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A. E. Cohen

DE BERLIJNSE BEVOLKING EN DE BLOKKADE

Nu een oplossing van de Berlijnse kwestie veraf schijnt te zijn, wordt de
houding van de bevolking van de stad een belangrijker element in de ko-
mende ontwikkeling. Te oordelen naar wat ik in de afgelopen maanden in
de Nederlandse kranten hierover gelezen heb, meen ik in die berichtge-
ving een optimistischer visie dienaangaande te moeten constateren dan
volgens mijn ervaring gerechtvaardigd is.
Deze ervaring is al een paar maanden oud. Ik vertoefde van begin tot
eind Augustus in Berlijn en had gelegenheid, zowel door en tijdens mijn
werk ,als in de vele uren die ik in openbare vervoermiddelen doorbracht,
de stemming en houding van de bevolking in de westelijke sectoren gade
te slaan. Ik had bovendien het voordeel dat ik, dank zij een verblijf in
Berlijn van omtreeks vier maanden in de lente en zomer van 1947, ver-
gelijkingen kon maken. Ook had ik toen mensen leren kennen, die mij
vertrouwden, en die ditmaal niet schroomden mij zonder omwegen hun
opinie uit te spreken.
Ik ben er nog steeds verbaasd over, hoezeer mijn eerste indruk onjuist is
geweest. Allereerst deden de talrijke zeilboten, die ik vanuit het vliegtuig
op de Havel zag varen, allerminst denken aan een belegerde stad; en dat
om half zes op een gewone werkdag! Toen ik van het vliegveld naar de
Kurfürstendamm reed, herkende ik om zo te zeggen elk huis. Er leek niets
veranderd. De mensen liepen rustig over straat, vrouwen droegen hun ge-
vulde boodschappentassen, mannen kwamen van hun werk, kinderen
speelden.
Natuurlijk, deze allernormaalste verschijnselen van het dagelijkse leven
blijven ook altijd het langst in stand. Al spoedig kon ik opmerken, dat het
normale dagelijkse leven toch in hoge mate te lijden had van inbreuken
van economische en psychologische aard. De bron van beide is dezelfde:
het complex van de dubbele geldsanering, de blokkade, en de geleidelijke
verdeling van Berlijn in twee helften.
Berlijn moge ontstaan zijn uit een hoeveelheid afzonderlijke steden, in
deze eeuw moet het als één stad beschouwd worden, zowel uit een be-
stuurlijk als uit een economisch oogpunt. De indeling in vier sectoren liet
bewust de eenheid bestaan, daar de bezetting van de hoofdstad van Duits-
land door de vier grote overwinnaars immers zuiver als een symbolische
daad bedoeld was. Als enig ongewenst gevolg kwam naar voren, dat de
militaire politie van de bezetters uitsluitend binnen de eigen sector be-
voegd was en de coördinatie moeilijk aan de Duitse politie overgelaten
kon worden. Bepaald.e bezwaren ontstonden dan ook niet uit het bestaan
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van kleine ençlaves: het radiogebouw in de Britse sector wordt door de
Russen gebruikt, maar aan de autoweg door de Russische zone naar het
westen lagen twee Amerikaanse en Engelse 'servicestations'.
Tijdens mijn verblijf viel duidelijk een voortschrijdende verdeling van
Berlijn te constateren. De oostelijke en de westelijke politie [uiterlijkniet
van elkaar te onderscheiden] opereerden los van elkaar en tegen elkaar
in; grote delen van de stedelijke administratie vielen uiteen. Het klinkt zo
eenvoudig, maar het betekent dat in korte tijd nieuwe organisaties moes-
ten worden geschapen, waarvoor huizen moesten worden gezocht, schrijf-
machines, papier enz. En dat terwijl alles ontbreekt behalve ongeschoold
personeel.
Zo wordt geleidelijk een stad die een eenheid vormde, veranderd in twee
vijandelijke landen, elk verschillend van het ander in bestuurswijze, vei-
ligheid en economische mogelijkheden. Men woont in het ene stadsdeel,
maar werkt in het andere. Wie dan boven- of ondergronds de grens pas-
seert, loopt grote kans terecht te komen in een razzia of een vechtpartij,
een betoging of een centrum van zwarte handel.
De huidige Berlijner wordt een homo economicus bij uitstek. Als hij in
een der westelijke sectoren woont, ontvangt hij driekwart van zijn geld in
oostelijke, één kwart in westelijke marken; de koopkracht van de laatste is
aanzienlijk groter, behalve in perioden van geruchten omtrent een op-
handen zijn van de intrekking van deze marken. Als winkelende vrouwen
elkaars veroveringen bespreken en een prijs wordt genoemd, is altijd de
eerste vraag: 'Ost oder West?'. Aangez:ien een verbod bestaat om in de
Sowjetsector westelijk geld bij zich te hebben - en dit ook inderdaad
wordt gecontroleerd -, moeten mensen die tussen de sectoren heen en
weer reizen [omdat ze in de ene sector wonen en in de andere werken,
omdat ze elders boodschappen doen enz.], telkens westelijke marken ko-
pen en verkopen en, als ze uit het westen komen, omgekeerd. Hiertoe zijn
wisselbureaux ingericht, maar veelvuldiger wisselt men zijn geld bij de
sectorgrenzen en bij de stations. Een bijzondere complicatie is, dat de
S-Bahn, de bovengrondse, alleen oostelijk geld aanneemt, de ondergrond-
se daarentegen allebei. Huish'uren worden trouwens in alle sectoren in
oostelijk geld voldaan, inkopen in het westen allen in westelijk.
Tijdens mijn verblijf - en het zal nog wel zo zijn - compliceerden de ge-
volgen van de blokkade die van de geldzuivering. In de westelijke secto-
ren koopt men in de winkels de producten die per vliegtuig uit het westen
worden aangevoerd. Dit is geen bijzonder goed voedsel; het is in principe
hetzelfde, als wat tevoren per trein of vrachtauto Berlijn werd binnenge-
bracht. Ik zeg uitdrukkelijk: in principe, want het is zoveel mogelijk ge-
droogd voedsel, teneinde ruimte te sparen. En hieruit resulteert een.
voortdurende klacht van de westelijke Berlijners: 'Wij blijven nu wel in
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leven dank zij de airlift, maar we krijgen geen verse groenten, en aard-
appel poeder moge even voedzaam zijn als echte aardappelen, je krijgt er
geen verzadigd gevoel van.' De winkels van de Sowjetsector kunnen als
tevoren groenten en aardappelen importeren van Berlijns natuurlijk ach-
terland, maar die nemen de in het westen uitgereikte bonnen niet aan.
Maar gesteld dat men went aan de moeilijkheden die de geldzuivering en
de blokkade op voedselinkopengebied opleveren, dan blijft nog het kwel-
lende probleem hoe aan geld te komen. In het westen van Duitsland heeft
de geldzuivering uitstekend gewerkt; ze heeft de arbeidsproductiviteit
opgevoerd, de ondergedoken consumptiegoederen tevoorschijn gebracht
en een groot deel van de zwarte handel onmogelijk gemaakt. Een onver-,
rnijdelijke schaduwzijde is, dat tevens de algemene verarming evident is
geworden, zodat tal van grote en kleine vermogens geslonken zijn. Nu de
kapitaalsinkomsten goeddeels zijn verdwenen, ismen aangewezen op ver-
diensten uit arbeid. Dat dit ernstige moeilijkheden meebrengt voor oude
mensen, oorlogspensioentrekkers, kleine spaarders, maar ook voor de
overgrote massa der studenten, behoeft geen betoog. Westelijk Berlijn
heeft ruimschoots zijn deel meegekregen van de onvermijdelijke nadelen
van de geldzuivering, doch de voordelen zijn uitgebleven. De algemene
onzekerheid weerhoudt de winkeliers ervan hun enige reële kapitaal, hun
achtergehouden waren, te verkopen, zodat het psychologische effect uit-
blijft. De zwarte handel vindt in de economische splijting van de stad en
de ongelijksoortigheid van de oostelijke en westelijke distrbutie nieuwe,
zelfs grotere mogelijkheden. En het ergste van alles: het werk dat er is en
dat betaald wordt, is in hoofdzaak improductief werk, dat het individu
rijker maakt in geld, maar de samenleving als geheel armer. Want het
huidige Berlijn heeft in het tegenwoordige Duitsland vrijwel geen econo-
mische of organisatorische functie meer. Tal van fabrieken zijn door de
bombardementen zodanig gehavend, dat ze maar ten dele werken; door
de blokkade liggen ze vrijwel geheel stil. Berlijn is geen hoofdstad meer,
het heeft zijn karakter als middelpunt van Duitsland verloren. Derhalve
een overcompleet aan administratief personeel, tevoren werkzaam in de
vele takken van het staatsbestuur, in het bankbedrijf, op de centrale Kan-
toren van grote ondernemingen, in het krantenbedrijf. Ten dele is dat
overcompleet opgevangen door de geallieerden, maar de overplaatsing
van tal van geallieerde bun;aux uit Berlijn naar de zones brengt nieuwe
werkloosheid. Naast de te weinig talrijke en te hard werkende democra-
tisch gezinde bestuurders, onderwijzers, jeugdleiders staat een massa half
geschoolde semi-werklozen, ontslagen soldaten die nimmer een vak ge-
leerd hebben of het al lang vergeten zijn, voormalige nazi's en buiten-
landse collaborateurs [en ook veel bona-fide buitenlanders, die door
Sauckel's Arbeitseinsatz in Duitsland terechtgekomen zijn, met een Duit-
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se vrouw zijn getrouwd en te fatsoenlijk zijn om die te verlaten]; allemaal
mensen wier bestaan volstrekt afhangt van de mate van mogelijkheden
en van welvaart van Groot-Berlijn. De stad levert noch producten noch
diensten aan het omliggende gebied, ergo geraakt de stad in een onbe-
schrijflijk grote schuld jegens de geallieerden en de 'Länder' van westelijk
Duitsland. De salarissen die het stadsbestuur, de lonen die de ondernemer
uitbetaalt, representeren geen beloning voor, sociaal gesproken, nuttige
arbeid. Ze zijn een beloning voor moeite en opoffering, waarvan het
praktische nut twijfelachtig of soms heel duidelijk niet existent is. Het be-
staan en voortbestaan van een van zijn economische en sociale relaties los-
gemaakt Berlijn [dat was het trouwens goeddeels ook al voor de blok-
kade] is het kernprobleem. Daartoe valt het zware leven van iedere Ber-
lijner in de eerste plaats terug te voeren.
Ik heb, terwijl ik in Berlijn over straat liep of tussen een dichte, verslagen
zwijgende mensenmenigte in de U-Bahn hing, of minutenlang op mijn
verbinding stond te wachten, mij herhaaldelijk afgevraagd, waarheen al
deze bezige mensen gingen en waarmee zij bezig waren. Het gaat altijd
om voedsel, brandstof, werk. Elke bezigheid is een houvast in de alge-
mene onzekerheid. Men weet niet of'de Russen komen', maar men moet
er altijd rekening mee houden. Men beseft dat het nog jaren lang in Ber-
lijn niets gedaan zal zijn. Meer dan eens kwam mij dan het boek van
Pirenne over de middeleeuwse steden in de gedachte; hij beschrijft daarin
o.a. de factoren die tot de opkomst van onze steden hebben geleid, zoals
centrale organisatie, handel en industrie. De factoren die Berlijn tot grote
stad hebben gemaakt, zijn nu niet meer werkzaam. De conglomeratie is
doelloos geworden. Berlijn is thans een stad zonder een andere dan poli-
tieke functie in de wereld. Waarom leeft de Berlijner door dan enkel om-
dat hij leeft? Ik weet niet ofmen het moet betreuren, dat slechts weinigen
deze principiële hopeloosheid van hun bestaan beseffen.
Men zou zich vergissen, wanneer men meende, dat een dergelijke gesla-
gen bevolking in staat zou zijn tot pure geestdrift en dankbaarheid. De
Berlijners zijn trots op zichzelf, dat ze.de moeilijkheden van de blokkade
[behalve de voedselproblemen het tekort aan brandstof, de verslechtering
van het vervoer, het gebrek a'an electriciteit en gas] doorstaan. Maar het
is dezelfde trots, waarmee ze vertellen, dat ook de zwaarste geallieerde
bombardementen hen niet aan het wankelen hebben gebracht. Het Ber-
lijnse individu is opgewonden en nerveus, een Berlijnse massa heeft iets
sombers, gelatens, gedrukts. Wanneer U één Berlijner spreekt, zal hij zijn
hoop uitspreken, dat er een eind komt aan de blokkade; hij zal ook on-
omwonden uiting geven aan zijn afschuw van de Russen. En er is maar
een heel enkele, die zijn zelfbeklag niet etaleert. Een groep willekeurige
Berlijners reageert anders. Die spreekt gaarne goedmoedig kwaad van de
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helpende bezetters; een dikke Engelse majoor die moeite heeft uit zijn
autootje te komen, is een heel geschikt gespreksthema. En dan zit men
meteen middenin het belangrijkste onderwerp: de onbegrijpelijke wel-
willendheid waarmee de Amerikanen en Engelsen in de Berlijnse kwestie
tegen de Russen optreden. 'Der Iwan' ,zo heet het, 'ist genau so grössen-
wahnsinnig und grossmäulig wie wir es damals waren'; als indertijd
Amerika en Engeland met hun vuist op tafel hadden geslagen, had Hitler
ingebonden en was Berlijn niet kapotgebombardeerd. Waarom lezen ze
nu de Russen niet de les? Dat is de schuld van die zogenaamde democra-
tie. Altijd maar dat geconfereer. Eerst moeten Müller en Meyer worden
geraadpleegd en nog één en weer een ander en daarna Meyer en Müller
opnieuw. Intussen slaan de Russen hun slag. Wat heb je aan atoombom-
men als je ze niet gebruikt? - Natuurlijk generaliseer ik als ik een derge-
lijk gesprek weergeef zonder er andere tegenover te stellen, maar zo pra-
ten er velen, ook ontwikkelden.
Toen ik pas in Berlijn was, vroeg mij een Duitser, die ik nog van verleden
jaar kende, naar mijn indruk. Ik antwoordde, dat ik de bevolking tegen
verwachting flink, kalm en beheerst vond. Hij glimlachte, en zei, dat hij
mij er tegen mijn vertrek nog eens naar zou vragen. Inderdaad, ik ging
inzien, dat die kalmte geen uiting is van een positieve eigenschap. Hij
komt voort uit het berusten in-een volstrekt onzeker leven; hij gaat ge-
paard aan de bezigheid met een aantal essentiële materiële behoeften.
Deze kalmte van de Berlijnse bevolking kwam voor mijn herinnering
sterk overeen met die van de Joden die in I942 en '43 in groepen werden
weggevoerd, en van de grotestadsbevolking in de hongerwinter I944-'45.
Men spreekt over honger, kou, woningnood, ontslag, werkloosheid op een
toon, alsof het schamele leven dat men leidt, niet door een enkele gebeur-

- tenis van onaangename aard in zijn grondvesten kan worden geraakt.
Natuurlijk, er is moed voor nodig om zo door te leven, maar de moed
komt pas na en door de wanhoop en de berusting.
Vorig jaar heb ik mij niet zelden geërgerd aan de egocentriciteit, het
eeuwige zelfbeldag dat men haast overal van Duitse zijde horen kon. Ver-
telde ik dan van wat er in de bezettingsjaren in Nederland was gebeurd,
dan gaf men toe dat dat erg was, maar Ie. de Russen waren nog veel
erger; 2e. het was allemaal door de nazi's gedaan; 3e. men had tijdens en
na de oorlog al zoveel te verduren gehad, dat we langzamerhand quitte
stonden. Men kon dit jaar opnieuw deze klanken horen. Wat voor zin had
het ertegen in te gaan? Wie onzer peil t de mengeling van trots en schaam-
te, waarmee de huidige Duitser over 'wir Deutsche' spreekt?
Elke groep heeft zijn eigen moeilijkheden. De huisvrouwen wel het meest.
Maar men denke zich ook eens in in het lot van de kinderen; de harmonie
in het gezinsleven is sterk achteruitgegaan, in tal van gezinnen ontbreekt
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al jaren of voorgoed de vader. Dan de groep van de verminkten; zij heb-
ben jaren lang gevochten voor minder dan niets en leven nu in een dode
stad, hongerig, zonder vooruitzichten. Men denke aan de 'goede Duit-
sers', die hetzelfde gebrek lijden als alle anderen, maar die niet zo onrede-
lijk kunnen zijn daarvan de democratie en de overwinnaars alle schuld te
geven, die trouwens zelf afgesloten zijn van de westerse cultuur en slechts
met grote moeite de steun en zekerheid vinden die zij voor zichzelf en
anderen nodig hebben. Men denke aan de geëvacueerden uit de aan Po-
len afgestane gebieden, nergens welkom, maar allerminst op hun plaats in
het afgesloten Berlijn. Aan de weinige Joden die zijn overgebleven of
teruggekeerd.
Neen, in Berlijn leven waarlijk geen mensen die op de barricaden van de
vrijheid de Amerikaanse en Engelse voedselvliegtuigen welkom toeroe-
pen. Eerder en liever klaagt men over het tekort aan slaap, dat het dage-
lijkse en nachtelijke lawaai van de machines in de lucht veroorzaakt. In
plaats van te beseffen dat, zoals vele buitenlandse bladen schrijven, Ber-
lijn een vooruitgeschoven post van de westerse cultuur is, waarmee deze
staat of valt, vragen de Berlijners zich angstig af, ofwij hun toestand wel
beseffen. Zij zelf besteden een relatief groot deel van hun geld aan het ko-
pen van steeds weer kranten, om te lezen hoe de toestand is; de functie
van de huidige Berlijnse kranten is dezelfde als die van Radio-Oranje
was; de kranten die ik in Hamburg zag, waren aanmerkelijk minder sub-
jectief en egocentrisch. Het is dan o;k waarlijk niet alleen uit fierheid, dat
westelijk Berlijn openlijk en een groot deel van de bevolking van het oos-
telijk stadsdeel in zijn hart de Sowjetmacht afwijst. Iedereen kan U ver-
tellen, dat de rantsoenverhogingen door de Russen tot stand komen door
verlaging van de rantsoenen in de Sowjetzone. De SED, de partij die aan
de bezetter zijn macht ontleent in het door de Russen bezette gebied, is
door zijn onvaste lijn en het willekeurige optreden van zijn functionaris-
sen zeer gehaat. De algemene opinie is, dat men van de Russen geen
goeds te verwachten heeft.
Zo leeft de Berlijnse bevolking een vertwijfeld bestaan. Een heden met tal
van ernstige beperkingen; een perspectiefloze toekomst in het vooruit-
zicht. Men kan er nauwelijks aan denken, welke antisociale en destruc-
tieve krachten voor de toekomst hic et nunc worden opgewekt. 'Als U het
tegenwoordige naoorlogse Duitsland wilt begrijpen', zei mij een Duitser,
één van de voortreffelijkste mensen die ik in mijn leven ontmoet heb, 'dan
moet U het zien als een socio- en psychopathologisch probleem'. Wil men
deze ziekte gadeslaan, dan vindt men geen betere kliniek dan Berlijn. Ook
wie zich voorgenomen had nooit meer een Duitser als medemens te be-
schouwen, zou hier moeten vaststellen, datmenselijkewaardigheid enmens-
onwaardigheid begrippen zijn die boven nationale tegenstellingen staan.
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OVER RECHTS- EN ZEDELIJK BEWUSTZIJN 1

Onder alle andere is er één probleem, waaraan uw naam tot in lengte van
jaren verbonden zal blijven, het vraagstuk van het rechtsbewustzijn. Be-
grepen te hebben, dat Krabbe's stoute leer van de rechtssouvereiniteit
een aanvulling en verd\eping nodig had, is uw grote verdienste.
Grote persoonlijke waardering heb ik voor Krabbe, omdat hij, voor wie
de leer der Godssouvereiniteit niet langer uitkomst kon brengen, begreep,
dat de leer der staatssouvereiniteit noch de oude leer der volkssouverei-
niteit als een volwaardig equivalent kan worden beschouwd. Een leer, die
eenvoudig uitgaat - als gegeven feit - van het bestaan van de Staat als
met oorspronkelijke heersersmacht uitgerust, kan de diepere denker moei-
lijk bevredigen. Terecht verlangde Krabbe een 'Erklärung jener Tat-
sache'2. En ook de leer der volkssouvereiniteit, opgevat in haar meest sim-
pele vorm van macht, bij 'contrat social' overgedragen aan het volk, laat
ons in de steek, zodra wij een recht van de minderheid, dat ook met haar
belangen rekening zal worden gehouden, willen gaan construeren. Rous-
seau wijst ons wel de weg, als hij er de aandacht op vestigt, dat volonté
générale iets anders is als volonté de tous en dat 'ce qui généralise la volonté
est moins Ienombre des voix que l'intérêt commun qui les unit'. Krabbe bor-
duurt hierop voort: het is dus de innerlijke waarde van de wet, waarop
haar heerschappij berust; en als men dit in het oog houdt, dan heeft men
bij de 'volonté générale' te doen met een uit eigen kracht geldende macht,
dus met de onpersoçmlijke macht van het recht3•
Langs deze weg kwam hij tot zijn leer van de rechtssouvereiniteit. 'De
enige macht, die in de maatschappij aanspraak kan maken op erkenning,
is de macht van het recht.' En het recht vindt zijn grond in het rechts-
bewustzijn van het volk.
Maar hierop wierp zich nu juist de critiek. Wat is dat rechtsbewustzijn
der volksgenoten? Uit het zich bij de een niet geheel anders dan bij de
ander? Geeft het wel voldoende houvast?
Zouden de critici hierin gelijk hebben, dan - het is duidelijk - ware de
grondslag van de leer der rechtssouvereiniteit wel heel wankel. Maar toen
is Kranenburg gekomen en heeft in zijn 'Positief recht en rechtsbewust-
zijn' aan de hand van een brede vergelijkende studie aangetoond, dat er
wel degelijk een laatste criterium is, waarnaar in alle volken en door alle

1 Toespraak van de schrijver, gehouden bij de aanbieding van een bundel met opstellen
van oud-leerlingen aan prof. mr. R. Kranenburg.
2 Die Lehre der Rechtssouveränität [Groningen 1906], bI. 4.
3 Kritische Darstellung der Staatslehre [Den Haag 1930], bI. 17r.
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tijden heen naar recht en onrecht is onderscheiden: het evenredigheids-
postulaat. Kranenburg zelf omschrijft dit als volgt: 'Elk lid der rechtsge-
meenschap is ten aanzien der verdeling van de voorwaarden voor lust en
onlust gelijk en gelijkwaar.dig, voorzover hij niet zelf de voorwaarden
voor het ontstaan van bizondere lust en onlust schept; zoveel lust en on-
lust, als waarvoor elk de voorwaarden heeft gecreëerd, komen aan hem
toe'.
Over, deze omschrijving kan men natuurlijk twisten. Ik zag haar graag
nog wat ruimer geformuleerd. Maar dat is bijkomstig. Hoofdzaak is, dat
wij zo'n laatste criterium erkennen, dat ook voor ons recht betekent een
eerlijk afwegen, een oprecht streven naar evenredigheid.
Hoe evident dit ook lijkt, toch werd ook op Kranenburg's arbeid critiek
geoefend, critiek van allerlei aard, maar die zich voornamelijk richtte
tegen de methode van het onderzoek.
De grief was, dat dit terrein zich niet leent voor een empirisch onderzoek.
Het rechtsbewustzijn, evenals het zedelijk bewustzijn, waarvan men het
eerste als een onderdeel zou kunnen zien, is een apriori van de mensen-
geest. Het kan niet gevonden worden door volgens empirische methode te
vragen naar de zedelijke oordelen, die zich waar dan ook voordoen, maar
alleen door zelfbezinning2• Anders uitgedrukt: een psychologische wet-
matigheid, een formule voor een algemeen-menselijke bewustzijns-reactie
[want dat is het, wat ge in het gunstigste geval krijgt] is daarom nog geen
norm. De vraag, waarop het aankomt, is: waar om geldt die wet voor ons?
Er is geen logische brug, welke van datgene, wat is, leidt tot datgene, wat
behoort te zijn 3•

Kranenburg heeft dit natuurlijk niet op zich laten zitten. Hij verweerde
zich door er op te wijzen, dat wij hier, evenals bij de ~etten der logica, die
ons helpen te onderscheiden, tussen waarheid en dwaling, te doen hebben
met een functioneringswijze van het bewustzijn. 'De onmiddellijke evi-
dentie van het beginsel, 't welk in de gegeven formulering een synthetisch
oordeel a priori is, zou daarmee zijn verklaard.' Wie met deze uitspraak
nog niet tevreden mocht zijn en nadere verklaring verlangt van het op
zichzelf toch wel merkwaardige verschijnsel, dat alle menselijk bewustzijn
op gelijke wijze blijkt te functioneren, wordt ongetroost heengestuurd met
de diepzinnige opmerking, dat het niet onmogelijk is, dat het empirisch-
critisch onderzoek van het menselijk kenvermogen ons leert, dat dit een
niet te beantwoorden, verkeerd gestelde vraag is, zoals het in de geschie-
denis van het menselijk geestesleven wC!vaker is voorgekomen, dat het

, T.a.p., bI. '30
2 Bierens de Haan, Ethica [Servire, Den Haag, 1942], bI. 6.
3 De kennis van goed en kwaad, gedaehtenwisseling tussen prof. Heymans, ds F.J. de Holl en
prof. Kranenburg [Wereldbibliotheek 1928], bI. 149 en 83.
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bewustzijn zich heeft afgetobd met de vervulling van een wezenlijk on-
vervulbare, verkeerd gestelde taakl.
Begrijpen kan ik deze opmerking wel en zelfs tot op zekere hoogte waar-
deren. Maar toch ...
Hoeveel bewondering ik ook heb voor mijn leermeester en hoe gaarne ik
mij door hem laat leiden, op dit critieke punt voel ik mij toch een beetje
door hem in de steek gelaten. Want eigenlijk constateert hij t~ch niet
meer dan eenfeit. Op zichzelf is dit al belangrijk genoeg. ,Graag plaats ik
mij naast Kranenburg tegenover zijn critici, wanneer hij uit de ervaring
een gelijk functioneren van het bewustzijn afleidt. Het is immers niet zo,
dat uit het feitelijk oordelen wordt beantwoord de vraag, hoe wij behore1i
te oordelen; er wordt slechts antwoord gegeven op de vraag, hoe blijk-
baar door 'iedereen' geoordeeld wordt. En uit die gelijkheid van oordelen
mag ook naar mijn mening terecht worden afgeleid, dat er dus zijn laatste
criteria, .waarnaar blijkbaar algemeen onderscheiden wordt tussen waar-
heid en dwaling, goed en kwaad, recht en onrecht, misschien ook wel tus-
sen schoon en lelijk.
Maar ik zei al: bevredigen doet het eenvoudige constateren van dit feit
mij toch niet, vooral niet, omdat er toch ook telkens afwijkingen vallen
waar te nemen. Zo nu pas weer, toen HitIer verkondigde, dat recht is,
wat nuttig is voor het Duitse volk, en een groot deel van dit volk blijkbaar
geneigd was deze machtspreuk te aanvaarden. Zweeg tijdelijk het rechts-
bewustzijn of ligt het 'laatste criterium' toch niet zo vast verankerd in
iedere mensenziel? Kunnen traditie en opvoeding ook een belangrijke rol
spelen in de vorming van de rechtsovertuiging ? En eenzelfde twijfel komt
op, wanneer we lezen, over de jongste mode om mathematische criteria te
gaan toepassen op de ethiek [Koestler, 'De Yogi en de Volkscommissaris',
bI. 392]. Dan ga ik mij afvragen, of het wel zo eenvoudig is, en ik ga ver-
langen - om met Krabbe te spreken - naar 'eine nähere Erklärung jener
Tatsache'. Het belang daarvan mag zeker niet worden onderschat. Wan-
neer het Humanistisch Verbond in zijn beginselverklaring uitgaat van de
erkenning van een niet aan persoonlijke willekeur onderworpen norm-
besef, wordt daarmede een uitspraak gegeven, die ik voor de toekomst
onzer beschaving van de grootste betekenis acht. Nu voor steeds meer-
deren de goddelijke openbaring als bron voor zedelijk oordeel haar auto-
riteit verliest, gaat het gevaar dreigen, dat de buiten-kerkelijke massa's
het stuur kwijt raken en - gelijk het Duitse en het Italiaanse volk en al
degenen, die gevangen zijn door het zoete gefluit van de communistische
vogelaar - door verzwakking van het normbesef maa; al te gemakkelijk
ten prooi vallen aan theorieën, die het doel de middelen laten heiligen.
1 De kennis van goed en kwaad, bI. 147 e.v. Zie ook Kranenburg, De grondslagen der rechts-
wetenschap [Haarlem 1946], met name de laatste paragraaf.
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En de benauwende vraag rijst, of men de buiten-kerkelijken, met hun
voor te houden, dat het menselijk bewustzijn door alle tijden heen en bij
alle volken in diepste zin toch gelijk functioneert, geen stenen geeft voor
brood.
Het komt mij voor, dat wij nog wat dieper moeten graven, en ik vraag
mij af, of wij daarvoor geen hulp kunnen krijgen van de diepte-psycholo-
gie, zoals die met name door J ung ontwikkeld is. Ik behoef hier niet uit-
een te zetten, dat in de theorie van J ung het collectieve onbewuste een
belangrijke rol speelt. Volgens Jung brengt de mens dit mee, is het 'af-
komstiguitde geërfde mogelijkheid van het psychisch functioneren zelf,
n.l. uit de geërfde structuur van de hersenen'l. Treffend is de overeen-
stemming met Kranenburg in uitdrukkingswijze. Waar Kranenburg het
toepassen der denkwetten, het zedelijk en aesthetisch oordelen ziet als een
functioneringswijze van ons bewustzijn, verklaart Jung de invloed van
het collectieve onbewuste op de vorming van ons oordeel al evenzeer uit
de geërfde mogelijkheid van het psychisch functioneren. Maar daarmee
zijn wij nog even ver. Verder komen wij pas, als wij dieper tot dit collec-
tieve onbewuste doordringen. Volgens Jung hebben de oer-voorstellin-
gen, de archetypen, die de eigenlijke inhoud van het collectieve onbewus-
te vormen, enerzijds betrekking op natuurverschijnselen, die in het oog
vallen en zich steeds vernieuwen en werkzaam blijven, anderzijds zeker
ook op bepaalde innerlijke geaardheden van het geestelijk leven en het
leven in het algemeen. Hiertoe behoren tenslotte ook alle belangrijke
symbolen, die in de loop der tijden door de menselijke geest gevormd zijn,
hetzij deze de natuur, de samenleving of de verhouding van de mens tot
de kosmos [wereld beschouwing en religie] betreffen.
Dit collectieve onbewuste, geheel iets anders dus als het onderbewuste in
de gedachtengang van Freud, moet gezien worden als 'de eeuwig crea-
tieve moeder van het bewustzijn'. Het onbewuste van ieder individu staat
in contact met het collectief-onbewuste van groep, volk of mens-
heidz.

Langs deze weg wordt het handelen van de mensen in sterke mate be-
invloed, zowel ten goede als ten kwade. Ook ten kwade, want de afdwa-
ling van het Duitse volk wordt door Jung toegeschreven aan de plotseling
opbruisende werking van het archetype Wodan. En in dit verband is ty-
perend de opmerking, dat deze Germaanse god een beeld vertoont, dat
wijst op een primitief niveau, een zielsgesteldheid, waarbij de mens nau-
welijks anders wilde dan zijn god en daardoor dan ook noodlottig onder
zijn invloed stond. Bij de Grieken echter waren er goden, die hulp boden

1 Prof. dr C. A. Mennicke, Moderne Psychologie [W.B. 1938], bI. 217.
2 Zie de Eerste Nederlandse Systematisch Ingerichte Encyclopaedie [Ensie], [Amsterdam 1946],
bI. 461.
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tegen andere goden en de al-vader Zeus was niet ver meer van het ideaal
van de welwillende verlichte despoot!.
Kan hier misschien de oplossing schuilen van het probleem, dat ons bezig
houdt? Zou het zó kunnen zijn, dat zowel in het persoonlijke als in het
collectieve onbewuste allerlei krachten werken, zo ten goede als ten kwa-
de en te midden daarvan, wat ik dan maar noem het geweten, het zede-
lijk en rechtsbewustzijn, de arbiter, die de weg wijst. Ook hiervoor vinden
wij weer een aanknopingspunt bij Jung of liever nog bij Freud in zijn
latere periode. In deze latere phase treedt bij Freud in de plaats van de
oorspronkelijke tweedeling in het bewuste en onbewuste een driedeling,
zoals Kohnstamm in E.N.S.I.E. [b1.46o] het omschrijft: 'Het boven-Ik of
Ik-ideaal, het rijk der waarden, waarvan een bindende en verplichtende
kracht op het Ik uitgaat, is het eerste gebied. Het tweede is het Ik, dat
zich naar het boven-Ik richt en schuld gevoelt, wanneer het in zijn ver-
plichtingen tekort schiet. Er kan zelfs een sterk verlangen naar straf ont-
staan om door deze van dat schuldbewustzijn af te komen. Het behoren nu
bestaat in een inperking van de natuurlijke aandriften, die het derde deel
uitmaken en hier tezamen met de naam van het onzijdige en onpersoon-
lijke aangeduid worden, vandaar de ietwat merkwaardige titel van het
Het ['das Es']. Thans wordt eerst duidelijk, uit welke krachten der ziel de
verdringing voortkomt en de weerstand, die zich hiertegen verzet. Het is
het Ik; dat een plicht of norm erkent en, door er naar te handelen, beper-
kingen oplegt aan het spel der driften. Het boven-Ik nu, dat het rijk der
waarde representeert en het Ik noopt zich daaraan te onderwerpen, is
afkomstig uit de verhouding van de mens tot zijn ouders, in het bijzonder
tot zijn vader. Freud meent zelfs de strenge eis van het geweten, ja het
ontstaan van het godsbegrip aan deze vaderinvloed te mogen toeschrij-
ven.'
Wat men van dit laatste moge vinden, het belangrijke is, dat hier naar
voren komt, dat het ligt in het wezen van het Ik, dat zich in hem een
waarde besef ontwikkelt, dat, wanneer het tot rijpheid gekomen is, driften
en instincten gaat beheersen en 'sublimeren'2. Hier dus niet het normbe-
sef als een simpele functioneringswijze van het bewustzijn. Het is in ieder
mens weliswaar in de kiem aanwezig, maar het moet tot ontwikkeling
worden gebracht. Het kan even goed worden verstikt, zoals wij het rond
ons heen helaas maar al te veel waarnemen. Het kan ook tot rijke ont-
wikkeling worden gebracht en daarbij - om weer totJung terug te keren-
moeten wij naast de bewuste opvoeding vooral de invloed van het collec-
tieve onbewuste van groep ofvolk niet onderschatten. Hoe funest deze in-
vloed kan zijn, hebben wij gezien aan het Duitsland van Hitler; wij zien

1 C. G. Jung, De Catast!ophe, bI. 28.
2 Mennicke, t.a.p., bI. 208.
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het nu weer aan de bedenkelijke ontwikkeling van het morele besef in
communistische kringen, in die zin, dat het individu als drager van gees-
telijke waarden geheel wordt ondergeschikt gemaakt aan 'het systeem'.
Men leze maar de bekende boeken van Koestler 'Nacht in de middag' en
'De Yogi en de Volkscommissaris' om daarvan een begrip te krijgen.
Als ik het goed zie, wordt de inhoud van het collectieve onbewuste ge-
vormd door een erfenis van eeuwen, door alle goede en kwade gedachten,
die in de loop der tijden in mensen zijn opgekomen. En als dat zo is,
wordt het nog steeds opnieuw geladen, h,.mgt het dus veel afvan de ont-
wikkeling van ieders individueel normbesef, hoe het collectieve onbewus-
te zich ontwikkelt en zijn invloed weer doet gelden op onzè medemensen.
Het belangrijke van dit gezichtspunt lijkt mij, dat het duidelijk ieder on-
zer de eigen verantwoordelijkheid inscherpt, een besef van eigen verantwoor-
delijkheid, waarop het thans meer dan ooit aankomt. Ligt hier misschien
ook een aanknopingspunt met de theorie van Prof. De Bussy, die er van
uitgaat, dat de geest bij de zedelijke beoordeling meer doet dan alleen
maar toetsen en waarderen, dat hij scheppend optreedt, iets toevoegt,
iets, dat niet is ápriorische intuïtie van de Rede, maar een element van
's mensen historisch geworden persoonlijkheidl?
Graag zou ik ook nog ingaan op het verband tussen Kranenburgs even-
redigheidspostulaat en Heymans' objectiviteitstheorie2• Om niet te uit-
voerig te worden, wil ik er alleen dit van zeggen. Al zijn beide natuurlijk
niet gelijk te stellen - bij het recht is de gemeenschap het uitgangspunt,
bij de zedelijkheid het individu - toch wellen het zedelijk oordeel en het
rechtsoordeel naar mijn mening uit eenzelfde bron, een bron, die ik zou
willen aanduiden met kosmisch bewustzijn. Het diepere besef van deel uit te
maken van de kosmos wekt in de mens het verlangen orde te brengen in
chaos; vandaar de drang naar harmonie, waarin de behoefte aan even-
redigheid haar grond vindt. De mens als geestelijk-zelfstandig deel van de
kosmos wijst hem ook in tweeërlei opzicht zijn levensdoel: eigen wezen
tot de rijkst mogelijke ontplooiing brengen, maar in het raam van de ge-
meenschap. Ligt hier niet de grond van Heymans' objectiviteitstheorie ?
En in het aannemen, dat wij hier te maken hebben met een kosmisch be-
zef, zou dan de verklaring kunnen liggen, dat rechts- en zedelijk bewust-
zijn in kiem toch bij allen aanwezig én gelijk zijn.
Ik hoop niet, geachte leermeester, dat Gij in deze bedenkingen, waaraan
ik naar mijn beste kunnen uiting heb gegeven, zucht ziet tot het oefenen
1 Zie Ds De Holl in Goed en kwaad [hiervoor aangehaald), bI. 181.

2 Zoals bekend, heeft Heymans langs dezelfde weg van empirisch onderzoek getracht een
laatste criterium te vinden voor het zedelijk oordeel, waarbij hij kwam tot de objectivi-
teits-theorie: volkomen zedelijk zou diegene zijn, die zich bij zijn beslissingen in het cen-
trum der dingen verplaatste en van hier uit het gewicht der aanwezige motieven be-
paalde. /
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van critiek. Het is alleen maar, omdat' ik meep, dat wij hier staan voor
een probleem van de allergrootste betekenis. Ik zei het al, dat wie onbe",
vangen rond zich ziet, niet kan ontkomen aan de indruk van een toe-
nemende verzwakking van het normbesef. Jung stelt ons de vraag : Waar
is de autoriteit van het goede en het recht, die tot nu toe metaphysisch
waren verankerd, gebleven? Een vraag, die niet alleen, zoals hij opmerkt,
de gehele Christenheid raakt, maar de gehele Westerse wereld.
De vraag houdt mij al geruime tijd bezig. Tot nu toe leefden de onkerke-
lijken voor een groot deel nog ~it Christelijke traditie. Maar als de bron
niet gevoed wordt, zal zij op de duur verdrogen. En voor de buiten-kerke-
lijken is de toevoer afgesneden. Daar ligt de diepere oorzaak van de ver-
zwakking van het normbesef, een verschijnsel, dat de grootste zorg baart,
al ware het slechts omdat het de innerlijke weerstand tegen totalitaire
systemen bedenkelijk verzwakt. Men lost dit probleem niet op .door te
decreteren, dat de onkerkelijken dan maar weer terug moeten naar de
kerk. Want zelfs al zou dit lukken, dan betekent dit nog niet een her-
nieuwd geloof in de autoriteit der goddelijke openbaring. Wij komen hier
niet uit, tenzij wij er in slagen een nieuwe autoriteit te stellen in de plaats
van die, welke is verloren gegaan.
Ik moet eerlijk erkennen, dat ik hier nog geen helder licht zie. Men kan
zich natuurlijk van het probleem afmaken door te stellen, dat een auto-
noom zedelijk- en rechtsbewustzijn in de plaats treedt van het goddelijk
gebod, maar aan de kracht van dit autonoom bewustzijn twijfelen wij
juist. En die twijfel wordt niet weggenomen door het erkenen, dat er
toch wel is een laatste criterium en dat sub specie aeternitatis het recht
krachtens eigen wezen en werking met noodwendigheid het onrecht moet
breken, omdat wij hier nu. eenmaal te maken hebben met een speciale
functioneringswijze van het bewustzijn.
't Klinkt mij in deze vorm te mechanistisch, al neem ik graag aan - en
blijkt ook wel uit Kranenburg's laatste boek - dat hij het zo niet bedoelt.
Maar naar mijn mening kan er niet sterk genoeg de nadruk op gelegd
worden, dat met bewustheid de ganse opvoeding zeer beslist op een
krachtige ontwikkeling van rechts- en zedelijk bewustzijn gericht zal
moeten worden. En dan kunnen wij alleen maar hopen, dat ook zonder
steun van de godsdienst deze opvoeding het beoogde resultaat zal heb-,
ben, omdat het laatste criterium in kiem op de bodem van iedere mensen-'
ziel, verscholen in het collectieve onbewuste, aanwezig is.
Bij alle aarzeling en onzekerheid erken ik dus graag de grote waarde van
de door U op dit punt reeds verrichte arbeid. Maar ik vraag mij af, of
deze arbeid als voltooid kan worden beschouwd. En dan heb ik de stille
hoop, dat mijn bescheiden opmerkingen U aanleiding mogen geven U
nog eens nader in dit voor de toekomst onzer beschaving zo uitermate be-
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langrijke probleem te verdiepen: Misschien, dat het voorzitterschap van
de Eerste Kamer U daartoe nog wel de mogelijkheid laat.
Het is - ik ben er mij van bewust - een voor deze bijzondere gelegenheid
wel wat uitzonderlijke redevoering geworden. Bij aanbieding van een
bundel opstellen van oud-leerlingen de wens uitspreken, dat de leermees-
ter zelf nog eens aan de slag gaat - bij alle aarzeling en onzekerheid,
waarvan ik reeds blijk heb gegeven, voegt zich nu nog deze nieuwe, of ik
de grenzen van hetgeen behoort niet ovetschreden heb. Ik meen echter te
mogen aannemen, dat er evenredigheid is tussen de bescheidenheid van het
verzoek en het uitermate grote belang van het onderwerp, dat U reeds zo
lang bezig houdt en waarvan de betekenis voor onze tijd zich steeds meer
aan ons opdringt.



Jo Landheer

HERFST

Tusschen natte, donkre stammen
Hangen grijze nevel-flarden.
En de laatste hanekammen
Kleumen onder afgevallen

Bruine blaren en verschromplen ..
Iedre dag is korter, killer.
't Bosch lijkt stil in slaap gezonken.
Maar mijn hart wordt nimmer stiller.

Want altijd zie ik je voor mij,
Die mij meer bent dan mijn leven.
Langzaam nadert al de winter.
En ik ben alleen gebleven.



Gerard den Brabander

UIT 'KLOKKE ROELAND'

EEN CYCLUS

HOOG EN EENZAAM

Hoog en eenzaam in dit paradijs,
aan mijn dorre jeugd tijd vastgeklonken,
met de drift voor steeds een nieuwe wijs,
zit ik hier in diep gepeins verzonken.
Hóe ben ik het leven aangevangen
en wat heeft het mij teruggedaan
dan alleen dit onleschbaar verlangen
en de zon op mijn ontroerde wangen?
Leven, leven, heb ik 'misverstaan?

KAN DIT ALLES ...

Kan dit alles dan de vreugde hindren
aan het klein en welgevallig nu?
In den regen krijschen nàg de kindren
trots den grijsaard en de paraplu.
In de Mei en haar losbandig leven
kondigt zich de kleine dood reeds aan.
Overweldig dan dit korte leven
dat niets'anders doen kan dan u geven
alle kernen voor een nieuw bestaan.

BORINAGE NÉERLANDAIS

Grondig gedeukt onder de zware schreden
van de gezworenen uit hooger hand,
ken ik géén streek zóó tot de ziel vertreden
dan dit mijn eenig Limburgsch Nederland.
Zóó wreed, zóó diep, zóó koolzwart aangesneden,
zóó tot zijn wezenskernen aangerand,
moet ik betwijfelen of de gebeden
uit deze zwerende onzuiverheden
ooit in de hemelen zijn aangeland.
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UIT 'KLOKKE ROELAND'

Zoo dun en zoo doorzichtig
is 't park in herfst verijld ...
Wie heeft er zoo voorzichtig
in 't paradijs verwijld
en werd weer uitgedreven
en keerde als nevel weer?
o teeder, teeder leven,
wil mij als reuk omzweven,
al zijt gij zelf niet meer.

HERFSTMIDDAG IN HET PARK 'KLOKKE ROELAND'
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Albert Helman

PIONIERS, BEDENKT ...

Het toeval meer dan een vooropgezet bedoelen, bracht mij menigmaal in
aanraking met mensen, die met ijver brede wegen banen voor dat wat wij
ietwat weids het binnendaveren der beschaving noemen, liefst op plaat-
sen die sinds mensenheugenis zeer stil en ongerept geweest zijn. Vreemde
kerels, met een ijzeren wil en fonkelende ogen.
De ene keer was het daar ergens midden in de Pyreneeën, in de kleine re-
publiek Andorra, waar ik - zoals nog ten tijde der Romeinen - dagelijks
mijn vriend Roc Pallarès, de president dier republiek, achter zijn ploeg
zag lopen, als een wederopgestane Cincinnatus. Roc zei op een goede
ochtend tegen mij: 'Je moet gaan kijken naar de nieuwe weg, die binnen-
kort de republiek verbinden zal met Frankrijk, en op die manier de we-
reld voor ons openlegt. De ingenieurs herken je aan hun hoge laarzen;
vraag er een of hij je meeneemt naar de plek waar juist het laatste stuk
wordt aangelegd.'
Het kostte weinig moeite een plaats te krijgen in het karretje van een der
ingenieurs, maar inspanning genoeg daarmee omhoog te kruipen langs de
steil zich windende, in steenrots uitgehouwen weg, een paar uur lang, tot
op een punt waar de wegkundige mij ried: 'Stap liever uit. Als er een on-
geluk gebeurt, is het beter dat er iemand overblijft voor het navertellen.
Ga maar voor; ik volg wel met de auto.'
Dampend, zuchtend, knarsend in al zijn gebinten kwam het karretje mij
achterop, terwijl ik stapte over steengruis, wit bedekt met ochtendrijp, de
ijle strakke blauwte tegemoet, met aan mijn rechterhand het zachtere
nevelblauw van diepe dalen, vol melodieus geruis dat langs de steilte om-
hoogzong. Links de ontblote rots, zo rauw als een gekorven vleesbonk ;
maar bij enkele spleetjes bloeiden toch al kleine toefjes gentiaan, en over
alles hing een jonge, verse geur.
Ik kwam veel sneller dan de auto voorwaarts, onweerstaanbaar aange-
trokken door de schoten die op verre afstand knalden, om dan als de lange
donder van een onweer dat reeds is voorbijgetrokken, dalwaarts weg te
ruisen, door het nauwelijks hoorbaar zingen van de diepten opgevangen,
om dan uit te vloeien tot intensere stilte. En daar, bij een nieuwe bocht,
die nieuwe, vage vergezichten opende, zag ik de hakkers en de gravers en
de stampers bezig. Kalmaan, rustig, in de zelfverzekerde bedrijvigheid
van grote werkers, die beseffen dat zij een gigantentaak vervullen tegen
de onwil van veel eeuwen; die een laatste bres slaan in een continent,
maar zeker weten dat geen sterveling hun arbeid ooit weer ongedaan
maakt.
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Weinig slechts in aantal waren zij. Maar op hun 'trekken lag iets onver-
moei baars, en hun schouders stonden stug.' Ze groetten enkel met een
oogopstag of een onduidelijk gebrom, en werkten voort als trage,' onweer-
staanbaar-sterke dieren. Door hun natte hemden heen spande zich (mam-
moethkracht.
De auto was gestopt, en nu ging de ingenieur mij voor, in een beweeglijke
ohverschilligheid tussen het werkvolk, met zijn zware laarzen op het ruwe
steengruis dat eerbiedig knarste. Tot wij na een poos opnieuw belandden
op een vaster wegdek, waar de grote stoomwals in een uitgehakte inham
aan de bergwand beschutting had gezocht.
Toen wees hij voor zich uit - en zijn gebaar had plotseling een onver-
wachte breedheid, alsof hij een koninkrijk verdelen wou - terwijl hij zei:
'Daar heb je Frankrijk! Nog een week of wat, en karavanen auto's zul je
hier zien klimmen, waar Napoleon zelfs, noch Charlemagne zijn soldaten
durfde brengen.'
'En daarmee ligt klein Andorra open voor de wereld', mijmerde ik.
'Roe wordt een rijk man, als men in zijn dorp casino's bouwt,' bedacht
de ingenieur. 'Ik zou er best zoiets willen beginnen, wanneer ik eens met
pensioen ga.'
'Als u daarvoor wegen bouwt...' bracht ik wat sceptisch in het midden.
Ma r zijn rug gekeerd naar weg en dal, begon hij zachtjes met zijn vlakke
hand op de behouwen rots te slaan en voor zich uit te prevelen: 'Er is een
eeuwig tweegevecht tussen de mensen en de bergen. Kleine mens van lut-
tele jaren, die zich meet met een gebergte van meer dan duizend eeuwen
ouderdom, onmetelijk sterk en onafzienbaar groot. En, zie je, eindelijk is
onze kans gekomen, zelfs waar pikhouwelen breken en de koevoet door-
buigt. Uit de vlakte komen wij met dynamiet en stoomwals, en de hardste
bergwand wijkt, en voet na voet legt zich de weg, zo breed en vast en vei-
lig als wij zelf verkiezen. Kent u een beroep dat mooier is? Ik niet.'
'De prijs betaalt Andorra, met zijn vrede, zijn bucolische verlatenheid,'
zei ik, nog steeds mijn blik gevestigd op de sluimerende blauwe nevels in
de diepte. Waar Casino's binnen enkele jaren zouden prijken ...
Doch de ingenieur sprak: 'Kom, we gaan terug. Mijn taak is enkel: wege n
bouwen. Wat daarlangs komt, is de zorg van anderen. God mag ze wijs-
heid geven; ik ben maar een dommekracht.'
'In handen van een groot mysterie,' zei ik naast hem.

Op een andere keer gebeurde mij iets dergelijks; het was in Mexico. Ik
kwam vanuit het Noorden langs de weg die van Alaska tot de Argentijnse
Pampa is ontworpen, maar nog slechts gedeeltelijk voltooid werd. Met
een trotse naam heet hij: de Pan-Amerikaanse Hoge Weg. Hij kwam uit
Oregon en Maryland en Texas, klom en daalde, klom en daalde weer,
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dag in, dag uit, langs steden jong en nog onwennig in hun nieuwheid, als
scholieren op de eerste schooldag, en langs oude dorpjes die nog verstijfd
van hun verbazing staarden naar het vreemde dat voorbijschoot, 'samen-
krompen en in wildernissen vluchtten, zoals schuwe dieren of de oudjes
doen, wanneer een auto hen voorbijraast. Daarna bracht de weg ons in
het bergland van Nieuw-Leon, verlaten land, noordoostelijk van de
Sierra Madre, waar een mens zo zeldzaam is als hier bij ons een beer, -
alleen bewoond door wat onvindbare indianen, die zich in de loop der
eeuwen daar verschansten tegen de musketten van de Spaanse pioniers.
Ze waren heel lang veilig hier in deze streek, maar niet meer voor de hak-
kers van de weg, een jaar of wat geleden en vandaag, op al de etappes
waar men er aan voortbouwt. Ergens midden in de staat Tamaulipas, die
zuidelijk van Nieuw-Leon ligt, toen wij eindeloze mijlen van de ene berg-
helling naar de andere waren voortgejakkerd en reeds lang het laatste
menierood van een benzinepomp verlaten hadden - deze bakens der be-
schaving, hoogst prozaïsche oases voor de veelcylindrige kameel - kwam
onverwachts een onvoltooid stuk weg ons voortgaan hinderen. Dichtbij,
vlak beneden lag een dal vol groen, doch nauwelijks bereikbaar, daar de
weg slechts een chaotisch lint van puin en grote brokken steen gebleven
was, voor ezels amper te beklauteren, maar een rampzaligheid voor onze
rubberbanden.
Toch viel niet te denken aan teruggaan. Ergens verder - maar hoe ver
wist geen van ons - zou weer de weg berijdbaar zijn tot naar ons verre
einddoel in de hoofdstad. Op de een of andere wijze moesten wij de wagen
door de gaping tussen beide goede wegen trachten heen te loodsen. Daar-
om stapten allen uit, op de bestuurder na, en gingen vast vooruit, al was
het enkel om de weg voorlopig te verkennen, en te zien waar uitkomst was.
Wij stonden spoedig in het dal,. onder de hoge bomen, waar de bodem
vruchtbaar scheen, en waar wij achter lange cactushagen zelfswat hutten
meenden te ontwaren, wel een goed eind van de weg af, die ook hier zo
ruw bleef als voorheen, maar met hun krinkelende pluimpjes rook toch
telkens dat er volk aanwezig was.
Wij vonden er wat Mexicaanse vrouwen, zoals altijd bezig met hun koke-
rij, en enkele kippen liepen om de hutten heen. De eerste vrouw de beste
die ik aansprak, gaf geen antwoord, maar riep iemand in de ruwe plan-
ken-hut, die - door de open deur was duidelijk zijn witte vorm te zien -
zich moeizaam uit een hangmat overeind hief, kennelijk ziek, zoals hij
steun zocht aan het hangmat-touwen daarna aan de wand, totdat hij met
zijn aarzelstap de dorpel had bereikt, waar hij de deurstijl vasthield en
ons aankeek met zijn grijsbestoppeld, bruingegroefd gezicht. Er was een
kleine flonkering in zijn naar het daglicht half-toegeknepen ogen, maar
zijn hoofd neeg wat opzij.
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'Uw dienaar .. .' sprak hij op een vraagtoon, met de hoffelijkheid die
zelfs peones eigen is daarginds.
Wij vroegen naar de weg, hoe ver hij onvoltooid bleef, en wat de oorzaak
was van deze plotselinge onderbreking.
Op dit laatste gaf hij het eerst een antwoord. Koorts! De hele ploeg van
werkers aan de weg had koorts, al wekenlang. Vandaar de achterstand.
De andere secties hadden meer geluk gehad. Dit 'stuk liep door vermale-
dijd gebied. De indianen, ginds ... Hij hief de ontblote arm die, benig en
bezet met dikke aderen, wees naar verdere cactushagen.
'Die daar hebben ons behekst,' zei hij. 'Met koorts en buikloop.'
Naast de hut keek ons de vrouw, in lompen, met haar ingevallen wangen
en haar glimmend-zwarte haren aan, en zei, zo-maar, tegen zichzelf:
'Toeristen.' Ze keek daarbij gelijk eens Sara naar de engelen moet ge-
keken hebben, - angstig en verheerlijkt. .
'Echte indianen?' vroeg ik.
'Als de beesten,' zei hij bitter.
'Kunnen wij erheen?'
'U kunt het. Maar u vindt er geen. Ze zijn beslist nu al gevlucht. Ze
zien in elke vreemdeling de mannen die ze komen recruteren voor het
leger.'
'Beesten,' zei de vrouw weer voor zich uit.
'Wij komen uit het Noorden,' lichtte ik in, 'en wij doen niemand over-
last.'
Hij knikte. Er lag droefgeestige berusting om zijn mond, en met droef-
geestig tegemoetkomen nam hij een sigaret en het vuur dat een van ons
hem bood.
'Ik had ze dolgraag willen zien, die indianen,' ging ik voort. 'Wij zijn
alleen gekomen om te kijken.'
Eerst liet hij een rookwolk spelen in zijn open mond, en scheen die daarna
door te slikken voor hij sprak: 'Dan had u een paar weken vroeger moe-
ten komen. Toen de weg net open was. Nog vóór de eerste autoriteiten
hier verschenen waren. De indianen waren toen niet schuw. In de begin-
ne niet. De eerste auto die hier aankwam, nog geen maand geleden, stop-
te ook ginds, hier vlakbij. En de indianen hadden van hun levensdag nog
nooit zoiets gezien; ze liepen allemaal te hoop. De kinderen kwamen aan-
gedragen met hun bloemen en met bundels gras voor de auto, in de me-
ning dat hij voer vrat als een paard.'
'De heidenen,' mompelde de vrouw terzijde.
'Wat heeft ze dan plotseling zo vreselijk schuw gemaakt?' vroeg ik on-
willekeurig lachend.
'De uniformen van al de soldaten, die de gouverneur had meegenomen
om de weg te inspecteren,' antwoordde de man mistroostig, en terwijl hij
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zich weer vastklampte aan zijn deurstijl, ging hij voort :'Het doet ~e den-
ken, dat de weg alleen maar aangelegd werd om de mannen zo gemakke-
lijker te kunnen inlijven bij het leger. En van toen af zijn ze met hun hek-
serij begonnen. Niemand van ons bleef gespaard. Kijk eens naar mij. Ze
haten deze weg met duivelshaat.'
'Ze hebben geen geloof, en zijn vol duivelskunsten,' vulde weer de
vrouw hem aan. 'Als het aan hun lag, stierven we hier allemaal.'
'Gelukkig is de weg haast klaar,' hernam de man, al starend, zonder op
haar woorden acht te slaan. 'Hij komt nu toch in elk geval gereed.'
Ik zag er maar van af, hem te bewijzen dat zijn bijgeloof in de indiaanse
toverkunst niet veel verschilde van hun kinderlijke onwetendheid, die
hen hun gastvrij gras naar de auto's liet brengen. Waarom zou iets wat
drinkt, niet mogen eten? Onze bestuurder was juist aangekomen, en
vroeg om een emmer water, om de radiator bij te vullen.
Met een handgebaar beduidde de arbeider in de deur zijn vrouw het ge-
vraagde te geven, en enkele minuten later waren wij alweer vertrokken,
nadat ik bij wijze van een kleine wederdienst de helft van de kininepillen
die ik bij me op zak had, in 's mans handen uitgestort had. Waarvoor hij
dankte met een hartelijkheid, die duidelijk bewees, dat hij best wist, van
hoeveel dienst ze hem hier konden zijn.
Zowat een uur moesten wij nog te voet voortsukkelen, voordat wij weer
het betere gedeelte van de weg bereikten, daar waar een kleine troep ar-
beiders bezig was en hun pneumatische stampers met ontzettend hard
lawaai over de stenen lieten springen, om pas even op te houden toen de
auto tot vlakbij genaderd was. Met bezwete, maar in hun ontspanning
glundere gezichten keken zij ons aan bij hun gedwongen rust. Een enkele
ging zelfs even zitten op het karretje waarin vloeibare-lucht-cylinders la-
gen, die de kracht bezorgden aan hun gereedschap. Bonkig stonden hun
wat opgetrokken schouders, zoals heuvelhoeken tegen verre achtergrond.
'Nu kunt u weer opschieten,' zei er een met vriendelijk begrip.
Ik had evenwel een hele tijd geen aandacht meer voor dat wat vóór ons
lag, omdat mijn geest nog bleef verwijlen bij de plek waar wij zoëven
hadden stilgestaan -, een thans voorgoed verstoorde kom van groen tus-
sen de bergen, waar geen maand geleden nog verloren mensen leefden,
di~ een auto konden houden voor centaur ofwonderpaard. Hun soort zou
altoos verder moeten vluchten, tot er nergens meer een wijkplaats voor
hen overbleef, en zij zich reddeloos moesten overgeven aan de mannen
der machines, aan de heersers der gerecruteerde legerscharen.

Weer een derde maal, pas kortgeleden, bracht mijn zwerfzucht mij bij
zulke pioniers. De ontmoeting was nog indrukwekkender, omdat de wil-
dernis nog groter was, en heviger de aangewende stootkracht. Niets wat
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ik ontmoette in de binnenlanden van Guyana, in dat woekerende en ge-
nadeloze tropenland van Suriname, aan de oevers van onstuimige rivie-
ren en in ondoordringbaar oerwoud, heeft mij zo getroffen als die half-
naakte neger, glimni.end als een pasgepoetste autokap, zijn rieten dopje
schuin op zijn gekroesde kop, zijn brede lippen lachend in onmetelijke
trots, zijn grote handen zwaar op stuur en hefboom, en maar daverend,
oorverdovend daverend, duim na duim vooruitgaand met zijn ontzag-
wekkend sterk metalen monster, dat hij speels bereed onder zijn afdak.
In het middelpunt van alles wat ik daar beleefde, staat Ba-Joessoe, de ja-
loerse alleenheerser over de enige bulldozer, meer dan honderd kilometer
in de omtrek. Hij en de bulldozer, die een zonderlinge eenheid vormden!
Ge kent dat nieuwste werktuig uit Amerika. Een tractor als een olifant,
met aan de kop in plaats van twee ivoren tanden, meterslange messen, die
vlak langs de grond gaan, alles maaien wat zij tegenkomen, alles onderste-
boven gooien en terzijde duwen, zodat waar hun wielen wentelen, zo wijd
als walsen, maar getand met kammen als de kaken van griffioenen, er een
kale, vlakke straat blijft, die de wandelaar niet één obstakel biedt. De dik-
ste struiken knaagt hij af als onkruid, en zelfs bomen, twintig, dertig jaren
oud, velt hij met zijn messen in het hart, totdat zij tuimelen van hun eigen
zwaarte. Met de zwerfkei spot hij, en aan stronkenwoekering van eeuwen
haalt hij zijn metalen hart op. Joessoe drukt slechts op zijn hefboom, en
de lange messen grijpen aan en tillen, kreunen even maar, en smijten
achteloos weg, de chaos met zichzelfbedelvend. Als een slakkenspoor van
meters breed, zo glad en effen ligt de'baan die hij gevolgd heeft, daar-
achter.
Nu begrijpt gij ook Ba-Joessoe's trots. De godendroom van eeuwen, die
nog voortleeft in zijn ongekerstend negerbrein, heeft plotseling de de-
miurgen van een verre oertijd in de eeuw van staal en olie herontdekt. En
willig heeft dc reus zich aan zijn soepele handen toevertrouwd. In enkele
weken kreeg Ba-Joessoe al zijn streken door en leerde hij zijn nukkigheid
ontzien, begon hij hem te koesteren, te verzorgen en ook lief te krijgen als
nog nooit een tropenmens een huisdier. Soms spreekt hij hem toe, gelijk
een troetelkind, met licve woordjes, aait zijn hand de remmen en de
knoppen.
Dan weer scheldt hij,en bezweert hij zijn bulldozer, zou hij hem het liefst
een spijker in zijn botten slaan, zoals zijn overgrootpapa het nog de hou-
ten goden aan de Goudkust deed; en heimelijk smijt hij hem bij het schaf-
tcn zelfs iets van zijn eten toe, - vcrstokte animist als hij gebleven is, on-
danks het gouden kettinkje met een gezegende medaille, dat hem om zijn
natte nek hangt. Door het ocrwoud dat, sinds mensen achter dieren aan
de wildernis bezwierven, brede wegen getrotseerd heeft, baant Ba-Joessoe
de eerste straat, die straks door anderen verhard wordt en voorgoed be-
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vestigd, en die voert vanuit de wereld der beschaving, uit de wereld die
bulldozers bouwt, naar hier, de wildste wildernis, de onbegrensde, de
voor kort nog onaantastbare in het binnenst van een continent.
Waarvoor? Waarheen?
Ik heb Ba-Joessoe bij het vallen van de avond, toen hij zijn bulldozer
weer teruggebracht had naar het primitieve boskamp, en hem schoonge-
maakt en afgeschraapt en onder dekzeil toegestopt had, om daarna zich
uit te rekken in het stijgend nachtlied van de krekels, eens getracht te on-
dervragen. Maar wij spraken langs elkander heen.
'Meneer weet, waar de landmeter piketten heeft geslagen in het bos.
Daar moet de weg naar toe. Meneer die in Europa is geweest, weet even
goed als ik, dat wegen er zijn om auto's en tractoren kans te geven ergens
vlug naar toe te gaan. Meneer zal beter weten dan wij mannen van het
ruwe werk, waarom het eindelijk tijd is, dat de rijkdom van dit land wordt
afgetapt, zoals de melk van een ontzaglijke hevea-boom. Het is de nieuwe
tijd. Meneer moet me niets vragen om te spotten met mijn antwoord.' En
zijn ogenwit laat zien, hoe hij terzijde gluurt naar de reeds in halfduister
slapende bulldozer, die zijn enige begrip belichaamt en zijn enig ant-
woord bergt.
Met hem, met anderen die ook in die tijd daarheen gekomen zijn, heb ik
het vaak op het geruimde spoor van de bulldozer, achter zijn gedaver
aan, gehad over de zin van al dit pionierswerk. Niet met vele redenaties,
maar op lapidaire, zakelijke wijze, zoals past, daar waar men ver van elk
comfort, bedreigd door wildernis en koorts en barre regens, optornt tegen
zeer concrete moeilijkheden, naar een welomschreven doel. Elk spreken
over deze dingen zou hier kennelijk overbodig zijn geweest, als geen op-
vallende gebeurtenissen kleine twijfels hadden opgeroepen.
Zo bijvoorbeeld, toen van een nabije kreek waar zij hun bootjes hadden
vastgelegd, een half dozijn bosnegers, mannen, vrouwen en een knaap, op
grote afstand van elkaar, hoog opgericht ondanks hun argwanend kijken
om zich heen, ons werkkamp kwam bezoeken, en de fiere bok die voor-
ging en de leiding had, ons na lang kijken vroeg : 'Wel, - jullie maken hier
een weg?'
'Ja.'
Zwijgen. En dan na een poos: 'Wel, - jullie zijn erg ver van huis.'
'Je zegt het.'
Weer langdurig zwijgen. Een gesprek met deze lieden heeft zijn eigen
tempo.
Dan op eens weer: 'Wel, - de buurt hier is niet jullie buurt.'
'De buurten zijn toch allemaal van God,' antwoordde onze ploegbaas
wijs. 'En als wij hier een weg gaan maken, dient die weg voor iedereen.'
Vol twijfel keek de bosneger hem aan. De zon schoot uit de bladeren
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gouden schilfers neer op de gestrekte naaktheid van zijn koolzwart lijf.
'Wie werkt voor anderen?' vroeg hij aarzelend.
Waarop de ploegbaas zelfbewust en gretig: 'Wij!'
De onderhandelaar der bosnegers draaide zich om en keek zijn volgelin-
gen aan. Maar geen van hen zei wat. Zij stonden als zes echo's van een
duistere bedreiging tegen de groene boswand ; des te klemmender hun
vraag, wijl ze niet uitgesproken werd. Daarop maakten ze langzaam rechts-
omkeert, doch gingen nu de weg op, die de bulldozer reeds opgeruimd had.
'Daar! Nieuwsgierig zoals altijd,' mijmerde de ploegbaas.
Na een uurtje echter kwamen ze terug en bleven toen, weer op een af-
stand van elkaar, in onze omgeving staan, klaarblijkelijk om de afgebro-
ken conferentie te hervatten.
Ik zei: 't Is een mooie weg, nietwaar?'
Maar zonder hierop in te gaan, vroeg de eerste bosneger, de enige die
sprak, de ploegbaas: 'Is dat grote ding vanjou, dat daar het bos opruimt?'
'Ja. Een geweldig ding, een moord-ding, vinden jullie niet?'
'Verkóóp het me,' zei na een pauze weer de bosneger met donkere, ern-
stige nadruk. 'Tegen hout.'
Aan onze kant een glimlach. Diepe ernst bij de naakte zwarten.
'Waarom? Wat zou je ermee doen?' vroeg onze ploegbaas lachend.
Alweer zwijgen.
'Waarvoor?' drong de ploegbaas nogmaals aan.
Langzaam, maar volstrekt niet weifelend kwam het antwoord: 'Om een
weg te maken, dwars door jullie stad, dwars door de huizen en de markt
heen, tot naar het nieuwe bos, waar wij in vrede zullen mogen wonen.'
Alsjeblieft! -
De ploegbaas trok een ernstig gezicht, terwijl wij maar met moeite onze
schaterlach beheersten. 'Als de gouverneur je horen zou,' zei hij, 'de blan-
ke heren van het bestuur, dan ging je achter slot en grendel. Schaamje!'
Maar de ander hief zijn armen verontwaardigd op en pleitte, half naar
ons, en half naar de zijnen toegewend: 'Ik wilde die machine toch niet
stelen? Ik heb duidelijk gezegd: Verkoop hem!'
En gekwetst door wat hij als een onrechtmatig dreigement begrijpen kon,
ging hij, door zijn gezelschap op de voet gevolgd, terug naar waar hun
boten lagen.
'Stel je voor!' zei 's avonds Ba-Joessoe, toen hij van het voorval hoorde.
'Ik heb ze zien staan. Ze waren nog te bang om in de buurt van mijn
machien te komen. Dachten zeker dat hij ze met huid en haar verslinden
zou, zulk bosgedierte!'
'Nergens is mee~ niemandsland,' meende ik. 'Ze hebben misschien wel
gelijk, - van hun kant.'
Maar de anderen vonden dat het tijd werd paal en perk te stellen aan de
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al te lang gedulde vrijgevochtenheid van deze kerels, die nog altijd jaar-
lijks schatting van de overheid ontvingen; een herinnering uit de tijd toen
zij plantages overvielen en verbrandden. "Als de weg maar eenmaal klaar
(is, krijgen wij ze heus wel klein,' zei de ambtenaar van Openbare Werken,
die ons later opzocht voor inspectie. 'In een paar jaar is het voor ze af-
gelopen.'
Hij was ook degeen die mij toen meena~ naar een indianendorp, niet ver
van daar, een uurtje varen door de kreek, en dan zowat een halfuur lopen
langs een bospad, eigenlijk veel te smal om zelfs een pad te mogen heten.
Dorp is ook te veel gezegd voor nauwelijks een tiental ver uiteen ver-
spreide hutten onder palmen, achter struikgewas verborgen. Bruine bla-
derdaken zonder zijwand, voor en achter open, daarin leefden de families
van die korte, in-elkaar-gedrongen mensen, die tot rust gekomen na een
eindeloze zwerftocht, hier hun wellicht laatste woning hadden opgesla-
gen, om voorgoed te eindigen, in hoogstens nog één generatie uit te ster-
ven. De gelatenheid van hun verstrakt en ernstig afgeplat gezicht, waarin
de grote donkere ogen schuw, steeds langs je heen de verte in keken, gaf
een sfeer van stille, hopeloze treurigheid aan alles rondom. En dat waren
de gezonden, die naar buiten kwamen; een paar mannen en wat kinderen
met kogelrond gezwollen buikjes. In de hutten zaten meestal oude, afge-
leefde vrouwen, onverstoorbaar aan het werk, haast zonder opzien bij
ons naderen. Overal zag ik ook minstens een, en soms wel drie hangmat-
,ten, waarin zieken lagen, roerloos, met gesloten ogen, als bereid om des-
gewenst meteen te sterven. Treurig alles.
Iemand bracht ons naar de hoofdman, die hier kapitein genoemd wordt,
en die ons al scheen te wachten met een blauwe schutterspet op - teken
van zijn waardigheid - wat hem niet-eens belachelijk stond, zo onwaar-
schijnlijk stak ze af bij het vaalbruin van zijn borst en buik, en bij het
plechtige gezicht waarmee hij ons begroette.
'JuIlie zijn vanwaar?' vroeg hij.
'Wij zijn degenen die de weg benedenwaarts de kreek aan het maken
zijn,' antwoordde de ambtenaar'.
'We hebben het gezien.'
Er klonk verbazing, sympathie noch afkeer in zijn stem. Slechts eindeloze
lijdzaamheid. En ik dacht: de indianen zien hier alles, weten zwijgend
alles, maar wij zien hen nooit, tenzij ze het ons toestaan.
'Ja het wordt een goede weg,' verklaarde mijn geleider. 'Ik merk dat
hier heel wat zieken zijn. Nu langs die weg zullen de dokters makkelijk
deze kant uit kunnen komen. Wanneer jullie eens wat dichter bij die weg
gaan wonen, zal dat ook veel helpen. Alles watje nodig hebt, de medicij-
nen, de geweren, het gereedschap, zal makkelijker bij je komen. Dat
zou goed zijn.'



PlO N IER S, BED ENK T ..•

'Misschien,' sprak de hoofdman.
'Ongetwijfeld,' hield de ambtenaar vol. Daarop ging hij eensklaps
practisch voort: 'Wij hebben dorst, kapiteiI!' Verkoop ons een paar kokos-
noten.'
De hoofdman keek naar boven, om zich heen. Alsofvlakbij ons al vele
kokoskruinen hingen. 'Kokosnoten .. .' klonk de echo van zijn stem.
'Er zijn er toch?'
'Jawel... maar. .. '
'Geef ze dan. Hier heb je geld.' De ambtenaar greep naar wat muntjes
in zijn zak, maar zijn gerinkel overwon de weifeling van de indiaan toch
niet.
'Het kan niet,' zei de hoofdman vlak.
'Waarom niet?'
'Er is niemand om ze af te plukken. Alle jongemannen zijn vertrokken.
En de kinderen zijn ziek. Ikzelf ben stijf van rheumatiek.'
Hij zei het effen, zonder merkbare onwil, maar ook zonder overtuigings-
kracht. In een supreme onverschilligheid voor wat dan ook.
'Ik schoot ze eraf, als ik maar mijn geweer hier had,' zei de ambtenaar
tegen mij. 'We zullen het nu zonder moeten stellen. Jammer voor mijn
meesterlijke dorst.'
Hij liet zijn blikken monsterend door de kapiteinshut gaan, om te onder-
zoeken of daar misschien toch nog kokosnoten lagen. Even armelijk als in
alle andere hutten was het daar. Toen riep hij met een vlaag van bittere
humor tegen ,tIe indiaan: '\Vanneer de weg klaar is, stuur ik je een hele
vrachtauto vol kokosnoten. Uit de stad. Het wemelt er van plukkers. En
ook medicijnen voor je zieken, hoor.'
'Misschien,' zei de hoofdman weer, met zijn eentonig-vlakke stem.
Bij het afscheid waren geen der overige mannen, noch de kinderen meer
te zien. Wij spraken lang over hun ongelukkig voortbestaan, toen wij weer
in ons bootje zaten en de kreek afvoeren.
'Ze weten zelf niet dat de weg hun leven redt,' zei de ambtenaar. 'Een
ander soort was zich al komen melden om mee aan te pakken, en alvast te
profiteren en wat te verdienen. Deze mensen niet. Ze blijven liever ster-
ven waar ze zijn, zoals ze zijn.'
'Ze zijn te ziek,' bracht ik in het midden, 'veel te ziek, die laatste kin-
deren van een volk, dat eens dit halve werelddeel beheerste, dapper was
en ondernemend, sterk en wild. Bedenk eens, van de Amazone tot naar
Haïti en Sint Maarten zijn ze uitgezworven; dat is verder dan van de
Oeral tot naar Engeland en Spanje. Heer en meester waren ze, aan alle
kanten. En vandaag ... Ze moesten maar in vrede kunnen sterven. Onze
wegen komen veel te laat voor hen. Ba-Joessoe's bulldozer had misschien
honderd jaren vroeger iets voor deze stakkers kunnen doen, maar nu niet
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meer. Je weg dient enkel voor de kinderen van de toekomst - misschien,
laat ons hopen - maar beslist niet voor die arme achterblijvers uit een ver
verleden, beste ambtenaar. Ze zijn.voorgoed tot rust gekomen, tot de rust
des doods.'
'Is dit soms niet je reinste défaitisme?' riep mijn begeleider uit. Maar
zijn zelfVerzekerde gezicht vertelde mij, dat hij niets afwist van de ontzag-
lijk grootse pan-amerikaanse weg, het trotse pionierswerk dat dit restje
indianen door de eeuwen vóór Colombus, door de wildernissen na de
komst der blanken, eindelijk had doen drijven tot naar hier, - het eind-
punt van een lange nederlaag. Als naar een leger in het bos, dat zieke
dieren zoeken om gerust te kunnen sterven.
In het werkkamp teruggekeerd, des avonds toen de grote stilte vol gelui-
den uit het oerwoud ons weer ingesloten had, bleef ik hun schimmen vóór
me zien: ginds indianen, eindeloos geduldig bij elkaar gehurkt; daar, op-
gericht en nog rebels een troep bosnegers, in beraad, met in de lange in-
tervallen stilte tussen hun gewiekste vragen, ver het ratelen van bulldozers
en het grommend overvliegen van de vliegmachines, machten die hen
weldra zullen overwinnen en voor altijd temmen; en hier vlakbij, tast-
baar dicht bij mij, de pioniers van goed en kwaad, beschaving, knecht-
schap, onrust, kunst, cultuur: de ploegbaas en Ba-Joessoe met zijn bull-
dozer, en de ambtenaar, en ik ... geen pionier helaas ...
Want om een weg te banen, dwars door de bergen, door de stilten en de
vredigheid der dalen, door het oerwoud en het eeuwig rhythme van de
wildernis, moest je vooral niet te veel denken of niet al te veel bekommerd
zijn om het waarvoor of het waarheen; noch om het straks, maar enkel
doen, doen, handelen, met alle zorg uitsluitend op vandaag gericht en op
een korte, afgemeten taak.
Zo loopt er tussen alle mensen een merkwaardig-strakke scheidslijn. Aan
de ene kant de dromers en de filosofen, twijfelaars aan morgen en terug-
blikkers ; en aan de andere kant de daden-kerels, die in het doen zelf, heel
de zin en de bekroning vinden van hun aards bestaan. Ik durf niet zeggen
wie van beiden beter is of wijzer; ieder twijfelt aan de deugdelijkheid van
de eigen soort, maar ook wel aan die van de andere. Aan beide kanten zal
hetgeen de tijd brengt, wel noodzakelijk zijn; het mediteren evenzeer als
het pionieren, en het blijven-staan zo goed als het vooruitdringen. De
hemel geve slechts, dat de een niet achter raakt, en de ander niet zijn nek
breekt in onstuimigheid.
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DE MICROSCOPIST

Uit het stille huis verdreven
naar het wijde watèrland,
dwaalt hij langs het wondre leven
van insect en plant.

Maar soms urenlang gebogen
over bloem en instrument,
wordt hij telkens weer bewogen
als hij 't spoor herkent

van 't vermoeide kind, dat naar de
verre hemel zoeken wou,
maar de wilde bloemen waren
als de hemel blauw

en het ging als in een wonder
dromend starend op de kroon
in de kleine wereld onder
van een duizendschoon.

En wat zou hem meer bekoren
sinds hij in de bloemen vindt
de onduidelijke sporen
van 't verdwaalde kind.

/
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Inleiding
De studie van bevolkingsvraagstukken is in de loop der eeuwen aan grote
schommelingen onderhevig geweest. Nu eens stond zij in het middelpunt
der belangstelling - hetzij wegens dreigende overbevolking, hetzij wegens
dreigende onderbevolking - dan weer trad een reactie in en verdween zij
naar het tweede plan. Ook bestond - gedeeltelijk in verband met het
voorafgaande - verschil van mening over de vraag of zodanige studie
wetenschap genoemd mocht worden en zo ja, wat voor wetenschap. Se-
dert Malthus het onderwerp in de nog jonge economische wetenschap in-
troduceerde is het na kortstondige bloei tenslotte op onzachte wijze door
de strenge economische theorie van haar terrein verwijderd en naar elders
verwezen2, doch het keert in galop weer terug. Bij deze historische slin-
gergang is er evenwel t'-a.v. één verschijnsel traditionele vastheid aan-
wezig: bij voortduring gaat de aandacht overwegend uit naar het quanti-
tatief aspect der veranderingen in de bevolking, terwijl het qualitatief as-
pect in de regel wordt verwaarloosd.
Geheel onbegrijpelijk is zulks stellig niet. De groei van een bevolking is
een concreet vatbaar en exact meetbaar verschijnsel. Allerlei ingewikkel-
de problemen schijnen via getallen tot helderheid gebracht te kunnen
worden: oorlogen worden verklaard als het gevolg van spanning tussen
overbevolkte en onderbevolkte landen, de massa-werkloosheid van een
conjuctuur-crisis wordt toegeschreven aan een te groot aanbod van
arbeidskrachten.
Dat in het bijzonder in Nederland met zijn in vergelijking tot de andere
West-Europese landen en in verhouding tot zijn beperkte grondgebied
~iterst snelle bevolkingsaanwas, de hieruit voortvloeiende, inderdaad ge-
wichtige problemen onafgebroken aandacht vragen ligt voor de hand.
Telkenjare stijgt de werkzame beroepsbevolking met een 30.000 à 40.000
man en binnen enkele jaren zullen er een half millioen arbeiders meer zijn
dan voor de oorlog. De gedachte dat alleen en op grote schaal voortge-
zette industrialisatie hier uitkomst zal kunnen bieden begint thans ge-
meengoed te worden.
Dergelijke vraagstukken en verschijnselen nu lenen zich inderdaad voor
1 Van redactiewege zijn in overleg met de auteur enkele bekortingen en wijzigingen
aangebracht.
2 Geenszins ontkend wordt het verband tussen demografie en economie, maar voor de
economisch-theoretische analyse wordt de bevolking slechts als van elders verkregen
'datum' beschouwd. Vgl. de uitvoerige inaugurale rede van Dr G. Th.J. Delfgaauw: De
economische theorie en enkele economische bevolkingsproblemen, Amsterdam 1947.
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objectief wetenschappelijk onderzoek. In veel geringer mate doen dat
echter de problemen van qualitatieve aard: deze zijn oneindig meer ge-
compliceerd, veelal moeilijk grijpbaar en doorgaans niet 'onbevooroor-
deeld te benaderen; de gehele wetenschappelijke analyse dreigt hier door-
drongen en overwoekerd te worden door subjectieve waardeoordelen.
Wat is de kwaliteit ener bevolking? Prefereert men boven de edel-ger-
maanse opvatting van ras, bloed en bodem, andere, christelijke ofhuma-
nistische maatstaven? Maat-staven? Valt hier inderdaad te meten of
staan wij hier op het terrein van politiek, religie of ethiek? Vele voor-
standers van een sociaal-progressieve politiek zijn geneigd zich bij voor-
baat te verzetten tegen de liberale leer volgenswelke de natuurlijke selec-
tie ook in het maatschappelijk leven zuiver werkzaam zou zijn en derhal-
ve klasse-verschillen het gevolg zouden zijn van natuurlijke verschillen in
persoonlijle bekwaamheid. Zij menen vaak, dat vooral de gegeven so-
ciale ongelijkheid de ongelijkwaardigheid der menselijke schepselen ver-
oorzaakt, althans in hoge mate bepaalt. Van religieuze zijde, voorts, kun-
nen deze opvattingen nog worden doorkruist door het principieel stellen
van de gelijkheid van alle mensen voor God, zodat aan het weest vrucht-
baar en vermenigvuldigt u, aan de natuurlijke bevolkingsaanwas dus,
geen beperking dient te worden opgelegd, al ware het ten gunste van
's mensen ziel en hoedanigheid. Kortom, het vraagstuk van de biologi-
sche hoedanigheid moge in landbouw en veeteelt, La.v. sinaasappelen,
zeugen en leghorns algemeen als een onderwerp van wetenschappelijk
onderzoek erkend worden, wat de mensen aangaat raakt het verward in
emotionele gevoelens, en schijnt de tijd tot wetenschappelijk aanpak van
deze delicate materie nog niet rijp.
De tweede reden voor het ontbreken van grondige studiën in deze rich-
ting schuilt in het gebrek aan urgentie. Evenals de groei van het bevol-
kingsaantal scheen ook de eeuwenlange vooruitgang een gemakkelijk te
constateren feit: een vooruitgang zoniet van de innerlijke beschaving dan
toch van de uiterlijke cultuur [de verdwijning van het analfabetisme;
groeiend onderwijs, voortdurend verdere spreiding van kunsten en weten~
schappen]. Nederland inzonderheid heeft op cultureel gebied in de we-
reld naam verworven. Welke gronden bestaan er dan om het ontwikke-
lingsniveau der Nederlandse bevolking problematisch te stellen, zoals
schrijver dezes in de volgende bladzijden doet? Voornamelijk deze:
Enerzijds gaat op het ogenblik een aantal kwaliteiten van de bevolking
voor onze toekomstige existentie van beslissend belang worden en anders-
zijds bestaan er sterke aanwijzingen dat de gemiddelde kwaliteit [althans
in bepaalde opzichten] thans langzaam doch voortdurend daalt.
Omtrent het eerste punt, elders uitvoeriger behandeld!, slechts een enkele
1 VgI. Hollands Haven van Hoofd en Hand, Het Gemeenebest, Juli 1947.
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opmerking. Het kwantitatieve en kwalitatieve element grijpen hier in
elkander. Nederland dat door zijn bevolkingsgroei verder moet industria-
liseren, raakt achter wat betreft ondernemersinitiatief, wetenschappelijk
onderzoek, vakscholing en dergelijke. Ook in Nederland valt een ont-
wikkeling waar te nemen in de richting van een managerial society. Te
weinig worden echter deze managers zorgvuldig gekozen en opgekweekt.
Op alle gebieden ontwaren wij een schaarste aan voldoende bekwam~
krachten; en de vraag rijst nu: hebben wij hier te maken met een tekort
aan scholing en opleiding of moeten wij dit verschijnsel zien als een
symptoom van verval en achteruitgang, als een teken aan de wand?
Dus: achterstand of achteruitgang?
Aldus de overgang naar het tweede punt van de te vrezen kwalitatieve
achteruitgang, dat de kern vormt van het onderzoek van dit opstel. In-
derdaad: onderzoek, want het zij hier als inleidende opmerking voorop-
gesteld, dat het heden ten dage - ondanks de hierboven aangeduide be-
zwaren - toch mogelijk geacht moet worden deze kwalitatieve probleem-
stelling op wetenschappelijk verantwoorde wijze, d.W.Z.met een voldoen-
de mate van objectiviteit en nauwkeurigheid aan te vatten en zo tot een
gefundeerd oordeel te geraken. Verschillende wetenschappen [demogra-
fie, wiskundige statistiek, psychodiagnostiek, biologie en eugenetica] heb-
ben zich in de laatste halve eeuw zo ontwikkeld of vernieuwd dat met be-
hulp daarvan thans kan en dus ook moet gepoogd worden in deze materie
tot grotere klaarheid te geraken.

Differentiële huwelijksvruchtbaarheid en gemiddelde bevolkingskwaliteit

De doelbewuste gezinsbeperking is in de westerse wereld allerwege en
over de gehele linie eyn voldongen feit. Tot voor de oorlog bestond hier te
lande een tendentie van geleidelijk dalende geboorte-overschotten [d.i.
het verschil tussen het totaal aantal geboorten en sterfgevallen]. Onze
net reproduction ra te [d.i. het statistisch criterium voor de minimum ge-
boorte-cijfers nodig voor de instandhoud ing van de bevolking] liep terug,
maar bleef - anders dan in een land als Frankrijk en enkele andere - voor
Nederland als geheel boven pari; voor sommige bevolkingsgroepen daal-
de het cijfer al daar beneden. Men kan dat verschijnsel toeschrijven aan
de z.g. differentiële huwelijksvruchtbaarheid.
Deze groepsgewijze verschillen in huwelijksvruchtbaarheid nu kunnen
onder verschillend aspect worden bezien [naar aardrijkskundige ver-
spreiding, naar klassen, naar beroepen, naar standen, naar confessies
etc.]. Reeds vroeg echter is de aandacht gevallen op het vergelijkings-
criterium: de graad van begaafdheid. Men nam waar dat onder de intt;l-
lectuelen en academische gegradueerden het gemiddeld aantal kinderen
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per gezin aanmerkelijk lager lag dan bij niet-gestudeerden en onontwik-
kelden. Men veronderstelde dat de begaafdste kinderen uit de gezinnen
der intelligentsia voortkwamen en trok dus de conclusie dat deze kwanti-
tatieve achteruitgang tegelijkertijd moest inhouden een kwalitatieve ach-
teruitgang voor de bevolking als geheel. Omstreeks de eeuwwisseling
werd het onderwerp te onzent al aangesneden door de Amsterdamse eco-
nomen Treub en Van Embden en in het bijzonder door de pionier-socio-
loog Steinmetz1• Moge dit werk achteraf nog zo primitief aandoen - hoe
kan het anders bij gebrek aan betrouwbaar statistisch materiaal? - en de
door de auteurs getrokken conclusies nog zo aanvechtbaar schijnen, de
onmiskenbare verdienste van de probleemstelling blijft.
Welke vooruitgang werd sindsdien geboekt? Betrouwbaar statistisch ma-
teriaal is vooral te onzent nog schaars. Volgens de Statistiek der Huwe-
lijksvruchtbaarheid2 aansluitend op de volkstelling van 19303 bedroeg
het gemiddeld aantal levendgeborenen per echtpaar waarvan de man
kan worden gerekend tot de intellectuelen en meer ontwikkelden 3,5 -
daarentegen in de ondergeschikte beroepen 6,5, terwijl het bij de onge-
schoolden uit deze laatste categorie tussen 6,5 en 8,5 schommelde. Voorts
hebben statistische berekeningen doen zien 4 welke geweldigeverschuivin-
gen door een cumulatief effect optreden tussen bevolkingsgroepen die
zich ongelijk voortplanten. Van twee bevolkingsgroepen, waarvan de ene
bij voorbeeld per gezin gemiddeld drie kinderen voortbrengt en de an-
dere vier, is, bij gelijke sterfte-percentages, de eerste reeds na 300 jaar
vrijwel geheel verdwenen. Desastreus zou een dergelijke ontwikkeling al-
leen kunnen zijn wanneer bepaalde hoog gewaardeerde eigenschappen
aan de eerste groep gebonden zouden zijn en met die groep zouden on-
dergaan. Voor wij echter het verband tussen deze suppositie en de Neder-
landse werkelijkheid nader kunnen onderzoeken, moeten wij ons eerst af-
vragen: Ie. kunnen de kwaliteitsdifferentiaties tussen de groepen worden
gemeten? en '2e. bestaan er inderdaad zulke, op lange termijn, erfelijk
aan bepaalde groepen gebonden bijzondere eigenschappen?
De betrekkelijk jonge wetenschap der psychotechniek meent nu op deze

1 M. W. F. Treub: Darwinisme en Socialisme, Sociaal Weekblad 1894. D. van Embden:
Darwinisme en Democratie, Proefschrift, Den Haag 1901. S. R. Steinmetz: Der Nach-
wuchs der Begabten, Zeitschrift f. Sozialwissenschaft. 1904. '
• Uitgave Centraal Bureau voor de Statistiek 1934, bevattende classificaties van ~e ge-
boorten naar 52 beroepsklassen der vaders.
3 Op het vergelijkbaar resultaat van de volkstelling 1947 zullen wij nog wel enige tijd
moeten wachten. Sedert de vorige telling schijnt, vooral in de na-oorlogsjaren en in de
grote steden, de daling van het kindertal der begaafde gezinnen niet te zijn voortgezet,
wellicht zelfs in een kleine stijging te zijn verkeerd. In hoeverre dit een blijvende om-
slag betekent, kan nog niet met enige zekerheid worden bepaald .
• Geciteerd bij Dr Ph. M. van der Heyden: Hetarbeidsveld der psychotechniek, 1947.
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vragen een positief antwoord te kunnen geven. Haar experimenteel-psy-
chologische metingen van menselijke kwaliteitsverschillen worden voor-
namelijk verricht op basis van een gestandaardiseerd intelligentiebegrip.
Het thans beschikbare materiaal laat een tweetal conclusies toe die met
betrekking tot de beweging van het gemiddeld peil van de bevolking van
grote draagwijdte zijn.
In de eerste plaats blijkt in verrassend vele gevallen een positieve corre-
latie te bestaan tussen de begaafdheid van vaders en kinderen: Acade-
misch gegradueerde vaders b.v. hebben over het geheel [het gaat niet na-
tuurlijk om gemiddelden, niet om individuele gevallen] kinderen met een
meer dan middelmatige intelligentie. Omgekeerd worden in de categorie
der ongeschoolde arbeiders [alweer in doorsnee] de kinderen met het
laagste intelligentie-quotiënt [I.Q.] aangetroffen.
In de tweede plaats - en hier schuilt het gevaar - is met statistisch Vrijwel
even grote zekerheid een tweede, ditmaal negatieve correlatie vastgesteld,
n.l. tussen de intelligentie der ouders [althans vaders] en de gemiddelde
gezinsgrootte. Eenvoudig gezegd betekent dat dus: hoe intelligenter de
ouders, hoe geringer het aantal hunner kinderen [gemiddeld], omge-
keerd hoe onintelligenter de ouders, hoe groter het aantal hunner kin-
deren in het algemeen tendeert te zijn. Een en ander kan tot gevolg heb-
ben een

Daling van het gemiddeld intelligentie-niveau

Indien men namelijk de twee genoemde correlaties voorshands ter bepa-
ling van de gedachten zonder meer aanvaardt en geen eventuele tegen-
werkende invloeden meerekent, moet de logische conclusie zijn, dat bij
voortdming van dergelijke verhoudingen de kwalitatieve samenstelling
der bevolking grondig kan worden gewijzigd. Er zou zo een vijfde stand
van onbegaafden en onschoolbaren kunnen ontstaan die het doorsnee-
peil onweerstaanbaar naar beneden drukt, een amorphe massa die via
het algemeen kiesrecht en de wet van het grote getal in de gehele maat-
schappij een overheersende positie gaat innemen. Zoals Dean Inge eens,
in geheel ander verband overigens, gezegd heeft: Wij fokken zelf de bar-
baren ter destructie van onze beschaving in plaats van ze te importeren
zoals in de oude culturen placht te geschieden. Langs deze weg zou een
cultureel hoogstaand land als Nederland mettertijd tot een derderangs
natie kunnen afzakken.

Kwantitatieve berekening der kwalitatieve vermindering

Altijd vooropgesteld dat a. de gevonden correlaties reëel zijn, dat b. de
intelligentiemetingen betrouwbaar zijn en dat men c. voorlopig de moge-
lijkheid van natumlijke of rationele anti-krachten negeert, kan de boven-
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getrokken conclusie heden ten dage met tamelijk precisie statistisch wor-
den onderbouwd en uitgewerkt. Als illustratie kies ik uit de verschillende
buitenlandse onderzoekingen opzettelijk het materiaal der recente, zeer
gematigde en gereserveerde studie van Burt1. Deze bekende onderzoeker
komt nu tot een z.i. zeer conservatieve raming ener daling van de door-
snee-begaafdheid per generatie met ca. 1,5 T.Q. punt2 voor de stedelijke
bevolking en ca. 2,0 punt voor de plattelandsbevolking van Engeland.
Een indruk van het effect der cumulatie geeft de volgende tabel waarin de
door Burt berekende percentages [bij constante huwelijksvruchtbaarheid
der verschillende bevolkingsgroepen] voor de Engelse schoolbevolking
zijn doorgetrokken tot het jaar 2000.

Raming verdeling toekomstige schoolbevolking Engeland
bij dalend intelligentie-niveau

Aangenomen daling I.Q. per generatie 2,0 2,0

Intelligentietype I.Q.

in de jaren:
percentage aantal schoolkinderen

1920 I 1950 I 1950 I 2000 I-~
I. Begaafd >130 1,8 1,4 1,3 0,8 0,6
2. Goed 115-13° 12,2 10,3 9,8 7,6 6,7
3. Behoorlijk voldoende 100--115 35,1 33,4 32,4 29,9 27,2
4. Nauwelijks voldoende 85-100 37,5 38,6 39,3 4°,5 41,3
5. Dom en achterlijk 70-- 85 11,9 14,2 14,9 17,9 20,1

6. Zwakzinnig <7° l,S 2,1 2,3 3,3 4,1
totaal ... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Wat blijkt? Tussen 1920 en 2000 wordt bij de aangenomen uitgangspun-
ten, volgens Burt, het percentage der hoogst begaafden meer dan gehal-
veerd, in het ongunstigste geval zelfs getierceerd, daarentegen dat der
zwakzinnige kinderen meer dan verdubbeld resp. verdrievoudigd. Het
aantal kinderen beneden 100 T.Q. dat in 1920 nog maar net 50 % van het
totaal uitmaakte zou in 2000 reeds tot boven de 60 % resp. boven de
65 % zijn gestegen.
Men bedenke bovendien dat de uitkomsten van Burt nog zeer gematigd
zijn vergeleken bij die van zijn leerling Dr. Cattell, die een van de groot-
ste onderzoekingen op dit gebied op zijn naam heeft3; Cattell berekende

1 Sir Cyril Burt: Intelligence and Fertlity, London 1946.
2 Uitgedrukt in verstandelijke leeftijd staan 2 punten I.Q. ongeveer gelijk met een derde
van een standaardjaar ontwikkeling en rijpheid.
3 R. Cattell: The Fight for our National Intelligence, London 1937.
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een daling per generatie met ca. 3,0 I.Q. punt, hetgeen voor deze betrek-
kelijk korte periode inhoudt een toeneming der geestelijk onvolwaardigen
met 30 % en een daling der hoogst begaafden met niet minder dan ca.
50 %: 'a galloping plunge towards intellectual bankruptcy'.
Vermoedelijk zal deze extreme voorstelling bij confrontatiè met de wer-
kelijkheid geen stand houden. Een dergelijke daling van het intelligentie-
peil binnen één generatie zou in de kringen van het onderwijs e.d. be-
zwaarlijk geheel onopgemerkt kunnen blijven. Ook Burt erkent, dat over
de omvang van het verschijnsel twijfel kan bestaan, over de algemene ten-
dens echter niet. Overigens schuilt het grote gevaar juist in een langzame
maar zekere, schier onmerkbare en dus verraderlijke daling, die van
generatie tot generatie voortwoekert en zich dan onverwachts in een cul-
turele en economische inzinking uit.
Dit neemt niet weg, dat vergelijkende cijfers enig inzicht kunnen ver-
schaffen in de positie van Nederland. Aangenomen dat de Engelse en de
Nederlandse toestanden in deze min of meer te vergelijken zijn, aangeno-
men verder dat de verdeling der huwelijksvruchtbaarheid na de volks-
telling van 1930 [laatste cijfers] geen wezenlijke veranderingen heeft on-
dergaan, kan men voor Nederland een dalingscijfer ramen van ongeveer
2 punten I.Q. per generatie. In afwachting van de gegevens der laatste
volkstelling zij in het verdere verloop dezer beschouwing de hoegróotheid
der daling daargelaten en worde de aandacht geconcentreerd op een cri-
tische analyse van het gesignaleerde verschijnsel der bedreigde bevol-
kingskwaliteit als zodanig.

Critische analyse der kwaliteitsmetingen

To zover het probleem in zijn eenvoudigste vorm; het is uiteraard niet
mogelijk binnen het kader van een beknopt tijdschriftartikel aan alle fa-
cetten recht te doen wedervaren. Wat evenwel niet verborgen mag blijven
is het bestaan ener ernstige critiek op de bovengeschetste gedachtengang.
Deze critiek kan worden teruggebracht tot een onderzoek op drie hoofd-
punten: Ie. wat is de kwaliteit ener bevolking? 2e. is zodanige kwaliteit
meetbaar? en 3e. wordt uit zodanige metingen terecht een daling van het
algemene kwaliteitsniveau afgeleid?
Als antwoord op de eerste vraag diene het volgende: algemeen aanvaarde
normen, zoals bijvoorbeeld in de veeteelt, bestaan in deze materie niet.
In het bovenstaande werd het kwaliteitsniveau bepaald volgens een index
van intelligentie. Dat betekent theóretisch zeker geen vereenzelviging van
de begrippen kwaliteit en intelligentie. De intelligentie vormt echter - af-
gezien van physiologische en verwante eugenetische criteria - de enige be-
langrijke hoedanigheid waarover enigszins preciese gegevens verzameld
zijn. Men zij zich hier echter voortdurend bewust van het gevaar dat dat-
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gene wat exact meetbaar en dus wetenschappelijk gemakkelijk hanteer-
baar blijkt, voor essentieel wordt gehouden.
Zelfs evenwel indien men zich ten aanzien van de bevolkingskwaliteit be-
paalt tot het intelligentie-niveau, rijst de principiële vraag of dit niveau
zich leent voor enigermate betrouwbare en nauwkeurige meting. Kwan-
tificatie, zo zou men het scherp'kunnen zeggen, vereist juist de-kwalifica-
tie, of met andere woorden, kwaliteitsmeting der menselijke intelligentie
vormt een contradictio in terminis, omdat deze meting niet los te maken
valt van subjectieve waardering. In feite komt dit scepticisme p.eer op
loochening van het wetenschappelijk gehalte der psychodiagnostiek en der
intelligentietests in het algemeen. Al isde intelligentie-test gedurende deze
eeuw steeds verfijnd, zo dat hij zelfs de test van de tijd heeft ondergaan-
hij is nog stellig onvolmaakt en zijn waarde isomstreden. Er iswel onvrien-
delijk gezegd, dat het enige, wat door een intelligentie-test gemeten
wordt, de capaciteit is, nodig om de vragen van die test te beantwoorden!
Zeker is, dat men de waarde van de intelligentie-test ter meting van men-
selijke capaciteit niet mag onderschatten. Naast meetbare vertoont de
mens ook voorshands onmeetbare eigenschappen; naast meting behoudt
ook een meer kwalitatieve beoordelingswijze haar waarde; naast intelli-
gentie zijn ook tal van andere eigenschappen van de mens voor zijn per-
soonlijkheid en voor zijn maatschappelijk welslagen beslissend.
Maar ook wanneer men de vraag naar de meetbaarheid der menselijke
intelligentie in positieve zin beantwoordt, blijft nog de derde hierboven
gereleveerde vraag, die naar de waarde en interpretatie van het aldus ge-
metene : inderdaad de kern van deze gehele materie.
Welke betekenis moet aan het gemeten intelligentie-quotiënt worden ge-
hecht? Een constante, of een toevallig, veranderlijk, eenmalig getal? Dit
hangt er van af, in hoever de intelligentie is aangeboren en als zodanig ge-
fixeerd dan wel gevormd, of althans mede gevormd, door de wisselende
omgeving. Indien men de intelligentie beschouwt als een mengproduct [zo-
wel hereditair als door het milieu bepaald] rijst verder de vraag of dan de
intelligentie-tests in staat zijn de aangeboren begaafdheid zuiver af te
scheiden en te meten. Blijkt dit immers niet mogelijk, dan zakt het ganse be-
toog in elkander. Dit is namelijk gebaseerd op de correlatie, waargenomen
en als gevolg van overerving aangenomen, tussen begaafde ouders [vaders]
en begaafde kinderen, en op de correlatie van het geringer kindertal der
begaafden in verhouding tot de min- of onbegaafden. Wanneer de corre-
latie tussen ouders en kinderen min of meer beïnvloed is door de om-
geving, zou men door verbetering van het culturele milieu een groter
aantal begaafde kinderen kunnen 'kweken' en dus het I.Q. van kinderen
kunstmatig verhogen. En indien de meting van het I.Q. niet de zuivere
aangeboren begaafdheid weergeeft, is de berekening van een dalende
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trend der gemiddelde bevolkingskwaliteit zinloos, aangezien deze mee
zou omvatten een stuk begaafdheid, dat in opwaartse richting kan wor-
den omgebogen.
De controverse tussen aangeboren en aangekweekte intelligentie is zeer
oud. In de moderne Angelsaksische litteratuur is de strijd opnieuw ont-
brand als die van 'nature' versus 'nurture'l. Geleidelijk echter is toch wel
een grote mate van overeenstemming gegroeid in dier voege, dat beide
elementen voor ontstaan en onwikkeling der begaafdheid als essentieel
moeten worden beschouwd. Daaruit volgt, dat hoe meer gelijkheid van
omgeving bestaat tussen kinderen, des te meer intelligentie-verschillen
tussen hen aan erfelijkheid zullen moeten worden toegeschreven. Maar
het omgekeerde is evenzeer waar. Naarmate meer overeenkomst van
genetische constitutie bestaat, des te sterker zullen begaafdheidsverschil-
len als een product van de omgeving beschouwd moeten worden. Op deze
grondslag zijn een groot aantal vergelijkende onderzoekingen verricht,
b.v. bij eeneiige tweelingen en bij pleegkinderen.
Nu meent een zeer bezadigd geleerde als Burt, dat op zijn allerminst de
helft der intelligentie in doorsnee is toe te schrijven aan de herediteits-
factor2• Volgens Burt zijn de meeste psychologen in Engeland en Amerika
het eens met Barbara Burks, die tot de volgende conclusie komt; de huise-
lijke omgeving draagt ca. I 7 % bij tot de begaafdheid der kinderen, de
totale bijdrage der natuurlijke factoren is niet 'ver van de 75 of 80 %,
waaronder de direct overgeërfde ouderlijke intelligentie is begrepen met
ca. 33 %. Dergelijke cijfers bestaan van de hand van Sandiford.
Afgezien echter van de waarde van berekeningen als deze, gelet op de
grote moeilijkheid om de zo nauw met elkaar verweven factoren 'erfelijk-
heid' en 'milieu' elk afzonderlijk te meten en te wegen, kan men de vraag
stellen: is het gemeten I.Q. inderdaad een zuivere weergave van het erfe-
lijke element, dus van de natuurlijke begaafdheid? Nadat in de aanvang
onvoldoende werd onderscheiden tussen natuurlijke aanleg en algemene
ontwikkeling, wordt door ervaren psychologen er steeds meer naar ge-
streefd, dit element 'algemene ontwikkeling', hoe cultureel belangrijk zij
ook op zichzelf moge zijn, in de tests uit te schakelen. Men meent tegen-
woordig, dat de verworven elementen in de intelligentie met behulp van
goede tests te scheiden zijn van de aangeborene, en dat hetgeen men over-
houdt een vrijwel constant getal is, dat bij eenzelfde proefpersoon op alle
leeftijden en onder alle omstandigheden gelijk blijft.

1 VgI. L. Hogben: Nature and Nurture, London '939. - Voorts diens werken Dangerous
Thoughts, London 1939 en Political Arithmetic, A Symposion of Population Studies,
London '938. Tenslotte: W. F. Ogburn en M. F. Nimkoff: A Handbook of Sociology,
London 1947 en de aldaar geciteerde bibliografie.
2 Loc. cito AppeJ.1dix 'On the Meaning of Intelligence'.
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Nu heeft men wel gesteld, dat een zuivere afscheiding van aangeboren en
aangeleerde intelligentie nimmer bereikt kan worden, b.v: omdat de in-
vloeden der omgeving van het moment der conceptie tot aan de geeste-
lijke rijpheid, vereist voor het afleggen van een intelligentie-test, niet te
elimineren vallen. Te weinig inderdaad weten wij nog van de dynamische
invloed van milieu en cultuur op het protoplasma d.w.z. niet alleen phae-
notypisch, maar ook genotypisch, van de wisselwerking tussen psychische
en physieke factoren [b.v. verbeterde kindervoeding en -verzorging], de
inwerking van ras, sexe of natie etc.
Daarmede wordt een nieuw problemencomplex aangesneden. Zou men
aannemen, dat de mens is geëvolueerd van onderling gelijkwaardige aap-
mensen of mensapen, welke zin houdt dan het begrip 'aangeboren be-
gaafdheid', alsook het begrip 'verstandelijke leeftijd', dat de klokvormige
opstelling van intelligentie-schalen beheerst? Kan de Bosjesman of Hot-
tentot, overgeplaatst in een Westers cultuurmilieu, na voldoende verloop
van tijd een zelfde doorsnee I.Q. verkrijgen als de inheemsen ? Hoe staat
het met ras- en kleurverschillen in één cultuurgebied : zullen b.v. negers,
na verkregen gelijkheid van milieu en ontwikkelingskansen, qua intelli-
gentie van blanken niet meer kunnen worden onderscheiden? Of bestaan
er meer- en minder-waardige mensensoorten, naar een criterium van in-
telligentie gemeten? Welke invloed heeft de natuurlijke omgeving [lig-
ging, bodem, water, klimaat enz.] op bepaalde volkseigenschappen,
waaronder ook de intelligentie? \,y'aarom ontwikkelt het ene volk een
bloeiende cultuur, terwijl het andere op een betrekkelijk lage trap van
cultuur blijft staan, maar dan ook niet blootstaat aan verval? Het stellen
van dergelijke vragen houdt eo ipso critiek in op de meting der natuur-
lijke, hereditaire intelligentie en een gefundeerde bevestiging of weerleg-
ging is nog niet mogelijk. Anderzijds is het wellicht niet redelijk een pro-
gnose voor een vrij vast omlijnd cultuur-milieu b.V. tot het jaar 2000, aan
te tasten door duizenden eeuwen terug te gaan. Ook de 'lange termijn' is
tenslotte een relatief begrip.
Hoe dan ook, er vallen zeker nog een aantal zwakke plekken in de psycho-
technische methoden en theorieën aan te wijzen, maar men mag dunkt
mij toch wel stellen dat grote vorderingen gemaakt zijn en nog worden
door een voortdurend streven naar het elimineren van foutenbronnen.
Door bijvoorbeeld het test-onderzoek al bij heel jonge kinderen te doen
plaats hebben en het dan op latere leeftijd te herhalen heeft men een goed
controlemiddel in handen gekregen ter beoordeling van de constantie van
het I.Q. en de mate van uitschakeling van een groot deel der invloeden
van de omgeving. Voorts heeft men ingezien dat het onjuist is de natuur-
lijke intelligentie der ouders te bepalen naar het beroep, de welstand, de
sociale status en dergelijke van de vaders. De correlatie tussen de aange-
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boren begaafdheid van ouders en kinderen wordt dan scheef gelegd. No-
dig is een rechtstreeks vergelijkend intelligentie-onderzoek over minstens
twee generaties dat het I.Q. van de vader en de moeder op dezelfde ma-
nier bepaalt als dat van de kinderen.
Naast verfijning der test-techniek zal echter de grootste vooruitgang moe-
ten worden verwacht van diepergaand biologisch-genetisch onderzoek.
Over het mechanisme der overerving van begaafdheid is nog niet veel be-
kend. Men kan daarbij nog onderscheiden tussen herediteit in ruimere en
in engere zin. In ruimere zin zou de herediteit naspeurbaar moeten zijn
in verscheidene opeenvolgende generaties, in enge zin zouden dezelfde
kenmerken slechts waarneembaar zijn tussen broers en zusters uit één ge-
zin en daarna kunnen verdwijnen. In het eerste geval betreft het domi-
nante, in het tweede recessieve genen. In laatstgenoemd geval, en ook
wanneer mutaties zich zouden voordoen, wordt de betekenis der heredi-
teit, op lange termijn bezien, verminderd en zou derhalve de draagwijdte
van het gehouden betoog worden ingekort en zou het dus zijn alarmerend
karakter voor een nader te bepalen deel kunnen verliezen.
Tenslotte zijn er critici die van opvatting zijn, dat de voorspelling ener
dalende tendentie van de gemiddelde begaafdheid een te mechanistisch
stempel draagt. Bestaat er, redeneren zij, niet zoiets als een biologisch
evenwicht inde natuur, een zeker automatisch herstel t.a.v. de demogra-
fische, kwantitatieve en kvvalitatieve afwijkingen van de normale ont-
wikkelingslijn ? Niemand weet dat nog zeker, maar wel staat vast dat een
autoriteit op het gebied der biologie als prof. Haldane tot dezelfde resul-
taten komt als Burt: een daling van het gemiddelde I.Q. der bevolking
met I tot 2 punten per generatiel.
Bij de tegenwoordige stand der wetenschap mag, wil het mij voorkomen,
na critische analyse, de volgende conclusie worden getrokken:
Ie. De intelligentie is een twee-eenheid van natuur en opvoeding. Aange-
boren intelligentie zonder opvoeding is blind - opvoeding zonder natuur-
lijke begaafdheid is leeg.
2e. De begaafdheid der kinderen is voor een aanzienlijk deel afhankelijk
van de begaafdheid der ouders en van aangeboren erfelijke hoedanigheden.
3e. De aangeboren begaafdheid kan niet of nog niet voldoende zuiver
worden afgescheiden van de verworven algemene ontwikkeling, maar in-
telligentie-tests bieden thans toch wel voldoende houvast tot wetenschap-
pelijke verwerking van deze begaafdheid.
4e. In een betrekkelijk homogeen cultuur-milieu kunnen in ieder geval de
grote verschillen der intelligentie-schaal overwegend aan herediteit wor-
den toegeschreven.
se. Op grond van de waargenomen correlaties en de daaraan verbonden
1J. B. Haldane: Heredity and Polities, 1938, p. I 17.
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statistische berekeningen moet momenteel 'en ceteris paribus gerekend
worden met een geleidelijke daling der gemiddelde intelligentie van de
bevolking.

Hoe kan een daling der bevolkingskwaliteit worden geremd?

Tot zover zijn de resultaten van dit onderzoek vrij negatief. Thans mogen
als uitgangspunt tot een meer positieve bijdrage enkele noodzakelijker-
wijs summiere aantekeningen bij de saillante punten worden gemaakt.
I. In de eerste plaats blijkt er omtrent de wetenschappelijke waarde van
de methoden der psychotechniek nog geenszins een communis opinio te
bestaan. Het zal noodzakelijk zijn dat de hier gesignaleerde verschijn-
selen op brede schaal worden bestudeerd, en tevens hun oorzaken [met
name de geboortebeperking in de hoogstbegaafäe gezinnen] en conse-
quenties. Ten onrechte staat het sociale en cultuurwetenschappelijke on-
derzoek ver achter bij het natuurwetenschappelijke. Alleen een goede
diagnose zal kunnen voeren tot een goede therapie. Het gevaar dat de
hier bedoelde problemen - een typisch grensgebied - door de wetenschap
verwaarloosd zullen worden, moet bij de thans nog voortdurend groeien-
de, verengende specialisatie niet geheel denkbeeldig geacht worden.
2. Elk realistisch plan voor een therapeutisch ingrijpen zal dienen uit te
gaan van het grondfeit, dat de internationaal - althans in het Westcrse
cultuurgebied - waarneembare teruggang van de gemiddelde gezins-
grootte [in het bijzonder in de kwalitatief vooraanstaande gezinnen] niet
is een natuurlijk verschijnsel - een gevolg van een dalende natuurlijke
vruchtbaarheid b.v. - doch berust op vrije menselijke wil, een uiting is
van menselijke macht. Wij staan hier voor een in oorsprong rationeel-
planmatige voorziening, die eenmaal binnen bepaalde groepen algemeen
aanvaard wordt tot een nieuw socio-cultureel 'patroon', en weer tot col-
lectieve navolging dwingt. Sociaal-economische verhoudingen en voor-
uitzichten zijn, voorzover het gaat om de aanvankelijke prikkel tot ge-
zinsbeperking, echter primair te achten. Wil men dan ook in de huidige
situatie wijziging brengen, dan zal men derhalve het maatschappelijke
bestel zó moeten inrichten, dat rationele overwegingen bij de gemeen-
schapsleden tot een andere uitkoIllSt leiden.
3. Zolang het spook der overbevolking van Malthus rondwaart heeft het
voor de overheid, naar het schijnt, op zuiver economische gronden wei-
nig zin het grote gezin aan te moedigen. Voorheen kon een groot aantal
kinderen voor een gezin nog als economische actief-post worden be-
schouwd [landbouw, industriële kinderarbeid], thans is het tegendeel het
geval: onder de tallozc motievcn die tot gezinsbeperking kunnen leiden
.zijn de financieel-economische heden ten dage zeker de voornaaIllSte. Het
"aanbod' van kinderen is gedaald, allereerst omdat de productiekosten



FRED. L. POLAK

voor het grootbrengen van kinderen en hun aflevering als volwaardige
leden aan de voortdurend meer verlangende maatschappij onevenredig
gestegen zijn; in de tweede plaats omdat de kosten van elk additioneel
kind in een aantal opklimmende inkomensklassen meer stijgen dan het
corresponderend gemiddeld gezinsinkomen. Gezinsuitbreiding boven een
zekere marge kan aanleiding vormen tot een terugvallen van het ge~in op
een lager niveau. Praegnanter uitgedrukt: afgezien van werkloosheid en
onbekwaamheid wordt de hoofdoorzaak van betrekkelijke armoede in de
moderne maatschappij, althans in de grote steden en in het bijzonder in
de groepen die zich boven het bestaansminimum kunnen verheffen, ge-
vormd door de economische belasting der kinderen.
Vooral in Zweden en Engeland zijn hieromtrent uitvoerige onderzoekin-
gen verricht. Een bekend Engels demograaf heeft het vraagstuk der kin-
der kostprijzen kernachtig aldus geformuleerd: tot dusver heeft de staat
gepoogd 'to buy babies at bargain prices'l. Uit Zweedse gegevens2 blijkt
dat in de arbeiders-en middenklas-groepen welke ongeveer g/IO der be-
volking uitmaken de gezinnen van 3 en meer kinderen moeten toekomen
met een reëel inkomen dat in verhouding tot de behoeften ligt tussen de
helft en tweederden van dat van een kinderloos gezin. Tevens wordt sta-
tistisch aangetoond hoe in verschillende inkomensklassen met elk extra-
kind de uitgaven per consumptie-eenheid voor voeding dalen3• Hetzelfde
geldt voor de sociale en culturele uitgaven, voor ontwikkeling, recreatie,
reizen en comfort. Kortom, in het sociaal progressieve Zweden is de
levensstandaard als regel meer afhankelijk van de gezinsgrootte dan van
het nominale inkomensniveau en de sociale positie.
4. Naar bekend noopt thans al de voortdurende aanwas der beroepsbe-
volking hier te lande tot intensieve industrialisatie. Ook hier echter ver-
groot een economische paradox de tegenstelling tussen ideaal en werke-
lijkheid: enerzijds blijkt het industrialisatie-proces mede debet aan het
dreigend gevaar ener kwalitatieve daling van het bevolkingspeil - ander-
zijds dwingt het juist tot verhoging van dat peil'.
Aanvankelijk was de differentiële huwelijksvruchtbaarheid en de na-
komelingschap der begaafden, zoals door Steinmetz aan de orde gesteld,
nog in hoofdzaak een questie van standen. Het verschil tussen een kleine
groep hoofdarbeiders en de grote massa der handarbeiders werd er door
geaccentueerd. Als gevolg van de industriële revolutie en de groeiende
1 D. V. Glass: Population Policies and Movement, 1940, p. 371.
2 Voortreffelijk statistisch materiaal bij Alva Myrdal, Nation and Family, London 1945.
3 Voor de verhouding van gezinsgrootte en voeding in Engeland vgJ. nog: John Boyd
Orr. Food, Health and Income, 1937 en B. Seebohm: Rowntree Poverty and Progress,
London 1947.
• Uitvoeriger hierover Dr Ph. M. van der Heyden: De culturele betekenis der Psycho-
techniek, 1947.
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verscheidenheid tussen geschoolde vakarbeiders en ongeschoolden heeft
de differentiële vruchtbaarheid ook een scheidingslijn getrokken tussen
intellectueel of manueel begaafde en onbegaafde fabrieksarbeiders. Eerst
dan en daardoor wordt het gemiddeld intelligentieniveau der toekomstige
bevolking bedreigd ..
Scholing die vroeger het kenmerk vormde van enkele bevoorrechte groe-
pen is heden ten dage, al blijft zij slechts tot vervulling van de leerplicht
beperkt, tot alle lagen der bevolking uitgebreid: Deelneming aan het pro-
ductie-proces verlangt voortdurend langere scholing, een verschijnsel dat
zich weerspeigeIt in de stijging van de gemiddelde huwelijksleeftijd en
eo ipso in een verlaging der potentiële huwelijksvrucht baarheid, weer in-
zonderheid onder de begaafden.

Per honderd huwende mannen waren in Nederland:

Periode: ben.2ojaar 20-24 jaar

29,6
26,3

25-29 jaar

36,8
42,3

30-39 jaar

21,5
22,6 )

Op een tweetal punten wordt dit dysgenetisch effect nog aangezet. Een
aantal moderne sociale voorzieningen waarborgen een existentie-mini-
mum, onafhankelijk van de gezinsgrootte. Het eind van het eeuwenlange
gevecht om het naakte bestaan was het begin van een even verbitterd ge-
vecht op hoger niveau; voor de mededingers betekent dat later trouwen
en geen ofweinig kinderen. De tendentie tot inkrimping van de marges in
beloning tussen geschoolde en ongeschoolde arbeid verhoogt de ongun-
stige werking. Arbeiders met geringe aanleg komen eerder op hun salaris-
maximum dan de begaafde arbeiders. De onbegaafden kunnen eerder hu-
wen en meer onbegaafde nakomelingen kweken. .

Daartegenover bedenke men dat de industrialisatie plus de technologische
ontwikkeling [rationalisatie en automatisering] aan de ongeschoolden
steeds minder plaatsingskansen biedt. De noodzakelijke uitbreiding zo-
wel van de fijn-mechanische als van de kwaliteitsindustrie vordert een
meer dan evenredige toeneming van het aantal kwaliteitsarbeiders.
Reeds thans ontstaat in verschillende takken van bedrijf een nijpend te-
kort aan geschoolde arbeiders, Bij scherpere internationale concurrentie
wordt werkloosheid van ongeschoolden en onschoolbaren dan een niet te
vermijden verschijnsel.
5. Nu vormt echter hetgeen zich voordoet bij de arbeidsscholing nog
maar een beperkt aspect van een veel meer omvattend geheel, namelijk
het ganse onderwijsbeleid, dat weer deel uitmaakt van de sociale en cul-
tuur-politiek der Westerse samenleving. Hier herhaalt zich op sterk ver-
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grote schaal de paradoxale nevenwerking van de aanvankelijk gunstige
hoofdwerking : elk streven tot kwaliteitsverheffing van het geestelijk peil
der massa verkeert uiteindelijk in een teruggang van dat peil. Kwaliteit
en kwantiteit zijn contrair gericht. Vakopleiding van arbeiders, voortge-
zet onderwijs aan meisjes, uitbouw van kinderopvoeding en -verzorging,
medisch-hygiënische verfijning, sociale verzekering, vooruitgang van voe-
ding en huisvesting, ontwikkeling en ontspanning, reizen en trekken,
lichamelijke en geestelijke'volkscul tuur, jeugdvorming en jeugdbeweging,
kortom een opvoering van de algemene levensstandaard en de geleidelijke
opschuiving van de productieve leeftijd - het zijn de factoren voorna-
melijk die hebben bijgedragen tot de verhoging van de 'kinderkostprij-
zen' , tot het gesignaleerd verschijnsel ook dat een passend levensniveau
door additionele kinderen kan worden uitgesloten. Zo kan de tegenwoor-
dige cultuurpolitiek op de duur leiden tot een zeer anti-cultureel gevolg:
de bevordering namelijk van de asfalt-cultuur.
6. Denkt men deze ontwikkeling nog een stadium verder door, dan wordt
duidelijk hoe de democratisch-sociale politiek hier zichzelve belaagt.
Juist het groter worden van de sociale mobiliteit, het groeien van de mo-
gelijkheid tot doorbreking van de sociale stratificatie der klassen, drijft de
hoogst begaafde ouders tot verkleining van het kindertal.
Dit alles is echter niet een gevolg van een teveel maar van een teweinig
aan werkelijke democratie. Indien waarlijk de sociaal-economische ver-
houdingen er toe nopen om het kindertal in te krimpen beneden de grens
van de 'net reproduction rate', dan is er ook geen sprake van ware vrij-
heid, van een volledige ontploóiing der menselijke persoonlijkheid, doch
veeleer van een ondragelijke en onduldbare dwangpositie. Die aardse
vorm van onsterfelijkheid, welke gelegen is in de voortleving van het
eigen geslacht, wordt aldus ontnomen: een aanslag op de menselijke
waardigheid, waar al te weinig aandacht aan besteed wordt.
7. Zo komt dan tenslotte met betrekking tot de menselijke begaafdheid de
oude strijd tussen natuur en cultuur in een nieuw licht te staan. Het de-
mocratisch-progressieve beleid heeft er terecht naar gestreefd de factoren
van het milieu te nivelleren en daardoor het niveau van de massa omhoog
te stuwen. Wij staan nog slechts aan het begin; er zal in die richting nog
veel meer moeten geschieden. Nog lang niet ontvangt in ons land ieder
het onderricht dat bij zijn latente aanleg passen zou. Er heerst nog altijd
een tragische verkwisting van mensenmateriaal.
Anderzijds is deze politiek het doel voorbij geschoten. Teveel is eenzijdig
aandacht geschonken aan het milieu als vormende kracht. De verwaar-
loosde herediteit begint zich te wreken. Door de paradoxale werking van
het kleine kindertal ondermijnt zij de gunstige uitwerking der kwalitatief
verbeterde omgeving, doet deze tenslotte in haar tegendeel verkeren.
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8. Ziedaar de sociale uitdaging waarvoor wij ons gesteld zien: hoe ver-
mijden wij een anti-economische, anti-sociale, anti-culturele en anti-de-
mocratische terugslag, een vals effect op het oprechte streven in de goede
richting? Moeten wij ons overgeven aan het thans tot mode verheven cul-
tuur-pessimisme en berusten in het onvermijdelijke? Moet dat de moraal
zijn van het voorafgaande?
Schrijver dezes blijft voor zich overtuigd van de mogelijkheid van her-
stel. Voorwaarde daarvoor acht hij echter een intensieve verdere ontwik-
keling van het door Karl Mannheim voor onze eeuw noodzakelijk geoor-
deelde synthetisch 'denken in probleem-eenheden'. Structuur-vraagstuk-
ken als het hier behandelde kunnen nog slechts langs de weg van integra-
tie en coördinatie worden behandeld. Zolang een actieve economische
politiek, een actieve industrialisatie-politiek, een actieve sociale en cultu-
rele politiek - hoe noodzakelijk elk afzonderlijk ook moge zijn - elk op
zichzelf blijven staan kan het schadelijk effect van een ongecontroleerde
doorkruising niet vermeden worden. Slechts in nauwe vereniging met een
actieve bevolkings- en gezinspolitiek, die sociologisch en sociaal-psycholo-
gisch voldoende gefundeerd is, kan eenheid van resultaat bereikt worden.
Breed en nuchter wetenschappelijk onderzoek volgens de methoden van
research en planning zal in deze richting voorwaarts moeten voeren. De
problemen van mens en menselijke samenleving kunnen in dit tijdsbestek
niet meer worden aangevat en opgelost zonder in een 'studium generale'
vereende wijsgerig-wetenschappelijke bezinning der specialisten. Alleen
door een weldoordacht, vooruitziend en evenwichtig plan voor positieve
structuurpolitiek kan het toekomstig algemeen welzijn der bevolking
worden verzekerd.
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DE IMPROVISATOR WILLEM DE CLERCQ 1

Plotseling rijst in het begin van de vorige eeuw aan de kunsthemel, als een
ster van de eerste grootte en van een zuiverheid als door geen andere
overtroffen, de figuur van een der grootste improvisatoren van alle
eeuwen, van Willem de Clercq.
Wat Hazzlit schreef over Byron kunnen we ten opzichte van de Clercq
herhalen:

His soul is like a star and dwells apart!
En het is wel zeer merkwaardig en tevens kenschetsend voor dezen emi-
nenten dichter, wiens dichterlijke nalatenschap nog geen vel druks be-
slaat, dat geen enkele geschiedschrijver der Nederlandse Letterkunde ver-
zuimt zeer uitvoerig van deze figuur melding te maken, zo groot was zijn
faam, zijn invloed en betekenis op en voor de literatuur, meer speciaal
voor de dichtkunst dier dagen.
W:illem de Clercq werd geboren in 1ï95 en overleed in 1844; hij is dus
slechts 49 jaren oud geworden.
Hij stamde uit een Amsterdams graankopersgeslacht, trad zelf ook in de
handel en werd ten slotte Secretaris der pas opgerichte Nederlandse Han-
delmaatschappij. Toen althans was hij een persoon van gewicht in de
handelswereld en zijn werkkring eiste zeker den helen man op, zodat hij
alleen in de vrije avonduren zich kon wijden aan de beoefening der litera-
tuur en speciaal aan de poëzie.
Doch dat nam niet weg dat deze man zich op het gebied der schone let-
teren een waarlijk phaenomenale kennis heeft weten te vergaren; hij was
evengoed thuis in de klassieken als in de toen modernen; Frans, Engels,
Duits, Italiaans, Spaans, Zweeds en Noors, al die taleri.beheerste hij vol-
komen en kende het grootste deel hunner literaturen. Ook van hem kon
met reden worden gezegd:

... beschans hem niet met boecken en met blaren
Al wat in boecken steeckt is in zijn hoofd gevaren.

Da Costa geeft de volgende beschrijving van een improvisatie, welke de
Clercq na afloop van een diner, toen men hem verzocht had te improvi-
seren over Melpomene, hield:
De Clercq werpt, gelijk hij gewoon was in die oogenblikken, zijn stoel terzijde, ziJn
servet ter aarde, plaatst zich en, onvoorbereid zooals immer, heft aan.
Daar stort hij achter elkander, naar oppervlakkige maar zeker niet overdreven be-
rekening, een stroom van meer dan duizend dichtregels uit, waarin hij de geschiedenis
van het Treurspel van haren eersten oorsprong af in Griekenland opvat, en verder den
1 Fragment uit een studie 'Improviseeren'.
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loop der ontwikkeling cf des voortgangs tot op onzen tijd volgende, een schets geift
van den inhoud eeniger voornaamste meesterstukken, geleverd door de drie grootste
mannen in het vak te Athene, door de latere Engelsche, Spaansche, Fransche, Hoog-
duitsche en Nederlandsche treurspeldichters,. eene proeve alzoo uit EscJrylus, Sopho-
des, Euripides, uit Shakespeare, uit Lope de Vega, uit Co rneille, Racine, Voltaire,
uit Goethe en Schiller, uit Vondel; - ten slotte het geheele denkbeeld van Treurspel of
Drama opheffend en als oplossend in de beschouwing van die groote dichterlijke han-
deling der geschiedenis van de Menschheid, - in de voorstelling van dat ontzachelijk
verheven drama van Goddelijke onderwerping, schepping en ontwikkeling, hetwelk
op de eerste bladzijde van Genesis zich openende, in de laatste taftreelen der Apoca-
lypses van den Apostel Johannes zijne volheerlijke ontknooping vindt.
Da Costa was trouwens een der beste en trouwste vrienden van de Clercq
en deze verkeerde in dezelfde kringen, waarin ook da Costa zich bij voor-
keur bewoog.
Later na da Costa's bekering, doop en bevestiging, kon de zachtmoedige
de Clercq zich met de zeer agressieve en toch eigenlijk nogal drijverige
geesteshouding van zijn bekeerden vriend, van wien men weldra zei: 'Da
Costa,1dat is de Apocalyps overgebracht naar een Amsterdamsche gracht',
niet goed meer verenigen; trouwens ook met de beginselen van het Réveil
ging de Clercq niet mede, al had hij er wel enige waardering voor. In het
laatst van zijn leven, mede onder invloed van Ds. Kohlbrugge, had de
Clercq nog inwendig een zware strijd te voeren, welke o.a. hiermee ein-
digde dat hij nooit meer naar de kerk ging, ofschoon hij allerminst ophield
een vurig gelovend Christen te zijn.
Doch dat nam niet weg, dat, ondanks alle verschil van inzicht da Costa
en de Clercq steeds trouwe vrienden bleven, ook toen da Costa's houding
voor de meer ruim denkende Christenen een aanfluiting werd en men
zich in hun ogen compromitteerde indien men met hem omging. Da
Costa was ook oprecht bedroefd toen de Clercq zo betrekkelijk jong nog
overleed en schreef:
, Wij hebben dezen morgen een dierbaren broeder op aarde verloren,. van mijne zijde
en van mijn hart werd een vriend gescheurd, zooals men er weinig op aarde vindt'.
De Clercq verkeerde met Tollens, Helmers, Spandaw, Wiselius, kwam
door da Costa ook in aanraking met Bilderdijk en was ook zeer bevriend
met Groen van Prinsterer en andere voormannen der Réveilbeweging.
Want Willem de Clercq was immer zeer godsdienstig en het lijdt geen
twijfel ofvrijwel al zijn improvisaties zullen mede van zijn innige gelovig-
heid getuigenis hebben afgelegd, temeer wijl hij de gave van de improvi-
satie, zoals hij zelf ergens zegt, bovenal dienstig wilde maken voor de ver-
kondiging van het Evangelie.
Trouwens, in al zijn dagboekfragmenten zoals A. Pierson die in samen-
werking met de Clercq's jongste kleindochter heeft samengesteld en ge-
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commentarie,erd, blijkt van die sterk godsdienstige gezindheid doorlopend
en overvloedig, naar onze smaak zelfs iets tè overvloedig!
De Clercq is daar wat vermoeiend met zijn nimmer aflatende godsdien-
stige getuigenissen, welke hij nu letterlijk overal bijsleept, ook daar, waar
ze naar onze mening beter achterwege gebleven waren. Hij behoorde tot
die mensen, die als ze hun neus snuiten, blijkbaar menen God meteen te
moeten danken, omdat zij van Hem dat fijn bewerktuigd orgaan dat neus
heet, ten geschenke kregen.
Doch zo was althans in ,de kringen van de Clercq de tijdgeest nu een-
maal.
Tollens haalde God er bij toen zijn zoontje de eerste tand kreeg en liet, als
wij ons wel herinneren, de Engelenscharen ter ere van die gelegenheid
juichen en de Clercq raakte door zijn obsederende Godsvrucht soms zo
van zijn tramontanen, dat hij, als zijn vrouw van een dochtertje is beval-
len - het eerste dochtertje - in zijn dagboek schrijft:
Heden avond om halj tien uur de verlossing volbracht. Dat het een meisje was, dat
trof Caroline bijzonder en zij kon niet anders wensen, dan om niet te veel geboeid te
moge worden aan een aarde, waar God haar zulke zegeningen nog schonk.
Wij denken, dat Caroline zo direct na de bevalling wel andere wensen zal
hebben gehad of althans andere gedachten, welke allemaal in de richting
van haar dochtertje zullen zijn gegaan en nergens anders heen en dat vin-
den wij ook veel natuurlijker en liever.
Deze uiting van de Clercq is zowel een denkfout als een gevoelsfout en die
maakt hij wel eens meer.
Zo lezen wij in zijn dagboek in een verslag van een bijeenkomst ten huize
van Karel Westendorp o.m.:
da Costa deed het gebed, waarin ik zoodanig mocht medegaan als dit in geen tijden
het geval was geweest. En nu mocht ik ook nog improviseeren over Ruth met een over-
vloeiend harte. Gods werk was het dat wij allen zoo mochten gevoelen op denzeljden
grond te staan. Gezegend is ook weder de afloop der kojJieveiling geweest. Er zijn nu
JO millioen pond in vijf dagen verkocht, hetgeen inderdaad bij ons niet gehoord is. Dé
Heer bevestige aan ons zijne zegeningen.
Wij hebben even geglimlacht toen wij dit lazen en voelden een neiging om
met Multatuli te verzuchten: 'Die Heer, die Heer!'
Maar van een meer ontstemmend gehalte is hetgeen de Clercq schrijft na
afloop van een zakenreis naar Twente en waar de hand Gods ook alweer
de schuld van krijgt:
... ik mag mij verheugen dat alles zoo gezegend loopt. In de industrie is het nu weder
een groot onderscheid bij voorleden jaar. Aandoenlijk is het mij geweest als ik de
kinderen zoo frisch werkzaam zag op plaatsen, waar men anders waarlijk nooit aan
eenfabriek zou hebben gedacht.
'Aandoenlijk'! Ja, ja, maar wij denken dat die frischheid van de kinde-
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ren die werken moesten in de fabrieken welke de Clercq oprichtte ten
profijte van de N.H.M. wel spoedig verwelkt zal zijn geweest.
In sociaal denken zat de Clercq volkomen gevangen in de bekrompen en
egoïstische begrippen van zijn tijd.
Doch dat neemt niet weg, dat Willem de Clercq naar aller oordeel een
door en door, volgens de begrippen van die tijd, rechtschapen mens was,
goedhartig, eerlijk, bescheiden, soms bij het verlegene af, wanneer hij zich
in gezelschap bevond.
Tot dan plotseling de improvisatiegeest over hem vaardig werd en hij,
van verlegenheid niets meer wetend en ongeacht de vaak toch imponeren-
de persoonlijkheden onder zijn auditorium, daartoe uitgenodigd, alle
aanwezigen met zijn heerlijk talent in verbaasde en ontroerde bewonde-
ring naar hem deed opzien.
Om daartoe in staat te zijn moest de Clercq op zulke ogenblikken dan
toch beschikken over een durf, een moed, een zelfverzekerdheid, welke
den bescheiden half verlegen man onder andere omstandigheden volko-
men vreemd was.
Zelf was hij daar niet verbaasd over, want hij beschouwde zijn talent als
een bizondere Goddelijke genade, maar da Casto trof het zo, dat hij daar-
over schreef: 'Het is de zedelijke moed, het is de moed van zijne over-
tuiging, het is de moed van zijne gave, het is de moed van zijn geloof' en
op die moed dichtte da Costa dan ook:

Als ge, ontzettend in uw moed,
Heel uw boezem, heel uw leven
Aan den dichtgeest op durft geven

En opeens geheel de wereld van U afstoot met den voet
Als gij voor geen val beducht
Boven Pindus' top durft rennen
Onbelemmerd in de vlucht
van Uw breed gespreide pennen,
En op 't naar U starend volk
Melodyen neer doet dalen,
Krachtig als de bliksemstralen

Overvloedig als de regen uit de ontboeide donderwolk.

Wij vinden dit geen bijster fraai gedicht en hebben wel enig bezwaar
tegen die' Melodyen, krachtig als bliksemstralen', doch dat neemt niet weg, dat
dit poëem uitnemend weergeeft op welke wijze de improvisaties van de
Clercq ontvangen werden en hoe bezield en onbeschroomd de dichter
ze gaf.
En die moed wàs toch ook wel iets zeer merkwaardigs, wijl ze in feite ge-
heel viel buiten het wezen van de Clercq in zijn dagelijkse doen!
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De Clercq vertelt in zijn dagboek een heleboel interessante dingen over
zijn improviseren; hij hield trouwens nauwkeurig aantekening van de
plaats waar hij zijn improvisaties uitsprak, van het behandelde onder-
werp en dan vermeldde hij daar ook nog allerlei bizonderheden bij,
meestal van zeer eenvoudige en huiselijke aard, want de Clercq was een
zeer eenvoudig en een zeer huiselijk mens.
De eerste maal dat hij improviseerde - dat was in 1815 en hij vermeldt
het onderwerp dit maal niet - geschiedde dat ten huize van Claude Crom-
melin en hij deed dat toen in het Duits. Hij tekent daarbij aan: 'De vraag
was of ik wist, dat ik in verzen sprak', hetgeen wij een zeer belangrijke op-
.merking achten in verband met hetgeen wij later daar over zullen zeggen.
De tweede maal en dat was in hetzelfde jaar, deed hij het ten huize van
Mevrouw van Noorle-van Hall en ditmaal deed hij het dus bewust. Toen
was het dat Caroline dan nog zijn meisje, daar zo van ontstelde dat ze na
afloop hem om de hals viel en uitriep: '0, lieve Witlem, doe dat nooit weer!'
terwijl ook de twee aanwezige grootvaders hun kleinzoon met aandrang
en zeer verschrikt ontrieden om zich daar verder ooit mee in te laten.
Voor die schrik bestond waarschijnlijk grond, omdat de Clercq, voor hij
begon te improviseren - althans in den beginne, naar hij zelf vertelt -
eerst allerlei nonsens prevelde, dan een stoel of iets anders omver wierp,
zijn servet op de vloer smeet om daarna ineens volkomen beheerst de ge-
improviseerde verzen uit zijn mond te laten vloeien.
Zodat hij toen op Caroline en de beide grootvaders zeer goed even de in-
druk heeft kunnen maken van een bezetene.
Echter heeft de Clercq noch aan het verzoek van Caroline, noch aan het
dubbel grootvaderlijk vermaan ooit enig gevolg gegeven en het duurde
niet lang of zijn faam als improvisator verbreidde zich over het hele land
en zelfs over onze grenzen.
Men heeft berekend dat, indien de Clercq's improvisaties in druk hadden
kunnen verschijnen, zij zeker niet minder dan tien of twaalf octavo delen,
fijn gedrukt, zouden hebben gevuld, doch zoals we reeds meldden er is
geen regel daarvan voor het nageslacht bewaard gebleven.
In dat opzicht is er een parallel te trekken tussen het literaire werk van
Nero en dat van de Clercq, overigens 'extremement étonnés de se trouver
ensemble!'
Maar toch dringt die overeenkomst zich op. AI was Nero slechts bijkom-
stig improvisator, gelijk wij veronderstellen, hij was toch veel meer dich-
ter-zanger dan Keizer en de Romeinse Senaat was woedend toen hij ten
slotte Rome voor lange tijd verliet om een kunstreis te gaan maken naar
Griekenland ten einde daar mede te dingen naar literaire prijzen, van
welke hij er maar eventjes 1800 won en in zegetocht meebracht naar
Rome.
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Ook Nero's gedichten zouden zeker vele octavodelen hebben gevuld,
doch van al zijn composities zijn slechts een tiental regels bewaard ge-
bleven en een daarvan nog door een grof-grappig toeval. Suetonius maakt
n.l. gewag van een voorval ten huize van de toen nog jeugdigen dichter
Lucanus, den neef van Seneca en den schrijver van Pharsalia. Deze Lu-
canus had eens enige vrienden bij zich ten eten en toen een dezer vrien-
den nu een zeer onwelvoegelijk geluid liet horen, citeerde Lucanus een
regel uit een van Nero's gedichten:

Sub terris tonnuisse putes
wat vrijelijk vertaald ongeveer betekent: 'Het scheen wel of het onder de
aarde donderde!'
Maar zelfs op deze weinig aanlokkende wijze is geen enkele geïmprovi-
seerde regel van de Clercq tot ons gekomen.

De onderwerpen waarop de Clercq improviseerde waren zo verscheiden,
zo uiteenlopend, ernstig, luimig, godsdienstig, wetenschappelijk of alleen
maar dichterlijk, dat het onmogelijk is daar een overzicht van te geven;
verreweg de meesten werden uitgesproken aan het dessert of na afloop
van een of ander dine~, een omstandigheid waar we later nog op zullen
terugkomen, maar ook in de huiselijke kring, op vergaderingen, voor de
leden van het Instituut, op een duin en op nog tal van andere plaatsen,
liet de Clercq zich wel gaarne vinden om van zijn zeldzaam talent te doen
blijken.

Hadden de improvisaties van de Clercq kunstwaarde?
Dat kunnen wij uiteraard thans niet meer uit eigen ervaring of aanschou-
wing beoordelen, maar dat is ook niet nodig; wij nemen immers ook
gaarne zonder enig voorbehoud op gezag van anderen, van tijdgenoten,
aan, dat b.v. Apelles een der grootste Griekse schilders der oudheid is ge-
weest, zonder dat het ooit mogelijk zal zijn een zijner scheppingen te zien
te krijgen en ten opzichte van de Clercq's mérites als dichter-improvisator
willen wij ons ook gaarne verlaten op het oordeel ter zake van de dich-
ters tijdgenoten onder welke er velen zijn die tot oordelen zeker alleszins
bevoegd waren.
Dat een enkele maal bij die improvisaties de 'eeuwige kroon balansen' van
Klaasje van der Gracht wel eens geëvenaard werden, indien de altijd met
de Godsgedachte vervulde improvisator wat al te uitbundig en extatisch
getuigenis van zijn Godsverering wilde afleggen, achten wij niet onwaar-
schijnlijk.
Met het bezingen van dergelijke gevoelens geraken dichters in hun op-
winding wel eens meer aan het delireren, maar bij de Clercq schijnen die
soort ogenblikken toch wel tot de uitzonderingen behoord te hebben.
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Het oordeel van mannen als da Costa, van Oosterwijk Bruijn, H.]. Koe-
nen, de ongenoemde Franse criticus in de Revue Encyclopédique van
1823, die voor zijn enthousiast oordeel zich ook nog beroept op de uit-
spraken van Wiselius, Kinker, Bilderdijk, Tollens e.a. naast de bewon-
dering van nog zoveel andere vooraanstaande letterkundigen dier dagen,
dit alles rechtvaardigt ten volle de overtuiging, dat in de Clercq's impro-
visaties het kunstzinnige element over het algemeen zeker niet ontbrak en
zelfs overwegend was.
Men vergete daarbij echter ook niet, dat het van een critisch-kunstzinnig
standpunt beoordelen van zo'n improvisatie een uiterst moeilijke, zoal
geen onmogelijke taak is!
Bovendien zette de Clercq zijn auditorium gemeenlijk geen lichte kost
voor. Hij tekent o.a. over een avond bij Fabius aan:
Ik combineerde de opgegeven onderwerpen: Karthago, Enghien, A1aria Stuart en
bracht ze nogal tot een gelukkig geheel. Ik gebruikte nieuwe maten, vooral de IO-syl-
labige. NaderHand over zedelijk en zinneliJk schoon. Die viel zeer goed ui{, vooral
het einde in een lierzang van ten minste twintig coupletten, die inderdaad recht goed .
waren.
en dan volgt nog dit ene veelzeggende zinnetje:
De aanmerkingen van velen zijn zonderling!
Dat 'zonderling' is een euphemisme van den zachtaardigen de Clercq; hij
bedoelde natuurlijk: 'bête'. En een andere maal:
Gelukkig met de aanhaling van Jacobs en JozeJs droomen,. naderhand zoo duidelijk
over da Costa' s christendom als iets kon zijn. Doch de menschen begrepen minder dan
ooit.
En die laatste verzuchting is in de grond even bitter als kenschetsend.
Meestal improviseerde hij in kunstig in en door elkaar gewerkte alexan-
drijnen en aan het gegeven voorbeeld bij gelegenheid dat hij improviseer-
de over Melpomene zien we ook wel, dat hij zelf soms hele hoge eisen stel-
de aan de algemene ontwikkeling en het begripsvermogen van zijn toe-
hoorders.
En de werkelijke waarde van zulk soort 'verheven' poëzie - men kan na-
tuurlijk van het rhythme genieten en van de klank, maar daar gaat het
toch niet in hoofdzaak om - de werkelijke waarde van zulk soort poëzie is
toch eigenlijk voor de overgrote meerderheid der mensen pas vast te stel-
len na herhaalde en meermalen herhaalde lezing of gehoorde voordracht.
Zoals wij hiervoor reeds opmerkten, de indruk, welke het beluisteren van
zo'n improvisatie maakt, gaat voorbij als een schoonheidsvisioen, dat
echter niets achterlaat waaraan men voor een critische beoordeling van
het gehoorde houvast heeft. Men kan het alleen over zich heen laten gaan
als een wonderlijke beroering van iets schoons.
Wie dit betwijfelt of niet begrijpt, kan gemakkelijk eens een proef nemen
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door zich een halfuur lang b.v. fragmenten te laten voorlezen uit Vondels
Altaergeheimenissen ofuit diens Publius Odivius Nazoos Herscheppinge,
aangenomen dat men die tevoren nooit eerder las of hoorde. Maar als de
lezer dan zwijgt dan ga men bij zichzelf maar eens na wat van al deze
woorden -en - beelden-klinkklank nu zó vast in het geheugen is geprent,
dat men over het geheel een behoorlijk gefundeerd critisch oordeel kan
vormen.
Men gelove ons nu maar indien wij beweren dat er van zo'n oordeel dan
niets terecht komt!
Ook verlieze men niet uit het oog, dat niemands geest te allen tijde bereid
is de schoonheid van enige poëzie op zich te laten inwerken; willen wij
poëzie waarderen en er van genieten, dan moet ze tot ons komen op een
ogenblik dat wij daarvoor ontvankelijk zijn.
En nu is dat geen onoverkomenlijk bezwaar indien we uit een uitgegeven
dichtwerk iets horen voordragen; zijn we tijdens die voordracht dan niet
bijster ontvankelijk welnu, dan wachten wij tot we gelegenheid krijgen
het nog eens te horen of anders gaan we het voorgedragene zelf eens
lezen. Maar als het een improvisatie betreft, dan is er van een herhaling
geen sprake en staat en valt onze waardering voor het gebodene met de al
dan niet ontvankelijkheid van onze geest op dat ogenblik.
En hoe was het met de ontvankelijkheid zijner hoorders gesteld als de
Clercq improviseerde?
Dat die soms veel te wensen overliet, bewijzen de boven vermelde aan-
tekeningen dienaangaande van den improvisator.
Overigens, zowel da Costa als andere grote bewonderaars van de Clercq,
komen er ook rond voor uit er niet volkomen zeker van te zijn of de
Clercq's improvisaties, indien ze ter rustige bestudering eens waren opge-
schreven, dan steeds zouden blijken te voldoen aan alle eisen, welke de
dichtkunst stelt aan een volmaakt kunstwerk. Doch met dat al zijn ze -
die bewonderaars - toch ook niet in staat, of anders in gebreke gebleven
om deze tekortkomingen ook maar met één voorbeeld te staven.
Van belang is ook nog wat Ds. S. Muller, een der grootste bewonderaars
van de Clercq schrijft nopens de Clercq's wijze van voordragen.
Wat eindelijk de voordracht van de Clercq bij het improviseeren betreft, dezelve is
ongedwongen en natuurlijk en strekt mede ten bewijze, dat het hem niet te doen is om
den indruk van zijn verzen door eene schitterende uitvoering te ver/wogen, maar dat
hij, zonder daaraan te denken, zich vergenoegt mOethet uitstorten van zijn gevoel op
de hem eigenaardige wijze. De kunstrechter moge hier zijne eischen niet bevredigd
vinden, de overtuiging welke zich aan ieder onwilkeurig opdringt, dat de improvisa-
tor ongemaakt en natuurlijk spreekt, kan eenigs;;;ins ter vergoeding strekken van 't
geen in stem, houding en gebaren minder behaagt.
Die houding, stem en gebaren waren dus blijkbaar niet al te fraai, maar
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ten slotte is dit van secondair belang, het gaat vóór alles om de vorm en
de inhoud van de geïmproviseerde verzen.
Wat bij de Clercq ook zo buitengewoon bewonderd werd, dat was zijn
schier onnavolgbaar combinatie-vermogen. Wij zagen dat bereids al in
die aantekening van hemzelf, waarin hij zegt, dat hij een combinatie had
gemaakt van Maria Stuart, den Hertog van Enghien en Kartago en dat
kostte hem blijkbaar niet de minste inspanning.
Eens gaf iemand hem na afloop van een dinertje te zijnen huize, eigenlijk
bij wijze van grap, als onderwerp om daarop te improviseren een reken-
boekje van den befaamden Bartjes in de hand.
De aanwezigen glimlachten, maar de Clercq stond dadelijk op en wist -
zo verzekert men - de rekenkunde en speciaal de vier hoofdregels daarvan
in de prachtigste verzen zo geestig en treffend op het menselijk leven van
toepassing te brengen, dat het gehele auditoium er diep van onder de in-
. druk geraakte. Ten slotte wist hij het behandelde in aandoenlijk treffende
verzen toe te passen op het verjaarsfeest dat de aanleiding van het dinertje
vormde, ontleende daaruit weer motieven om de zegenrijke invloed van
het Christendom te verheffen, enz.
Tot slot willen wij nog gewag maken van een improvisatie, welke hij
hield over Oldenbarneveld, in de Clercq's dagen nog altijd om voor de
hand liggende redenen, een ietwat hachelijk, want uiterst teer onderwerp
en het werd hem ongetwijfeld ook als improvisatie-motief opgegeven ten-
einde hem een beetje in het nauw te drijven.
Maar de Clercq aarzelde geen ogenblik en omzeilde alle moeilijkheden
door als thema en punt van uitgang de welbekende optekening van de
dood des Advocaats in de Resolutiën der Staten van Holland te nemen:
'Een man van grooten bedrijve, besoigne, memorie en directie, ja singu-
lier in alles. Die staat ziet toe, dat hij niet en valle, en zij God zijner ziel
genadig, Amen!'
Samenvattend is het wel erg moeilijk zich een gedétailleerd klaar beeld
van de Clercq's improvisatiegaven voor ogen te stellen, maar wij zijn niet-
temin geneigd te geloven, dat hetgeen hier ter kenschets van Oldenbarne-
veld werd getuigd ook goeddeels op den groten improvisator z'clf toe-
passelijk was.
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Onze rechtspraak
Over onze rechters zullen wij deze keer niet zuur zijn. Want er vallen
enige heugelijke beslissingen te vermelden - heugelijk vooral ook omdat
werd tegemoetgekomen aan hetgeen eerder in 'kort bestek' als eis van
elementaire menselijkheid werd gesteld. .
Bevredigend was in de eerste plaats de uitspraak van het Hoog Militair
Gerechtshof in de Bondowoso-zaak [de wagon met 46 doden]. De luite-
nant, die de hoofdschuldige werd geacht, kreeg gevangenisstraf van acht
maanden; ook de overige schuldigen kregen fikse straffen, en in de over-
wegingen ontbrak ditmaal, in tegenstelling met het krijgsraad vonnis in
eerste aanleg, elke neiging tot vergoelijking. En het deed goed, uit de
mond van de advocaat-fiscaal onze mening bevestigd te horen, dat de
manschappen hun taak met een .'kadaver-discipline' hadden vervuld; dat
de vergelijking met de methoden van het Japanse leger ditmaal niet te on-
zen gunste uitviel; en dat men niet alleen in de verklaringen van alle be-
klaagden maar ook in het krijgsraadvonnis de zaak teveel had gezien
'alsof het hier ging om een zending patronen en geweren, doch dat men
geen ogenblik in zijn redenering rekening hield met het feit dat het hier
ging over een groot aantal mensen'!,

Verder valt als lichtpuntje te vermelden de overweging van het Amster-
dams Bijzonder Gerechtshof, 'dat de Hitler-Ieer: 'Befel:l ist Befehl' onder
de maatstaf ligt van beschaafde volken en door een Nederlands gerechts-
hofniet zonder meer kan worden aanvaard'. Dit werd uitgesproken in de
zaak tegen de Duitse commandanten van het kamp in Amersfoort - mo-
gen wij nu niet de hoop koesteren, dat onze militaire rechters, die oor-
delen over insubordinatie in het leger in Indonesië, deze woorden in hun
oren zullen knopen? En mogen wij hieraan geen verwachtingen verbin-
den voor gratie aan de militairen, die weigerden een kampong in brand
te steken?
Een streepje aan de balk verdient ook de vrijspraak in tweede instantie
van de Nederlandse militair Ratio Koster, wiens enige vergrijpen daarin
bestonden dat hij in de kazerne geleurd had met een niet voor militairen
verboden weekblad, dat critiek op de gebeurtenissen in Zuid-Celebes be-
vatte, en ... dat hij communist was!

Al met al dus enige hoopgevende uitspraken van onze rechters. Nu willen
wij geenszins beweren, dat het nu alles botertjé tot de boom is met onze
rechtspleging. Er zou nog van allerlei te vragen zijn: over Wimmer, die
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hier in Nederland niet vervolgd zal worden; of over Weinreb, één van
onze op de voorgrond tredende illegalen, die wèl vervolgd is [en hoel] en
ten slotte een straf van zes jaar gevangenis tegen zich hoorde uitspreken
[dat hij op grond van het algemene amnestie-besluit intussen in vrij-
heid is gesteld, doet onze aan bezwaren tegen de uitspraak niet af];
of over het rapport inzake Zuid-Celebes, dat alweer door een of andere
uitvlucht voorlopig niet gepubliceerd mag worden.
En misschien leidt onze aandacht voor het kleine onrecht ons slechts af
van het grote onrecht, dat in naam van ons allen tegenover het Indonesi-
sche volk is, wordt en, naar te vrezen valt, zal worden gepleegd ...
Maar wij zouden deze keer niet zuur wezen.

15 December 1948

Wertheim
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FEL'x KERSTEN, Klerk en Beul.

Het boek van Felix Kersten behoeft een
bijzondere introductie, omdat de daarin
vermelde gebeurtenissen en daden zó 'on-
gelooflijk' zijn, dat de lezer over de geloof-
waardigheid ervan volkomen verzekerd
dient te zijn.
Kersten, medicus, gespecialiseerd in een
bijzondere therapeutische behandeling,
bekend als 'manuelle therapie', is een Fin,
die door zijn land voor belangrijke, voor
en gedurende wereldoorlog Il, bewezen
diensten op algemeen politiek gebied met
de ,hoogste medische onderscheiding en
een hoge Rode Kruis medaille werd ge-
eerd. Toen hem in '939 de gelegenheid
werd geboden Himmler te behandelen,
waardoor hij tevens in aanraking zou ko-
men met de hoge Duitse regeringskringen,
ried Finland hem aan te accepteren. Ker-
sten was toen in Nederland, waar hij sinds
'929 was gevestigd en waar hij vele voor-
aanstaande Nederlanders onder zijn pa-
tiënten telde. Toen de oorlog in Mei '940
ons land in zijn greep had, dwong Himm-
Ier hem onder dreigementen naar Duits-
land te komen. Hij bleef daar tot '943,
toen hij verlof wist te verkrijgen, zich te
Stockholm te vestigen.
Als dokter van Himmler - de enige, die
met zijn methode in staat was de nazileider
van dien~ zware chronische maagkrampen
"Ie genezen - verkreeg Kersten grote in-
vloed op hem, Kersten, die wat hij zag en
hoorde in het hoofdkwartier van Himmler,
voor zijn kinderen wenste vast te leggen,
heeft tal van belangwekkende gesprekken
met Himmler gehad, die hij, à Ia Rausch-
ning in zijn gesprekken met HitIer, telkens
terstond na afloop in het kort opschreef en
dadelijk daarna thuis uitwerkte. Daardoor
is een historische documentatie ontstaan
van grote omvang en ook betrouwbaar-
heid, aangezien herhaaldelijk de ene aan-
tekening een controle op een andere be-
vat. Het is uit dit materiaal en uit een aan-
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tal brieven en andere bescheiden, dat het
boek van de heer Kersten is opgebouwd.
Ten overvloede hebben zowel de toenma-
lige Zweedse minister van Buitenlandse
Zaken, de heer Chr. Günther, alsmede,
voor zover het de Joodse aangelegenheid
betreft, het Joodse Wereldcongres en des-
zelfs voorzitter, de heer Hilel Storch, te
Stockholm, de betrouwbaarheid van Ker-
sten's beweringen bevestigd.
Ik heb de verificatie van alle gepubliceer-
de [deels ook ongepubliceerde] stukken op
mij genomen langs mondelinge en schrifte-
lijke weg. Hierbij ben ik alleen gestuit op
de door de heer Kersten zelf gedésavou-
eerde vrijpostigheid van de op sensatie be-
luste Amerikaanse uitgever van dit boek.
Van de Nederlandse uitgave meen ik te
mogen zeggen, dat zij volkomen betrouw-
baar is.
Zo durf ik verklaren, dat de Finse medici-
naalraad Felix Kersten een mensenredder
in grote stijl is geweest. Wat hij gedaan
heeft? Men moet het boek zelf lezen om
daarvan een juiste indruk te krijgen. Hier
kan slechts het belangrijkste worden opge-
somd: Kersten heeft tal van slachtoffers
van het nazi-regime het leven gered door
hun vrijlating van Himmler te verkrijgen;
hij heeft bereikt, dat Duitsland toestond,
dat Zweedse schepen in het voorjaar '945
voedingsmiddelen naar ons land voerden;
hij verkreeg de vrijlating van honderden
Noorse, Poolse, Franse burgers en studen-
ten; voor de Joden in Maart '945 de be-
lofte van Himmler, dat zij niet meer zou-
den worden doodgeschoten; voor de ge-
vangenen in de kampen, dat deze bij de
nadering der geallieerden niet meer zou-
den worden opgeblazen en de kampgevan-
genen niet langer zouden worden gedwon-
gen naar andere ver afgelegen kampen te
strompelen; hij slaagde erin einde '944
2700 Joden op transport naar Zwitserland
gezet te krijgen; en voor ons land verkreeg
hij reeds in December '944 de vrijlating
van Himmler van duizend, zegge duizend,
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Nederlandse vrouwen uit Ravensbrück.
Dat deze [000 vrouwen pas in l'.laart en
April door nu wijlen graaf Folke Berna-
dotte naar Zweden zijn gevoerd, is een
ander chapiter, waarvan de beantwoor-
ding waarschijnlijk bij het toenmalige
Nederlandse gezantschap te Stockholm of
nu bij de Parlementaire Enquête-Com-
missie in Den Haag is te zoeken. Wat ook
blijkt uit het boek van Kersten - en uit zijn
overige door mij geraadpleegde documen-
ten - is, dat hij de man is geweest, die
Himmler heeft weten over te halen de vele
duizenden gevangenen vrij te laten, die
daarna door Bernadotte in 150 Rode
Kruis-autobussen naar Zweden zijn ge-
voerd; dat hij, Kersten, de man is geweest,
die Bernadotte daartoe tweemaal bij
Himmler heeft geïntroduceerd. Men kan
vragen, waarom dit ook niet blijkt uit het
boek van graaf Bernadotte [in Duitse ver-
taling 'Das Ende' geheten]. Ook dat is een
ander chapiter, waarbij Kersten niet de
slechtste rol heeft gespeeld.
Kersten heeft voor ons land, naar mijn ge-
voelen, nog veel meer gedaan: zeer waar-
schijnlijk in 1941 het plan van Hitlel' ver-
ijdeld, het gehele Nederlandse volk naar
Galicië over te hevelen en evenzo de plan-
nen, de z.g. vesting Clingendaal in Den
Haag in de lucht te laten vliegen en de af-
sluitdijk door te steken.
Het belangwekkende boek van Kersten
stelt ons thans in staat de wordingsgeschie-
denis en de omvang te beoordelen van het
machtige werk, dat door hem tijdens de
oorlog ook voor ons land is verricht. M.i.
heeft Nederland aan de menslievendheid
van deze medicus zoveel te danken, dat
het waarlijk moeilijk zal zijn hem alle eer
te geven, die hem toekomt. Verrassender-
wijze heeft de Nederlandse regering tot nu
toe gezwegen. N. W. Posthumus

G. MANNOURY, Handboek der analytische Sig-
nifika. '
Deel): Geschiedenis der Begripskritiek,
1947.
Het wijsgerig denken in Nederland heeft
ook in de 20e eeuw weinig oorspronke-
lijke bijdragen aan de wereld geschonken;

in hoofdzaak werden denk-richtingen van
over de grenzen, en dan vooral van over de
Oostgrens, hier gereproduceerd. Maar ook
wanneer, bij uitzondering, iets nieuws zich
hier baan brak en een eigen school zich
vormde, duurde het lange tijd voordat dit
nieuwe over de grenzen bekend werd en
invloed kon uitoefenen. En is het eenmaal
zover, dan is de kans groot dat in verschil-
lende landen inmiddels verwante strevin-
gen zijn opgekomen, als uiting van ver-
wante wijsgerige behoeften, en wordt de
bijdrage uit het kleine land slechts erkend
als deel-uitmakend, zij 't in zelfstandige
vorm, van een internationale beweging,
die vervolgens tracht te coördineren wat
los-van-elkaar werd bereikt. De invloed -
die dan alsnog van het pioniers-land op de
.wereld-beweging kan uitgaan, is echter,
juist omdat hier pionierswerk werd ver-
richt, dat de tijd heeft gehad in betrekke-
lijke - afzondering tot rijpheid te komen,
ook zoveel te groter. Dit in het algemeen
stellend, denken wij nu in het bijzonder
aan de Hollandse Signifische School,
waarvan Prof. G. Mannoury in een vol-
hardende arbeid van ongeveer veertig ja-
"ren de erkende leider geworden is. Het
handboek, waarin hij de resultaten van
deze arbeid in afgeronde vorm heeft neer-
gelegd, heeft dan ook naast zijn persoon-
'Iijke een representatieve waarde. Voor
Mannoury moet 't de bekroning van een
levenswerk betekenen; aan de jonge signi-
fische wetenschap, die thans in internatio-
naal verband - wij denken o.a. aan de
'Unity of Science-Movement' - en onder
wisselende namen beoefend wordt, biedt
het - vooral wanneer het door vertaling al-
gemeen toegankelijk zal worden - Neder-
land's rijpe vrucht van zelfstandig naden-
ken over begrips- en taalkritiek. Daarom
rechtvaardigt de voltooiing van dit twee-
delige werk, waarvan het eerste deel ver-
schenen is en het tweede spoedig zal vol-
gen, een dubbele gelukwens.
Wanneer dit boek moeilijk is en de lezer
niet direct aanspreekt, moet de' oorzaak
hiervan niet in schijn-geleerdheid ofschijn-
diepzinnigheid worden gezocht, waarvan
het geheel vrij is, maar in het feit dat Schr.
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zich bedient van begrips-onderscheidin-
gen, waartoe hij in zijn streven om zich
van de verhouding van taal en denken, en
van de individueel- en sociaal-psychologi-
scherealiteitachter het taalgebruik, reken-
schap te geven, geleidelijk is gekomen, om-
dat zij hem voor het gestelde doel nood-
zakelijk bleken, terwijl de lezer zich van
deze gebleken noodzakelijkheid niet heeft
kunnen vergewissen. Uit persoonlijk na-
denken en gedachten-uitwisseling met de
vroegere Signifische Kring, waartoe ook
de veelzijdige Frederik van Eeden - die,
door Lady Welby gestimuleerd, volgens
Schr. 'de grondlegger der signifische we-
tenschap in Nederland' werd [po 156] - en
verder o.a. L. E. J. Brouwer en Jac. van
Ginneken behoorden, is deze geestes-
'vrucht langzaam gerijpt. Men zou wensen
dat Schr. 'de geschiedenis der begripskri-
tiek' - de hoofdstukken U-IV behandelen
resp. het vóórlogische tijdperk [tot Aristo-
teles], het formeel-logische tijdperk [tot
Kant] en het huidige [kritische] tijdperk-
had laten voorafgaan, niet slechts door een
exposé van het terminologisch apparaat,
waarvan hij zich vervolgens-bedient [In-
leiding, Hoofdstuk I], maar vooral door
een exposé van de redenen die hem tot de
opbouw van dit apparaat hebben ge-
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bracht. Men zou, door aldus de genesis
van het gehanteerde begrippen-apparaat,
zijn 'hoe het geworden is', te leren kennen,
zoveel beter voorbereid zijn om Schr. op
zijn tocht door de historie te volgen; men
zou vollediger kunnen beseffen hoe - zich
spiegelend in de begripskritiek, die met
het denken gegeven is en die taal van de
aanvang vergezelt - hier eigenlijk cultuur-
historie geboden wordt, juist omdat het
Schr. steeds om de realiteit-achter-de-taal
te doen is.
Maar wij willen aan deze verzuchting niet
het karakter geven van een aanmerking;
wat aan bevattelijkheid gewonnen zou
zijn, zou wellicht aan architectonische
gaafheid zijn verloren gegaan. Veeleer
willen wij ermee opwekken om dit boek
niet alleen te lezen maar te bestuderen, en
het bij de studie van dit ene boek niet te
laten. Wie weet, brengt deze studie één
van onze jonge academici op de vrucht-
bare gedach te zijn proefschrift aan de ge-
schiedenis van de Hollandse Signifische
School te wijden, en ons zo te vergoeden
wat haar bescheiden leider ons onthield.
Het zal toch eens moeten gebeuren, en is
het dan geen nationale erezaak dat een
Nederlander het doet?

J. S.
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<;ojuist verschenen:
Deel II van het

SOCIOLOGISCH
JAARBOEK

Uitgegeven voor de Nederlandse
Sociologische Vereniging

1948. VII en 176 blz., met beeld-
grafieken, enz. Prijs gebonden f 7.50
In dit deel komen, behalve overzichten
van de regeling der studie in de socio-
logie aan de verschillende Nederlandse
Universiteiten en Hogescholen een so-
ciologische bibliographie over de jaren
1946 en 1947 de volgende inleidin-
gen (met verslagen van de discussies)
voor: PROF..DR F. VANHEEK, Stijging
en Daling op de Maatschappelijke
Ladder, beschouwd als sociologisch
probleem. - DR PH. M. VANDERHEI]-
DEN, Stijging en Daling op de Maat-
schappelij kc Ladder, beschouwd als
psychologisch probleem. - PROF. DR
A. OLDENDORFF,De Invloed van de
Onderncming' op de Groepsvorming
der Arbeiders. - DRs J. G. BAVINCK,
De Invloed van de Onderneming op
de Groepsvorming der Arbeiders.

I I W. F. WER THEIM I
In gesprek met mijzelf

Overdenkingen over weten,
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waarin elk behandeld wetenschap-
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menselijkc geest zich beweegt.
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