan de redelijke stoffelijke behoeften van de mens voldaan zal worden,
dat de mens de toekomst van de mens vormt, dat de individuen niet
voor altijd zijn gedoemd tot hulpeloosheid en tot het kansspel van hun
geboorte. De gezamenlijke verantwoordelijkheid der mensen voor het
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leven van de mens is onvermijdelijk geworden: zij is de historische impe~
ratie£. De samenleving is inderdaad, als nooit tevoren, een bondgenoot~
schap tussen degenen die reeds leven, hen die dood zijn en hen die ge~
boren zullen worden. Deze morele solidariteit en creatieve eenheid der
mensheid, samen met morele gelijkheid bij de aanspraak van ieder op de
voorwaarden van een leven dat waard is menselijk genoemd te worden,
en morele vrijheid om te kiezen wat persoonlijke verantwoordelijkheid
is, vormen de drie steunpilaren van een humanistische ethiek, gebouwd
op vaste grond en met alle voorhanden zijnde materialen.

IDEALEN EN WAARDEN.
Hoewel dit morele en sociale ideaal stevig gegrondvest op bestaande
middelen en motieven en voldoende bruikbaar is om imperatief te zijn,
is de verwerkelijking ervan er desalniettemin nog niet en het humanisme
is niet alleen maar een geloof in een vooruitgang naar een utopia. Hoe-
wel bewezen kan worden dat er inderdaad vooruitgang is geweest en
dit altijd een moeizame mogelijkheid blijft, is er een betekenis waarin
het leven van de mens altijd hetzelfde blijft, gisteren, vandaag en altijd.
Te leven voor morgen slaat, evenals uitsluitend voor anderen te leven,
de bodem uit ons leven. AI wie niet voor zichzelf, hier op aarde en in
deze tijd, gelukkig kan zijn, zal waarschijnlijk onder geen enkele voor~
waarde gelukkig zijn; men kan hem verdenken van een lichamelijke
onmacht om een menselijk leven te leven. Of onze levens bezitten een
concrete, ogenblikkelijke waarde voor onszelf terwijl wij ze leven, of
al het andere is ijdelheid.
De vitaliteit van de mens is hetzelfde individuele feit waaruit het leven
van de mens over de gehele wereld en in alle tijden gemaakt is. Deze
vitaliteit wordt gemakkelijk verzwakt als men haar cultiveert, in de
beschaving. Idealen die de toekomst en de voorwaarden tot ons geluk
vormen, komen voort uit en worden gerechtvaardigd door een intense
appreciatie van het actuele. Anders zijn het fantasieën, waarin de men~
sen hun leven zouden doorbrengen "in wand'ring mazes lost".
Waardering van het actuele moet gecultiveerd worden. Zij ontstaat op
natuurlijke wijze in het jonge leven, dat bekoord wordt door de wereld
en verliefd raakt op plaatsen, personen en dingen; maar blad en bloe~
sem gaan maar al te vaak verloren, en latere jaren verwoesten alle
belofte en laten een schamele wildernis achter, waarin men niet meer
werkt, maar alleen ronddwaalt en droomt. Voor zulke gesteldheden
geven de religieuze geloven voorbereidingen en voorschriften. Het
humanisme is een therapie van andere aard. Het biedt geen enkele
keus voor succes in de wereld; het dringt aan op succes; het leven kan
overal door iedereen goed geleefd worden, als men bereid is te begin~
nen met het verachtelijk actuele en de rechte weg daarbij te bewan~
delen.
Dit tevreden zijn met het actuele is echter niet zonder enig voorbehoud;
zelfs aan de humanist wordt een marge toegestaan van een vlucht in
gevoelens, en niet alleen in de kunst: de weigering om gebonden te zijn
door wat is en wat geweest is, zelfs door wat men is en geweest is, de
mogelijkheid om de dingen over te doen meer in overeenstemming met
een ideaal dat voortkomt uit het feit dat men met ze te maken heeft, een
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mogelijkheid die ontevredenheid uitsluit doordat men niets met ze te
maken heeft, deze wijze van zichzelf af te zonderen van de wereld der
actualiteit stelt ons in staat de werkelijke aanwezigheid van idealen in
een vurige omhelzing der verbeelding vast te houden, en zonder deze
hartstochtelijke ervaring der volmaaktheid vervalt het leven van de
mens tot minder dan dierlijkheid of valt uiteen in dromen. Deze harts~
tochtelijke .vruchtbare liefde voor de wereld levend en bloeiend te hou~
den door alle phasen van haar ontwikkeling, en haar te behoeden voor
plagen en kwalen die haar zouden doen ineenschrompelen. dat is de heil~
zame redding die het humanisme wil ontwikkelen.
In iedere generatie is het kind vol beloften. De kindersterfte is terug~
geweken voor de medische wetenschap en de sociale politiek; de ver~
spilling van de geest, die een erger kwaad is dan een vroegtijdig verlies
van het leven, kan ook onder behandeling gesteld worden.
De dood is het laatste feit in het leven van het individu. Is hij wel het
laatste? De triomf van het Christelijk geloof is de triomf over de dood
en het bederf. Het humanisme levert geen getuigenis om een dergelijke
hoop te steunen. Het duldt de evidentie van onderzoek en het argument
van een philosophische analyse op dit gebied evenzeer als op een ander.
Als men aanneemt dat de dood het laatste feit is dat ieder mens onder
ogen heeft te zien, moet zijn houding daartegenover zijn persoonlijk
eigendom zijn en niet alleen maar bepaald worden door het accepteren
van het feit. Misschien raakt geen enkele toets zozeer het innerlijk als
deze kwestie van de houding van de mens ten opzichte van de sterfelijk~
heid en van zijn eigen dood. Deze kan niet gegeneraliseerd of voorge~
schreven worden. Maar als we de humanistische opvattingen omtrent
het menselijk bestaan aanvaarden. en verkiezen te leven. nemen we de
verantwoordelijkheid voor het leven in de wereld op ons en worden
wij geroepen om te helpen het waardig te maken om menselijk genoemd
te worden. Het humanisme betekent een dubbele toewijding. nl. aan een
persoonlijk eigen leven en aan een sociale taak. Te menen dat alles ijdel-
heid is. is geen ontdekken van de waarheid, een bereiken van wijsheid,
want het is niet te scheiden van onze houdingen en onze daden. Het
pretendeert een oordeel over de wereld te zijn, en is onvermijdelijk
ook een oordeel over onszelf. Ten laatste kan er. wat wij ook hebben
gedaan of nagelaten te doen, de wil zijn dat het leven verder zal gaan.
de vitale vreugde dat het leven verder 7Jà1 gaan. Deze uiteindelijke vol~
tooiing van de identificatie in de geest met het leven waaraan wij
deelgenomen hebben is het humanistische getuigenis van de grootheid
en de gelukzaligheidl van juist dat menselijk leven dat wij hebben te
leven. Dit alleen, en geen redenen die in een discussie bedacht en aan~
gevoerd zijn. kan het christelijk argument van de hopeloosheid van deze
wereld als er geen goddelijke verlosser is logenstraffen.

HET HUMANISME ALS BEWEGING
Het humanisme is dus geen reeks van opinies, maar nog minder de ver~
werping van enige reeks van opinies. Het is een geheel van centrale
overtuigingen omtrent rede en wetenschap. vrijheid en moraal, idealen
en waarden. dat gebondenheid, keuze en actie vereist. want het eist de
schepping van een eigen persoonlijk leven en van een wereld, een men~
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selijke beschaving. Daarom is het humanisme een beroep op alle mensen.
een visioen van wat volbracht moet worden. Dat wil zeggen dat het
spontaan en essentieel een beweging is, omdat het creatief is.
Historisch gezien zijn er - hoewel humanistische! ideeën en idealen
van dominerende, overal aanwezige invloed zijn geweest in de moderne
wereld - baanbrekende en progressieve bewegingen geweest die zich
verplichten tot het bevorderen van specifieke interpretaties daarvan, b.v.
les philosophes. de groep Franse intellectuelen die samenwerkten aan
Diderot's Encyclopédie. of Bentham en de Utilitarians en Philosophische
radicalen. of Saint~Simon en zijn volgelï"ngen. of Comte en de Positivis~
ten, of Dewey en de Pragmatisten. Zelfs het Marxisme was een dwalende
humanistische beweging. die voortkwam uit de liberale traditie. Derge-
lijke historische interpretaties van het humanisme, die hun stempel op
onze tijd gedrukt hebben, zijn zelf uitdagingen aan de humanistische ge-
dachte. in onze tijd versterkt door de wijd-verbreide, machtige uitdaging
van een intransigant anti-humanistisch Marxisme, van een religieuze
reactie, van fascistische tendenzen en de cultus van het onverstand, van
het defaitisme, van het gevaarlijke meedrijven en de onverschilligheid
der massa's.
Aldus komt, als nooit te voren, alles wat het humanisme vóórstaat ter
sprake, en de wereld waarin de humanisten geloven en die zij verlangen
staat op het spel. Humanistische ideeën en idealen die op de achtergrond
gebleven zijn, een deel van onze gehele geestelijke erfenis, onopgemerkte
bestanddelen van ons geestelijk meubilair, worden in het centrum van de
critische belangstelling getrokken. Zullen wij ze afdanken of onze levens-
stijl naar hen hervormen? Deze kwestie is nooit te voren opgeworpen,
en nu wordt zij ons met kracht opgedrongen met de urgentie van een
beslissing die de wereld zal vormen. Tenzij de humanisten zich nu in-
spannen om het initiatief te verkrijgen. zal de wereld gevormd worden
door andere invloeden. door ideeën en idealen die ontsproten zijn aan
wanhoop of vernietigende hartstochten. Op deze wijze zal het huma-
nisme in onze tijd een beweging zijn. of anders mist het alle ernst en be-
tekent niets. Zijn roep, zijn eisen, zijn visioen kunnen alleen ten uitvoer
gebracht worden door de solidariteit en doelmatigheid van een bewe-
ging.
Wat voor soort beweging? De behoefte aan een beweging is bewezen
door de spontane vorming van humanistische bewegingen na de oorlog
in India en Holland en door het feit dat zij een gemeenschappelijke inter-
nationaal verband vormen met bestaande humanistische bewegingen in
Amerika en Engeland. De Indiase beweging werd gevormd onder men-
sen die de ideeën en idealen van communisten en nationalisten verwier-
pen, de Hollandse beweging kwam voort uit het morele ontwaken, ont-
staan door het verzet tegen de Nazi's; de oudere Amerikaanse en
Engelse bewegingen waren omstreeks 1870 ontstaan om morele idealen
bij de disintegratie van de traditionele religieuze geloven te handhaven
en om te werken voor de emancipatie en ontwikkeling van de arbeid.
van vrouwen. van kinderen, en van koloniale volken. Het interessante
van deze bewegingen is, dat zij spontaan ontstonden door de vitaliteit van
overtuigingen en plichtsbesef, door verwerpingen en weigeringen, be-
vestigingen en keuzen. Zij waren levend en verenigd in deze bronnen
van actie, vóór hun organisatie, programma of philosophie hun over het
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geheel genomen duidelijk waren. De eerste dingen kwamen het eerst,
maar nu is de tijd gekomen dat organisatie, programma's. politiek en
philosophie het beste eisen aan gedachten en toewijding dat humanisten
kunnen geven.
Slechts twee dingen moeten hier over deze kwesties gezegd worden.
Het ene is dat, hoewel het allereerste doel van een humanistische bewe~
ging is, humanistische ideeën en idealen te propageren, dit alleen het
geval is in deze zin, dat het haar taak is humanistische levens en een
humanistische wereld te scheppen door de persoonlijke verantwoorde~
lijkheid wakker .te roepen, door iritevpretaties, door er toe bij te dragen
een bestaande sociale politiek ten uitvoer te brengen, door een begin te
maken met een nieuwe politiek: niet door een reeks van leerstelsels uit
te strooien. Het andere is dit: een humanistische organisatie moet soepel
en vermetel zijn, daar zij zelf een voorbeeld is van de deugden van een
meervoudige, gedecentraliseerde samenleving, van creatieve planning,
van de verzoening van de organisatie met persoonlijke en democratische
waarden. Zij wordt door overtuiging en geloof toevertrouwd aan het
vertrouwen op een methode die tegengesteld is aan die, aangewend
door de communistische partij.

CONCLUSIE.
Het humanisme van onze tijd houdt in de taak om de onveranderlijke
ideeën en idealen, die de moderne wereld gemaakt hebben en die nu be~
twist en bedreigd worden, te verdedigen, te herzien en te ontwikkelen.
Deze taak betekent ook het erkennen en aanvaarden van de zware ge~
volgen van deze ideeën en idealen, en is dus een streven om de humanis~
tische wereld die in de maak is, deels actueel, deels ideëel, goed te maken.
Ofschoon dit een roep is om alles wat men bij machte is te geven, is deze
eis niet deprimerend, want zij is een maatstaf van wat er in het leven van
waarde is. Degenen die zijn wekkende roep horen, zien de betekenis van
hun leven en voor hen staat de weg open om doelmatig en scheppend te
worden, zowel in hun persoonlijke verhoudingen en bezigheden als in
sociale werkzaamheid met anderen. De geloven hebben enorme beloften
gedaan. Deze belofte van een scheppend leven. van de vruchtbaarheid
van de daad, van de doelmatigheid der menselijke waarden, schaamt zich
niet voor zijn bescheidener getuigenis van de volheid en de oneindigheid
van het menselijk leven.

87



INTERN ATIONALE KRONIEK

AZIË DIENT ZICH AAN

Er is in de afgelopen maanden een
drukke en veelszins verrassende
diplomatieke activiteit geweest. De
frontverstarring in de "koude vrede"
is onmiskenbaar verbroken en hier
en daar is het zelfs tot een soort
doorbraak gekomen, maar dan in
vreedzame zin. Er zit verandering in
de atmosfeer, een kentering die, hoe
dan ook, in elk geval zou aanwij-
zen, dat we het "dood tij", waarover
wij in een vorige kroniek spraken,
gepasseerd zijn.
Natuurlijk hoede men zich voor een
voorbal'ig optimisme. Russische toe-
nadering inzake de ontwapenings-
besprekingen, vlotheid inzake Oos-
tenrijk en boetvaardigheid inzake
Zuidslavië zijn, samen met de al of
niet aangepaste gebaren van de an-
dere zijde, op zichzelf een verade-
ming, maar kunnen evengoed begre-
pen worden als manoeuvres om
posities aan het diplomatieke front.
Noch de vorming van een soort
"brandmuur" van neutrale staten
rond het Sowjetbloc, noch de ver-
dere consolidatie van het Westerse
alliantie-systeem na de inschakeling
van West-Duitsland bieden op zich-
zelf veel perspectief. Er is tot dusver
geen enkele aanwijzing, dat Rusland
bereid zou zijn ook satellieten aan
dit "cordon sanitaire" af te staan,
terwijl het daarentegen duidelijk be-
gerige blikken hiervoor werpt op de
Scandinavische landen, Duitsland en
Italië, de Balkan, Voor- en Midden-
Azië. Of men in Moskou ten volle
de reacties heeft verdisconteerd, die
het "eerherstel" van Tito onvermij-
delijk bij de Kominformlanden moet
hebben, is een andere vraag; voor al
te veel scrupules laten zulke ro-
buuste naturen als Chroestjew ove-
rigens weinig ruimte, integendeel, de
grofheid van 's mans optreden in
Belgrado doet in meer dan één op-
zicht bepaald griezelig aan. Ander-
zijds zijn ook in dit opzicht de beide
protagonisten aan elkaar gewaagd:
wat de Amerikanen zich onlangs
veroorloofden tegenover Italië, na de
verkiezing van een wat links ge-
oriënteerde president, liep zelfs voor
onze nogal tamme pers de spuigaten
uit. Al te doorzichtig bleek men in
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de gesubsidiëerde bondgenoten toch
weinig anders dan een soort satel-
lieten te zien. Gelukkig maar, dat
daartegenover kon worden gecon-
stateerd, hoezeer de Europese lan-
den met hun materieel herstel ook
hun zelfvertrouwen hebben hervon-
den en dientengevolge een zelfstan-
dige partij blazen in het Atlantisch
concert, waarmee ook het koper-en-
slagwerk terdege rekening moet
houden.
Het merkwaardige is, dat eenzelfde
"polyphoniteit" zich ook aan de an-
dere zijde van onze planeet, in de
Aziatische wereld voordoet. Waarbij
het altijd weer goed is, onze Euro-
pese oog- en oorkleppen tijdig af te
doen en te bedenken, dat de wereld
waarlijk niet meer draait om wat er
in Londen, Parijs, Bonn en Rome ge-
beurt. De onheilspellendste geluiden
en flikkeringen zijn de laatste jaren
uit die andere hoek gekomen, waar
de opeenhoping van natuurlijke en
menselijke elementen erop schijnt
aangelegd, spannin,gen te verhevigen
en in hun fataliteit te versterken.
Het is daar, dat in de achter ons
liggende jaren het onheil zich op-
stapelde; Korea en Indo-China leken
étappes naar een groter catastrofe,
die de hele wereld in brand had
kunnen zetten. Nog in het begin van
dit jaar wist niemand, wat er uit het
geschil om Formosa en zijn "voor-
geborchten" en toegangspoorten zou
kunnen voortspruiten. Dat ook hier
zich op bijna mirakuleuze wijze een
ontspanning heeft voorgedaan, is een
der hoopvolste verschijnselen van de
jongste tijd. Het woord mirakel is
zeker niet misplaatst, wanneer men
van een der beste internationale
waarnemers, de B.B.C.-correspon-
dent in Washington, hoort, hoe in
negen dagen tijds, tussen 17 en
26 April, de stemming van de Ame-
rikaanse leiders inzake Formosa vol-
komen omsloeg. Ook al brengt men
hierbij de invloed van de Ameri-
kaanse publieke opinie en verkie-
zingsspeculaties in rekening, daar-
mee verliest het verschijnsel nog niet
zijn diepere betekenis. Te meer, waar
zich ook de tegenpartij niet onbe-
tuigd liet en in het "vredesoffen-



sief" zijnerzijds goed partij gaf. De
Chinese premier '1'sjoe En-Iai ver-
klaarde zich te Bandoeng tot regel-
rechte besprekingen met Amerika
bereid en kwam daarop, toen hij
weer goed en wel in Peking was,
niet terug. Ja, de vrijlating van vier
der vijftien Amerikaanse piloten,
door China vastgehouden, was een
verdere manifestatie van "goodwill",
een verhoging van het "bod" om tot
zaken doen te komen. Dat het daarbij
de schijn had, alsof van weerszijden
neiging bestond Formosa zelf, met
Tsjang Kai Sjek incluis, voorlopig in
de ijskast te stoppen, kon alleen maar
de betekenis van het gebaar ver-
hogen.
Het belangrijkste van deze ontwik-
keling was wellicht, dat zij in zo
hoge mate van zuiver-Aziatische
oorsprong was. Zonder ook hier te
willen overschatten kan men gerust
zeggen, dat deze nieuwe volken- en
statenwereld van heel het Ontwaakte
Oosten bezig is scherper contou-
ren, een karakteristieker gezicht en
bovenal een zwaarder geaccentueerd
geluid in de totale volkensamen-
leving te krijgen. Er zijn een reeks
verschijnselen in de afgelopen maan-
den geweest, conferenties als in
Bandoeng en ook van meer culturele
aard in Rangoon, diplomatieke stap-
pen met name van Indische bemid-
delaars, pelgrimstochten als van
Nehroe en zijn afgezant Menon, maar
ook uitspraken en manifestaties van
andere origine, die bewijzen, dat
Azië zich niet alleen aandient, maar
steeds luider meespreekt met een
steeds duidelijker eigen geluid.

* **
Men heeft er hier in het Westen nog
altijd moeite mee, het juiste begrip
voor die wereld van het Oosten te
vinden. Toen dat vliegtuig met Chi-
nese gedelegeerden op weg naar Ban-
doeng verongelukte, weigerde men
de beschuldiging van sabotage eerst
ernstig te nemen, zoals men zich ge-
irriteerd toonde, naar een medewer-
ker in de "N.R.C." (van 26-4-'55)
treffend uiteenzette, over de propa-
ganda, dat in Bandoeng 61 procent
van de wereldbevolking vertegen-
woordigd was, die slechts over
15 procent van het wereldinkomen
beschikte, ofschoon de betrokken
landen een groot deel van de be-
langrijkste grondstoffen leverden.
Maar de beschuldiging bleek, getuige
de excuses der Hongkongse autori-

teiten, maar al te zeer gegrond en
het succes van de eerste Aziatisch-
Afrikaanse conferentie, waar 600
gedelegeerden uit 29 landen bijeen-
kwamen, is ook in Europa nadruk-
kelijk erkend. "Zo de conferentie al-
leen maar als enig doel had gehad,"
schreef de "Neue Züricher Zeitung",
een orgaan van Europees gezag, "aan
alle blanken de opkomst in de poli-
tieke realiteit van een gehele wereld
van nieuwe naties voor ogen te stel-
len, dan heeft zij dat bereikt". En
de Azië-kenner Robert Guillain
schreef in ,.Monde" (16-4-'55):
"Dit bruin-geel-zwarte feest, waar
blanke gezichten ontbreken, is on-
getwijfeld een der historische ge-
beurtenissen van onze tijd".
De betekenis van deze demonstratie
ligt stellig meer op psychologisch en
moreel, dan op reëel politiek gebied,
ook al zijn de zakelijke resultaten
niet te onderschatten. Dat Tsjoe En-
lai het nuttig oordeelde, dáár in
Bandoeng zijn verzoeningsgebaren te
maken, is een aanwijzing voor de
prijs, die het aanzien bij de Aziati-
sche volken het nieuwe China waard
is en voor de richting waarin hun
streven gaat. Ook de neven-
transactie tussen China en de Indo-
nesische gastheren over de 2,5 mil-
lioen Chinezen in Indonesië is een
zeer reële oplossing voor een kwes-
tie, die nog ruim tien millioen andere
Chinezen en hun diverse gastlanden
dwars zit en allerlei internationale
complicaties in zich bergen kan.
"Wanneer Peking deze eventuele
"vijfde colonne" voor een imperialis-
tische politiek prijs zou geven, kan
daarvan een pacificerende werking
van de eerste grootte uitgaan. Dan
zal zelfs Nehroe ermee verzoend
kunnen raken, dat niet hij, maar zijn
Chinese "rivaal" in Bandoeng boven
allen uit schitterde.
Al naar temperament en opvatting
maakt men zich in het Westen wel
eens te gemakkelijk vrolijk of ergert
men zich te lichtvaardig over het
streven naar prestige, de anti-kolo-
niale rancunes en het hele optreden
van deze Oosterse staatslieden. Men
zou beter doen, alvorens schimp-
scheuten tegen een Nehroe te rich-
ten, te bedenken dat het hele Wes-
ten op dit ogenblik geen staatsman
van het geestelijk formaat van deze
Indiër kan aanwijzen, hoeveel tegen-
strijdige en raadselachtigs men ook
soms in zijn politieke gedrag mag
aantreffen. En wanneer het resultaat
van de conferentie van Bandoeng
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inderdaad niet veel meer dan een
reeks platonische wensen en betui-
gingen is geweest, waarbij men
overigens niet moet vergeten, dat
vage algemeenheid aan het Oosterse
denken inhaerent pleegt te zijn en
een concreet optreden in feite niet
behoeft uit te sluiten, is dit nog
geen reden zich in het Westen bij-
zonder op de borst te slaan. Wat men
van daaruit in de jongste tijd voor
de pacificatie van de wereld van het
Oosten heeft gedaan is weinig meer
dan een militaire blokvorming, het
pact van Manilla oftewel de
S.E.A.T.O., de Zuidoost Aziatische
Verdragsorganisatie, die door des-
kundigen een zwakke imitatie van
de N.A.V.O. is genoemd en waarvan
de Amerikaan Walter Lippman
getuigt, dat het "het eerste for-
mele instrument in de moderne
tijd is, dat is opgesteld om een inter-
nationale interventie in binnen-
landse aangelegenheden toe te staan".
Wie zich herinnert. hoe een soort-
gelijke "Heilige Alliantie" in een
vorige eeuw een zware druk op de
volken van Europa heeft uitgeoefend,
zal begrijpen, dat de Aziatische vol-
ken, die in Manilla niet door hun
zuiverste broeders vertegenwoordigd
waren, aan een dergelijke kolonia-
listisch getinte anti-Komintern geen
behoefte hadden. In Bandoeng is
trouwens gebleken, dat waakzaam-
heid jegens het communistisch gevaar
ook in de Aziatische wereld niet ont-
breekt en zich ook nadrukkelijk en
dan op eigen, anti-imperialistische
gronden weet te uiten. Dat is van
heel wat groter waarde dan Westers
geïnspireerde militaire garantie-
pacten.

* * *
Ongetwijfeld is het communisme
voor Azië een gevaar. Het zou on-
eerlijk zijn, voor de Aziatische vol-
ken goed genoeg te achten, wat men
voor zichzelf als politieke en maat-
schappelijke oplossing afwijst. Men
moet zich over het communisme in
China ook niet veel illusies maken;
al kan niemand toekomstige ontwik-
kelingen voorzien, het heeft tot dus-
ver rijkelijk van de gebruikelijke
terreurmiddelen gebruik gemaakt,
waaronder ook typisch geestelijke
terreurpractijken, die de haren te
berge doen rijzen. Ook kan een citaat
van Mao Tse-toeng uit .Juli 1949, dat
"men niet alleen in China, maar over
de hele wereld, zonder uitzondering,
of voor het imperialisme of vnor het
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socialisme kiest; neutraliteit is lou-
ter camouflage, een derde weg is er
niet" - in sommige kringen ont-
nuchterend werken.
De bestrijding van dit gevaar is ech-
ter ook heel wat gecompliceerder,
dan men in het Westen veelal denkt.
Het militaire element kan daarin
helaas niet ontbreken. Tsjoe En-lai's
populariteit in Bandoeng was niet
alleen om zijn vredesbetuigingen: dat
China het Westen heeft uitgedaagd
en weerstaan, vergrootte zijn aan-
trekkingskracht op millioenen. Zoals
Sowjet-Rusland zuigkracht uitoefent
door zijn snelle economische opgang,
met welke middelen dan ook. Nog
altijd is er in het Westen een naïef
geloof in de overtuigingskracht van
de eigen democratische idealen.
Afgezien van het misbruik, waar-
door die idealen in verleden en
heden door de democratieën zijn ge-
compromitteerd, is de kwestie een-
voudig deze, dat deze idealen in
Azië nimmer tot sociale en culturele
levensrealiteiten geworden zijn,
waarop bij de gewone mens een be-
roep kan worden gedaan. Wat be-
tekenen vrijheid van gedachten en
persoon wanneer het vullen van de
maag primair is? Voor de mens, die
honger heeft, is het communisme nu
eenmaal een onovertroffen ideologie.
En toch is het ook daar niet enkel
een maagkwestie, hoe urgent de
welvaartsverhoging der Aziatische
millioenenmassa's ook is. "Tenzij het
leven voor die massa's dragelijker
wordt, kan er geen vrede in Azië en
in de wereld zijn", is de conclusie
van een sympathiek Amerikaans be-
toog. Maar daarbij gaat het niet
enkel om materiële waarden. Er gaat
van het communisme, dat in Azië
veelal als Oosters wordt beschouwd,
een veel dieper grijpende zuiging uit,
waarin de menselijke behoeften aan
een geloof, aan een toegewijd zijn,
zelfs aan mystieke krachten, een rol
spelen. De strijd voor nationale zelf-
standigheid schiep in vele gevallen
een psychologisch uiterst gunstige
bodem voor deze overgang naar een
nieuwe, gesaeculariseerde geloofs-
strijd. Dat geeft het communisme
mede zijn attractie voor grote groe-
pen intellectuelen, bij wie de mate-
riële nood slechts indirect een rol
speelt.
Het is een zegen, dat deze proble-
matiek in de eigen Aziatische krin-
gen in heel haar ernst en diepgang
wordt ingezien, zoals op een uiterst
belangrijke Conferentie voor Cultu-



rele Vrijheid, Februari 1955 te Ran-
goon, in Burma, werd bewezen. Zo-
als ook onze naaste geestverwanten
in India, de vrienden van M. N. Roy,
de helaas te vroeg gestorven ex-
communist en humanist van de
"Radical Humanist" blijk geven, de
situatie geestelijk meester te zijn.
Met vreugde kon men constateren,
dat hun inzichten en opvattingen,
die van een gezonde kritische zin
getuigen, ook tegen de wel eens ge-
wild optimistische uitingen van
Nehroe en diens, samen met Tsjoe
En-Iai opgestelde, vijf beginselen, in
Bandoeng weer het sjibboleth van
een zgn. actieve coëxistentie politiek,
vèr buiten eigen kring hun invloed
deden gelden.
Het.is zeer de vraag, of ook de oude
godsdiensten opgewassen zijn tegen
of onverenigbaar zijn met de "valse
goden" van het communisme. Een
zuiver Westerse ideologie faalt hierin
stellig. Meer perspectief ligt in de
opneming van al deze volken in een
groot, gemeenschappelijk mensheids-
avontuur, dat uit verschillende tra-
dities bezieling put, als een waarlijk
oecumenische beweging, zoals de
Quakers suggereren. Dat de Oosterse
volken daarbij hun specifieke, vooral
ook geestelijke bijdragen kunnen
leveren, staat vast. Maar voorlopig
mogen wij al blij zijn, als de poli-
tieke ontwikkeling ons bevrijdt uit
de verstarring van een volstrekte
polarisering in twee ideologische
kampen. Zij wijst in de laatste maan-
den stellig naar een groter differen-
tiatie, naar onafhankelijke machts-
formaties van politieke en geestelijke
aard, welke men niet weer onmid-
dellijk zelf moet willen vastnagelen
aan illusies van neutraliteit en
"derde weg". Tenslotte zullen die
verschillende formaties toch weer

een gemeenschappelijke bedding
moeten zoeken. Laat ons dan beden-
ken, dat de onmiskenbare ontspan-
ning en ontdooiing, waarvan de ont-
wikkeling in Europa en Azië beide
getuigt, wellicht een nieuwe kans
geeft aan de grote organisatie, die dit
jaar haar tienjarig bestaan viert en
waarop met name de jonge volken
van de beginne af hun hoop geves-
tigd hebben.
Nog altijd geldt het woord van
Aristide Briand: "Er is niet een
vrede voor Amerika, een vrede voor
Europa en een andere voor Azië,
maar er is slechts één vrede voor
de gehele wereld". Hierop sluit de
gedachte van de eerste Russische
politicus, die de idee der vreedzame
coëxistentie diende, van de "een en
ondeelbare vrede" voortreffelijk aan ..
Het zou Azië's roem zijn, wanneer
het de Verenigde Naties opnieuw
van deze geest wist te doordringen,
nu deze hun tweede decennium
ingaan.

A'dam, 9 Juni 1955

B. W. SCHAPER

Enige literatuur: Minds in Movement,
a Quaker Study for Asia and the
West (Gollancz, Londen 1953). Nor-
man D. Palmer, Organizing Peace for
Asia (in The Western Political
Quarterly, Vol. VIII, 1 Maart 1955.)
Ph. Deane, Letter from Rangoon,
What kind of freedom (in Encounter,
no. 20, Mei 1955). Artt. in The Radi-
cal Humanist, o.a. India, U.S.Aid
and Communism, 13-6-'54; Pros-
pects for Peace in Asia, id. 4-7-'54.
Palmer, van de universiteit van
Pennsylvanië, citeerde beide artt.
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LIBBE VAN DER WAL

IPHIGENEIA IN ARGOS
BLIJSPEL IN 4 BEDRIJVEN

"Wenn wir van den Griechen reden. reden wir
unwiIlkürlich zugleich van heute und gestern"

Nietzsche.

Iphigeneia .... en dan denkt men aan Aulis. Men herinnert zich het ver~
haal uit het begin van de Trojaanse oorlog: toen de Griekse vloot zich
in Aulis verzamelde om uit te varen naar Troje. bleek dit onmogelijk.
Tegenwind hinderde het uitzeilen. tijdens dit niet voorziene oponthoud
raakten de voorraden op. en vele Grieken kwamen van honger om.
Toen onthulde de ziener Kalehas. hoe er een eind gemaakt kon worden
aan deze noodtoestand. Agamemnon. de aanvoerder der Grieken. die de
toorn van de godin Artemis had opgewekt door een heilig hert op de
jacht te doden. kon slechts op één manier zijn mannen redden voor de
ondergang: indien hij bereid was zijn dochter Iphigeneia te offeren aan
de beledigde godin.
Maar. zou men kunnen vragen. waarom was het nu juist Iphigeneia, die
geofferd werd? Men kan zich van deze vraag afmaken met het eenvou~
dige. waarschijnlijk ook wel juiste antwoord: ..omdat zij de oudste doch-
ter was". Maar men kan er ook meer achter zoeken en trachten hel
offeren van Iphigeneia te verklaren uit het karakter en het optreden
van Iphigeneia zelf. En dat laatste is in dit stuk gedaan: met de uit
Homerus bekende figuren Agamemnon en zijn broer Menelaos. met hun
vrouwen. de zusters Klytaemnestra en de schone He1ena. met de Tro~
jaan Paris. die Helena schaakte en zo de oorzaak werd van de Trojaanse
oorlog. met de priester Kalehas en de herauten Talthybios en Eurybates.
en met Aigisthos. die tijdens Agamemnons afwezigheid de minnaar van
Klytaemnestra zal worden. heb ik mijn spel. men zal misschien zeggen,
mijn oneerbiedig spel. gespeeld. Met hen allen is dit stuk bevolkt, dat
cirkelt om de jonge Iphigeneia. die scherp en zuiver. onbevangen maar
zonder takt op de gebeurtenissen reageert en daardoor in botsing komt
met vele "gevestigde belangen", Nietzsches woord kan als motto dienen:
achter de klassieke façade wordt ook hier veel over het heden gesproken.
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PERSONEN

AGAMEMNON,
KLYTAEMNESTRA
IPHIGENEIA,
EUMÈLÈ,
EURYBATES,
TALTHYBIOS,
HELENA,

PARIS,
MENELAOS,
AGATHOKLES,
KALCHAS,
AIGISTHOS.

(in volgorde van opkomst)

Koning van Argos

zijn vrouw

hun dochter

een slavin

herauten

zuster van Klytaemnestra
en Koningin van Sparta

een Koningszoon uit Troje

Koning van Sparta

paedagoog

opperpriester
achterneef van Agamemnon
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EERSTE BEDRIJF

Een zaal in het paleis van Agamemnon. Op de achtergrond een zuilen~
galerij. die uitkomt op de hof. waarin de kinderen met een bal spelen.
Links achter een tafel, waarop enige stenen en hoopjes zand op geheim~
zinnige wijze gerangschikt zijn. Agamemnon zit voor deze tafel in een
leunstoel met zijn rug naar de zaal. Hij heeft een uitvoerige studie gemaakt
van het tafelvlak. en hij hangt nu achterover in zijn stoel, nadenkend
over de resultaten van zijn onderzoek. Klytaemnestra heeft rechts op de
voorgrond zitten borduren. Haar werk is nu klaar en zij heeft behoefte
het aan iemand te laten zien.

KLYT AEMNESTRA: Kijk es! Agamemnon!
AGAMEMNON (laat alleen een ongearticuleerd gegrom horen).
KLYT. (bang hem te storen): Agamemnon! Zit je te werken? (een ge~

grom is het enige en niet bevredigende antwoord) Ik heb het bijna
af! Wil je eens kijken? (Agam. geeft nu helemaal geen antwoord
meer -) Agamemnon. slaap je? (geen antwoord - zij gaat berus~
tend zitten. De stilte, die volgt, wordt verstoord doordat de kinderen
plotseling een gejuich aanheffen. Een bal vliegt op Agamemnon's
tafel en richt daar een onherstelbare verwoesting aan).

AG. (schrikt wakker): Wat is er? Wel, Zeus en Hera ~!
KLYT. (borduurt weer): Niet zo vloeken. schat! Straks gaan de kinde~

ren het ook doen.
AG.: Ik zal in mijn eigen huis zeggen wat ik wil! (hij verwacht tegen~

spraak, maar dit genoegen wordt hem onthouden).
KLYT. (onverstoorbaar): Ja schat.
AG.: Begrijp je dat?!
KLYT.: Ja schat.
IPHIGENEIA (komt op): 0 paps. hebt U de bal gezien?
AG. (barst nu los): Ik heb de bal inderdáád gezien! En ik zal jou dit

vertellen -
IPH.(verwonderd, maar niet verontrust): Gunst bent U boos? Waarom?

Hebben wij U wakker gemaakt?
AG.: Nee. je hebt mij nièt wakker gemaakt! Want ik sliep niet. Ik zat te

werken! Maar weet jij -?
KLYT.: Zat je heus te werken. schat?
AG.: Wat? Ja natuurlijk zat ik te werken.
KLYT.: O.
AG.: Ja "O"! Wat "O"? Wat bedoel je met "O"?
KLYT.: 0 niets. (zij borduurt verder).
AG.: Onzin! - Weet jij. wat jij met die bal gedáán hebt?!
IPH. (opgewekt): Nee. Wat dan?
AG. (met een gebaar naar de tafel): Dit! Dit heb jij (hij zoekt naar het

juiste woord en vindt het gelukkig) - eh - verwoest!
IPH.: Verwoest!? Hera. U gebruikt altijd direct zulke grote woorden!

Die steentjes en een paar hoopjes zand. wat is daar nou aan te
verwoesten! (zij gaat de bal halen).

AG.: Iphigeneia. blijf hier!
IPH.: Nou ik ben er toch nog! U behoeft mij niet zo naar aan te blaffen.
AG.: Zeg. weet jij eigenlijk wel, tegen wie je spreekt?!
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IPh, (koud): Zeker wel. Tegen Atreus' zoon Agamemnon. die de eer
heeft mijn vader te zijn!

AG. (dreigt te barsten): Die de eer heeft jouw - Ooohl (het gesmoorde
geluid, dat hij maakt, kan men ook anders spellen). Nou zal ik jou
eens wat vertellen. jij ellendig klein stuk ongeluk, jou allermisera~
belst -

KLYT.: Agamemnon, is het nu wel nodig je zo op te winden?
AG.: Ik zal mij opwinden, precies wanneer ik dat zelf wil!
KLYT.: Natuurlijk schat. Precies. wanneer je zelf wilt. Ik vraag alleen

maar. of het wel nodig en verstandig is.
AG.: Het kan mij niet schelen, of het nodig en verstandig is!
KLYT.: Goed schat, ga dan1 je gang maar! Wind je dan maar eens

fijn op.
AG.: Ja, jij moet niet denken. dat ik mij laat vóórschrijven, of ik mij zal

opwinden of niet. Ik zal mij opwinden, precies wanneer -
KLYT.: Ik weet het schat. dat heb je zo pas al gezegd. Ga nu maar

verder met je gesprek met Iphigeneia.
AG.: Mijn gesprek met Iphigeneia? Ikj heb tegen haar niks meer te

zeggen. (hij zegt toch nog wat) Als je ooit het hart in je lijf hebt
om hier weer een bal naar binnen te gooien. dan zul je meer van mij
horen. Dat beloof ik je. Ruk uit!

IPH.: Ja maar dat gaat zo maar niet. Ik wil nu meer van U horen!
AG. (stom verbaasd): Wàt zeg je?
IPH.: Ik laat met niet zo maar wegsturen, begrijpt UI Denkt U. dat U

mij uit kunt schelden voor een klein stukje ongeluk zonder dat ik
een woord terugzeg? U zou mij eens iets vertellen! Nou wat hébt U
dan. te vertellen? (het is waarschijnlijk de eerste keer, dat zij zo
spreekt, en zij is zelf verbaasd over haar durf, maar voor Agamem~
non is haar optreden een pijnlijke openbaring).

AG.: Wel. wel. ik moet zeggen - (hij wendt zich in wanhoop tot Klyt.)
Zeg. hóór je dat?

KLYT.: Ja, schat.
AG.: En - en vind jij dat maar allemaal goed?! Zèg je daar niets van?

Moet ik mij maar alles laten welgevallen?
KL YT.: Natuurlijk niet, schat. Maar ik neem aan. dat jij als heerser

over zoveel mannen ook wel mans genoeg bent om je eigen dochter
te woord te staan. Dus dan kan ik me er beter buiten houden, vind
je ook niet?

AG. (niet gerustgesteld): Hm - nou, misschien heb je wel gelijk. (Hij
wendt zich weer tot zijn dochter, die nog uitdagend tegenover hem
staat) Nou moet jij eens goed luisteren -

IPH. (tergend rustig): Ja. dat zal ik doen!
AG. (vlucht in een poging tot ironie): "Dat zal ze doen", Nou. daar ben

ik geweldig blij mee! Ze zal het doen! (plotseling dreigend) Zou je
ze niet - !? Als jij een man was, dan zou ik je zo'n denderend pak
slaag geven. dat je voorgoed van die fratsen genezen was. maar zo'n
(hij zoekt naar het meest beledigende woord en vindt het bij ongeluk)
- zo'n - kwaad klein kind -

IPH. (alsof ze gestoken is): Nee. ik ben geen kind meer!
AG.: Ach kom, ben jij geen kind meer? En zou je ook nog zo vriendelijk

willen zijn mij te vertellen, wat je dan wel bent?
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IPH.: Ik ben Uw huwbare dochter. (hij lacht. wat haar woedend maakt)
U weet heel goed, dat ik het vorig jaar al een aanzoek gehad heb!
(zij roept haar moeder tot getuige) Moeder?!

KLYT.: Ja Agamemnon, eerlijk is eerlijk: ze hééft een aanzoek gehad!
AG.: Beginnen jullie nou asjeblieft niet weer over dat gezanik met

Odysseus. In de eerste plaats was je veel te jong -. -
IPH.: Toen moeder zo oud was, was ze al met U getrouwd!
KLYT.:Ja, dat is waar, maar ik was óók veel te jong. Vader heeft gelijk,

op die leeftijd heb je nog geen mensenkennis genoeg om een ver~
antwoorde keuze te doen.

AG. (kijkt hierbij zeer onzeker): Nou ja, wij spreken nu niet over moe~
der. Je moeder was - natuurlijk - eh - een heel bijzonder geval.
Die was veel - rijper in haar oordeel dan jij.

KL YT.: Nee schat, nu vergis je je toch. Ik was een echt kuiken. En ik
kon heus niet goed overzien, wat ik deed.

AG. (haastig): Nou ja, goed, goed. Dat doet er ook niet toe! In elk geval
- die Odysseus, dat was helemaal geen geschikte man voor jou.
Iedereen is het er over eens, dat hij schrander is en heel onder~
nemend en zo, maar een avonturier! Niet wat men noemt een dege~
lijke man.

IPH.: En wie zegt U, dat ik beslist een "degelijk man" wil hebben?
AG. (heeft voor zoveel onnozelheid alleen maar een glimlach): Tja -

als je nu eens aan de hele wereld duidelijk had willen maken, dat je
wèrkelijk veel te jong bent, dan had je precies zo iets onzinnigs moe~
ten zeggen! Een dergelijke opmerking verraadt direct, dat je nog
helemaal niet rijp bent voor het huwelijk! - Trouwens waar praten
we eigenlijk over? Odysseus is practisch dadelijk toen ik hem had
laten weten, dat jij niet - eh - beschikbaar was, met een meisje
van zijn eigen eiland getrouwd, en het zou mij niet verbazen, als hij
nu al vader was. (voor [ph. is dit een schokkend bericht. maar zij
beheerst zich kranig. Ag. gaat zelfvoldaan door) En jouw tijd komt
wel meisje. Ik zal wel een geschikte man voor je vinden.

IPH. (koud): U praat erover alsof U er al een gevonden hèbt.
AG. (gewichtig en geheimzinnig): Wie weet -
KLYT. (staat op en bergt haar borduurwerk weg).
IPH.: Weet U, moeder, wat die geheimzinnigheid te betekenen heeft?
KLYT.: Nee kind, ik weet van niets. En het zou mij niet verwonderen,

als je vader het zelf ook niet wist. Kom, ik moet eens naar het eten
gaan kijken.

AG.: 0 dat is waar ook. Heb je erop gerekend, dat wij vanavond een
gast hebben?

KLYT.: Nee, natuurlijk niet. Daar heb je ook niets van gezegd. Heb je
weer iemand uitgenodigd?

AG.: Nou ja - het is eigenlijk meer zo gegaan. Aigisthos komt vanavond
schaken. en hij zou een beetje vroeg komen, want anders is het
haast de moeite niet waard. Nou, en toen heb ik gezegd, dat hij dan
wel een hapje mee kon eten. Heel huiselijk natuurlijk. (zij antwoordt
niet, wat hem onzeker maakt) Je bent er toch niet kwaad om?

KLYT.: Och kwaad -. Je weet weL dat ik het vervelend vind, dat je
met zulke dingen pas op het laatste ogenblik aankomt.

AG.: Ja, het spijt me, ik was van plan je te waarschuwen, maar - toen is

96



er weer iets tussen gekomen -.
KLYT.: Ja zo komt er bij jou altijd wat tussen! En dan dat vervelende

geschaak!
AG.: Dat heb ik van jouw vader geleerd! Als ik vroeger met hém

schaakte dan vond je dat altijd heel goed.
KLYT.: Best mogelijk. Dat was ook heel wat anders!
AG.: Ik laat me hangen, als ik het verschil zie. Zeg dan liever direct,

dat je wat tegen Aigisthos hebt!
KLYT.: Nou goed dan: ik héb wat tegen hem. Ik mág hem niet. Hij zit

mij altijd zo griezelig te fixeren. Ik vind hem eng!
AG.: Zie je nu wel!
KLYT.: Wat "zie je nu wel"?
AG.: Je bedoelt dus weer heel iets anders dan wat je zegt. Je scheldt op

het schaken en je denkt eigenlijk aan Aigisthos.
KLYT.: Nou goed, dan dénk ik aan Aigisthos - wat zou dat dan nog?
AG.: Ja - "wat zou dat" -. Je moet toch zelf toegeven, dat de conver~

satie met jou op die manier een beetje moeilijk wordt.
KLYT.: Waarom? Dat zie ik niet in.
AG.: Maar Zeus en Hera -. Ja neem me niet, kwalijk, maar dit is toch

wel wat al te gek! Je geeft zelf toe, dat je heel iets anders bedoelt
dan wat je zegt! Dan kun je mij toch zeker niet kwalijk nemen, dat
ik jou niet begrijp.

KLYT.: Echt de redenering van een man! Als jij werkelijk zo intelligent
was, als je graag wilt zijn, dan zou je door mijn woorden heenzien
en dan zou je heel goed begrijpen, wat ik bedoel! (zij gaat af)

AG.: Wel ja, geef mij de schuld maar, als jij je allerongelukkigst uit~
drukt (hij zet zich slachtofferig aan zijn werktafel)

IPH. (die tot nu toe roerloos naar deze scène heeft staan luisteren): Ik
heb er natuurlijk niet zo erg veel mee te maken, maar het ging hele~
maal niet over de manier waarop moeder zich uitdrukt.

AG.: Zeg doe me een plezier, en hou jij je d'r buiten, hè!
IPH.: Ik geloof niet, dat ik U dat plezier zal doen. De manier, waarop U

deze conversatie gevoerd hebt, vind ik namelijk niet helemaal fair.
AG.: Wàt zeg je?
IPH.: Nou moet U eens naar mij luisteren!
AG.: Ik dènk er niet aan! (hij zit weer voor z(jn werktafel).
IPH.: Maar weest U toch niet zo verschrikkelijk onredelijk. U kunt toch

wel even luisteren!
AG.: Nee!
IPH.: 0 ik begrijp het al! U hebt geen tijd, want U moet de hele avond

schaken.
AG.: Wel Zeus en Hades! Begin ju nu ook nog eens weer met dat ge~

kanker over het schaken? Ik zeg je nu eens en vooral: ik zal
schaken -.

IPH.: Precies wanneer u zelf wilt! Natuurlijk! Maar moeder heeft hele~
maal geen bezwaar tegen het schaken. Zij vindt het alleen vervelend,
dat u gasten uitnodigt zonder haar te waarschuwen, èn ze heeft
bezwaar tegen Aigisthos.

AG.: Onzin, de man schaakt heel goed.
IPH.: Misschien, maar in elk geval is het flauw van U om op moeders

bezwaren helemaal niet in te gaan, en er alleen maar over te praten
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dat zij eerst niet duidelijk zei, dat zij bezwaar had tegen Aigisthos
en eigenlijk niet tegen het schaken op zichzelf. Echt wat je noemt
een afleidingsmanoeuvre!

AG.: Een afleidings -! Wie heeft jou zulke dikke woorden geleerd?
Weet je wel. waar je 't over hebt?

IPH.: Zeker wel. ik ben toch de dochter van een generaal! (Klyt. op).
AG.: Nou ik moet zeggen - Ik geloof toch, dat het maar beter is dat

je trouwt. Dan kun je nog eens wat gehoorzaamheid leren!
IPH.: Het eerste ben ik met U eens, maar -
AG.: (tot een binne:nsnellende slavin): Wat is er meisje?
SLAVIN: Heer, de uitkijk meldt de nadering van een reiswagen.
KLYT.: Een reiswagen?
IPH.: AI weer een?
KLYT.: Wie kan dat zijn, Agamemnon?
AG.: AI sloeg je me dood, ik weet het niet. Menelaos kan het nog niet

wezen, die komt op zijn vroegst morgen.
KLYT. (tot slavin): Laat in elk geval de logeergalerij klaar maken.
SLAVIN: Direct mevrouw.
AG.: En stuur Eurybates hier, wil je.
SLAVIN: Heel goed, heer.
IPH.: Als het oom Menelaos is, denkt u dat tante dan ook meekomt?
AG. (luistert niet. staat in gepeins verzonken en loop later licht opge~

wonden om zijn tafel heen).
KLYT.: Agamemnon!
AG. (afwezig): Ja-
KLYT.: Denk je dat Helena meekomt?
AG.: Hm? - Wat zei je?
KLYT.: Komt Helena mee, denk je?
AG.: Helena? 0, ik weet niet. Misschien wel.
KLYT.: Je hebt haar toch wel uitgenodigd?
AG. (ontwijkend): Wat? ----: Jaaa. Ik heb laten zeggen, dat - eh -

als ze mee wou komen, dat dan wel kon -.
KLYT.: Wel kàn? Je hebt dus niet gezegd, dat ze zéér welkom zou zijn?!
AG.: Nou ja, ik herinner me niet precies meer, hoe ik het ingekleed heb.

Maar kijk, dit is geen plezierreisje begrijp je van Menelaos. Hij komt
voor zaken. Zeer belangrijke zaken.

EURYB. (op): Heer, Uw dienaar.
AG.: 0 Eurybates, ga jij eens even naar Aigisthos en zeg hem, dat het

mij buitengewoon spijt, maar dat ik plotseling bezoek heb gekregen
en dus vanavond niet kan schaken.

EURYB.: Zeer goed, heer.
AG.: En kruip asjeblieft niet, maar loop als de bronzen bliksem. Anders

gaat hij van huis, voordat jij er bent.
EURYB.: Ik zal rennen, heer. (af)

(men hoort zweepgeklap en 'getrappel)
TALTHYBIOS (op): Heer. Uw broeder, vorst Menelaos rijdt zo juist

de hof binnen.
KLYT.: Is hij alleen?
TALTH.: Nee mevrouw, hij is vergezeld van zijn gemalin -
IPH.: Ha, tante Helena! (zij rent naar buiten, gevolgd door Klyt.)
TALTH.: - en een onbekende vreemdeling.
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AG.: Een vreemdeling? Dan moet er nog een logeergalerij in orde ge-
maakt worden! Geef daar orders voor Talthybiosl (af)

TALTH.: Goed heer! (hij klapt in de handen, een slavin verschijnt)
Eumèlè, heer Menelaos heeft nog een vreemdeling meegenomen, dus
je zult ook de achtergalerij moeten laten klaarmaken. (hij begint
stoelen te schikken)

EUMÈLÈ.: Een vreemdeling? Wie is het?
TALTH.: Ik weet het niet. En als ik het wist, dan zou ik het jou nog

niet zeggen.
EUMÈLÈ.: Zeg, doe niet zo gewichtig!
TALTH.: Ik doe niet gewichtig. Ik heb alleen begrip voor mijn eigen

positie hier. En dat is meer dan men van jou kan zeggen.
EUMÈLÈ.: Goed hoor, je zal gelijk hebben. - Zeg is Helena ook meege-

gekomen?
TALTH.: De Koningin van Sparta in inderdaad meegekomen.
EUMÈLÈ.: Is ze werkelijk zo knap?
TAL TH.: Daar heb ik niet op gelet.
EUMÈLÈ.: Nou, kom nou! - Zeg, is het waar, dat ze nogal - nogal

wild is?
TALTH.: ,Ik weet niet, wat je bedoelt.
EUMÈLÈ.: 0: nee? Je hebt laatst zelf tegen mij gezegd, dat je eerst

gedacht had, dat ik een wilde kraai was.
TAL TH.: 0 bedoel je dat.
EUMÈLÈ.: Natuurlijk bedoel ik dat.
TAL TH.: Dan begrijp ik niet, hoe het begrip "wilde kraai" in verband

gebracht kan worden met mevrouw Hel - Pas op, daar komen ze!
(beiden af)

IPH.: (aan de arm van Helena) (Paris volgt met Klytaemnestra)
En bent u niet vreselijk moe geworden, tante?

HELENA: Nee, moe eigenlijk niet kind. Ik kan wel tegen een stootje!
Nou ja. ik ben nou toch wel blij, dat ik op een stoel kan zitten die
stil staat. Je wordt op den duur een beetje moe van dat gehobbel.
Maar heer Paris heeft mij zalig gesteund. (Paris glimlacht ver-
legen). Doet Uw schouder nog pijn?

PARIS: 0 nee, dat heeft niets te betekenen.
KLYT.: Gaat u zitten. heer Paris. (Zij gaat zelf ook zitten) Hebt U een

goede reis gehad?
PARIS: U bedoelt nu, van Sparta naar Argos? 0 ja, heel goed. Alleen

(met een blik op Helena) ik zou bijna zeggen: te kort!
HELENA: Ja, Menelaos wou het beslist in vier dagen doen. Och en dan

laat ik 'm altijd maar zijn gang gaan. Hij is nu eenmaal stapelgek
met die nieuwe wagen. Dat schijnt werkelijk iets heel bijzonders te
zijn. Ja, ik heb helemaal geen verstand van die technische dingen,
dus je moet mij niet vragen, waar het nu precies in zit. (tot Pa ris)
Weet U nog? U hebt zo geduldig naar hem geluisterd, toen hij
bezig was het uit te leggen?

PARIS: Ja, als ik het goed begrepen heb, dan zit het voornamelijk in
de wielen.

HELENA: 0 ja, natuurlijk in de wielen.
IPH.: Maar tante, toen Oom hier twee jaar geleden was, toen had hij

ook al zo'n snelle wagen. Is dit dan weer een andere?
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HELENA: 0 kind. hij heeft na die tijd nog een heel risje gehad. Toen
hij hier was, toen had hij denk ik nog zijn vier en zestig. Of nee.
misschien was het nog wel de ouwe acht en veertig. Nou en toen
hebben we nog de twee en zeventig gehad en de zes en negentig.
o die was al geweldig.

KLYT.: Wat betekenen toch al die griezelige hoge getallen?
HELENA: Ja, luister eens - dat moet je mij niet vragen.
PARIS (blij te kunnen helpen): Dat is het aantal zijden van het wieL

mevrouw.
KLYT.: Het aantal zijden van het wiel -? Ik ben bang. dat me dat te

ingewikkeld wordt -.
PARIS: 0 het is toch eigenlijk vrij eenvoudig. Kijk. de vorm van een

wieL dat is natuurlijk altijd zo iets. (Hij tekent met zijn wijsvinger
een veelhoek in de lucht): een figuur met een heleboel zijden. En
nou voelt U wel. hoe meer zijden. hoe gemakkelijker de overgang
van de ene zijde op de volgende. De wielen van een gewone wagen
hebben tegenwoordig meestal vier en twintig. een heel enkele keer
twee en dertig zijden. Maar die race~wagens, die Koning Menelaos
geconstrueerd heeft, die hadden er natuurlijk veel meer. Maar dè
grote nieuwigheid. die hij nu heeft ingevoerd. die bestaat hierin -
hij heeft dat hele systeem van telkens meer zijden opgegeven. en hij
maakt zijn wielen nu helemaal - rond!

KLYT.: Rond?!
PARIS: Helemaal rond, ja! Tja, als ik het zo verteL dan is het natuur~

lijk maar een kleinigheid, maar zo is het nu eenmaal altijd met die
geniale gedachten, je moet er maar op komen. nietwaar?

HELENA: Vinden jullie niet. dat heer Paris een erg prettige manier
heeft om moeilijke dingen uit te leggen? Ineens begrijp je het. Ten~
minste je dènkt. dat je 't begrijpt. Nee heus. ik meen het. U kunt erg
goed uitleggen. Hebben ze U dat nooit eerder gezegd? En U hebt
zo'n innemende stem. (Pa ris is zeer gevleid. maar heel verlegen).

TALTH. (op): Mevrouw. ik heb uw bevelen uitgevoerd.
KLYT.: Dank je. Talthubios. - Heer Paris. ik dacht. dat U het mis~

schien prettig zoudt vinden om een bad te. nemen voor tafel -?
PARIS: 0 heel graag. mevrouw. (Hij staat dadelijk op) Tot straks dan.

dames.
TAL TH.: Deze kant uit. heer. (Paris met Talth. af).
HELENA: (na een stilte): Nou? Wat zeggen jullie wel van hem?
KLYT.: Het lijkt wel een aardige jongen.
HELENA: En jij. Iphi?
IPH.: Ik geloof. dat ik hem heel aardig vind.
HELENA: Het is ook echt een schat van een jongen.
KLYT.: Iphigeneia. zou jij even Eumèlè willen helpen?
IPH.: 0 ik word weggestuurd. hè? Goed hoor. maar maak u niet wijs,

dat ik u niet dóór heb. (af)
HELENA: Ze wordt charmant. dat dochtertje van je.
KLYT.: Ja. maar ze is soms wel lastig hoor. En brutaal!
HELENA (geïnteresseerd): 0 ja?
KLYT.: 0 verschrikkelijkl Ze heeft daarstraks Agamemnon de waarheid

gezegd. - ja. begrijp mij goed. ik vond het heel gezond voor hem,
ik had geen medelijden met 'm. maar ik dacht toch wel -, je zou
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het mij niet moeten leveren!
HELENA: Nou jij was vroeger ook zo gemakkelijk niet!
KLYT. (met een gevleid lachje): Misschien niet! - Maar nu iets anders:

die jongen. die schat. zoals jij hem noemt -
HELENA: 0 maar hij is een schat!
KLYT.: Ja. dat zal wel. Maar - ben jij van plan die schat voor jezelf

te - reserveren?
HELENA: 0 dat weet ik nog helemaal niet. Es kijken hoe het loopt -
KLYT.: Jij wordt geloof ik ook nooit wijzer. wel?
HELENA: Mijn lieve kind. waarom zou ik? Zo'n tikje onwijs is soms

erg prettig -
KLYT.: Hoe kom je eigenlijk aan hem? Waar zei je ook weer. dat hij

vandaan kwam.
HELENA: Van ---' Ach toe nou! Hoe heet hij ook weer! Ik ben zo slecht

in het onthouden van namen tegenwoordig. Maar ik zal er zo
dadelijk wel weer opkomen -

KLYT.: Nou ja. het doet er ook niet toe. Een plaatsje bij jullie in de
buurt zeker. (lph. op)

HELENA: Nee. nee het is heel ver weg - (zij blijft peinzen over de
naam)

KLYT. (verstrooid): 0 ja.? (tot lph.) En? Denk je. dat ik verder alles
aan haar kan overlaten?

IPH.: Ik betwijfel het. Ze heeft mij weggestuurd. omdat ze er zo zenuw-
achtig van wordt. als ik haar op de handen sta te kijken. maar als
je mij vraagt. weet ze zelf nog niet. wat er van dat toetje terecht zal
komen.

KLYT.: Och. die meisjes tegenwoordig! (mopperend af)
HELENA: Ik heb hetI Troje. zo heet het. Troje!
IPH.: Wat is er met Troje. tante?
HELENA: Daar komt Paris vandaan.
IPH.: W,àt zegt U nu! Komt Paris uit Troje!?
HELENA: Ja. wat zou dat?
IPH.: Maar bedoelt U heus - Troje? Heel ver weg. over zee?
HELENA: Ja ik geloof wel. dat hij over zee is gekomen.
IPH.: Maar - hoe kàn dat nou? Zo'n aardige jongen!
HELENA: Natuurlijk is het een aardige jongen. Waarom zou hij dat

niet zijn?
IPH.: Maar vader zei - Begrijpt U nu zo iets?
HELENA: Mijn lieve kind. zolang jij in raadsels spreekt. begrijp ik het

natuurlijk niet.
IPH.: (met een gebaar naar Agamemnons werktafel): Hier hebt U het

ten ondergang gedoemde Troje!
HELENA: Wat bedoel je?
IPH.: oOit is Troje. tante!
HELENA: Troje? - Maar luister eens. kindje. je bent' toch wel -?
IPH.: Nee tante. maak U niet ongerust. Ik ben niet gek en ik weet heus

wel wat ik zeg. Dat zand en die steentjes op deze tafel. die stellen
de stad Troje voor. En' mijn vader zit er nu al een jaar over te
broeden. hoe hij die stad zal kunnen innemen en verwoesten. (Klyt.
komt weer op)
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HELENA (licht geamuseerd): En waarom wil je vader die stad dan be-
slist verwoesten?

KLYT.: Kind. weet je dàt niet? Omdat die Trojanen barbaren en schur-
ken zijn!

IPH.: Dat zegt vader tenminste!
KLYT.: Nou ja. als hij het zegt. dan zal het ook wel zo zijn. Ik zal heus

de laatste zijn om te beweren dat hij van veel dingen verstand heeft.
maar je moet hem tot zijn eer nageven. als hij iemand niet uit kan
staan. dan heeft hij daar meestal een heel goede reden voor.

HELENA: Dat wil ik niet ontkennen, maar ik geloof. toch. dat hij in
dit geval wat overdrij ft -

KLYT.: Hoe zo ?
HELENA: Wel, als ik eerlijk ben - ik weet eigenlijk niet zo erg goed.

wat een barbaar is -
IPH.: Ik dacht zo iets als een onbeschaafde woesteling. een soort wilde.

- Is 't niet. moeder?
KLYT.: Ik geloof het wel, kind. maar ik zal het even vragen (zij gongt)
TALTH. (op): Mevrouw?
KLYT.: Talthybios. "barbaren" - wat zijn dat eigenlijk precies?

Wilden?
TALTH.: Pardon, mevrouw. dat is ongetwijfeld de oorspronkelijke bete~

kenis van het woord, maar wij zijn er gelukkig in geslaagd de bruik~
baarheid van de term aanzienlijk uit te breiden. Tegenwoordig geven
wij die naam aan iedereen, die niet als Griek geboren is.

KLYT.: 0 ja. dat lijkt mij heel practisch.
IPH.: Met andere woorden. dan zou U Heer Paris ook een barbaar

noemen?
KLYT.: Paris? Wat heeft die er mee te maken?
IPH.: Die komt ook uit Troje. moeder. Dus Talthybios. Paris is ook een

barbaar?
TALTH.: Het past mij natuurlijk niet om onbeleefd te zijn. dames, maar

als ik het huidige taalgebruik niet wil forceren. dan ben ik bang.
dat ik hem wel zo zal moeten noemen.

HELENA: Och, de arme jongen - een wilde!
TALTH.: Pardon. mevrouw. ik geloof. dat U mij verkeerd begrijpt.

Wanneer ik heer Paris tot de barbaren reken. dan wil ik daarmee
natuurlijk niets ongunstigs over hem gezegd hebben.

HELENA: Je bedoelt, dat het in een man te prijzen is. als hij een beetje
een - wilde is. Dàt ben ik natuurlijk volkomen met je eens!

TAL TH .. (opent zijn mond om nog een poging tot explicatie te wagen,
maar geeft het dan op met een gebaar van berusting): Is er verder
nog iets van Uw dienst. mevrouw.

KLYT.: Nee dank je. Je .kunt wel gaan. (hij buigt en wil gaan)
IPH.: Een ogenblik Talthybiosl Vindt U dat zelf eigenlijk niet misselijk?
KLYT.: Iphigeneia. wil je er even aan denken. tegen wie je spreekt. Je

vaders heraut heeft er recht op met respect behandeld te worden.
TALTH.: Laat u maar mevrouw. - Ik vrees, freule. dat U mijn schran~

derheid overschat. Uw bedoeling is mij niet - helemaal duidelijk.
IPH.: Goed, dan zal ik het anden~' zeggen. U noemt Heer Paris een

barbaar, máár - zegt u er dan direct bij - "daarmee hebt u niets
ongunstigs over hem gezegd." Maar als u hem zo noemt. dan weet
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u heel goed, dat iedereen dènkt, dat u wel iets ongunstigs over hem
gezegd hebt. En u láát de mensen in dat geloof. En dat vind ik - ja
misselijk, ik kàn er geen beter woord voor vinden. Laf, als u dat lie-
ver wilt. U moet toch zelf ook begrijpen, dat u verwarring sticht,
wanneer u één woord in verschillende betekenissen gebruikt.

HELENA: Ja, dat lijkt mij toch ook nog al lastig.
TALTH.: Als u mij toestaat om nog eens met u van mening te verschil-

len, mevrouw -
IPH. (wendt zich in ergernis af): Bahl
TALTH.: (beledigd): Het spijt mij, freule, als mijn beleefdheid U

hindert.
IPH.: Nee beleefdheid hindert mij helemaal niet, maar als U uit pure

beleefdheid oneerlijk wordt en nonsens vertelt -
KLYT.: Iphigeneia!
IPH.: Goed, ik zal m'n mond wel houden.
TALTH.: Ik zou graag willen, dat U dat niet deed. U zei, dat ik nonsens

vertelde ~?
IPH.: Natuurlijk is het nonsens, als U tante vraagt om U toe te staan

met haar van mening te verschillen! En als tante U dat nu eens
niet toestond? Wat dan? Zou u dan plotseling Uw eigen mening
kunnen uittrekken, alsof het een vuil hemd was?

KLYT.: Iphigeneia! Wie spreekt er nu van een vuil hemd?!
IPH. (nzstig): Ik, moeder. En u trouwens ook.
KLYT. (is te verbouwereerd om het passende woord te vinden): Nou, ik

moet zeggen -1 (maar ze zegt maar liever niets)
HELENA (met de tact, waarom ze beroemd is): Je was, geloof ik, eigen-

lijk bezig mij te antwoorden, Talthybios?
TALTH. (dankbaar): Inderdaad, mevrouw. U dacht, dat het lastig was,

als \vij één woord in twee verschillende betekenissen gebruikten -
HELENA: Is het dat dan niet?
TAL TH.: Als ik zo vrij mag zijn - (hij vangt een ironische blik op van

Iphigeneia en gaat dan verder) - nee, mevrouw! Ik zou zelfs ge-
neigd zijn het te qualificeren als bijzonder gemakkelijk. De taal,
mevrouw, is een wonderbaarlijk instrument, de taal stelt ons niet
alleen in staat om aan anderen onze bedoelingen kenbaar te maken,
zij schenkt ons ook de gelegenheid om aan anderen te suggereren,
dat wij iets bedoelen, waarvan wij later naar waarheid kunnen ver-
klaren, dat wij het nooit gezegd hebben.

HELENA: (klagelijk): Maar Talthybios -! Spaar ons. Wij zijn maar
heel gewone vrouwen -! Wij begrijpen hier niets meer van.

IPH.: U vergist u tante. Ik begrijp het heel goed. En als U zegt, dat U
maar een heel gewone vrouw bent dan meent ti daar zelf niets van!

HELENA (beheerst zich): Nou meisje, het moet een grote gave zijn om
zo te kunnen - ruiken, wat andere mensen denken! Wees er zuinig
op! - Zou je zo goed willen zijn, Talthybios, mij even te helpen -

TALTH.: Natuurlijk mevrouw. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Wan-
neer wij het woord barbaar in twee betekenissen gebruiken, dan
kunnen wij daardoor aan mensen, die geen Grieken zijn, een slechte
naam bezorgen, zonder dat wij tevens het bewijs behoeven te leveren,
dat zij een slechte naam verdienen. En onder bepaalde omstandig-
heden is dat heel gemakkelijk.
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HELENA (die niet geïnteresseerd heeft geluisterd en het ook maar half
begrepen heeft): 0 ja, juist.

KLYT. (trots op een zo knap ondergeschikte): Interessant, vind je niet?
IPH.: (minachtend): Interessant! Zegt u dat wel.
KLYT.: (negeert dit): Dank je wel, Talthybios.
TALTH.: Het was mij een genoegen het u te mogen uitleggen, mevrouw.

Dat hoort nu eenmaal tot mijn vak.
HELENA: Je vak? Ik dacht, dat je hier als heraut werkzaam was.
TAL TH.: Dat ben ik óók, mevrouw. Maar niet uitsluitend, en zelfs niet

in de eerste plaats. Ik zelf geef de voorkeur aan de titel "chef van
de publiciteit". Een heraut - dan denken de meeste mensen direct
aan - roepen, aan schreeuwen.

HELENA: En schreeu'w jij dan niet?
IPH.: Natuurlijk schreeuwt hij.
TAL TH.: Ik pleeg inderdaad mijn bekendmakingen uit te voeren door

mijn stem te verheffen, door - te schreeuwen, als u het zo noemen
wilt, en ik ben er trots op dat ik deze betrekking mede te danken
heb aan mijn - tamelijk goed ontwikkelde stem. Ik geef ook toe,
dat het schreeuwen natuurlijk wel de huidige vorm van publiciteit
is, maar het is de vraag, of er later niet nog eens heel andete
methoden zullen worden gevonden.

KLYT.: Bedoel je, dat je iets bekend zult kunnen maken zonder te
schreeuwen i?

TALTH.: Ja, mevrouw.
HELENA: Nou, ik kan natuurlijk niet in de toekomst zien, maar het

lijkt me nog al vreemd.
TALTH.: Vreemd zal het zeker zijn, mevrouw, maar het is toch mis~

schien niet onmogelijk.
KLYT.: Wel, Talthybios, je moet me niet kwalijk nemen, maar die

publi - hoe zei je ook weer?
TALTH.: Publiciteit, mevrouw.
KLYT.: Pu~bli-ci~teit, 0 ja, Nou ik denk, dat daar toch altijd wel vrij

veel geschreeuw mee gepaard zal gaan. .
TAL TH.: Misschien wel, mevrouw. - Nog iets van uw dienst, mevrouw?
KLYT.: Nee dank je Talthybios (hij buigt en gaat af) - Een knappe

man, vind je niet?
HELENA: Knap? Nee, dat kan ik beslist niet vinden.
KLYT.: Ik bedoel: intelligent.
HELENA (onverschillig): 0 bedoel je dat? Ja, dat kàn wel.
IPH. (barst los): Ik begrijp u niet!
HELENA: Niet? En ik dacht, dat je zo straks mijn intiemste gedachten

kon raden.
IPH.: Maar ziet U dan niet, dat die "chef van de publiciteit" een ge~

vaarlijke schurk is?! Hij mag dan knap zijn in het hanteren van het
"wonderbaarlijk instrument" van de taal, wat hij er mee doet is
gevaarlijk. En wat de gevolgen zijn voor anderen, dat kan hem niets
schelen! "Onder omstandigheden" is het erg gemakkelijk, dat je
mensen een slechte naam kunt bezorgen! En dan vindt U hem alleen
maar knap of tenminste intelligent! Bah!

HELENA: Als je klaar bent met je verhaal -. M'n lieve kind, waar
wind je je over op? Ik heb niet zo precies gehoord, wat hij allemaal
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zei, maar ik geloof direct, dat je gelijk hebt, het zàl wel een schoft
zijn. Dat zijn alle mannen, als het er op aan komt.

IPH. (hartstochtelijk): Nee, dat geloof ik niet!
HELENA. Natuurlijk niet, daar heb je te weinig ervaring voor. 0 kind,

als je zoveel in de wereld had rondgekeken als ik -! Geloof me, het
zijn schoften. Ja natuurlijk zul je dat niet van mij aannemen, daar
ben je te romantisch voor, net als ik, dat is juist het tragische in het
lot van vrouwen als wij -.

IPH.: Ik wou, dat U maar voor u zelf sprak, en mij er buiten lietl
HELENA: 0 nou goed! Ik wou je alleen maar voor teleurstellingen be-

hoeden ~ Ja, je moet het natuurlijk ook weer niet al te tragisch
nemen! Ik wil geen ogenblik ontkennen, dat die schoften heel char-
mant kunnen zijn - (ze glimlacht bij de herinnering) héél charmant
zelfs - helaas, zou ik er eigenlijk bij moeten zeggen - maar heus,
kindje, laat je vooral niets wijs maken -

MENELAOS (die met Agamemnon opkomt, vult de woorden van zijn
vrouw aan): ,Door je tante Helena, precies nichtje! (niet al te on-
vriendelijk) Helena, dacht je nu werkelijk, dat jij de aangewezen
figuur bent om wijze levenslessen uit te delen aan jonge meisjes -?

AGAM.: Die zijn overigens uit zich zelf al wijs genoeg tegenwoordig.
Is 't niet, Iphigeneia? (hij wendt zich tot zijn broer en wijst naar
de tafel) Kijk, daar heb je 't.

MENELAOS: Dus dit is -
AGAM. (haastig): Ja dat is 't. (zacht) Geen naam alsjeblief! (luid)

Waar is onze gast?
KLYT.: Die neemt een bad voor tafel!
AG.: Een bad! (tot zijn broer) Zie je wel, precies wat ik je gezegd heb:

een echt verwijfd volk!
HELENA: 0 maar hij is anders helemaal niet verwijfd hoor. Een echte

man.
MENELAOS: Een echte man heeft geen behoefte om zich elk ogenblik

te wassen. Die is niet zo gauw vies van zijn eigen vuil.
AG.: (lacht luid).
HELENA (staat op): 0 als jullie onsmakelijk worden-
KLYT. (is ook opgestaan): Dan zullen we jullie alleen laten! Kom Iphi-

geneia! (zij gaan weg, maar ontmoeten Paris)
HELENA: 0 daar is ons barbaartje! En? Hebben uw oren niet getuit?

Er is zoveel over u gepraat!
PARIS: Over mij of over mijn politieke zending?
HELENA: Uw politieke zending, die zal natuurlijk wel heel belangrijk

zijn, maar mij interesseert die helemaal niet. Nee, het ging over U.
Stel u voor, ze zeggen, dat u een beetje op een wilde lijkt!

PARIS (verbijsterd en erg verlegen): Op een wilde? - Ik hoop, dat U
mij verdedigd hebt -.

HELENA: Ik heb juist gezegd, dat u voor mijn smaak niet wild genoeg
bent! - Gaat u met ons mee of bent u erop gebrand direct aan Uw
politieke zending te beginnen?

PARIS: Ik weet niet, of dit al het passende moment zou zijn -
AG.: De politiek kan wachten, heer Paris. Volgt u gerust de - verlan-

gens van uw hart.
PARIS: Ik dank U, ik dank U zeer! (met de vrouwen af)
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AG.: Weet jij, wat die jongen eigenlijk komt doen?
MEN.: Nee, ik weet wel, dat ik hem er eerstdaags uittrap.
AGAM.: Ja luister eens Menelaos, je moet er natuurlijk wel aan denken,

dat hij tenslotte bij ons gekomen is als gezant.
MEN.: Wou je daarmee zeggen, dat ik hem er nooit uit mag smijten, ook

niet als hij mijn vrouw verleidt?
AGAM.: Zover zou ik niet willen gaan. Onder bepaalde omstandigheden

mag je dat doen, dat geef ik toe -
MEN.: Dat zou ik toch ook zeggen!
AGAM.: Maar je moet er natuurlijk wel een beetje voorzichtig mee zijn,

het maakt naar buiten altijd een heel pijnlijke indruk. En bovendien
zullen er ook mensen zijn, die zullen denken, dat - Helena - hoe
zal ik het zeggen - misschien in dezen het - eh - initiatief geno-
men heeft.

MEN.: Nee dat is niet waar! Je doet Helena onrecht, als je dat zegt.
(Talthybios op)

AGAM.: Wat is er, Talthybios?
T ALT.: Mijne Heren, Mevrouw verzoekt U aan tafel te komen.
AGAM.: Goed, wij komen (hij staat op.) (Talth. af)
MEN. (staat ook op): Ik wou je dit nog even zeggen. Ik weet natuurlijk

heel goed, dat Helena - nou ja, dat ze - wat zwak is, dat ze
gemakkelijk iemands - prooi wordt, maar het gaat nooit van haar
uit, zij is eigenlijk alleen maar wat te - meegaand, te weinig weer-
baar.

AG.: Ik ben wel eens bang, broertje, dat je toch meer verstand hebt van
techniek dan van vrouwen.

MEN.: Ja, dat kan natuurlijk wel zijn, maar in het geval van Helena
vergis je je toch. Je zou haar kunnen vergelijken met een van alle
kanten te benaderen stad zonder natuurlijke verdedigingsmiddelen.

IPH. (op): Vader, komt u nu nog eens? Bent u nu weer bezig te praten
over steden, die u wilt innemen en gelukkig toch nooit neemt?

AG.: In de eerste plaats heb jij helemaal niet het recht te zeggen, dat ik
nooit een stad z;àl innemen, en in de tweede plaats spraken wij nu
over een heel bijzonder soort stad.

IPH.: Een stad zonder natuurlijke verdedigingsmiddelen? Is dat iets zo
bijzonders?

AG.: Dat niet, maar wel een stad, die de aanvaller een heel eind tege-
moet wandelt.

MEN.: Dat is een buitengewoon smakeloos grapje. (af)
IPH.: Een wandelende stad. Wat is dat nu voor onzin? Is dat een grap?

En waarom is oom daar zo boos om?
AG.: Je hebt teveel vragen tegelijk dochtertje! Kom nu maar mee, anders

wordt je moeder ook nog boos en dat is veel erger!
IPH.: Vader, is tante Helena een naar mens?
AG.: Een náár mens? Maar kind, hoe kom je er bij. Ze is alleen wat te

- meegaand, te weinig weerbaar! Je moet wat voorzichtiger zijn,
Iphigeneia, en niet te veel vertrouwen op je eigen oordeel! Daar
komen vaak ongelukken van. (hij gaat)

IPH. (alleen): En waarop zou ik dan anders kunnen vertrouwen?

DOEK.
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TWEEDE BEDRIJF.

Veertien dagen later. Zelfde toneel. Ag. werktafel is naar voren gescho~
ven en Menelaos. wiens hoofd uitvoerig verbonden is, zit er achter te
spelen met houten modelletjes van schepen in een bak met water. Als hij
over de tafel heen kijkt. ziet hij zijn broer Ag. in het gezicht. Tussen hen
in recht naar het publiek gekeerd zit Paris. die blijkbaar aan een soort
verhoor wordt onderworpen. Naast hem rechts zit Agathokles, een oud
en wijs man, op dit ogenblik belast met het in zijn geheugen vastleggen
van het besprokene. Talthybios staaU links achter aan de korte kant
van de tafel.

AGAM.: Dus als ik nu even mag samenvatten, wij kunnen er op reke~
nen, dat die buitgemaakte schepen worden teruggegeven.

PARIS (moe): Zoals ik U gezegd heb. heer Agamemnon. ik moet be-
zwaar blijven maken tegen het woord buitgemaakt. maar die sche~
pen - Troje is bereid U die te geven.

AGAM.: Allemaal?
PARIS: Allemaal, ja heer.
AGAM.: Allemaal - hm. Hoeveel waren dat er ook al weer in totaal?
PARIS: Vij ftien. (Menelaos blaast een van zijn scheepjes vooruit).
AGAM.: Vijftien -. Klopt dat Agathokles?
AGATH.: Vijftien was het laatste aantal. dat genoemd is heer.
AGAM. (alsof hij nadenkt): Vijftien -. Lijkt jou dat niet te weinig.

Menelaos?
MEN. (heeft niet geluisterd): Wat zei je?
AGAM.: Vijftien! Of jou dat ook niet wat weinig lijkt.
MEN. Vijftien wat?
AGAM.: Ja ik zou toch wel erg graag willen. dat je nu tenminste luis~

terdel Ik heb tot dusver alles alleen moeten doen -
MEN.: Dat is toch zeker niet mijn schuld! Denk je dat ik bijna mijn nek

breek voor mijn plezier?!
AGAM.: Nee. dat denk ik niet. Maar ik denk wel, dat je voor je plezier

race-wagens construeert. die zo'n krankzinnige snelheid ontwikkelen.
dat je wel een lieveling van alle goden moet zijn. als je nièt vroeg of
laat je nek breekt!

MEN.: Dat is onzin! Dat ongeluk had ik net zo goed kunnen krijgen met
een doodgewone plompe boerenkar. Een paard .kan nu eenmaal
altijd schrikken!

AGAM: Natuurlijk! Maar als hij schrikt terwijl hij voor een boerenkar
loopt, dan gebeurt er nog niks! Zo'n kar mag dan plomp zijn. hij
kantelt tenminste niet, als er een steentje op de weg ligt.

MEN.: Een "steentje"! 'k Zou liever zeggen. een "rotsblok~jè". Als er
nou iets gevaarlijks' is. dan is 't het feit. dat jij je wegen niet beter
laat onderhouden.

AGAM.: Wou je soms beweren. dat dat hele ongeluk eigenlijk mijn
schuld is?

MEN.: Dat heb ik in elk geval nog niet gezègd.
AGAM. (knapt bijna): Nog niet -?! Als jij een mislukte poging tot

zelfmoord doet, dan kun je mij daarom niet van moord beschuldigen!
MEN.: Zelfmoord!?
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TALTH. (kucht): Als ik zo vrij mag zijn, heren, ik heb mevrouw Helena
beloofd. dat iki haar dadelijk zou waarschuwen. als er ook maar
enige kans bestond. dat heer Menelaos zich opwond.

MEN.: 0 nou goed -
AGAM.: (beheerst zich met moeite): 't Is goed, Talthybios. Het spijt

me.
TAL TH.: Misschien wil jij even zeggen. Agathokles, waar de heren ge~

bleven waren.
AGATH.: Heer Agamemnon had juist gezegd: "Vijftien!" Of jou dat

ook niet wat weinig lijkt.
TALTH.: Juist. en met dat vij £tien bedoelde hij vij ftien schepen. (hij

kijkt nu afwachtend naar Menelaos) .
MEN. (wordt zich van aller blikken bewust): 0 - moet ik nou -?

neem me niet kwalijk - Ja, wat zal ik zeggen. - weinig -, vijf~
tien schepen, dat lijkt me nog al - (hij vangt een teken op van
Agamemnon) Wat? - nee, je hebt gelijk, dat is maar een beroerd
klein beetje.

PARIS (een tikje geïrriteerd): Maar u zult zich toch nog wel herinner~
ren, dat wij het er gisteren over eens geworden zijn. dat het er in
elk geval niet méér dan vijftien waren.

AGAM: Ik herinner mij alleen, dat wij in onze voorlopige schatting tot
dat aantal waren gekomen.

PARIS: Agathokles, is er gisteren gesproken over een voorlopige schat-
ting? .

AGATH.: Nee heer.
PARIS: Dank je.
AGAM.: Het is misschien wel mogelijk, dat de term voorlopige schatting

niet gebruikt is, maar in elk geval heb ik nooit iets anders bedoeld.
PARIS: Houdt u mij ten goede, maar het is niet "misschien wel moge~

lijk", maar het is absoluut zeker, dat de term voorlopige schatting
niet gebruikt is. Tenminste als wij mogen vertrouwen op het ge-
heugen van Agathokles hier.

TALTH.: Misschien kunnen de heren zich er mee verenigen, als ik de
toedracht zo weergeef: er is niet ges pro ken van voorlopige
schatting, maar er was voortdurend sp rak e van voorlopige schat~
ting.

AGAM.: Dank je zeer, Talthybios!
PARIS: Wel, als maar vaststaat. dat het niet gezègd is -
TALTH.: Nee, natuurlijk, dat staat vast!
PARIS: Dan heb ik daartegen geen bezwaar.
AGAM.: Mooi. (hij wisselt een blik met Talthybios) Juist. Zover zijn we

dus.
PAR.IS: Zover zijn we. ja.
AGAM.: Hm - Talthybios. nou had jij het nog over - eh - Hoe was

het ook weer?
TAL TH.: Ja heer. ik heb u gisteren nog herinnerd aan het schip van

Nausikles -
AGAM.: 0 ja, Nausikles - Ga verder. (hij gaat zitten)
TALTH.: Dat schip is enige malen op het nippertje aan de Trojanen

ontkomen.
AGAM.: Hoort U? Op het nippertje! Hou dat vast. Agathokles!
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AGATH.: Ja. heer.
TALTH.: Maar van de laatste reis is het nooit teruggekeerd!
AGAM. (triomfantelijk): Alsjeblieft!
PARIS: Maar dat bewijst toch helemaal niet. dat dat de schuld is van

de Trojanen.
AGAM: "Bewijst!" Nee. een bewijs is natuurlijk van zo iets moeilijk te

geven. maar - laten we niet ... eh - krenterig zijn. nietwaar.
PARIS (gestoken): Krenterig!?
AGAM.: (nonchalant): Nou ja. als u een beter woord weet -
TALTH.: Als het mij vergund is nog een opmerking te maken. het gaat

in deze materie natuurlijk niet om het leveren van een strikt bewijs.
Het gaat er maar om. wat waarschijnlijk is.

AGAM.: Precies. daar gaat het om!
PARIS: Ja. maar tegen deze wijze van redeneren moet ik toch ernstig

bezwaar maken -
AGAM.: Al weer? Ja het spijt mij. heer Paris. maar het komt mij voor.

dat u met bezwaren en protesten toch wel wat erg kwistig om~
springt. U vergeet. dat het onrecht van de Trojanen is gekomen.
en dat wij de eisende partij zijn.

MEN.: Zeer juist. (hij blaast weer)
PARIS: Maar dat ontken ik toch niet. Als ik bezwaar maak. dan is

dat -
AGAM.: Als u bezwaar maakt. dan moeten wij ons afvragen. af het u

werkelijk ernst is met uw verlangen naar vrede!
PARIS (barst nu los): Of het mij ernst is? Maar hoe kunt U daaraan

twijfelen? Heb ik niet al uw eisen ingewilligd? Ik heb u gisteren en
eergisteren al zoveel toezeggingen gedaan. dat ik mijn reputatie als
onderhandelaar waarschijnlijk voorgoed heb verspeeld. Het zal
moeilijk genoeg zijn om ze thuis aan het verstand te brengen. dat
het eenvoudig niet anders kan! En waarom heb ik dat allemaal ge-
slikt? Omdat Troje vrede wil. Dààrom! Daarom heb ik uit naam
van Koning Priamos en zijn volk verklaard. dat wij schadevergoe-
ding willen betalen voor - ja waarvoor eigenlijk? Niet voor onrecht.
dat wij zelf u hebben aangedaan. want dat is er niet. Nee. alleen
omdat onze voorvaderen wel eens aan zeeroverij hebben gedaan. en
omdat het bij u gewoonte is geworden om het verlies van elk schip.
dat niet is teruggekomen. aan ons te wijten. daarom zijn we bereid
te boeten voor wat onze voorouders misschien hebben misdaan!
(Iphigeneia is tijdens de laatste woorden rechts achter opgekomen en
blijft geboeid staan luisteren). Maar het geeft allemaal niets! Want
elke keer als ik meen. dat u nu toch niet weer nieuwe eisen zult
stellen. dan herinnert u zich nog een schip. dat door wat voor oor-
zaak dan ook verloren is gegaan. en dan schrij ft U dat maar weer
op onze rekening. Dit is geen onderhandelen meer! U zegt. dat u niet
weet. of het ons wel ernst is met ons verlangen naar vrede. Dan zeg
ik U ronduit: ik geloof u niet. U wéét. dat wij vrede willen! En
daar - daar maakt u misbruik van! (Hij is de tranen nabij).

AGAM. (staat in de stilte die nu plotseling valt. met grote waardigheid
op. schenkt zijn tegenstander een vernietigende blik en zegt dan):
Kom Menelaos! (Maar Menelaos is bezig).

PARIS (geslagen): Wat bedoelt U? 0 maar loopt U alstublieft niet
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weg! Ik heb natuurlijk te veel gezegd - ik -
AGAM. (koud): U hebt zo veel gezegd. heer Paris. dat het in elk geval

geen zin meer heeft om deze -
IPH. (valt hem tot zijn grote woede in de rede): Oom Menelaos, tante

Helena wil graag, dat u het niet te lang maakt, want anders krijgt
u weer hoofdpijn. zegt ze.

MEN.: 0 nee zeg, ik ben kiplekker.
AGAM.: En wie bij Zeus' donder heeft jou permissie gegeven om hier

zo midden onder onze besprekingen binnen te komen vallen?
IPH. (lief): 0 - stoor ik -? Ik kreeg anders de indruk. dat het met die

besprekingen niet - zó vlot ging -
AGAM. (in krampachtige ironie): O. kréég je die indruk? (hij blijft er

nog net niet in). Ik herinner mij eigenlijk niet -
IPH. (vlug): - mij naar mijn indruk gevraagd te hebben. bedoelt u. Nee

dat is zo. Maar heus. ik dacht, dat U net zo'n beetje bezig was er
een eind aan te draaien -

AGAM.: Ja, als je nou niet wilt. dat ik jou je nek omdraai -
IPH.: Oom Menelaos!
MEN.: Ja?
IPH.: Vindt U niet. dat heer Paris een heel verkeerde indruk van de

Griekse beschaving moet krijgen? Alsof het bij ons heel gewoon is,
dat een vader zijn eigen dochter de nek omdraait. (Zij is nu bij
Mene/aos) Hera, wat een leuke scheepjes! Hebt U die gemaakt?

MEN.: Ja, dat is nou het snijboon-model.
IPH.: Het snijboonmodel? Wat is dat? Weet U wat een snijboon is, heer

Paris?
PARIS: Nee. ik ~ ben bang van niet.
MEN.: Nou daar behoeft u zich niet voor te generen. Ik wist het tot

voor kort zelf ook niet. Ja. hoe zal ik U dat uitleggen ~
AGAM.: Je zou het misschien ook nièt kunnen uitleggen! We zitten nu

niet bepaald te springen om een explicatie van snijbonen!
MEN.: 0 maar het is zo gebeurd. Een snijboon - ja. dat schijnt een

soort - eh - bóón te zijn. begrijpt U wel? In Aegypte eten ze die
dingen -

PARIS (die niet onbeleefd wil zijn, maar van Aegypte evenveel weet als
van snijbonen): 0 juist. in Aegypte -

MEN.: Nou ja. dat doet verder ook niets ter zake -
AGAM.: Nee inderdaad niet!
MEN.: Maar zo'n snijboon - die ziet er net zo uit als dit model. En

daarom noem ik het: snijboon-model!
IPH.: 0 wat leuk!
AGAM.: "Leuk", ja, dat is wel het woord!
AGATH.: Is het uw bedoeling. heer. dat ik dit ook allemaal in mijn

geheugen vastleg?
AGAM.: Wat? Nee dat is zeker niet mijn bedoeling! Alles. wat er gezegd

is vanaf het moment, dat mijn lieve dochter hier binnen gestoven
is - dat mag je vergeten.

AGATH.: Goed heer. (buigt, af)
AGAM.: Dan zal ik proberen hetzelfde te doen.
IPH.: Vertel u nou verder over uw snijboon-model -
MEN.: 0 dat is goed -
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AGAM.: Nee dat is nièt goed! Ik heb eerst nog iets aan heer Paris te
zeggen - (Talthybios kucht suggestief) Ja, wat is er?

TALTH.: Als ik zo vrij mag zijn, heer-
AGAM.: Ja schiet op man! Zeg wat je te zeggen hebt!
TALTH.: Ik wou u er alleen maar even aan herinneren, heer - (een

ongeduldig gebaar van Agamemnon) - overigens volkomen in over-
eenstemming met uw instructies - dat het nu langzamerhand tijd
wordt om u klaar te maken voor de offerplechtigheid.

AGAM.: W:àt? nu al?
TALTH.: Ja heer, u weet, heer Kalehas wacht niet graag -
AGAM.: Kalehas kan voor mijn part - (hij beheerst zich) - nou -

het is goed, ik kom.
T ALTR: Dank u, heer.
AGAM.: Heer Paris, het schijnt mij niet gegeven te zijn uitvoerig op

Uw - (met vernietigende minachting) rede te kunnen antwoorden,
maar ik wil U toch één ding zeggen (hij last een suggestieve pauze
in, maar op het moment dat hij Paris zal verpletteren, spreekt zijnl
broer).

MEN. (tot Iphigeneia): Zie je, het is altijd heel moeilijk om werkelijk
goeie, bruikbare kunsttermen te vinden, maar "snijboonmodel" lijkt
mij werkelijk heel geslaagd, al zeg ik het zelf -.

AGAM. (woest): Als jij nou nog één keer praat over een snijboonmodel,
dan - dan mag ik een - een bóón zijn, als ik er de goden nog
dankbaar voor kan zijn, dat jij je nek niet gebroken hebt! - Heer
Paris, ik ben op 't ogenblik niet in staat om u met de nodige rust te
woord te staan, maar - u zult er spijt van hebben, ik zeg u: u zult
er spijt van hebben!! Goeden morgen!

MEN. (luchtig): Morgen!
PARIS (ontzet): Wat betekent dat? Bedoelt hij, dat -? U denkt toch

niet, dat dit zijn laatste woord is?
IPH.: 0 wel nee! Hij is juist een beetje uit zijn humeur, omdat hij aan

zijn laatste woord niet toegekomen is.
PARIS: Een beetje uit zijn humeur - Maar dit leek mij toch wel wat

erger dan een beetje uit zijn humeur zijn.
MEN.: Och trek het U niet aan! Mijn broer is altijd een beetje gauw

aangebrand. Hij heeft te weinig te doen, hè, dat is de hele kwestie.
't Is geen kwaaie vent, hoor, en hij is ook niet zo dom, maar hij heeft
geen echte belangstelling - Techniek en zo, daar heeft hij geen
gevoel voor. Gek hè? Neem nou dit modelletje - onder ons gezegd
en gezwegen heer Paris, daar zit heel wat meer gang in dan in die
lompe bakken, die ze tegenwoordig bouwen.

PARIS (beleefd): Denkt U?
MEN.: Nee, dat dènk ik niet! Ik wéét het, want ik heb 't geprobeerd.

Je moet de dingen, die je bedenkt, altijd proberen. Dat wordt veel te
vaak vergeten.

TALTH.: Van vergeten gesproken, heer, u vergeet toch niet, dat u die
offerplechtigheid ook zult moeten bijwonen?

MEN.: Ik? 0 nee zeg, dat kunnen ze best af zonder mij, en bovendien
heb ik een geldig excuus: ik mag me niet moe maken.

IPH.: Maar oom, U bent toch de hoofdpersoon!
MEN.: Hoofdpersoon? Ik?
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IPH.: Maar natuurlijk. het is toch om u begonnen!
TAL TH.: Inderdaad heer: er zal dank gebracht worden aan de onster~

felijke goden voor het feit, dat zij U niet Uw nek hebben laten.
breken, zoals zij dat helaas uw wagenmenner wel hebben laten doen.

MEN.: Ja, de arme kerel. Ik ben eigenlijk meer geneigd de zaak om te
draaien en het als een hele misse beurt van de onsterfelijke goden
te beschouwen. dat zij Peisippos wèl zijn nek hebben laten breken.
Een hele geschikte jongen, en hij kon verbazend goed met paarden
omgaan. - Heb je al een nieuwe menner voor mij gevonden.
Talthybios?

TALTH.: Nee heer. Ik vrees. dat de animo onder de jonge mannen niet
overmatig groot zal zijn.

MEN.: Zo? En waarom niet? Dat moet toch prachtig zijn voor een flinke
jonge kerel om zo met een vierspan over de vlakte te jakkeren!

TALTH.: Ik verzeker u. heer, ik zal bij mijn wervingspogingen niet
nalaten deze bekoorlijke kant van de werkkring helder te belichten.
maar het kan geloof ik niemand bevreemden. dat Peisippos' dood
de jongelui wat - eh - wat kopschuw maakt. als U het woord
wilt permitteren.

MEN.: Kopschuw? Onzin. De jongen is een beetje beroerd terecht ge-
komen. dat is alles. Ik heb geboft. Dat had hij ook kunnen doen.

TAL TH.: Zeker heer. Alleen wat U boffen noemt, dat schrijven de
meeste mensen toe aan de bescherming van de onsterfelijke goden.
dus als ik zo vrij mag zijn U nog eens -

MEN.: 0 hou maar op. ik weet. wat je zeggen wil. Die offerplechtigheid.
hè? Denk je werkelijk. dat ik daar niet af kan?

IPH.: Nee oom. dat kunt U niet doen. Dat zou tante Helena erg onaardig
vinden.

MEN.: O. heeft die ook gezegd, dat ik er heen moet?
IPH.: Maar dat spreekt toch vanzelf! Tante Helena heeft het toch alle-

maal bedacht!
MEN. (achterdochtig): Helena?
TAL TH.: Inderdaad heer, mevrouw Helena heeft persoonlijk het initia-

tief in dezen genomen. .
MEN.: Zo. Heel merkwaardig. Daar wist ik niks van. Waarom heeft

niemand mij dat verteld?
IPH.: 0 maar tante Helena heeft het u wel verteld! U hebt er alleen niet

naar geluisterd.
MEN.: 0 - weet je dat zeker?
IPH.: Natuurlijk. ik was er zelf bij.
MEN.: 0 ja. dan zal ik dus wel moeten - Zou het erg lang duren?
TAL TH.: Niet zo lang heer. en misschien zal het diner na afloop kunnen

dienen als een lichte compensatie.
MEN.: Diner na afloop - hm - juist. Dat is teN.minste iets. (hij ziet

nog één kans) Het zal zeker niet mogelijk zijn. dat ik - alleen het
diner -

IPI-L Nee oom. dat gaat heus niet!
MEN.: Gaat niet, hè? Dat valt wel op. hè? Of denk jij -?
TALTH.: Nee heer. ik denk dat dat stellig niet onopgemerkt zou blijven!
MEN.: O. - Ja. da's jammer. Nou. dan ga ik maar - (hij gaat)
PARIS (heeft zich inmiddels hersteld en grijpt nu de gelegenheid aan):
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Heer Menelaos.
MEN.: Ja?
PARIS: Zou U zo goed willen zijn aan Uw broer te zeggen. dat het mij

spijt. dat ik zo uitgevallen ben -. ik zou het vreselijk jammer vinden.
als heer Agamemnon een verkeerde indruk had gekregen -.

MEN.: Een verkeerde indruk? O. dat heeft hij zeker! Maar - daar
kunnen we dan nog wel eens over praten -

PARIS: Dank U! (met gefingeerde aarzeling) En dan - dan had ik U
nog iets willen vragen -

MEN.: Nou?
PARIS: Die vijftien schepen - (haastig) of het zijn er nu dan zestien -

zou U het goed vinden als wij die probeerden te bouwen volgens
Uw - ik bedoel volgens Uw -

MEN.: Het snijboon~model!? Maar dat zou geweldig zijn! Een uitste-
kend idee.

TALTH. (kucht): Heer. het spijt me bijzonder. maar het is werkelijk de
hoogste tijd.

MEN.: Je hebt gelijk. ik kom. Ga de dames vast even waarschuwen. dat
ik er aan kom. Talthybios. jij loopt vlugger dan ik.

TALTH.: Goed heer (maar hij aarzelt nog) Ja heer. U houdt mij ten
goede -

MEN.: Wat is er nou nog? Ik kom direct. ga nu maar!
TAL TH.: Ik acht mij verplicht nog op te merken, dat dit een zeer onge~

lukkig moment is voor toezeggingen van welke aard ook. Heer Aga-
memnon zal het stellig ten zeerste betreuren. als U nu - (een blik
naar Paris) .

MEN.: Goed. goed. geen mens denkt aan toezeggingen. Ga nu maar,
ik kom direct. (Talthybios af) Hinderlijke dwarskijker met zijn
mooie woorden ~. Je moet er altijd vreselijk bij denken om er achter
te komen. wat hij eigenlijk bedoelt -! Maar nou over dat voorstel
van U. zou U dat kunnen doen?

PARIS: Wel. als U mij de nodige aanwijzingen mee zou kunnen geven.
dan zouden we het in' elk geval graag willen proberen. U begrijpt
wel. làls wij dan schepen moeten leveren. dan maken we ze liever
goed.

MEN.: 0 ja - natuurlijk -. Of - natuurlijk? Zo natuurlijk is dat
eigenlijk niet. Waarom maakt u juist voor ons liever goeie schepen 7

PARIS: Waarom? Wel. dat is toch duidelijk. nietwaar -
MEN. (niet onvriendelijk, maar zakelijk): Nee. Niet zo erg. Tenminste

- wij zijn toch uw vijanden!
PARIS (smartelijk en bijna oprecht): Nee!! - Ziet u. heer Menelaos.

dat u dat van ons denkt. dat vind ik juist zo ellendig. wij zouden u
zo graag willen bewijzen. dat dat niet zo is. Heus!

MEN. (na een kleine pauze): Hm. En dáárom wilt u -7 (hij kijkt hem
peinzend aan) Tja, ik weet eigenlijk niet. of u het meent. of dat u
mij - bedondert.

PARIS: 0 denkt u dat toch niet!
MEN.: Nou ik zeg toch niet. dlàt ik het denk. Ik wéét het alleen niet -

Ik geloof dat u meevalt. Kijk in het begin. toen mocht ik U eigenlijk
niet. dat wil ik u nu wel eerlijk bekennen. U leek mij - nou ja.
een echte Troiaan h~, maar het is mogelijk. dat ik mij vergist heb.
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PARIS: Dat wil zeggen, ik ben natuurlijk wel een Trojaan -l
MEN.: Nou ja, goed, maar u begrijpt wel wat ik bedoel, hè ... ? Laten

we zeggen: - een fatsoenlijke Trojaan!! (hij lacht en Paris lacht
mee) - Ja, mijn vrouw heeft wat tegen U, ik weet niet wat, maar
ze kan u niet uitstaan,

PARIS: 0, het spijt mij, als ik mevrouw onwelgevallig geweest ben -.
MEN.: ° nee, dat is helemaal niet erg, helemaal niet erg.
PARIS: Ik ben mij niet bewust iets gedaan te hebben -.
MEN.: Nee natuurlijk niet. Dat doet ook niets ter zake. Ja, nu moet ik

naar die beroerde offerderij. Maar ik beloof u, ik zal er met mijn
broer over spreken.

PARIS: Als u zo vriendelijk zou willen zijn.
MEN.: Ik zal het doen. Zonder mankeren. Tot ziens, waarde heer, tot

ziens!
PARIS (groet): Heer Menelaos. (hij gaat, Paris ziet hem zeer voldaan

na. Als hij zich omdraait, staat hij tegenover Iphigeneia, die deze
scène met spanning heeft gevolgd. Zij zit nu links op Menelaos'
plaats achter de tafel en monstert hem zwijgend)

PARIS (wat onzeker onder haar blik): 0, bent u daar nog?
IPH.: Ja, ik bèn er nog. (pauze) En? Bent u voldaan?
PARelS (op zijn hoede): Hoe bedoelt u: voldaan?
IPH.: Gewoon. Zoals ik het zeg: voldaan. Over uw morgen.
PARIS: 0, bedoelt u dat? Och -gaat nog al.
IPH.: 0.
PARIS: Wat bedoelt u met O?
IPH.: Och niks -
PARIS: Ja, dat is natuurlijk onzin.
IPH.: Dat is het ook, maar - ja ik weet niet, of ik geen ruzie met u zal

krijgen, als ik zeg, wat ik bedoel.
PARIS: 0 daar behoeft u niet bang voor te wezen, ik maak nooit ruzie.
IPH.: Nee ik maak ook nooit ruzie, maar ik krijg het zo vaak! En ik had

de indruk, dat het tussen vader en u ook niet helemaal koek en ei
was.

PARIS (weer somber bij de herinnering): Nee, niet bepaald.
IPH.: Bij mij schijnt het te komen, doordat ik altijd "te veel zeg" - Ten~

minste, dat denkt Agathokles.
PARelS: Ja, dat kan wel. Tegen uw vader heb ik stom genoeg ook te

veel gezegd!
IPH.: 0 maar dat was niet stom! Ik vond het enig!
PARIS: Hebt u het gehoord?
IPH.: Alleen het slot, maar dat vond ik geweldig.
PARIS (gevleid): Ja werkelijk?
IPH.: Ja. U gaf hem er zo echt lekker van langs. En daarom - (zij

breekt af)
PARIS: Ja, daarom -7
IPH.: Ja, zult u niet boos worden?
PARIS: Natuurlijk niet.
IPH.: Nu dan - daarom vond ik het zo jammer, dat U toen later zo in

Uw schulp kroop!
PARIS: ,In mijn schulp kroop? Maar U moet toch begrip hebben voor

mijn positie hier. Kijk, U mag het nu enig vinden, als ik Uw vader
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de waarheid zeg, en ik doe het ook wel graag, maar eigenlijk is dat
een luxe. die ik me als ÇJezant niet kan permitteren. Ik moet in de
eerste plaats aan mijn land denken, en daarom moet ik zo nodig mijn
persoonlijk genoegen ten offen brengen. En daarom moest ik wel
wat U noemt "in mijn schulp kruipen".

IPH. (niet onder de indruk): En is het dan ook een offer aan Uw land,
als U oom Menelaos zo veel stroop voert?

PARIS: Stróóp voert -? Maar ik heb uw oom Menelaos geen stroop
ge-

IPH.: 0 ja, dat hebt u wel! U hebt net gedaan alsof u zich voor dat snij~
boonmodel interesseerde. alleen om hem op uw hand te krijgen.
Nou, dàt noem ik: stroop voeren.

PARIS: Maar wie zegt U -?
IPH.: Dat: U zich er niet echt voor interesseert? 0 dat lag er duimen

dik boven op! Trouwens - nog al glad, zou ik zeggen.
PARIS (in de verdediging gedrongen): Maar - U deed toch zelf ook,

alsof U die bootjes bar leuk vond!
IPH.: Natuurlijk, maar dat heb ik alleen gedaan om vader niet de kans

te geven tegen U los te barsten.
PARIS: Dus eigenlijk om mij te beschermen? Nou. nog wel bedankt.
IPH.: Och Hera, nou is meneers ijdelheid ook nog gekwetst!
PAThIS: Mijn ijdelheid is helemaal niet gekwetst, maar ik ben heus mans

genoeg om voor mezelf te zorgen.
IPH.: Dat zou je anders heus niet zeggen, als je zag, hoe U om de hulp

van oom Menelaos bedelde.
PARIS: "Bedelde"! Als de betekenis van het woord U werkelijk duidelijk

. was, dan zou U het niet gebruiken.
IPK( woedend): 0 nee?! Natuurlijk zeg ik nu weer te veel en natuurlijk

zult U nu boos zijn, maar dat moet dan maar. Ik vond het een echt
- minderwaardig geflikflooi, als U 't dan weten wil!

PARIS (diep gegriefd tracht hij welwillend neerbuigend te zijn): Ik weet
niet precies, wat "geflikflooi" betekent, maar ik zou wel eens willen
weten, wat er in mijn gedrág minderwaardig was.

IPH.: Dat U alles maar over uw kant laat gaan. U hebt gelachen toen
hij uw volk beledigde.

PARIS: Mijn volk beledigde?
IPH.: Dus U hebt het helemaal niet gemerkt?
PARIS: Ik weet niet, waar U het over hebt.
IPH.: Oom Menelaos dacht eerst, dat U een e c h t e Trojaan was. Maar

dat gelooft hij nu niet meer. U bent een fat s 0 e n I ij k e Trojaan.
Ziet U dan niet, wat dat eigenlijk betekent?

PAThIS: Wacht eens, ik begrijp het! Dan zegt hij daarmee dus -, dat
de echte Trojanen niet fatsoenlijk zijn -.

IPH.: Of dat een fatsoenlijke Trojaan een uitzondering is. Precies!
En daar hebt U om gelachen, alsof dat een heel leuk grapje was.

PARIS: Ja, U hebt gelijk. Ik heb het niet zo gauw begrepen. En hij
lachte er zelf om, en toen heb ik - ja toen heb ik om hem een
pleizier te doen maar meegelachen. Maar ik zie nu wel in. dat dat
minderwaardig was.

IPH.: Nee, dat is het niet!
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PARIS: U hebt het zelf gezegd.
IPH.: Dat hèb ik ook. Maar - toen dacht ik. dat U die belediging wel

degelijk gemerkt had. maar dat U maar alles slikte. omdat U oom
Menelaos niet wou tegenspreken. Nou en dat vond ik - nou ja -
wat ik toen zei.

P ARIS (moedig): Minderwaardig.
IPH.: Och toe nou. dat is toch maar een dik woord. Als U niet zo onuit~

staanbaar uit de hoogte gedaan had over dat bedelen. dan had ik het
nooit gezegd. Het is ook niet wáár! U had het immers niet goed
begrepen. (Paris blijft somber zwijgen) Toe. waarom zegt U nu
niets?

PARIS: Wat zou ik moeten zeggen?
IPH.: Maar daar wordt het toch heel anders van, dat u het niet begrepen

had!
PARIS: U bedoelt, dat mijn stommiteit dan als verzachtende omstandig-

heid kan gelden voor mijn optreden. Nou dat vind ik dan toch maar
een schrale troost.

IPH.: Maar er is toch geen sprake van stommiteit. Dat kan toch ieder-
een overkomen. dat je in de gauwigheid iets niet hoort.

PARelS (die niet iedereen is!): Nee, aan een diplomaat m:àg zo iets
niet overkomen.

IPH.: Maar dat is toch grote onzin!
PARIS: Ik kan mij voorstellen. dat U er zo over denkt. maar dat kunt U

niet beoordelen. (Hij trekt zich terug naar de achtergrond en blijft
daar somber staan, de armen over de borst gekruist).

IPH.: Waarom staat u daar nu zo somber te broeden?
PARIS: 0 neemt U mij niet kwalijk. (flink) Ik beloof U. U zult niets

meer aan mij merken. (hij gaat zitten en begint een beleefde conver~
satie) Vertelt U mij eens - (hij zoekt naar een onderwerp).

IPH.: Ja?
PARIS: U noemde zo straks de naam van Agathokles? Is dat diezelfde

ouwe heer. die onze besprekingen in zijn geheugen vastlegt?
IPH.: Ja. in het dagelijks leven is hij mijn oppas. ik bedoel mijn paeda~

goog - Nou ja. als paedagoog is hij misschien niet zo'n succes
geweest. maar -

PARIS: Misschien is het heel dom van me. maar - wat is eigenlijk een
paedagoog?

IPH.: Een paedagoog? Dat is iemand. die de vragen van kinderen zo
moet beantwoorden, dat ze zoet zijn.

PARJIS: 0 juist. - En - Agathokles' antwoorden hebben dat resultaat
niet?

IPH.: Nee. niet altijd. Kijk. zijn antwoorden zijn wel goed. ik bedoel
hij geeft altijd het antwoord. waarvan hij zelf denkt. dat het waar
is. maar de waarheid schijnt niet zo bijzonder geschikt te zijn om
de mensen zoet te houden ... (zij denkt hierover na)

PARIS: Nee. naturulijk. met de waarheid moet je altijd voorzichtig zijn.
IPH.: 0 ja?
PARIS (hij blijft in de luchtige conversatietoon): Ja, dat ziet U aan mij.

Ik vertel Uw vader de waarheid. en de onderhandelingen dreigen op
niets uit te lopen.
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IPH.: Kwam dat dan niet, doordat U die waarheid een tikje onvrien~
delijk zei?

P ARIS (ernstiger): Nee, eigenlijk niet. Ik heb Uw vader verteld, dat
de Trojanen hartstochtelijk naar vrede verlangen.

IPH.: En is dat wáár?
PARIS (met plechtige nadruk): Ja, dat is waar.
IPH.: En waarom had U hem dat dan niet moeten vertellen?
PARIS: Omdat hij daar - ik mag wel zeggen misbruik van gemaakt

heeft. Hij schroefde zijn eisen aldoor hoger op, omdat hij begreep,
dat wij alles moesten slikken.

IPH.: "Moesten"? Waarom "moesten"?
PARIS: Nou ja, omdat wij het op een oorlog niet kunnen laten aan~

komen.
IPH.: Waarom niet?
PARIS: Omdat wij die vast en zeker verliezen. Wij zijn eenvoudig niet

klaar.
IPH.: 0, U bent niet klaar. (zij denkt even na en vervolgt dan op mis~

leidend Zakelijke toon) Dus in elk geval. de Trojanen verlangen
hartstochtelijk naar vrede?

PARIS: Ja, dat heb ik toch gezegd.
IPH.: Ja, dat hebt U gezegd -. En daar verlangen ze allemaal naar?
P ARIS (even onzeker): Hoe bedoelt U?
IPH.: Gewoon. Ik dacht, dat de Trojanen het misschien niet altijd met

elkaar eens waren. Zijn er geen partijen in Troje?
PARIS: 0 ja, natuurlijk wel.
IPH.: Maar over de vrede zijn ze 't allemaal eens?
PARIS: Nou, allemaal eens ~ dat is misschien wat sterk. Er zijn natuur~

lijk ook nog wel lui, die wat voor oorlog voelen -.
IPH.: Natuurlijk!
PARIS: Maar die hebben op 't ogenblik niets in te brengen.
IPH.: O. En is het nog moeilijk geweest voor Uw partij om de tegen~

partij - Ja, hoe zal ik het zeggen - stil te krijgen, of waren er maar
zo weinig, dat dat een koud kunstje was?

PARIS: Nou - een koud kunstje -. Zo weinig waren er niet, hoor!
IPH.: (klapt triomfantelijk in de handen): Ziezo, we zijn er!
PARIS: Zeg es, waar bent U eigenlijk mee bezig?
IPH. (met uitbundig plezier): Met U er in te laten lopen! Wat betekent

het, dat "de Trojanen hartstochtelijk naar vrede verlangen"? Moet
U horen; niet erg veel! In de eerste plaats zijn er een hoop lui, die
van dat verlangen helemaal geen last hebben, en de anderen, die
wel (weer declamerend) "van dat hartstochtelijk verlangen bezield
zijn", (plotseling andere toon) nou, die zijn eigenlijk alleen maar
bang, dat ze op hun gezicht zullen krijgen, als ze met oorlog begin~
nen. Ja, ik begrijp best, dat U met diè waarheid voorzichtig moet
zijn (zij merkt. dat haar vrolijkheid niet gedeeld wordt door Paris.
die smartelijk getroffen is opgestaan) Wat is er? Waarom kijkt U
zo -? Maar - U vat het toch niet ernstig op? Dit is toch maar een
grapje. Het is een spelletje - Ik heb het van oppas Agathokles
geleerd -, ik heb U erin laten lopen, maar - ik heb er niets kwaads
mee bedoeld - Misschien niet aardig van me - maar het ging zo
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van zelf (Paris staat nog altijd stil, bijna oprecht in zijn smart over
deze ontmaskering) - toe alstublieft zegt U nu eens wat!!

PARIS (in doffe geslagenheid): Er is niets te zeggen. U hebt gelijk:
mijn - "waarheid" betekent niet veel!

IPH.: 0 maar zo heb ik het helemaal niet bedoeld. Het is een spelletje,
heus, je kunt heel veel mensen er zo in laten lopen.

PARIS: Maar ik bèn er in gelopen!
IPH.: Maar dat hoeft U zich toch niet zo aan te trekken. Er is toch niets

vreselijks gebeurd.
PARIS: Denkt U, dat het prettig is, als je tot de ontdekking komt, dat

je geen respect meer kunt hebben voor jezelf!?
IPH.: Maar waarom zou U geen respect meer kunnen hebben voor

Uzelf? (Paris wil wat zeggen) Nee, nou moet U eens naar mij luis~
teren!

PARIS (somber): Ik heb de indruk, dat ik al een hele tijd niks anders
doe.

IPH.: Ja maar met zo'n gek resultaat! U moet het niet allemaal zo
tragisch opnemen. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Nee - laat mij
het nu even uitleggen. Agathokles heeft mij er laatst eens op attent
gemaakt, dat de meeste mensen zich laten bedwelmen door hun
eigen woorden. Eerst gebruiken ze heel indrukwekkende termen, en
later merken ze zelf niet meer, dat ze daarmee de dingen overdrijven
of maar de halve waarheid vertellen. En als je dat eenmaal dóór
hebt, dan is het helemaal niet zo moeilijk om langs een omweg
iemand er toe te brengen zichzelf tegen te spreken. Nou en dat
heb ik met U gedaan. Ik heb U erin laten lopen, dat is alles.

PARIS: Nee, dat is niet alles. U hebt mij mezelf laten zien, zoals ik
ben. Een - (hij spreekt dapper zijn eigen vonnis uit) - een vent
van niks!

IPH. (tegen de tranen aan): Och houdt U toch op met zulke dingen te
zeggen! Het is niet wáár!

PARIS: Het is wèl waar!
IPH.: Nee!!
PARIS: Het is waar en U weet, dat het waar is. Het is heel lief van U,

dat U mij wilt troosten, maar U bewijst mij een groter dienst, als U
mij dwingt om de waarheid onder de ogen te zien!

IPH.: Maar het is helemaal de waarheid niet! (Zij barst in snikken uit)
PARIS (met deze ontwikkeling heel verlegen): Ja maar - Toe huilt U

nu alstublieft niet ... 1Wat is er nou -? Waarom moet U zich nu zo
van streek maken?

IPH.: (door haar tranen heen): Ik - maak me helemaal niet van streek
- Ik maak alleen U van streek!

PARIS: Welnee, U maakt mij niet van streek -, U hebt mij een paar
heel gezonde dingen gezegd.

IPH.: Mooi gezond! Ik heb U alleen maar verdriet gedaan!
PARIS: Toe nou -. Zo erg is het toch niet -!!
IPH.: 't Is wèl erg. Ik wou U helemaal geen verdriet doen - maar ik

zeg altijd het verkeerde - en nou - nou heb ik het toch gedaan!
(zij huilt sterker)

PARIS: Maar luister es - (maar zij luistert niet en in zijn machteloos~
heid zegt hij bijna nijdig) Maar het is toch te gek om over te praten,
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dat ik jou moet troosten over mijn verdriet -!
IPH.: Ja, toe maar, scheld me maar uit, dat heb ik verdiend!
PARIS (dadelijk weer ridderlijk): Nee, dat heb je niet verdiend - Och

toe nou - Huil nou niet zo - We zeggen immers allemaal wel eens
het verkeerde!

IPH.: Maar ik doe het altijd! (Zij tracht zich te beheersen) Ik verknoei
altijd alles! Ik had al zo lang eens met je willen praten, -, omdat -
nou omdat je mij aardig leek -, maar toen kreeg ik de kans niet
- omdat je aldoor met vader moest confereren, of - met tante
Helena moest wandelen - en nu kán ik dan eindelijk eens met je
praten en maak ik er dit van!

PARIS: Ja, het lijkt natuurlijk een beetje gek, als ik dat nu zeg, maar
- eigenlijk vind ik, dat wij toch echt - prettig met elkaar gepraat
hebben.

IPH. (kijkt verbaasd en betraand op): Prettig -?
PARIS: Ja, prettig!
IPH.: Vind je dat heus?
PARIS: Ja heus. Ech prettig. Heb jij het - naar gevonden?
IPH.: (schudt het hoofd): Nee, niet naar, ~ wel een beetje vreemd.

,Maar ben je dan niet boos om wat ik allemaall gezegd heb -?
PARIS: Welnee. Je hebt tenslotte niet meer gezegd dan -
IPH.: Begin je weer? Als je beweert, dat ik niet meer gezegd heb dan wat

je toekwam of zoiets, dan ga ik weer huilen.
PARIS (verschrikt): Nee dat ga je niet doen!
IPH.: Maar zul jij dan ook niet weer zeggen, dat je - (de tranen zijn

weer gevaarlijk dicht bij) een vent van niks bent?
PARIS: Dat beloof ik je.
IPH.: En zul je 't ook nooit weer denken?
PARIS: Ik zal mijn best doen. Nog meer vragen?
IPH. (aarzelt even): Eigenlijk wel.
PARIS. Wat dan?
IPH.: 't Is een beetje moeilijk om het te vragen.
PARIS: Tot nu toe ging die vragerij je anders nog al makkelijk af! Nou

wat is het?
IPH.: Vin je - (zij stokt)
PARIS: Ja?
IPH.: Vin je tante Helena aardig?
PARIS: Tante Helena? - Waarom vraag je dat?
IPH.: Zo maar.
PARIS: Och - gaat nog al.
IPH.: Dus - niet zo bijzonder?
PARIS: Welnee -1
IPH.: 0 ik dacht van wel.
PARIS: Waarom dacht je dat?
IPH.: 'k Weet niet - omdat je zo vaak met haar wandelen ging -.
PARIS: Nou ja, dat wou ze graag. Heer Menelaos sliep dan, en dan

wou ze er graag even uit. hè - en dan wou ik natuurlijk niet onbe-
leefd zijn-.

IPH.: Nee natuurlijk niet - (een kleine pauze) Je hebt haar ook ge~
zoend hè?

PARIS: Waarom denk je dat?
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IPH.: O. Eumèlè heeft het gezien. Tenminste dat zei ze. Is het dan niet
zo?

PARIS: Ja. dat is zo - Ik heb haar gezoend - maar dat heeft niets
te betekenen - Dat kwam - nou ja. hoe gaat het - dat ging min
of meer van zelf -. Ze - verwachte het ~ en toen wou ik haar
niet teleurstellen.

IPH.: Dus als ,een willekeurige vrouw verwacht. dat je haar zult zoenen.
dan doe je het. Mooi is dat!

PARIS: l\1aar je kunt Helena niet een willekeurige vrouw noemen!
IPH.: Bedoel je. dat zij een heel mooie vrouw is?
PARIS: Nee. maar zij heeft zo enorm veel invloed. Als gezant moet je

daar rekening mee houden natuurlijk:
IPH.: Wil je daarmee zeggen. dat je haar eigenlijk alleen daarom -?
PARIS: Ja. je zou het min of meer kunnen beschouwen als - eh - nou

ja als een soort prestatie in dienstverband -1
IPH.: O. En was het prettig - die - "prestatie in dienstverband -"?
PARIS: Nou. ik wil niet zeggen. dat het bepaald onprettig was. maar

- heus je moet er vooral niet meer in zien -. Ik verzeker je - die
hele Helena. die laat mij tenslotte zo koud -

IPH.: Maar je behoeft je tegenover mij toch niet te verontschuldigen.
PARIS: Ja. ik heb het gevoeL dat ik dat juist wel moet doen!
IPH.: Maar waarom? Ik heb er tenslotte niets mee te maken.
PARIS: Ik wou juist zo graag dat je vond. dat je er alles mee te maken

had.
IPH.: Maar-
P ARIS (trekt haar naar zich toe): Iphigeneia. wil je - wil je er alles

mee te maken hebben?
IPH.(weert hem af met weinig overtuiging): Nee -. Paris! Ik verwacht

niet -
PARIS (neemt haar in zijn armen): Je hebt het al twee keer van me

gewoimen vandaag. Maar nu win ik het! (hij zoent haar)
IPH.: (maakt zich even los) Is dit ook een - prestatie in dienstverband?
PARIS: Nee. dit is - liefhebberij!

DOEK
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