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c. Buddillgh'
VERWILDERD VOORJAAR

Aan Piet Hoogenboom

De lente, onbetrouwbaar als
een diplomaat, steekt weer haar hals
uit borders en bloemperken;
en als konijnen uit een hoed
goochelt zij heimwee in ons bloed
en crocussen uit zerken.

En wij, die meenden resistent
te zijn voor haar verleidingen
vallen opnieuw en voelen
als een rivier waarin het ijs
splijt als 't smeltwater in haar rijst,
wielingen in ons woelen.

En tegen beter weten in
hopen wij op een nieuw begin,
hopen wij op het wonder:
dat ons bestaan, als nieuw, gestoomd
en in de kleur van onze droom
geverfd wordt thuisgezonden.

Ik weet dat het een waan is, Piet,
..maar als de lente mij begiet
met haar perfide stralen,
en 'k als een knop zwel in het licht
en mij bevrijd van mijn gewicht
als 'n bloem voel ademhalen.

dan revolteert alles in mij
tegen 't zich traag neerleggen bij
een wereld zonder hoop en
laait in mij weer als 'n phoenix 't vuur
op toch te trachten de ringmuur
van 't lot omver te lopen.

Een bres of desnoods maar een kier
te slaan in 't twee maal twee is vier,
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liever dan te versagen,
liever dan armoe, ziekte, dood,
wanhoop, oorlog en hongersnood
als een trouwring te dragen.

Dan droom ik weer een wereld waar
de mensen naast en met elkaar
als in een Kerstlied leven,
gelijkelijk elk, bruin, blank of geel,
in aarde's overvloed meedeelt
en angst is uitgedreven.

En wie weet Piet, misschien, misschien,
zullen wij er 't begin van zien:
eens golft het park der rede
toch ook waar nu de jungle van
hebzucht, machtsdrift en onverstand
opdringt door dit veil heden?

Ja, het lijkt waanzin, nu de tijd
als een inktvis zijn armen breidt
om onze laatste waarden,.
-nu d'onweerswolken van de haat
saampakken en al regen slaat
uit 'n lucht die nooit opklaarde.

:Maar zoals een zwaar zieke die
al worstelt met de dood en wie
de dokter nauwlijks meer een
kans geeft het enkel nog ophaalt
als hij zijn wil tot 't uiterst staalt
en weigert te kreperen,

zo redt ook ons geen enkle pil,
slechts een. tot vuist gebalde wil
en geestkracht ongebroken:
de wil waarmee de troglodiet
zich tot Shakespeare en Bach opstiet
dwars door de mammoetknoken.
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C. W. Mönnich
MODERNE EN HEDENDAAGSE THEOLOGIE

I
De student, die aan een van de Rijksuniversiteiten of aan de Stedelijke
Universiteit van Amsterdam het candidaatsexamen in de theologie wil
afleggen, staat voor de taak, zich te bekwamen in drie groepen van vak-
ken: een litteraire, een historische en een systematische. De litteraire
omvat de historische inleiding tot en de historisch-critische verklaring
van Oud en Nieuw Testament. De historische behelst de godsdienstge-
schiedenis en de fenomenologie van de godsdienst, de geschiedenis van
het Christendom en van de Christelijke leerstellingen. Tot de systemati-
sche groep behoren ethiek en wijsbegeerte van de godsdienst. De theolo-
gie heeft nog meer pijlen op haar boog, die zij evenwel niet op de univer-
sitaire, maar de kerkelijke examens afschiet: zo de dogmatiek, een syste-
matisch vak, en dan nog een gehele groep: de practische theologie, waar-
boven het woord 'diversen' geplaatst kan worden. Hiertoe behoren
predikkunde, de leer van de pastorale zorg, catechetiek, kerkrecht, het
wat nevelachtige vak bijbelse theologie, zendingswetenschap, sociologie,
liturgiek en wat voorts de behoefte van de practijk of de mode van het
ogenblik voorschrijft. Maar daarmee heeft onze student pas te maken als
hij het Universitaire candidaats achter de rug heeft.
Bekommeren wij ons hier voorlopig alleen om hem voordat de Universi-
teit hem tot theologiae candidatus verklaart. Of hij Hervormd, Remon-
strant, Doopsgezind, Luthers of helemaal niets is, officieel interesseert het
de theologische faculteit niet. Hij zal genoemde vak..k.enmoeten bestu-
deren. Zij zijn algemeen - vanwaar dat hij geen dogmatiek behoeft te
doen. Want de dogmatiek is de explicatie van de leer der kerk, en daarom
gebonden aan het geloof van een bepaalde groep, die juist door het aan-
vaarden van die leer wordt gekenmerkt. Zo is in de negentiende eeuw de
dogmatiek van het candidaats verdwenen en is er de godsdienstwijsbe-
geerte voor in de plaats gekomen. Daarover zijn eindeloze debatten ge-
voerd. Maar de dogmatiek is [officieel] verdreven. Dat is een overwinning
geweest van'de liberale theologie, of, zo men wil, van het Modernisme,
dat trouwens liever van godsdienstwetenschap dan van theologie sprak.
In die naam 'godsdienstwetenschap' komt tot uitdrukking wat men eigen-
lijk wilde: de godsdienstige mens tot object van de studie maken en God
als inhoud van de theologie althans voorlopig buiten beschouwing laten.
Nu is dat op zichzelf uitstekend te verdedigen. Uit deze manier van aan-
pakken kan een behartigenswaardige bescheidenheid spreken. Zij was
trouwens in de negentiende-eeuwse theologie ook wel te vinden. De
moderne theologie van die dagen stond sceptisch en afwijzend tegenover
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de methodes van de klassieke theologie met haar supranaturalistisch uit-
gangspunt, dat in de andere wetenschappen sinds lang verlaten was. Men
wilde modern zijn, dat wil zeggen de godsdienstige verschijnselen onder-
zoeken zoals men al het ervaarbare onderzocht en ze meten aan de in-
zichten, gewonnen door het natuurwetenschappelijk en geschiedkundig
onderzoek. Alleen de door de menselijke geest aan te leggen criteria kon-
den het denken, ook het theologische denken verder helpen.
Dat was een duidelijk standpunt. Het was ook een bescheiden standpunt,
tenminste, zo vond men het zelf. Maar men had ook reden, zijn eigen
bescheidenheid gelaten en zelfs blijmoedig te dragen. Er was een uitzicht
op vrijwat betere resultaten dan de oude supranaturalistische theologie
had gehad.
De moderne man van godsdienstwetenschap was iemand met een voor
het ogenblik wel bescheiden inkomen, maar hij had uitstekende vooruit-
zichten: hij werkte in de zekerheid, dat hij straks oneindig veel rijker zou
zijn dan zijn supranaturalistische voorgangers. Hij zou een God kennen,
wiens leiding zijn geest in de sterren had gelezen, wiens mogendheid hij
in de chemische en biologische processen kon ontdekken, wiens wegen ten
nutte van de mens dank zij de vlijt en de zuinigheid der historici duidelijk
zouden zijn. Sommigen weliswaar werden sceptisch ten opzichte van kerk
en Christendom. Zo Allard Pierson, wiens edele, zij het soms wat pluche-
achtige eerbied voor religieuze verschijnselen geen belemmering was tot
vèrgaande critiek, al vond hij het vaderlijk gewenst, zijn verst strekkende
onderzoekingen [samen met NaberJ in voor slechts weinigen toegankelijk
academisch Latijn te kleden; zo ook de feller en vinniger Conrad Busken
Huet, wiens ironie ten aanzien van Nederlandse heiligen en eerbied-
waardige zaken als Geert Groote, Bogerman, de Statenyertaling zijn
Land van Rembrand eminent leesbaar maakt, maar van weinig inner-
lijke binding aan de zaak van de godsdienst getuigt. Zij waren evenwel
betrekkelijk eenzaam onder de mensen der godsdienstwetenschap met
goede vooruitzichten. Men mocht dan last hebben met orthodoxen, die
het zinloos geworden supranaturalisme à tort et à travers verdedigden, de
vooruitgang tegenhielden en de kerk in onrust brachten; maar weten-
schap en geloof waren in wezen niets anders dan onwaarschijnlijk dier-
bare verwanten, en werd de kerk te benauwd, welnu, men verloor niets
belangrijks wanneer men eruit trad. De wetenschap bracht het geloof niet
in gevaar, als het geloof maar wetenschappelijk was, en uit de telescopen,
de reageerbuisjes, de handschriften en de door de archeologen gemaakte
kuilen zou God wel te voorschijn treden - een andere God dan van de
oude dogmatieken en belijdenissen, maar een acceptabel, redelijk God.
Zij konden er lyrisch van worden, en de zure opmerkingen van Van Vlo-
ten, Multatuli, Busken Huet deden hun over het algemeen weinig pijn.
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Nu had de moderne theoloog met die telescopen en dat glaswerk van
het laboratorium niet direct te maken, maar wel met de handschriften en
de opgravingen. Theologie was vooral een A-vak, een wijsgerige, maar
bovenal historische wetenschap.
De historisch-critische methode was alleenzaligmakend. Dat was on-
bescheiden, maar begrijpelijk bij iemand, die strC'.ksdank zij deze methode
in betere doen zou raken. Dat deze methode de enige is waarmee de
documen ten van het Joods en Christelijk verleden benaderd kunnen
worden, dat voorts de Joodse en de Christelijke godsdienst menselijke
verschijnselen zijn, die als zodanig dan ook gesteld kunnen worden naast
andere godsdienstige verschijnselen en erdoor kunnen worden toege-
licht - accoord: wanneer men zo nodig in het historisch onderzoek ook
de andere gebieden van de menselijke ervaring betrekt: de verschijnselen
van het godsdienstig leven hebben velerlei oorzaken en achtergronden -
en soms ook bedoelingen: psychologische, sociale, economische, poli-
tieke. Maar goed: ik aanvaard onmiddellijk een wetenschappelijke mo-
raal, waarin de zo breed verstane historische critiek partner is in een
monogaam huwelijk met de theologie. Maar degenen, die de beoefening
van de theologie lieten opgaan in het toepassen van de historische critiek,
hebben zeer bepaalde verwachtingen omtrent de uitkomsten gehad: de
geschiedkundige, in het algemeen: empirische beoefening zou recht-
streeks naar de hemel leiden. Met andere woorden: de geschiedkunde liep
uit op de wijsbegeerte van de godsdienst, of liever: via haar op metafy-
sische zekerheid. Zij was dus in de letterlijke zin van het woord alleen-
zaligmakend. Men ging uit van de al dan niet bewust aanvaarde positie
van Schleiermacher, dat een theologie die haar object in de religieuze
mens koos het bewijsmateriaal kon leveren voor de stelling, dat deze mens
een projectie was van de goddelijke werkelijkheid. 'Der gute Mensch, in
seinem dunkien Drange, Ist sich des rechten Weges wohl bewusst.' Dat
gold ook voor de religieuze mens. De redenering was, op het eenvoudigst.
uitgedrukt, deze, dat hij niet religieus zou zijn en zo verheven gedachten
koesteren, als zij niet in de grond van de zaak met de metafysische reali-
teit zouden corresponderen. Dat te overwegen was de taak van de gods-
dienstwijsbegeerte. De dogmatiek vermocht dat niet, omdat zij zelf een
religieus verschijnsel was en mitsdien overgeleverd was aan de historische
critiek. De geschiedkunde had de taak, de weg der mensheid omhoog te
laten zien. De geleerden waren het over de détails van de weg niet eens,
en ook over de vraag wat het Hoogste wel was verschilde men van me-
ning. Maar de weg zelf, de spiraalvormig stijgende lijn zag men en be-
wonderde men. Dat de religieuze mens misschien niet zozeer een projec-
tie van de goddelijke realiteit, maar de werkelijkheid des hemels omge-
keerd een projectie van de mens kon zijn, dat werd in de theologie ge-
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woonlijk van de hand gewezen, al waren er wel Modernen, die dank zij
constructies als van het Hegelianisme of van de wonderlijke mystiek van
de wordende God deze gedachten konden verwerken. In beide gevallen
echter: wan"neer men de mens als een aan God verwant wezen zag of God
als hoogste ontvouwing van 's mensen eigen wezen, dan dacht men er niet
aan, de hoge goddelijke werkelijkheid te loochenen of de spiraalvormige
weg omhoog als een vicieu"ze cirkel te beschouwen.
Daarom kon de historische methode van de negentiende-eeuwse moderne
theologie opgevat worden als de enig ware weg ten hemel. Het zuiver
wetenschappelijke onderzoek van de menselijke empirie leidde in tot alle
waarheid - en: die waarheid zou een eeuwige, om zo te zeggen metafy-
sische geldigheid hebben [en bovendien, naar de overtuiging van de
meesten, gevonden worden ergens in de buurt van de Christelijke tradi-
tieJ. Als ooit de theologie in volle en hartstochtelijke overtuiging histo-
rische wetenschap is geweest, dan was zij het in haar oud-NIoderne
vorm. Haar academische bekroning vond zij in Nederland in de Wet op
het Hoger onderwijs van 1876, waar art. 42 de geschiedenisbeoefening in
verschillende aspecten van de religieuze ervaringswereld voorop stelt:
,Aan elke universiteit wordt onderwijs gegeven: I. In de faculteit der
godgeleerdheid : a] in de encyclopaedie der godgeleerdheid; b] in de
geschiedenis der leer aangaande God; c] in de geschiedenis der godsdien-
sten in het algemeen; d] in de geschiedenis van Israëlitische godsdienst;
e] in de geschiedenis van het Christendom; f] in de Israëlitische en oud-
Christelijke letterkunde; g] in de uitlegging van het Oud en Nieuw Testa-
ment; h] in de geschiedenis der leerstellingen van de Christelijke gods-
dienst; i] in de wijsbegeerte van de godsdienst; k] in de zedekunde.'
Mij dunkt: het beeld, dat de Wetgever voor ogen stond, is duidelijk ge-
noeg. Het is de structuur van het Modernisme: glorieus is de positie van
de theologie als historische wetenschap daarin tot uitdrukking gekomen.
God is de waarheid; de waarheid is voor de mens met de hem ten dienste
staande empirische geestelijke middelen, zijn verstand, zijn inventief
vermogen, zijn kunde in het combineren, naspeurbaar [al is zij niet vol-
ledig bereikbaar] : het empirische onderzoek van de religieuze werkelijk-
heid is derhalve in staat, Gods waarheid op het spoor te komen. Dat
waren de academisch erkende, voortreffelijke vooruitzichten van de
Moderne theologie.

II
Maar-
Eheu fuga ces, Postume, Postume,
Labuntur anni, nee pietas moram
Rugis et "instantae senectae
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Afferet indomitaeque morti;
Non si trecenis, quotquot eunt dies,
Amice, pIaces illacrimabilem
Plutona tauris -

De jaren zijn vergleden en de rimpels zijn niet weggebleven, hoeveel
offerstieren de godsdienstgeschiedenis ook mocht ontdekken. Daar waren
allerlei redenen voor. De perspectieven mochten schoon zijn, maar voor-
lopig zat men toch maar midden in het puin. Want niet alleen de trotse
burcht van een dogmatiek, die haar bolwerken boven natuur en geschie-
denis uit verheven waande, verviel door de slopersarbeid; maar de stel-
lingen van de belegeraars zelf bleven niet onbeschadigd. Het antieke
Christendom bleek veel meer Hellenistische elementen te bevatten dan
men had vermoed: de invloeden van niet-religieuze aard op religieuze
verschijnselen bleken veel groter dan verwacht was, zelfs de grondstruc-
turen van het Christendom bleken doordrongen te zijn van elementen,
die men moeilijk voor metafysische waarheden kon houden, maar die pijn-
lijk duidelijk empirisch-menselijk waren. Verlossing? een begrip uit een
wereld van slaven en politiek machtelozen, evenals de verwante ideeën
van vrijkoop, verzoening, nieuwe gehoorzaamheid. De mensgeworden
God? de Neoplatonici konden de gedachte uitstekend verwerken, en de
mythologie van de Grieks-Romeinse wereld, de mysterieculten van het
Oosten leverden vele parallelen. Het goddelijk 'Voord? of men de Logos
nu opvatte als het machthebbende scheppingswoord of als de goddelijke
rede - de magie, het merkwaardige symbolisch-realistische denken van
het late Jodendom, de Griekse filosofie wisten van deze voorstellingen,
bleek het. De God, die leed, stierf en uit de dood opstond? Frazer kon
zijn Golden Bough naar hartelust vullen met beschrijvingen van culten
waarin deze gedachte centraal was. De Christelijke liturgie? Een verlos-
singsdrama, dat weinig of niets verschilde van de riten der mysteriegods-
diensten. Nog leefde het gelukzalig gevoel, dat dus God blijkbaar Zijn
ene en universele waarheid aan de mensen had gegeven op velerlei wijze
en dat men het Christendom kon zien als de Europese culturele vorm van
een algemeen Godsgeloof, een hoogste vorm weliswaar [vooral een hoog-
ste - de Europeaan had in dit opzicht een Roeping, en weinigen zijn zich
deze Roeping zo bewust geweest als keizer 'Vilhelm], maar toch één
vorm; al waren er wel voor wie het hoe langer hoe duidelijker werd, dat
men niet zo heel veel verder kwam op de weg naar het Hogere en Hoog-
ste, maar in een kringetje ronddraaide. Zo Overbeck, wiens vriendschap
met Nietzsche voor beiden van belang is geweest. En wat Freud in zijn
studie over Totem en Taboe te kennen gaf betreffende de psychische
achtergronden van het religieuze leven, bleef ondanks alle tegenkanting
niet zonder uitwerking op de theologie. En daarbij: wat liet de historische
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cri tiek over van de legende, die de negentiende eeuw om Jezus Christus
gesponnen had ? Voor de moderne theologie was] ezus van Nazareth het
lichtend voorbeeld van ware menselijkheid geweest, de ideale gestalte in
wie de volkomen mens geïncorporeerd was, de prediker van een allen
liefhebbende hemelse Vader. Viel het op supranaturalistische grondslag
gebouwde dogma van de Godmens weg, in ieder geval hield men de
ware mens over. En met die ware mens had de Moderne theologie steeds
gerekend. Maar de z.g. Radicale critiek had het bestaan van deze mens
historisch problematisch verklaard of zelfs geloochend, en erop gewezen,
dat de Evangeliën geen stichtelijke biografieën waren, maar cultus-
mythen, dat het oudste Christendom, vertegenwoordigd in de Paulinische
brieven b.v., geen historische] ezus kende, maar een goddelijk wezen, dat
als mens op aarde was verschenen. En ook waar men deze radicale critiek
niet aanvaardde omdat zij te positief in haar uitspraken was terwijl men
niet veel verder kon komen dan een 'non liguet' - daar kon men toch met
het oude liberale beeld van] ezus weinig beginnen. Albert Schweitzer
maakte op grond van zijn critisch onderzoek Jezus tot een voor ons vrij-
wel ontoegankelijke apocalypticus, die in de verwachting van een zeer
nabij wereldeinde leefde. En zijn slotconclusie bij het overzicht der
geschiedenis van het onderzoek naar het leven van] ezus is: zijn biografie
is niet te schrijven - een conclusie, die vrijwel onaangetast is gebleven.
De vraag is echter: waarom kon dit alles zo'n indruk maken? De meeste
theologen van de Moderne richting wilden niet aan de radicale critiek
en ook de opvattingen van Schweitzer vonden niet zo heel veel gehoor. Op
zichzelf hadden de resultaten van deze onderzoekingen wel weerklank
kunnen vinden; met de oude Nederlandse radicalen uit de negentiende
eeuw was dat hier en daar ook het geval geweest. Vanwaar dan de duide-
lijke onlust, die ontstond bij de resultaten van het historische onderzoek?
Waarom beantwoordde dat niet meer aan de verwachtingen, die er in de
tweede helft van de negentiende eeuw van gekoesterd waren? Waarom
nu, in de eerste decenniën der twintigste, dat verzet?
Niet alleen omdat de orthodoxe theologie machtiger werd. De orthodoxie
van 1910 was zeker de orthodoxie van 1860 niet meer, en die van om-
streeks 19'25 was het nog veel minder. Ook zij was anders geworden, beter
in staat, de resultaten van de critische onderzoekingen te verwerken - en
te laten gelden. En inderdaad is het althans ten dele wel zo, dat de histo-
rische critiek om zuiver wetenschappelijke redenen voorzichtiger werd
dan zij aan het einde van de negentiende eeuw was geweest - bij alle over-
eenkomsten van Christendom en andere godsdienstige verschijnselen
begon zij de oude waarheid opnieuw te leren, dat er meer gelijk is dan
eigen. Maar dat is niet het enige. De zaak is, dat de veronderstellingen
van de Moderne theologie zelf onzeker werden.
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De ernstigste aanval bracht, theoretisch gezien, de twijfel aan de juistheid
der verbinding: geschiedenis en religieus-monistische metafysica. De
liberale theologie had in deze verbinding haar kracht gezocht: de men-
selijke beschaving in haar volle breedte leidt naar het heil, en wel recht-
streeks. Maar wat verstond die theologie onder de menselijke beschaving
in haar volle breedte? Hoe ver reikte eigenlijk haar bewustzijn van de
rijkdom des menselijken geestes? Nu, tot die breedte behoorde alvast niet
het bewustzijn van de mindere man. Tot hem richtte men zich niet; maar
men sprak, als reeds Schleiermacher in zijn Reden über die Religion
gedaan had, tot de Gebildeten unter ihren Verächtern. De beschaafde
Christen of niet-Christen is het slachtoffer van al die redevoeringen, be-
togen en verhandelingen; voor hem zijn ze allen bestemd. Maar de min-
dere man was daar niet aan toe. Hij was van huis uit dom en vastgeroest
in overwonnen standpunten, verder was hij eigenwijs en onbeschaafd en
moest nog opgevoed worden tot de idealen van de liberale cultuur. Tot
deze brede beschaving behoorden ook niet de hardnekkige duisterlingen
van b.v. de Afscheiding - men Ieze er nog maar eens Van Limburg
Brouwer's Leesgezelschap van Diepenbeek op na. De orthodoxie had
weinig deel aan die cultuur - orthodox waren soms de oude aristocratie,
en verder de kleine middenstand en de arbeider, voor zover deze laatste
iets was. En eigenlijk behoorden ook niet tot de gewijde kring de socialis-
tische zonderlingen, die, als zij al geen godloochenaars waren, toch in
ieder geval de werkende stand niet zozeer een liberaal als wel een eigen
proletarisch bewustzijn wilden bijbrengen. En in dat bewustzijn kon men
toch moeilijk de weg tot de God der Moderne theologie verwachten. Dat
alles betekent nog niet, dat het Modernisme geen belangstelling had voor
sociale vragen of het socialisme niet achtte. Pierson zelf heeft een grote
sociale belangstelling gehad, en op de jaarlijkse Vergadering van Moder-
ne Theologen, het grote trefpunt van de Moderne theologie, zijn herhaal-
delijk onderwerpen aangaande het opkomend socialisme behandeld.
Maar in grote trekken bleef het cultuurbeeld een liberaal, totdat de twij-
fel begon, omstreeks de eeuwwisseling. Het begon duidelijk te worden: de
geschiedenis leidt niet automatisch naar een liberale religieuze metafysica
toe. Onder de Modernen gaat het Rechts-modernisme zich aftekenen met
zijn aandacht voor zonde, genade, verlossing, met zijn twijfel aan de vol-
strekte rationaliteit van Gods werk. Men denkt cr niet aan, de historische
critiek prijs te geven, maar acht de automatische verbinding van God en .
geschiedenis niet aanvaardbaar meer. De Malcontenten eerst, daarna
Roessingh en G. J. Heering gaan deze weg, en steeds meer gaan met hen
mee. En daarmee ontstaat ook een nieuw probleem. Voor het oude
Modernisme was de religieuze mens het eigenlijk object van de theologie,
de geschiedenis van de mens de weg van God. Maar die mens bleek niet
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langer te begrijpen als een wezen dat naar Gods beeld door het leven
ging, maar een verlorene, die redding nodig had, een veroordeelde, die
verlost moest worden, een zondaar, die onder Gods oordeel viel en zich
niet zelf rechtvaardigen kon. Daarmee was de twijfel aan de juistheid van
de oude Moderne positie aan de orde gesteld: niet de geschiedenis, maar
Gods verlossende openbaring is het object van de theologie: wat weet de
.gevallen mens uit zichzelf van Gods werkelijkheid? Is er redding voor de
mens mogelijk, dan is zij niet eenvoudig uit de geschiedenis van het men-
sengeslacht af te lezen. God werkt op de geschiedenis in, voor zover Hij
zich met de mens wil bemoeien. Maar juist dat ishet meest raadselachtige,
het meest irrationele van de geschiedenis.
Het is dan ook in de eerste decennia van de twintigste eeuw dat ook in het
onderzoek van clereligieuze empirie de tekenen van het zich veranderend
besef talrijker worden. In 'Das Heilige' analyseert RudolfOtto een van cle
grondvoorstellingen der religiositeit en accentueert het irrationele karak-
ter van de Godservaring; William James laat in zijn 'Varieties of Reli-
gious Experienee' het licht vallen op de wedergeboorte, het godsdienstig
besef van hen, die door de verlorenheid heen geleid worden naar de ver-
lossing door de onbegrijpelijke genade van God. Door scherper en nauw-
keuriger analyse van de theologie uit de Reformatietijd gaat men de
irrationele kanten van het geloof der Hervormers zien. Zij zijn geen Ver-
lichters en geen voorlopers van het negentiende-eeuwse liberalisme ge-
weest - hun accent op cle verlorenheid van de mens en de volstrekte, on-
begrijpelijke, geopenbaarde genade van God komen niet alleen in de
historiografie van de Reformatie, maar ook in een theologie, die meer dan
vroeger bij de Reformatie aansluiting zoekt, onder de aanclacht cler
theologen: de ontdekking van het 'alleen door geloof, alleen cloor genade,
alleen in Christus, niet door de werken' als het centrum van de religiosi-
teit der Hervormers gaat hand in hand met een nieuwe oriëntering der
systematische. theologie. Een hand in hand gaan overigens, waarbij vaak
de systematiek eerder de hÎstoriografie dan deze de eerste heeft geholpen.
Dat is niet altijd de zuiverheid van het historisch onderzoek ten goede ge-
komen: het verplichte historiebeeld - verplicht, omdat het uit de dog-
matiek een emotionele lading verkreeg - heeft menige factor van cle
Reformatie zelf onder de tafel gewerkt. En aan de andere kant hebben
traditionele bindingen het de systematiek vaak moeilijk en zelfs wel on-
mogelijk gemaakt, zich vrij te ontvouwen. De theologiegeschiedenis is
voor een belangrijk stuk de geschiedenis der herinterpretatie van oude ge-
gevens, die, sacrosanct verklaard, alleen zin kunnen krijgen door rigou-
reuze en strikt onwetenschappelijke inlegkunde. Maar hoe dan ook: deze
onderzoekingen hebben het oude Modernisme en zijn veronder"stellingen
twijfelachtig gemaakt. Voegt men aan dit beeld toe de studies van_mensen
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als Troeltsch en Weber, die de maatschappelijke en economische kanten
van de Hervorming in het licht hebben gesteld, dan wordt het nog duide-
lijker, dat het historiebeeld van het oude Modernisme met zijn meta-
fysische implicaties onmogelijk werd.

IH

Onderwijl had de theologie aan de rechterzijde niet stil gestaan. Kon al
J. H. Scholten in de Voorrede tot zijn Leer der Hervormde Kerk met
zekere grimmigheid Da Costa en Groen van Prinsterer heterodoxie ver-
wijten, inderdaad was het zo, dat de orthodoxie van de negentiende
eeuw, sterk door het piëtisme beïnvloed, emotioneel wel, maar niet feite-
lijk aan de theologie der Reformatoren was gebonden, althans niet aan die
elementen, die nu, sedert het begin van de twintigste eeuw, naar een
centrale plaats gingen verschuiven. De rechtzinnigheid begon allerlei ge-
gevens, door de historische arbeid van het Modernisme aangewezen, te
verwerken. Het oude supranaturalisme bleek ook haar niet langer aan-
vaardbaar; althans niet haar middengroepen. Al in de negentiende eeuw
hadden velen het beginsel van een letterlijke en mechanische inspiratie
van de bijbel laten vallen. Daarbij was het kerkelijk bewustzijn vrij zwak
geworden - het piëtisme met zijn aandacht voor de persoonlijke vroom-
heid was vol belangstelling voor de bekering van de enkeling, maar in-
teresseerde zich pas in de tweede of de derde plaats voor de kerk: de
gemeenschap der gelovigen was meestal niet veel anders dan de groep
gelijkgezinden, de vrome kring der oefenaars. Men wenste een zuiver,
Christelijk leven; in de grote kerk met de vele lauwen, en, nog erger,
Modernen, was dat toch niet te vinden. Ook deze gedachten voedden de
rechtzinnigheid, die, achteraf gezien, heel wat met de grondstructuur
van het Modernisme gemeen had: in beide gevallen was de religieuze
mens het object van alle theologische belangstelling.
vVelwas er het confessionalisme, dat evenwel slechts in zeldzame gevallen
de kerkelijke betekenis van de confessie in het oog vatte [zo b.v. Hoedc-
maker], maar haar gewoonlijk gebruikte als vlag tegen het Modernisme en
als symbool voor een bepaald levensgevoel, dat met inhoud en bedoeling
van de confessie niet zo heel veel te 'maken had, maar specifiek negen-
tiende-eeuws was, even negentiende-eeuws als het Modernisme. Het een
geloofde in de Heilige Vooruitgang, het ander in de Heilige Stilstand, en
zij deden beide wat hun in hun omstandigheden te doen stond: klagen,
heersen, emigreren, en godsdienstige verenigingen stichten.
De gematigde orthodoxie evenwel was weinig confessionalistisch en wei-
nig kerkelijk geïnteresseerd. Ook zij liet het supranaturalisme vallen; ook
zij aanvaardde de historische critiek; en ook zij verwachtte dat het onder-
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zoek van het empirisch Christendom zijn aanspraken op goddelijke
waarheid zou bevestigen. Maar onderwijl begon het kerkbegrip meer
aandacht te vragen ..
Dat was geen repristinatie, geen terugkeer tot zeventiende-eeuwse posities,
en ook geen directe invloed van katholiserende tendenzen, die in de
Anglikaanse kerk de High Church beweging zo sterk hadden gemaakt.
Maar het was een merkwaardig gevolg van dezelfde krachten, die het
Modernisme hebben omgebogen in de richting van de hedendaagse
Rechts-moderne vrijzinnigheid.
Het piëtisme had, zo werd hier al betoogd, een voorliefde voor de gelijk-
gezinde gemeenschap van vroom levende mensen. Ook hier was dus het
object van de theologie de vrome mens, al zag die vrome mens van b.v.
het Réveil er heel wat anders uit dan de vrome mens van het oude Moder-
nisme. Maar men begon deze vrome mens te wantrouwen. Is hij nu het
type dat de verkondiging van het Evangelie in het leven moet roepen?
En is de geschiedenis van het Christendom inderdaad te beschrijven ge-
lijk deze kringen het gaarne zagen: als de geschiedenis van vrome zielen,
die in alle zonden van wereld en kerk de gemeenschap met jezus Christus
rein hebben bewaard? De critici waren negentiende-eeuwers genoeg, om
eerbied te hebben voor de resultaten van een historische wetenschap, die
dit beeld weinig aanvaardbaar liet zijn. Er zijn geen heiligen op aarde, de
mens is, vroom of onvroom, in dezelfde nood van zonde en schuld beslo-
ten, en zijn pogingen om de zalige voorsmaak van de hemelse heerlijkheid
te genieten op zijn intieme soirées of op de vergaderingen in een boeren-
schuur zijn van een godslasterlijke zelfoverschatting. Men vergete ook
niet, dat de moderne arbeidersbeweging en de andere levensomstandig-
heden de geestelijke bindingen van deze oefenaars anders hebben ge-
maakt. Zij konden op andere wijze hun nood en verlatenheid verwerken
in het socialisme. Daarbij bleek voorts, dat de Hervormers het begrip van
de zonde en de rechtvaardigheid des mensen heel anders hadden opge-
vat; de analyse van het heilige door de godsdiensthistorici had doen ver-
staan dat het heilige tussen God en mens een afstand schept, die als schuld
en zonde ervaren kan worden, en dat het fascinerende element in het
heilige als het rechtvaardigende element kan worden verstaan. Daarbij:
niet van de mens uit is deze religieuze schuld te delgen; de theologie moet
dus, als zij werkelijk theologie en geen fenomenologie van het vroom ge-
moed is, de zaak geheel anders aanpakken: van de openbaring Gods uit.
Waar is God dan geopenbaard? Injezus Christus, waarvan de bijbel een
getuigenis geeft, dat weliswaar aan menselijke vormen gebonden is, maar
dat de bron van de kennis tot het heil is. Hoe weten wij dat dit de authen-
tieke openbaring van God is? Door het getuigenis van God zelf, dat wil
zeggen: van de Heilige Geest. Bewijsbaar is hier niets, maar dat zelf is te
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bewijzen: van nature kent de mens God niet. De Marburger school van
het Kantianisme, later de existentie-filosofie hebben hierover het hunne
gezegd: de verhouding van zijn en denken is hier in het geding. De mens
is niet goddelijk, hij biedt geen analogie in zijn wezen, van waar uit men
tot het goddelijke zijn zou kunnen besluiten. Derhalve: ook de vrome
mens is een mens, die in de nood van heel het menszijn deelt. De kerk kan
dus nooit een gemeenschap van empirische heiligen zijn; de gelovigen
worden niet heilig in de zin van aanvaardbaar voor Gods Wet. De mens
is niet anders heilig dan in het oordeel van God, dat in de persoon van
jezus Christus is gesproken. Maar het gaat er niet om, jezus na te volgen;
want jezus is de Godmens. Het enige wat mogelijk is, is het doorgeven
van deze goddelijke boodschap, dat de mens door God aanvaard wordt.
En nu is dat in de kerk het geval. De kerk, niet zozeer in een ideale ge-
stalte [aan ideale gestalten wordt hier niet geloofd, ideale gestalten zijn
wensdromen, en hebben met Gods werkelijkheid niet te maken], als in
haar empirische, menselijke, zondige gedaante. Daarom: weg met het
afzonderlijk-Christelijke, weg met een belijdenis, die als goddelijk Woord
is voorgeschreven, maar wel zal men het belijden moeten aanvaarden als
de enige taak van de kerk: de verkondiging van een Evangelie, dat tot
inhoud heeft de macht en de genade van God.
Deze gedachtengangen stonden niet zo heel ver van wat in het vrijzinnige
denken na de eerste Wereldoorlog opgeld deed. De naam van Kar! Barth
[de voorman van de vernieuwing in de rechtse theologie] kreeg ook in het
Rechts-Modernisme, zeker bij de jongere generatie, een goede klank, al
bleven er heel wat weerstanden, die gedeeltelijk ontstonden uit zakelijke
motieven, gedeeltelijk uit emotionele - de kerkpolitieke verhoudingen
vragen om een vervlakking van nuances tot zwart en wit, die in werkelijk-
heid belangrijke waarden en verworvenheden in het duister hullen of te
fel belichten [ook een methode om iets te vermoorden], en verder is het
in godsdienstige zaken nu eenmaal zo, dat er gevoeligheden in het spel
zijn, die zich niet laten uitdrukken in redelijke overwegingen, maar des
te prikkelbaarder zijn. Zeker is het niet zo, dat in de plaats van de oude
tegenstellingen en groeperingen ineens iets nieuws is getreden. Ook met
de hedendaagse theologie zijn wij aan OpenbarIng 20 niet toe. Noch de
orthodoxie van het confessionalistisch type noch het oude Modernisme
- de oude hemel en de oude aarde - zijn voorbijgegaan.
Met de kerkpolitieke consequenties hebben wij echter in dit speciaal over
de theologie handelende opstel niet te maken. Wat betekenen de geschets-
te verschuivingen voor haar? .
In de eerste plaats een terugtreden van de wijsbegeerte van de godsdienst
ten bate van de dogmatiek. juist in deze verplaatsing van de belangstel-
ling wordt de andere grondslag van de tegenwoordige theologie duidelijk.
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Men zoekt niet meer naar een universele grondslag, door het menselijke
denken in de bespiegeling over de religieuze mens op te sporen. Primum
vivere, deinde philosophari - en dat leven vindt men als gelovige in de
kerk en door de boodschap van de kerk, niet in het eigen vroom gemoed.
Ik heb als wetenschappelijk theoloog de taak om na te gaan, in hoeverre
die kerkelijke verkondiging in overeenstemming is met Gods openbaring,
maar niet kan ik uit mijzelf de gronden omtrent mijn geloof ontwikkelen.
Dat is het standpunt van de meeste en de invloedrijkste jongere theologen.
Dat men daarbij van de wijsbegeerte van de godsdienst weinig wil weten,
zij daarbij genoteerd als er ook bij mag worden vermeld, dat Kierkegaard,
Heidegger, Jaspers en Sartre minstens zo vaak vermeld worden als des-
tijds Hegel en Schleiermacher.
In de tweede plaats verloren de historische vakken van de theologie steeds
meer hun aantrekkelijkheid, nu zij niet meer de weg ten hemel konden
wijzen. Wel hebben zij nog een functie: de menselijke factoren in de ver-
kondiging van de kerk aan te wijzen en'zo bij te dragen tot een zuivering
van de sfeer. Zij mogen het dossier van de zonden der kerk leveren. Maar
daartoe is zwoegend onderzoek vereist - het normale wetenschappelijke
werk, verricht met de critische methode; en niet langer is de historicus
de mystagoog, die de wonderen van de hemelse werkelijkheid kan ver-
tonen, ma<;trde rechter van instructie, die straks aan anderen de conclu-
sies zal moeten overlaten. \Vaarbij komt, dat men zowel in de kerk- als
in de dogmengeschiedenis menigmaal woestijnen wetenschap van het
onwetenswaardige door moet, alvorens het genoegen te smaken, de
schurken te ontmaskercn en de onschuld te redden. Dat geschiedt sneller
- en afdoender - in de dogmatiek. Bovendien weet zij veel eerder wie de
schurken en wie de helden zijn dan de voorzichtige historicus die wel het
propagandamateriaal mag aanslepen, maar minder geschikt is als recla-
me-copywriter. Daarbij komt, dat de geschiedenisbeoefening zelf nog
steeds te kampen heeft met de prachtige constructies, die het Moderne
voorgeslacht heeft nagelaten. Harnack b.v. is nog steeds niet overwonnen,
al is zijn constructie van de dogmengeschiedenis problematisch geworden.
Ten derde: de litteraire vakken hebben meer nog dan de historische de
weerslag van de veranderde constellatie ondergaan. Begrijpelijk: zij zijn
het die zich het meeste bezig houden met de bijbel, die als boek waarop de
verkondiging van de kerk gebouwd is ten zeerste in het centrum van de
theologische belangstelling is gekomen. Het bizondere karakter van het
Jodendom en het oudste Christendom wordt meer gereleveerd dan hun
verwantschap met andere godsdienstige verschijnselen in de Oudheid, de
eenheid van conceptie in de bijbel krijgt een zwaarder accent dan de
verscheidenheid der bijbelboeken. Gedeeltelijk is dat inderdaad een ont-
wikkeling, die zich ook los van de theologische voltrekt in de geschiedenis
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van d<godsdienst, gedeeltelijk zijn bewust of onbewust factoren van dog-
matische aard in het spel. De geschiedkundige inleidingsvragen hebben
wel niet hun geldigheid verloren, maar zij leiden tot iets geheel anders in
dan een vijftig jaar geleden: tot de menselijke organen en de menselijke
omstandigheden van Gods openbaring in Jezus Christus, niet langer tot
de brede bedding van de geschiedenis waardoor de wateren Gods stromen.
Wanneer dit de voornaamste tendenzen van de hedendaagse theologie
zijn [tendenzen, die natuurlijk gevaren genoeg in zich bergen: gevaren
van repristinatie, van gebrek aan wetenschappelijke ernst, van een ver-
dorren in een kerkelijkheid, die heel stichtelijk kan zijn, maar vluchtha-
ven van beangste zielen wordt] - wanneer dit dan de voornaamste ten-
denzen zijn, is het duidelijk, dat de werkelijkheid van de tegenwoordige
theologie niet meer overeenstemt met de bedoelingen van de Hoger
Onderwijs Wet van I876. De vraag is dan ook wel gerezen, of men de
theologie ~og wel aan de Universiteit kan handhaven, of zij een eigen
beginsel heeft, niet naast, maar temidden van de niet-theologische weten-
schappen. Dat was voor de Modernen van de negentiende eeuw geen
vraag. Voor hen was de theologie een historische wetenschap met theolo-
gische strekking: van de religieuze mens zou men tot het wezen van God
kunnen besluiten. Het gold die mens te onderzoeken met behulp van het
orgaan, dat de mens goddelijk maakte: zijn denken. Onbekommerd kon
de Moderne theologie zuiver seculier historisch-critisch onderzoek ver-
richten, vrij van kerkelijke dogma's. Zij heeft op die manier belangrijk
werk verricht, dat aan een Universiteit thuishoort. Maar valt die theo-
logische strekking van het oude Modernisme weg, dan houdt men een
empirisch op een menselijk verschijnsel gerichte wetenschap over, die
heel goed bij Letteren en Wijsbegeerte ondergebracht kan worden.
Aan de andere kant is binnen de theologie zelf de gedachte wel uitge-
sproken, dat zij het eerst thuisbehoort in een kerkelijk seminarium. Zij kan
gebruik maken van wetenschappelijke hulpmiddelen en methodes, maar
haar kernvak, de dogmatiek, volgt een andere weg. Haar uitgangspunt,
materieel gesproken, is niet hypothetisch, maar aan de sfeer van de
menselijke betrekkelijkheid onttogen. Dogmatiek is dan bij al haar syste-
matiek direct practisch: formulering van de kerkelijke boodschap, die niet
een menselijk woord, maar Gods woord tot inhoud heeft. En dat is niet
hypothetisch maar staat onwankelbaar vast.
Nu zal de theologie niet zo spoedig als faculteit verdwijnen. Enerzijds om-
dat de wet der traagheid hier machtig is; in het rapport van de reorgani-
satiecommissie voor het Hoger Onderwijs ziet het programma van de
theologische faculteit er niet zo heel anders uit dan onder de vigerende
wet. Anderzijds omdat de kerken aan hun seminaria de middelen bezit-
ten hun specifieke dogmatiek te onderwijzen. En tenslotte omdat de
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hedendaagse protestantse opvattingen principieel de kerkelijke verkon-
diging als mensenwerk zien, dat dus ook altijd, wat verder de inhoud der
boodschap ook moge zijn, met menselijke maatstaven gemeten kan wor-
den, dat wil zeggen blootgesteld worden aan de critiek van het weten-
schappelijk denken. Het gehalte aan Christelijkheid of goddelijke waar-
heid is in geen mensenwerk constateerbaar ; de kerk zal niet anders kun-
nen doen dan deze haar pretentie onbeschermd handhaven, dat zij in
haar menselijke vormen goddelijke waarheid doorgeeft. Geen godsbewijs,
geen beroep op een kerkelijke traditie kan haar tegen aanvallen bescher-
men. Opnieuw: het betreft hier de consequenties van de gedachte van
Gods souvereiniteit, daarop alleen - de tegenwoordige theologie wordt
niet moe het te herhalen - heeft de kerk te vertrouwen.
Daardoor ontstaat een spanning, die groot is en vruchtbaar kan zijn.
Enerzijds betekent het, dat wetenschappelijk de aanspraak op het staan
onder de volstrekte waarheid zinloos is. Wie wetenschappelijk werkt, zal
weten, dat hij de pretentie van iets volstrekts moet relativeren, tot object
van onderzoek moet maken. Practisch betekent het: de relativering der
godsdienstige verschijnselen moet tot iedere prijs verder gaan. Ook de
theoloog zal verplicht zijn, deze weg te bewandelen, die noodzakelijk is
geworden op het ogenblik, dat hij inziet, dat hij als mens werkt en derhal-
ve altijd in de relativiteit, niet het bezit van de waarheid heeft. Aan de
andere kant is hij theoloog, en dat wil hoe dan ook zeggen: iemand, die
zich betrokken weet in de volstrekte aanspraak van God op zijn leven en
denken. Er schuilt in iedere theoloog deze irrationaliteit, zo men wil,
deze inconsequentie. Maar is dat nu zo heel anders bij de niet-theoloog?
Primum vivere, deinde philosophari - ja, maar gewoonlijk doen wij beide
tegelijk. En ook de wijsbegeerte is een uiting van leven. Ieder levend man
van wetenschap zal op zijn wijze deze spanning kennen. Persoonlijk acht
ik dit spel van [ongelijke] krachten het meest aantrekkelijke en het meest
zinvolle van de hedendaagse theologie.
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Bl] DE DOOD VAN KOHNSTAMM

Met het onverwacht heengaan van Ph. A. Kohnstamm op 3I December
jl. is aan ons land een man ontvallen, die door zijn grote veelzijdigheid,
zijn onvermoeibare energie en een door grote geestelijke veranderingen
gekenmerkte levensgang een geheel aparte plaats heeft ingenomen. Wat
hij als paedagoog, als politicus en op velerlei ander gebied heeft tot stand
gebracht, zal te gelegener tijd door daartoe bevoegden worden beschre-
ven. Hier moge hij in het kort herdacht worden als schepper van het
'bijbels personalisme' dat in zijn driedelig werk Schepper en Schepping
[1926- 193I] is neergelegd.
Kohnstamm's personalisme kan in de eerste plaats worden belicht vanuit
zijn levensgang. In zijn jeugd was hij multatuliaan en geloofde, dat de
natuurwetenschap de religie voorgoed had vervangen. Later heeft hij deze
metafysica van het naturalisme afgeschud. Kant en het neokantianisme
van Rickert kwamen hem daarbij te hulp en ook het feit, dat de fysica zelf
minder metafysisch over de geldigheid der natuurwetten ging denken.
Een personalistische werkelijkheidsleer gaf William Stern in zijn werk
Person und Sache [1906; 1917; 1924]. Kohnstamm knoopte hierbij aan,
maar beperkte het persoonsbegrip - dat bij Stern ook de lagere zijnsorden
en het groepsleven omvat - tot de mens. Bovendien gafhij er een religieus
fundament aan: Christus als de Persoon, die de waarheid niet als een leer
verkondigt, maar is.
In algemeen verband gezien is deze filosofie één van de vormen, waarin
de twintigste eeuw zich ontworsteld heeft aan de beknelling van de
negentiende. Deze bevrijding van de geest manifesteert zich in het ex-
pressionisme, in de neokantiaanse vrijheidsfilosofie, in de fenomenologie,
in de existentialistische stromingen, die elk de geestelijke werkzaamheid
van binnen uit en vrijgemaakt van ontmoedigende determinaties her-
stellen. Evenwel mag de kenschetsing van een denker, die geleerd heeft
dat het algemene minder wezenlijk is dan het eigene en concrete, die de
aanschouwing hoger stelde dan het begrip, bij dit algemene niet blijven
staan. Het is immers niet meer dan het overeenkomstige in een aantal
scheppingen, die elk voor zich een persoon tot ondergrond hebben. Deze
is er de onvergelijkbare en onuitsprekelijke bron van.
Kohnstamm heeft zijn personalisme uitgedragen met alle intellectuele
middelen waartoe zijn grote kennis en zijn steeds vaardig begrijpend
verstand hem in staat stelden. Na geleden te hebben onder de geestelijke
leegte van het I9de eeuwse naturalisme speurde hij overal naar zwakke
plekken en verlegenheden, die zich voordoen in de wetenschappen der
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natuur. Het overkwam hem daarbij soms, een impasse als weerlegging
van de metafysica van het naturalisme op te vatten en te menen, dat de
natuurwetenschap nu een metafysica zou opstellen die de regelrechte be-
vestiging van zijn geloofwas. Dit bleek echter niet zo te zijn, daar de ratio-
nele problematiek der natuurwetenschap naar een autonome oplossing
streeft, die op niet meer metafysische veronderstellingen steunt dan nodig
zijn om de verschijnselen in een sluitende theorie op te nemen. In zijn
ijver om een fatalistische metafysica te weerlegg~n trof Kohnstamm soms
de impliciete erkenning van een theïstische daar aan, waar alleen een
moeilijkheid, een onverwachte uitkomst van een proefneming werd
vastgesteld. In die vaststelling las de metafysicus meer dan de fysicus be-
doelde of van belang achtte: hij zag er zo iets als 'vrijheid' in.
De negentiende eeuw had het geestelijke verzakelijkt. Ze sprak van de
ijzeren natuurwetten, van de wetenschap als een boven de geesten
zwevend iets. Als reactie daarop ging het personalisme zover, dat het alle
zakelijke aspecten tot persoonlijke herleidde. Elke schematisering was
hem verdacht. Het algemene kàn een miskenning van het individuele
betekenen, zoals in K.'s rede: Staatspaedagogiek of persoonlijkheidspaeda-
gogiek [1919] wordt aangetoond. Is het daarom ook in de wetenschap te
verwerpen? De neiging om die consequentie te trekken was er bij Kolm-
stamm wel. Maar het individuele moment zou daarmee tot logische alge-
meenheid verheven zijn en zijn corrigerende functie hebben prijsgegeven.
Al het zakelijke is in den grond persoonlijk, het algemene is steeds ook bij-
zonder: Kohnstamm's pleidooi had het moeilijker dan degenen tegen wie
hij het richtte. Met esprit de finessekwam hij op voor een aspect der dingen,
dat men gemakkelijker voelt dan onder begrip brengt. Zijn gevoeligheid
daarvoor had de structuur van woord en begrip tegen zich en toch streef-
de ze naar zclfuitdrukking. Een indruk van vaagheid was onvermijdelijk
bij iemand, die wilde duidelijk maken, dat het gangbare gebruik van
begrippen pragmatische beheersing biedt, maar tevens iets negeert, iets
wegdrukt, dat vraagt om erkenning. Elke uitspraak is omgeven door een
persoonlijke atmosfeer, die slechts ten dele in het begrip kan worden ge-
vangen. Het hoogste is ondefinieerbaar, het kan niet door enig begrip
worden omvat. Vaag en bijna week moest dit pleit voor het onzegbare,
diepere soms klinken, maar de taaiheid waarmee het werd volgehouden
gafblijk van een overtuiging, die zich niet liet ontmoedigen. Kohnstamm's
wetenschappelijke levensgang heeft zich tussen uitersten bewogen: de
fysica, die door zijn leermeester van der Waals zo schitterend was voor-
uitgebracht, deze in een eeuwenlange geschiedenis exact-mathematisch
geworden wetenschap, gaf hij prijs om zich te wijden aan de opvoedkun-
de, waarvan de beoefening als wetenschap nog geen erkenning vond. De
personalistische visie vond hier een natuurlijke voedingsbodem. Filosofisch
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verdiept en tot centrale kategorie geworden heeft het persoonsbegrip bij
Kohnstamm geleid tot afwijzing van idealisme en naturalisme, die elk
aan het onpersoonlijke [de idee of de natuur] voorrang toekennen.
Het personalisme heeft ook een rol gespeeld bij de hergroepering der
politieke partijen na de bezetting. Het democratisch socialisme van de
Partij van de Arbeid is, in tegenstelling tot het revolutionnaire, personalis-
tisch, d.w.z. het verwerpt geweld en dictatuur als middelen ter invoering
van een nieuwe maatschappijvorm. In dit opzicht vertonen personalisme
en humanisme een verwantschap die ondanks verschillen in de fundering
samenwerking mogelijk maakt.
In Kohnstamm's levenswerk zijn elementen verenigd, waarvan het sa-
mengaan in de geestelijke constellatie van het eind der negentiende eeuw
vrijwel uitgesloten scheen, inzonderheid in Nederland. Hij is, lang voor-
dat er van doorbraak van onwerkelijk geworden scheidsmuren sprake was,
een door breker geweest en heeft daardoor ertoe bijgedragen het leven te
hernieuwen van een volk, dat in star geworden splitsingen dreigde vast
te lopen. Er is veel in dit werk dat herinnert aan zijn geestverwant van
der Leeuw. Beider irrationalisme was religieus-personalistisch en stond
vèr afvan individualisme en vitalisme. Zijn verwantschap met hetexistcn-
tialisme is Kohnstamm zich blijkens uitlatingen in zijn Mens en Wereld
(1947) wel bewust geweest. Inmiddels is de term personalisme tekenend
voor een periode, waarin tegenover de materialistische metafysica een
ànder grondbegrip, eveneens nog een metafysisch beginsel, werd gesteld.
Het existentialisme daarentegen heeft ook deze laatste vorm van systeem-
bouwend denken opgegeven en concentreert zich uitsluitend op de gees-
telijke worstelingen van de mens. Verwerkt het ook de christelijke erva-
ringen, dan vertoont het analogie met de verhouding van Personalisme tot
personalisme die Kohnstamm ontwikkelt.



Ab Visser

MIJN VADER

Wij hadden leesles en ik was er niet erg goed bij met mijn gedachten. Ik
had al weken geleden het hele boek stilaan doorgebladerd en wist dus wat
er volgen zou. Corrie had de beurt e~ de klas luisterde slaperig naar de
brave en saaie dreun van haar stem. Ze las niet slecht en ze las niet goed,
ze las alleen maar onuitsprekelijk vervelend. Ze wàs trouwens vervelend
en ik wenste, dat ik mij nooit met haar bemoeid had. De klas dacht nog
steeds dat ze mijn meisje was en onlangs stond er nog met krijt op de blin-
de schoolmuur geschreven: 'Jo Rutgers vrijt met Corrie Spanjerd. Hij is
gek.' Ik wist niet wie de auteur van het opschrift was, al koesterde ik ver-
denkingen jegens mijn buurman Daniel Meyer. Enkele weken geleden
had ik ruzie met hem gehad en deze twist was niet meer bijgelegd. Hij
had een oogje op Corrie, maar zij lustte hem niet en daarom was hij boos
en jaloers op mij. Ik mocht niet meer van hem afkijken bij het rekenen,
maar dat kon mij niets bommen. Een paar dagen slechts en ik zei de school
vaarwel. Dat stemde mij weemoediger, dan ik mijzelf wilde bekennen.
Ik was bang voor welke ingrijpende verandering dan ook en ofschoon ik
het plan om politie-agent te worden zoals mijn vader, nog niet had laten
varen, durfde ik nauwelijks denken aan de weg, die ik moest volgen voor
het zover was.
Een jongen achteraan in de klas liet zijn liniaal vallen. Het standje, dat
hij kreeg, bracht enige welkome afleiding. Wij konden even gaan verzit-
ten, schuifelen, hoesten, kortom, ons even ontspannen en de slaperige
atmosfeer in het lokaal meester trachten te worden. Ik keek naar buiten.
Men was begonnen met het bouwen van een tweede blok huizen, die het
zicht op de werven, het water en de weilanden wegnamen. Wolken dreven
snel langs de hemel; het was winderig en guur geworden, na de al te hete
voorzomer en het onweer, dat ons buurtfeest halverwege kwam verstoren.
Hoe lang leek het al weer geleden en toch was het pas drie dagen! Het
vermoeide mij zelfs er aan te denken en ik kon boos worden bij de ge-
dachte, dat ik mij in die optocht zo had lopen aanstellen. Maar nu zou
de kindertijd spoedig voorbij zijn. Ik werd nieuwsgierig naar de naaste
toekomst, zonder dat mijn angst er voor verminderde. 'Jo Rutgers, verder
lezen,' zei Meneer Nibrig.
Ik wendde mijn hoofd met een schokje van het raam af. Oh jé, waar
waren we gebleven! De jongen achter mij trachtte mij voor te zeggen. Ik
verstond hem niet, maar meneer Nibrig wel. 'Jo Rutgers' zei hij, 'zit je
weer te suffen. Zul je blijven suffen tot de laatste dag van je leven?' Ik
boog mij met een rood hoofd over het boek. Toen werd er op de deur
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geklopt en het hoofd van de school, meneer Donia, trad binnen. Hij liep
regelrecht naar meneer Nibrig en, met de rug naar de klas toe, fluisterde
hij hem iets in. De jongen achter mij maakte snel van de gelegenheid ge-
bruik, mij nog eens te zeggen waar we met de les gebleven waren. Ziezo,
nu was ik voorbereid en besloot te gaan lezen. zodra meneer Donia de
klas verlaten had en voordat meneer Nibrig zijn berisping kon voort-
zetten. Maar het liep anders. 'Jo Rutgers,' zei hij, 'ga even met mij mee.'
Ik weet niet wat er met mij gebeurde, maar een wee gevoel maakte zich
plotseling van mij meester. Waarom moest ik meegaan? Wat was er ge-
beurd? Ik wilde niet mee; het was mijn beurt om te lezen. Onheilspellend
kwamen mij de blikken voor, waarmee alle jongens en meisjes van de klas
naar mij gluurden en toch verscheen er een zachte trek op het gezicht
van meneer Nibrig, toen hij de woorden van het schoolhoofd herhaalde.
Enjuist dit maakte, dat ik mij nog angstiger ging voelen. Ik gleed uit mijn
bank en volgde meneer Donia door de gang. Achter de deuren van de
andere lokalen hoorde ik geluiden, die zo normaal klonken, dat het weeë
gevoel in mijn maag er nog erger door werd: zij isoleerden mij op de een
of andere manier. Enkele ogenblikken later stond ik tegenover Mies. Ze
was dik geworden in haar zwangerschap en ineens jaren ouder naar het
scheen. Voor het eerst viel het mij op, dat ze in haar gezicht zoveel op
moeder leek. Van de jolige zuster, die ze vroeger was, was niet veel over
gebleven. En nu helemaal niet, nu ze daar voor mij stond met een be-
huild gezicht. Meneer Donia zei tegen haar: 'U kunt hem natuurlijk
meteen meenemen. Of wilt U hier liever een poosje met hem alleen
zijn ... '
Mies sprak en ik herkende haar stem met moeite, zo schor en stamelend
sprak ze: 'Ik neem hem liever dadelijk mee.'
'Goed dan,' zei meneer Donia en legde een hand op mijn schouder. 'Jo,'
vervolgde hij, 'er is iets heel ergs gebeurd bij jullie thuis. Beloof me, dat
je een flinke jongen blijft. Je moeder heeft nu behoefte aan flinke jon-
gens. Ga maar.'
Ik begreep nog steeds niet wat er gebeurd was en ik kon onmogelijk in
de een of andere richting denken. De hele situatie was alleen maar triest,
zo triest, dat ik begon te huilen en zonder iets te vragen Mies naar buiten
volgde. De schooldeur was nauwelijks achter ons gesloten, of Mies nam
mijn hand en hield die stijf in de hare geklemd. Niet voor wij de straat
uit waren, begon ze te spreken. Ze moet in die tijd al maar naar woorden
gezocht hebben, naar uitvluchten en fabeltjes, tot ze begreep, dat ik te
groot was om met een smoesje om de tuin geleid te worden. Want ineens
kreeg ik de volle waarheid te horen, terwijl ik er juist over dacht mijn
hand uit die van haar terug te trekken.
'Broertje,' zei ze en deze benaming werd bij ons thuis in zeldzame ogen-
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blikken gebruikt, 'vader gaat naar de gevangenis. Vader heeft vannacht
ingebroken in een sigarenpakhuis ... en nu gaat hij naar de gevangenis ...
omdat hij ingebroken heeft in een sigarenpakhuis ... ' Deze gedachte
was zo absurd voor haar, dat ze de woorden herhaalde, zonder het te be-
seffen. Wellicht had zij ze voor zich heen reeds talloze keren herhaald en
het kringetje van de feitelijkheden werd steeds nauwer en benauwender.
Vader in de gevangenis - en achter deze enkele zin doemde een wereld
van ellende en verbijstering op. Het drong langzaam tot mij door, heel
langzaam en met verschrikkelijke scherpte. Vader had gestolen, hij was
een dief. Mijn vader, die de wet vertegenwoordigde in onze buurt, die
de glorie van mijn jongensjaren was en de moraal, waaraan ik al mijn
kleine deugden en ondeugden gewoon was te toetsen; mijn vader was een
dief en een gevangenisboef. Ik had dikwijls gezondigd tegen de wet van
het eigendomsrecht, door appels te stelen en amandelen en ongebrande
pinda's en wie weet wat nog meer. En als ik dan tot het besef kwam van
mijn daden, voelde ik mijn geweten verontrust, soms tegenover mijn
moeder, soms tegenover God, maar altijd tegenover mijn vader, die zo-
gezegd aan de hand van God meewandelde en oordeelde over goed en
kwaad. En nu kwam het volstrekt onbegrijpelijke nieuws tot mij, dat mijn
vader ingebroken had in een sigarenpakhuis, tijdens zijn laatste nacht-
dienst. Als hij iemand vermoord had, of iets anders had bedreven in grote
stijl, dan zou ik mogelijk bij al mijn schrik en grieven nog een soort trots
gevoeld hebben, maar deze banale, absurde daad, dit slachtoffer worden
van een onnozele passie als sigarenroken, was beschamend en minder-
waardig. Deze man, die mijn vader was en die mij soms gestraft had v~or
het stelen van appels of andere kleinigheden, die door de hele buurt ge-
respecteerd werd en de spil was geweest van het buurtfeest, had sigaren
gestolen. Het was laag en laf en onrechtvaardig van hem, om het beeld,
dat ik mij in naïeve kindertrots van hem gevormd had, van zijn voetstuk
te stoten en mij met de scherven te laten zitten. Want dit was het, wat ik
mij langzamerhand bewust werd: hij had mij .verraden en in de steek
gelaten. Mijn wereldbeschouwing stortte daarmee in elkaar. Nu was mijn
vader niet meer mijn vader; nu onderscheidde hij zich in niets meer van
de vaders van mijn vriendjes; ja toch, het onderscheid was gebleven,
maar had een negatieve betekenis gekregen. Een grote bitterheid vervul-
de mij en een gevoel van schande en schaamte, zo hevig, dat ik meende
elke voorbijganger naar ons te zien kijken en wijzen: Daar gaan ze, de
kinderen van een dief, van een gevangenisboef. Nee, ik had geen vader
meer, ik wilde geen vader meer hebben. Deze man was dood voor mij;
hij was mijn ergste vijand geworden. Mies en ik liepen hand in hand. Van
tijd tot tijd zei ze iets, maar ik luisterde er niet naar. De scherpe, winde-
rige helderheid van de dag kwam mij wrang en ontdekkend voor. Wij
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liepen naakt voor de ogen van alle mensen met onze armzalige schande.
Liever had ik gehoord, dat hij onder een wagen was gekomen en nu
thuis lag te sterven. Alles was mij liever geweest dan dit.
De straten hadden de nuchtere rust van de ochtend, als de kinderen naar
school zijn en de ouderen in werkplaatsen, kantoren en fabrieken. Men
zag nu alleen de loopjongens en de venters. Een draaiorgel speelde en
het deed pijn aan de oren. Toen wij in onze buurt kwamen, sloegen wij
de ogen neer. Dat de dingen hun gewone, dagelijkse gang gingen, was
maar bedrog. Wij liepen in werkelijkheid spitsroeden. Wij wisten, dat
vitrages even opgelicht werden en dat buurvrouwen hun gesprek op-
schortten, toen wij voorbij kwamen. Het vonnis hing monsterachtig zwaar
in de atmosfeer. Wij waren nu bij ons huis en Mies opende de deur. Wij
traden binnen en ik werd duizelig. Ik huilde en dacht dat ik stikken zou
van al de tranen, die in mij opwelden. Moeder zat in de keuken, versuft
op een stoel en buurvrouw Oosting stond naast haar en liet haar water
drinken uit een beker. Ik zegen nog deze vrouw, die mijn moeder troostte
en opbeurde in die ontzettende uren. Ik schrok van het uiterlijk van mijn
moeder; ze zat daar met slordige grijze haren en bevende handen. Niets
was er over van haar moed en pienterheid. Zij, die zo sterk leek en mijn
vader de baas was in geestelijk opzicht, die met hem omsprong als met
een groot, goedig dier, zij had al haar kracht verloren en bleef nietig en
weerloos achter. Was hij dan ook voor haar de steun geweest en de norm
van het leven? Was zij slechts de weerspiegeling geweest van de energie,
die latent en geheimzinnig in hem verborgen had geleefd? Ik voelde mij
bedrukt en verslagen en zelfs teleurgesteld door haar gedrag. Onderweg
had ik heimelijk gehoopt, dat ik mijn illusie op haar kon overbrengen;
dat, zo mijn vader voor mij dood was, mijn moeder tenminste nog zou
leven. Maar zij ontdekte nauwelijks mijn aanwezigheid. Had het altijd
de schijn gehad, dat de kinderen meer voor haar betekenden dan haar
man, nu bleek het, dat de minnares en vriendin niet opgeofferd waren
aan de moeder! Hij was ook voor haar de eerste gebleven en nu bewon-
der ik haar daarom, nu, jaren na haar dood, die zeer veel.verhaast werd
door wat mijn vader haar had aangedaan. Toen begreep ik haar houding
niet en voelde mij er door verongelijkt en bedrogen.
Het was vreemd, mijn broers en zusters allen thuis te treffen, zo midden
op de dag. Berend was in de voorkamer met iemand van de politie in
gesprek en Bea bereidde de maaltijd. Ze keek nors, maar had meteen
doortastend de plichten van mijn moeder overgenomen. Mijn broer
Bernard zat op vaders stoel en keek uit het venster, naar het plaatsje. In
onze keuken, waar het licht altijd gedempt binnenviel door het ene
raam, stak zijn profiel scherp af tegen het glas. Hij zat roerloos, maar het
viel mij op; dat zijn handen onophoudelijk zenuwachtig open en dicht
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gingen. Zo staat een vis bewegingloos in het water, met alleen het ademen
van zijn kieuwen. Bernard zat hier, maar het liefst zou hij gevlucht zijn
naar de donkerste hoek van de zolder en de felle bewogenheid, waarmee
zijn gescherpt en gevoelig gemoed deze gebeurtenis verwerkte, uitte hij
door het bewegen van zijn handen, onbewust, dat hij daardoor zijn
emotie verried. Aagt hielp Bea. Dat wil zeggen, Bea drong haar huishou-
delijk werk op, maar zij deed alles verkeerd en had reeds het een en ander
laten vallen. Zij had erg gehuild en ik vermoed, dat zij de ramp op de-
zelfde manier had ervaren als ik. Zij voelde ook de daad van vader als
een moedwillig verraad aan haar persoonlijk levensgeluk. Zij wilde hoger-
op; zij wilde ons allen maatschappelijk hogerop brengen en zij meende in
haar eerste pogingen al zo aardig geslaagd te zijn, nu dit over ons kwam.
Jaap bevond zich ook ergens in huis, maar het was niet te zeggen wáár
precies. Eenmaal zag ik hem staan bij de geteerde plank op het plaatsje,
daarna stommelde hij op de zolder rond en toen hoorden wij hem in de
gang en zelfs in het keldertje. Er werd dikwijls gebeld de rest van de dag
en steeds waren het mensen, die door Berend in de voorkamer te woord
gestaan werden. Na het eten, dat door de meesten van ons maar ter-
nauwernood aangeroerd werd, meende Bea mij naar zolder te moeten
sturen. Ze wilde niet hebben dat ik de straat opging en ik wist zelf niet
recht, of ik dit zou willen of durven; vermoedelijk niet. Wat moest ik
zeggen, wanneer de vriendjes mij naar mijn vader zouden vragen. Moest
ik er op los slaan, of zou ik mij te veel schamen om ze zelfs maar aan te
kijken? Want steeds meer begon ik de volle omvang van de hele 'tragedie
te begrijpen. Piet zou waarschijnlijk de opdracht van zijn moeder hebben
gekregen, tegenover mij te doen alsof er niets gebeurd was, maar Abe en
Willem en vooral Hans, hoe zouden zij reageren? Zij hadden het immers
nooit kunnen verkroppen, dat mijn vader zo oneindig hoog boven hun
vaders stond. Ik had ze dit steeds weer laten voelen. Mijn vader was ster-
ker en moediger en hij droeg een prachtig uniform. Zij vreesden hem en
koesterden ontzag voor hem. Zij hadden mij over hem uitgevraagd, over
zijn doen en laten. Zij hadden mij eens gebedeld, of ik zijn revolver aan
hen wilde laten zien. Die kon ik toch makkelijk voor een middag gappen,
als hij na de nachtdienst overdag lag te slapen. En ik had hen verhalen
verteld over een heel wapenarsenaal dat hij zou hebben, tot een machine-
geweer toe en al hadden ze mij niet geloofd en voor opschepper uitge-
scholden, ik had hen er toch mee geïmponeerd, dat was duidelijk. Over
zijn gevechten met inbrekers en moordenaars had ik uitgewijd, tot in de
meest overdreven en sensationele onderdelen en nu was dit alles tot een
aanfluiting geworden. Waar moest ik mij bergen voor hun honende blik-
ken, voor hun schampere opmerkingen. Ik schreide bittere tranen en elk
. verhaal dat ik over hem verteld had en dat ik mij onbarmhartig herinner-
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de, deed mij blozen en weer blozen. Ik was vaak hun hoofdman geweest,
zij het dan bij de gratie van Hans' gevaarlijke concurrentie, maar nu
was het uit, onherroepelijk uit. Mijn vader was een gevangenisboef, een
getekende, en als hij vrijgelaten werd, dan zou hij nooit meer de uniform
dragen, waar hij zo trots op was, al beweerde hij immer, geen goed poli-
tie-agent te zijn. Hij zou een ander beroep moeten kiezen, sjouwerman
worden, of straatventer, of wie weet wat. Dit waren zeker eerbare be-
roepen, maar niet geschikt voor een militante man als mijn vader, wiens
hele lichaamsbouw de gezagsdrager kenmerkte. En ik had, nog slechts
enkele dagen geleden, het voornemen op gevat politie-agent te worden
evenals hij. Ik had hem dat verteld en hij had mij over mijn haren ge-
streken en gezegd: 'Daar zullen we morgen wel over praten.' Hij had er
niet meer over gesproken. Wist hij toen al wat er gebeuren zou, misschien
zelfs, dat alles verkeerd zou aflopen en had hij niet de kracht gevonden,
de dwaze verzoeking, het gevolg van een onschuldige passie, te weer-
staan? Had hij ons in zijn hart toen al verraden? Hij was toch altijd een
vreemde voor ons geweest. Hij verborg diepten onder zijn gemoedelijke,
bijna domme huisvaderlijke houding, die wij geen van allen ook maar bij
benadering wisten te peilen. Vader, wat hebben wij ons in U vergist, wat
hebben wij U slecht gekend. Hij bedreef zo'n klein kwaad, want wát toch
is het stelen van een paar sigaren, wanneer men een hartstochtelijk roker
is en niet genoeg geld verdient om sigaren te kunnen kopen, en toch, hij
beging een grote zonde, want hij stelde ons geluk, onze illusie niet boven
zijn passie. Hij wist zich niet te beheersen, terwijl niemand beter dan hij
had kunnen weten, welk een groot risico hij liep. Ik haatte hem die dag,
die een oneindigheid van gedachten, smaad en schaamte bevatte en een
eeuwigheid scheen te duren. Hoe lang was het geleden, dat ik des mor-
gens in de schoolbanken zat en mijn leesbeurt niet wist. De school, ja,
stellig zou ik nooit weer naar die school teruggaan. Hoe dankbaar mocht
ik zijn, dat het ook niet hoefde, dat het schooljaar toch bijna ten einde
was. Zo ik mij nog tegen mijn makkers uit de buurt kon verweren, on-
mogelijk leek het mij, opgewassen te zijn tegen de kinderen van de klas,
die mij tenslotte vreemder waren.
In de loop van de dag hoorde ik ook, hoe de toedracht van de zaak precies
geweest was. Mijn vader had met een collega van de nachtdienst, tijdens
het surveilleren in een stille wijk, ingebroken in het sigarenmagazijn van
een groothandelaar. Het was niet de eerste keer geweest en de handelaar
had zijn beklag gedaan over de slechte bewaking van de politie-dienst.
Tevens had de man, moedig als hij was, het besluit genomen, zelf een
nacht op de loer te gaan liggen en zo had hij de daders kunnen betrappen.
Ik hoorde ook, hoe de reacties van de mensen uit de buurt waren. Men
begrijpt nauwelijks, hoe het mogelijk is, want geen van ons begaf zich die
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dag méér op straat, of zelfs maar aan de deur, dan noodzakelijk was, maar
achterklap is een kwaad doordringender dan motregen. De geruchten
sijpelden bij ons binnen en waren niet bepaald van opwekkende aard.
Vrouw Van der Meer had het altijd wel geweten, dat mijn vader het
achter de ellebogen had. En wanneer anderen zich over het geval ver-
baasden, zij had die gluiperd allang door gehad. Nu zou. vrouw Rutgers
ook wel een toontje lager zingen. Ja, ja, hoogmoed komt voor de val,
beste mensen. En de winkel van vrouw Lelwik stond vol beste mensen
en zij, die nog aarzelden in hun oordeel, werden bewerkt door vrouw
Van der Meer. Zelfs de zuster van Vonk kreeg ze op haar hand en dát na
alle gastvrijheid en vriendelijkheid, die wij deze vrouwen haar broer be-
wezen hadden. vVat hielp het, dat Oosting en zijn vrouw het voor ons op-
namen, dat Sipkes de roddelaarsters de les las, dat juffrouw van Gulik haar
meeleven kwam betuigen en openbaar beleed en dat Pothof meewarige
opmerkingen maakte. De buurt als geheel sprak het mene tekel over
mijn vader uit en wij waren gedoemd de schande mee te dragen. Mijn
moeder moest als een klein kind behandeld worden. Ze zat er bij als een
hoopje verdriet, versuft, de handen in haar schoot en met prevelende
lippen. Ze weigerde ook maar een enkele hap te eten en liet zich er alleen
toe dwingen, nu en dan wat te drinken.
Bij het avondeten kreeg ik Berend pas te zien. Zijn gezicht stond nog
norser dan dat van Bea en plotseling smeet hij zijn mes neer en stond op
van tafel.
'Verdraaid,' zei hij, 'ik heb het altijd al gezegd, de ouwe heer verpest mijn
carrière nog eens. Hij deugde niet voor ons vak. Maar ik neem geen ont-
slag. Ik neem het niet. Ik neem het niet. Moet ik nou zo naar 't bureau
gaan, met zo'n schandvlek van een vader? Ik schaam mij de ogen uit
mijn kop. Die stomme, stomme stommeling. Om een paar sigaren te
gappen!'
. Plotseling stoof Mies op: 'Praat niet zo over vader, gemene egoïst. l'vlet al
zijn fouten is hij beter dan jij met je braafheid. Hij is mijn vader. Hij is
mijn goeie, beste vader. En jullie kunnen allemaal naar de maan lopen
als je kwaad van hem zegt.'
'Is 't nou uit,' kwam Bea tussenbeide, toen de twee elkaar aanvlogen en
Mies mijn broer het gezicht openkrabde. 'Zouden jullie alsjeblieft om
moeder willen denken? Ik wil niet meer hebben, dat er hier over vader
gepraat wordt:'
Op dat ogenblik kwam Jaap binnen, gehuld in een wolk vanjeneverlucht.
Hij was dronken en stond met de handen in zijn zakken tegen de deur-
post geleund te grinniken. 'Als het hek van de dam is, is de ... is de ... ach,
hoe is dat spreekwoord verder,' begon hij. Lachend liet hij zich vallen op
een stoel. 'Een lekker stukje in mijn kraag,' mompelde hij, "k geloof, dat
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ik braken moet.' Een ogenblik bleef hij boerend zitten en lalde toen met
opgeheven wijsvinger: 'Ik hoef nou lekker niet meer bang te zijn om een
slokje te drinken. Als pa steelt, mag 't zoontje wel een slokje hebben.'
Berend maakte dreigende aanstalten om Jaap in zijn kraag te grijpen,
maar deze veranderde ineens zijn dronken, goedmoedige houding in die
van nuchtere, cholerische drift. 'Als je 't lef hebt met je handen aan me
te komen, breek ik je je nek, smerige huichelaar. Jij mag dan een goeie
dienstklopper zijn, maar je hebt geen hart in je lijf zoals vader. En ont-
houd dat nou maar goed.' Hij stond op en liep de deur uit. 'Ajuus alle-
maal,' groette hij, 'ik weet niet wanneer jullie me weer zien, dat kan wel
een paar dagen duren. Ik ga eens kijken of er hier iemand in de buurt.
woont, die op' zijn gezicht geslage.nmoet worden.'
Berend ging doodsbleek zitten. Hij zei geen woord meer het verdere van
de avond. Bea beval mij naar bed te gaan en ik ging gewillig, zonder pro-
test, hoewel het nog geen bedtijd was. Ik lag nog wakker toen het huis al
lang in rust was en ik luisterde naar het fluisteren van Bea, die bij mijn
moeder in de bedstee sliep en steeds maar sprak, alsof ze met een klein
kind te doen had. Ik rilde, misschien omdat ik een weinig koorts had van
al de emoties en ik probeerde rustiger aan mijn vader te denken, maar
't vreemde was, dat ik zelfs moeite had, mij zijn gezicht voor de geest te
halen. Hij was zo vreemd voor mij geworden en zo veraf, alsof hij aan 't
andere einde van de wereld zat. Ik schreeuwde 's nachts in mijn droom
en 't was niet als gewoonlijk de stem van mijn moeder, die me tot rust
maande, maar het was Bea, die mij kwam troosten. Ze legde een hand
op mijn voorhoofd en zei: 'Je moet niet meer boos zijn op pa, broertje,
beloof je me dat? Ze had het dus begrepen, maar ik verstijfde stilzwijgend
onder haar warme hand, ook toen deze tastend over mijn van tranen
natte wangen gleed. 'Welterusten broertje,' zei ze en sloop weer weg. Ik
kon alleen maar snikken als antwoord.

Mijn vader werd veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf en ontslag
uit de dienst. Het was een zware straf voor zulk een klein vergrijp als het
stelen van sigaren, maar er waren te veel bezwarende omstandigheden.
Hij was politie-agent en dus moest er een voorbeeld gesteld worden. Daar-
bij kwam, dat zijn superieuren een ongunstig rapport over zijn afgelopen
dienstjaren uitbrachten. Zij waren maar al te blij van hem ontslagen te
zijn en zij noemden hem lui, eigenzinnig en een gevaar voor de uitsteken-
de corpsgeest. De burgerlijke braafheid en het misverstand zegevierden
ook hier en wij gingen een toekomst zonder vastigheid en pensioen tege-
moet, een schrikbeeld dat er niet toe bijdroeg om mijn moeder op te beu-
ren. Zij verviel in een soort apathie en verloor haar belangstelling voor
haar 'huishouding. Oh zeker, zij was zachtzinniger en liever dan ooit,
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maar haar vroegere pienterheid en properheid waren verdwenen. Ze ge-
droeg zich als een verlegen, schrikachtig kind, dat bang is beknord te
worden en daarom alles verkeerd doet. Ze sloot haar gevoelsleven voor
ons af en het enige wat ze deed was wachten op haar man, eindeloos wach-
ten, hulpeloos wachten. Bea deed méér dan haar plicht; zij stelde haar
voorgenomen huwelijk uit, om de boel bij ons op orde te houden, want
mijn moeder presteerde minder dan een beginnend daghitje. Berend
verliet ons en ging ergens in de kost. Dit moet mijn moeder gegriefd en
pijn gedaan hebben, al liet zij het niet merken. Mies had haar eigen zor-
gen, nu de dag van de bevalling meer en meer naderde enJaap was vaker
uit dan thuis en wat hij uitvoerde wist niemand. Maar als hij thuis was,
leefden wij weer een beetje op door zijn vrolijkheid, al of niet geforceerd
en door zijn liefdevolle aandacht voor moeder. Zo was dan ons gezin
feitelijk uit elkaar geslagen als door een plotselinge stormvlaag, want het
is waarheid, dat een ongeluk zelden alleen komt.
Ik was toch nog weer naar school geweest, al was het maar voor een ogen-
blik, na vier uur, om mijn armzalige boeltje te halen en een getuigschrift.
Meneer Nibrig sprak bijna een uur m~t mij en voor dat gesprek zal ik
hem mijn leven lang dankbaar blijven. Hij bleek dus niet alleen de onge-
naakbare schoolmeester te zijn, waarvoor wij hem gehouden hadden. Hij
sprak met mij, zoals men met een volwassene spreekt, al zorgde hij er
voor niet boven mijn begrip te gaan. Maar hij wist van de verandering in
mijn ziel. Voor een deel was daar nog het kind, maar tevens was daar
reeds de adolescent, die te worstelen had met een topzwaar probleem.
Hij ging regelrecht tot de kern, door mij te openbaren [want het wás een
openbaring] dat de volwassene niet mijlen ver verheven is boven de
zwakheid van het kind. Hij verkleinde mijn vader als idool, maar hij
verhief hem als mens. Hij toonde aan met vele voorbeelden [en schroom-
de niet zichzelf daarin te betrekken] hoe licht degene kan vallen, die
meent te staan en dat er geen wezenlijk verschil bestaat tussen de zonde
die aan de dag treedt en de zonde, die verborgen blijft en dat het laatste
uitsluitend een kwestie van toeval en genade is. Hij brak de schil, die
bezig was zich te vormen om mijn ziel en vervulde mij met begrip. Toen
ik afscheid van hem nam, lag in mijn binnenste de hele boel overhoop en
toch had ik een gevoel ergens van bevrijd te zijn geraakt. Nu moest ik het
verder zelfmaar uitvechten en ik deed dat met het koppige optimisme van
het kind, dat ten dele in mij achter was gebleven.
Intussen werd er thuis in bijna onverschillige haast over mijn naaste toe-
komst beslist. Er werd niet meer gesproken over doorleren. Wij zouden in
de komende jaren moeite genoeg hebben de eindjes aan elkaar te knopen.
En politie-agent zou ik stellig niet meer willen worden; zelfs de gedachte
daaraan was weggevaagd door de achter ons liggende gebeurtenissen.
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Het was Oosting, die mijn moeder bepraatte [en dit kostte hem weinig in-
spanning, want zij was dankbaar voor elke moeilijkheid die weggenomen
werd], mij met Piet naar de Ambachtsschool te laten gaan. Ik legde mij
bij dit besluit neer, eveneens zonder veel overwegingen. Wij zouden de
cursus voor huis- en decoratieschilder volgen en zo zou ik toch nog wat
nut hebben van mijn aanleg voor tekenen. Bij al haar apathie wist mijn
moeder op één punt duidelijk en beslist te zijn: wij moesten verhuizen.
Zij verlangde weg te komen uit deze buurt, niet enkel omdat men haar
gedeeltelijk met de nek aankeek en gedeeltelijk met te opzettelijke wel-
willendheid tegemoet trad, maar vooral omdat zij niet verdragen kon,
dat het prestige van mijn vader teloor was gegaan. Zij wilde niet dat de
mensen zich heimelijk of in 't openbaar zouden verlustigen in zijn ver-
nedering en schande. Zij begreep, dat, zo er nog de mogelijkheid bestond
iets te redden, wij opnieuw moesten beginnen in een andere buurt, liefst
zo ver mogelijk van de onze verwijderd. Dat zou voor ons allemaal het
beste zijn. Dus maakten wij meteen werk van de verhuizing.
Nu was er juist enige tijd geleden Oostelijk van de stad een geheel nieuwe
arbeiderswijk gereed gekomen en daar wij in een handels- en industrie-
centrum woonden, trokken er in die jaren van opbloei, na de eerste
wereldoorlog, veel werklieden uit andere delen van het land naar onze
stad. Wij zouden dus als vreemden onder vreemden leven en dit maakte
de kans, dat men ons verleden zou ontrafelen, minder groot.
Ik ging er op een middag met Jaap een kijkje nemen. De huizen zagen er
proper uit, met kleine voor- en achtertuintjes, maar ze waren alle aan
elkaar gelijk en de buurt miste het gevarieerde en levendige karakter,
eigen aan onze buurt. Ik voelde mij daar beklemd en vreesde dat ik er
nooit zou kunnen wennen. Ik was zo met onze eigen buurt, met ons eigen
huis vergroeid, dat het mij toescheen als zou ik mij moeten losscheuren
van mijn voedingsbodem. Ik zou nieuwe speelgenoten moeten zoeken en
het ergste was, dat zij mij stellig niet als hun hoofdman zouden accep-
teren, want ik had geen vader meer om mee te geuren. Anderzijds begon
het nieuwe mij toch wel te trekken, al wilde ik het mijzelf niet beken-
nen. Daarbij kwam, dat mijn rol in de oude buurt uitgespeeld was. Zeker,
de vriendjes waagden het niet toespelingen te maken op het gebeurde,
maar dat kwam uitsluitend omdat ik daar geen aanleiding toe gaf. Ik
voelde echter, dat er weinig hoefde te gebeuren om hun tongen los te
maken. Ik merkte het soms aan een enkele blik, waarmee Abe mij aan-
keek, of aan een heel vage toespeling door Hans gemaakt. Ik merkte het
ook aan de manier waarop Bram en Piet met mij omgingen. Hun pogen
om mij niet te kwetsen en toch vooral gewoon tegen mij te doen, was vaak
te geforceerd. Ik merkte het tenslotte aan de wijze, waarop Eva en Gerrie
zich bij mij in de gunst probeerden te dringen. Waarschijnlijk meenden
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ze, dat, nu wij alle drie min of meer uit de gratie waren, wij op elkaar aan-
gewezen waren. De tweelingbroers Van der Meer zeiden ronduit tegen
mij, dat ze van thuis niet meer met mij om mochten gaan. Hand in hand,
met zoete en angstige gezichtjes kwamen ze mij de boodschap overbren-
gen. Ik had niet de moed, noch de lust, ze op hun falie te geven en het
deed mij zelfs niet eens plezier, toen ik achterafhoorde, dat Piet mijn taak
overgenomen en ze met de hoofden tegen elkaar had geslagen. De brave
jongetjes waren immers slechts instrumenten van hun ouders en van de
hele verdorven Deugd in de buurt. Al sleet de eerste indruk, wij bleven
getekenden en wij waren slaven geworden van deze verschrikkelijke
deugd. De daad van mijn vader had ons onze vrijheid van spreken en
handelen ontnomen en wij waren te fier om te kruipen.
Ik voelde mij dan ook opgelucht, toen de tijd van de verhuizing aanbrak.
De sombere, nerveuze stemming week voor enkele dagen uit ons huis;
zelfs moeder kreeg iets van haar vroegere vitaliteit terug. Bea en Aagt
maakten het nieuwe huis schoon en ik mocht meehelpen, onbreekbare
kleinigheden over te brengen.
In zekere zin betekende de vreemde woning een winst. Er was een echt
keukentje, buiten de beide kamers. Instee van het plaatsje was er een
klein tuintje en de W.C. bevond zich binnenshuis. In het begin was het
een sensatie, de trekker over te halen en het water in het blanke closet te
horen gorgelen. Ik deed het dan ook talloze keren. Aagt zag in deze ver-
wisseling van een ton voor een watercloset een symbool van vooruitgang
evenals in het feit, dat wij nu een echte achterkamer hadden en niet meer
in de keuken hoefden te eten. Ik mocht ook niet meer van plee spreken,
maar moest netjes W.C. zeggen, wat mij veel moeite kostte om te ont-
houden. Zo wij iets van het oude huis zouden missen op de duur, dan was
het de zolder. Het nieuwe huis bevatte geen zolder. Wel twee miniatuur
slaapkamertjes en nog een berghokje in de tuin. Moeder miste de bed-
steden; ze zou nu ,Ookin een ledikant moeten slapen, een nieuwigheid, die
bijna zondig en wuft was en waaraan ze slechts met moeite kon wennen.
De slaperij bleef toch het probleem voor ons. Want al waren Berend en
Mies het huis uit en al zou Bea over niet al te lange tijd hun voorbeeld
volgen, twee slaapkamertjes boden te weinig ruimte voor zes mensen.
Daarom werd voorlopig de voorkamer tot slaapvertrek ingericht; De
goeie spullen van mijn ouders moesten nu dagelijks gebruikt worden en
daar kon mijn moeder aanvankelijk ook maar niet overheen komen. Het
verlies van de zolder bleef het ergste voor Bernard. Hij had nu geen plek
meer om zich terug te trekken en aan zijn uitvinding te werken. Hij werd
met de dag stiller en bleker en deed zijn best nog minder op te vallen dan
vroeger. Hij slaagde daarin zozeer, dat wij soms over hem spraken, ter-
wijl we dachten, dat hij niet in de kamer was en toch in een hoekje zat.
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Werkelijk, op grote gezinnen waren de nieuwe huizen niet berekend. 'Dan
hebben ze 't nog over verbeterde woningtoestanden voor de arbeiders,'
smaalde Jaap. 'Als ik me 's morgens flink uitrek, steek ik mijn handen
zowat door de muren heen. 't Zit 'm zeker alleen in dat nette pleetje en in
de stuk ofwat graszoden, die ze tuin noemen.' .
Bij de verhuizing kregen wij de volle en belangeloze medewerking van
Van Gulik, die ons gratis een paard en wagen afstond en één van zijn
voerlui om met het sjouwen te helpen. Dat was maar goed ook, omdat
anders alles op het hoofd van Jaap zou zijn neergekomen. Berend liet zich
niet meer zien en Bernard was te zwak om iets te doen. Mijn hulp be-
stond meer in naam, dan in de daad. Ik vond het evenwel heerlijk stuk-
ken huisraad te mogen dragen en op de wagen mee te rijden, zonder dat
het bij de gratie van de voerman ging. Het was merkwaardig te ontdek-
ken, wat er zoal voor de dag kwam bij de ontruiming van het huis. Uit
alle kasten, hoeken en gaten kwamen oude gebruiksvoorwerpen te voor-
schijn, kapot speelgoed, verrafelde kleren en een menigte andere dingen,
waarvan wij het bestaan vergeten waren en die twee dozijn jaarlijkse
schoonmaken overleefd hadden. Ik was niet bij de rommel weg te slaan
en diepte telkens in verrukking nieuwe schatten op. 'Blijf daar nu maar
af Jo,' zei Bea, 'dat gaat allemaal naar een opkoper.' Er bleek heel
wat voor deze opkoper te zijn, onder meer ook de werkbank van vader,
waar wij in het nieuwe huis geen plaats voor hadden. Maar dit durfden
wij moeder niet te vertellen; zij ging zich langzamerhand in de illusie in-
leven, dat na vaders vrijlating alles min of méer op de oude voet zou
voortgaan. Dit was het begin van haar geestelijke aftakeling, die de
lichamelijke op de voet zou volgen.
Toen het huis leeg was, dwaalde ik het nog eens van onder tot boven door.
Het kwam mij ineens kleiner voor en tamelijk verwaarloosd. Vergeleken
bij het nieuwe huis had het toch wel iets armoedigs en dit viel vooral op
bij de zolder met zijn primitief afgetimmerde slaaphokjes. Ik begon mij
daar bijna als een vreemde indringer te beschouwen; ik ontdekte gelui-
den, die mij tevoren nooit opgevallen waren. De wind streek met een
andere toon over het pannendak en de binten zaten vol geheimzinnig
leven. Ik klom op een oude kist en keek uit het tuimelraam. Hoe goed
kende ik dat stukje glas, waardoor ik zo vaak naar buiten had gekeken,
wanneer ik speelde op de zolder en de stemmen van de huisgenoten in de
kamer of in de keuken onduidelijk hoorde gonzen. Soms was de lucht
daarachter helder van zon en witte vOOljaarswolken en dan weer ritselden
de sneeuwvlokken er tegenaan, afwas het betraand van een gestage herfst-
regen. Ik had er de sterren door bespied, of een hoog overvliegende vogel.
En altijd riep het gedachten aan vrijheid en verte in mij op en als ik er
naar keek, was het alsof de geluiden van buiten duidelijker tot mij door-
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klonken. Ze dwongen mij op het bed van Jaap te klimmen, dat onder
het tuimelraam had gestaan en mijn hoofd door de opening te steken,
zodat ik de frisse wind kon voelen en ruiken. Nu was het bed verdwenen
en stond daar die kist, waar ik op klom, om nog eens voor het laatst
uit te kunnen kijken over de havenbuurt, die mij zo lief was geweest en
die ik nu vaarwel moest zeggen. Ik zou er misschien nog wel eens terug
komen, maar er niet meer horen. Anderen zouden ons huis bewonen en
ik zou er niet meer binnen kunnen gaan. Dat gaf mij een angstig en ver-
loren gevoel, temeer daar het samenviel met het einde van mijn lagere
schooljaren en de grote verandering in ons gezin. Het kind in mij was
bezig snel te sterven en de jongeling haastte zich geboren te worden. Ik
was niet meer, die ik geweest was en nog niet degene, die ik worden zou'
en als zo dikwijls in de afgelopen weken, kreeg ik de rampzalige gewaar-
wording, dat in mijn binnenste de boel overhoop lag. Misschien ontdekte
ik toen voor het eerst de eenzaamheid en de bange afhankelijkheid, die
deel worden van elk mensenleven vroeger oflater. Terwijl ik daar op die
kist stond en onder het opgeschoven tuimelraam uitkeek over de Haven-
straat, een stuk van de haven en het voorste deel van de Zoutstraat, wens-
te ik dat de werkelijkheid in droom zou verkeren. Het leven daar buiten
ging zijn plichtsgetrouwe, dagelijkse gang. Sleperswagens en bodekarren
reden af en aan, schepen werden gelost en geladen, kinderen speelden
op de stoep voor het café, maar niets of niemand was zich bewust, dat er
ergens een jongen stond, die dit alles gadesloeg. Deze jongen had er net
zo goed niet kunnen zijn en als hij hier morgen, of over een jaar niet meer
zou staan, zou geen mens of ding daar iets van weten. Wrang en onver-
schillig betoonde de wereld zich jegens de enkeling. Dat ontdekte ik toen,
terwijl ik nog geen dertien jaar was en het eerste vleugje cynisme mengde
zich in mijn kinderlijke, beveiligde levensbeschouwing. Ik voelde, dat er
tranen naar mijn ogen welden, maar ik beet op mijn lip en zuchtte een
paar keer heel diep. Ik wilde niet huilen en mompelde: 'Ze kunnen stik-
ken voor mijn part.' Deze 'ze' hadden geen vorm of gedaante, maar
duidden alleen een vijandelijk begrip aan, dat zich wreed tegen mij keer-
de.
Zo was mijn vaarwel aan de buurt. Van mijn vriendjes nam ik geen af-
scheid. Ik had moeten beloven zo vaak mogelijk terug te komen om met
ze te spelen, evenals zij beloofden om met mij in de nieuwe buurt te ko-
men spelen. Maar ik wist, dat daar niet veel van terecht zou komen en
zij wisten het ook. Daarom huichelden wij een beetje tegen elkaar en dat
was ook verreweg het beste en gemakkelijkste. Met Piet zou ik misschien
nog enig contact bewaren omdat wij dezelfde cursus op de ambachts-
school gingen volgen en ik was blij, dat het Piet was en niet Hans, Abe of
Willem. Zij stonden wel allen om de laatste wagen met huisraad en zij
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holden nog een klein eindje mee. Ik mocht naast de voerman op de bok
zitten en de zweep vasthouden. Nog één keer beleefde ik mijn oude glorie.
Ik zat daar hoog en prinsheerlijk op de bok en zij mochten op hun klom-
pen meedraven. Ik was nog voor luttele seconden hun hoofdman, maar
toen wij de Bosjes door waren, was het uit. Het liep al tegen het einde van
Augustus en de eerste gele blaren werden zichtbaar in de boomkruinen.
De wind deed het water van de haven rimpelen en er dreven glanzende
goud- en bronskleurige olievlekken op. Ook deze indruk vervaagde spoe-
dig en ik werd triest en neerslachtig. Ik dacht weer aan mijn vader. Hij
had mij dit alles aangedaan, maar hoe ik mijn best deed, ik kon hem niet
meer haten. Er werd een gevoel in mij geboren, dat ik voordien nauwelijks
gekend had: medelijden. Ik dacht mij in, hoe mijn Vader nu in zijn cel
zat, wellicht met zijn gedachten bij ons. Hoe eenzaam en schuldig moest
hij zich voelen en er was niemand om hem te troosten. Ik kreeg hem op-
nieuw lief en verlangde er naar hem weer te zien. Mijn neerslachtigheid
verdween geheel toen wij de nieuwe buurt naderden.
'Geef mij nu de zweep maar terug m'n jongen,' zei de voerman.
Ik gaf ze hem terug en wachtte bijna ongeduldig het einde van de rit af.
Het nieuwe had mij veroverd. Ik zou andere vriendjes winnen en al droeg
mijn vader dan geen uniform meer, wanneer hij de vrijheid herkreeg, hij
zou nog even sterk en groot en moedig zijn en hen stellig imponeren. Ik
zou tegen hen zeggen: 'Jongens, mijn vader maakte een heel verre reis,
helemaal naar Zuid-Amerika. Hij is zeeman, weet je, maar met Nieuw-
jaar komt hij voorgoed aan de wal wonen. En sterk dat hij isjongens, daar
hebben jullie geen idee van. Hij tilt mij met één hand boven de macht. Ik
denk dat hij een heleboel cadeaux voor mij meeneemt. Misschien wel een
echte aap. Die vader van mij jongens ... '
'Ho!' zei de voerman tegen het paard en de wagen hield stil voor ons
nieuwe huis. Er kwamen jongens en meisjes nieuwsgierig toehollen. Dat
zouden mijn nieuwe speelmakkers worden. Ik sprong, zonder mijn han-
den te gebruiken, van de bok af en ik las de bewondering in hun ogen. Zij
konden nu meteen zien, dat de nieuweling niet zo maar de eerste de
beste was.
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INTELLI GENTlEVERSCHILLEN
IN HET LICHT DER SOCIOLOGIE

II

In de vorige aflevering toonde ik de logische onhoudbaarheid aan van de
statistische redeneringen der eugenetici. Toch rest nog de vraag, of zij
niet de evidentie van hun standpunt in hun credit kunnen boeken. Om
het met de woorden van Van der Heijden te zeggen: is degene, die de
geconstate~rde verschillen in niveaujn hoofdzaak toeschrijft aan verschil
in levensmilieu en welstandsklasse, niet 'ziende blind'? 1

Hierop dient te worden geantwoord, dat de wetenschap altijd begint met
het in twijfel trekken van het evidente. Evident is, dat de zon om de aarde
draait, of dat een walvis een vis is, of dat het filmbeeld beweegt. De
socioloog heeft zeer gewichtige gronden, om de houdbaarheid, niet alleen
van de argumentatie, maar ook van de conclusies van de aanhangers der
aanlegtheorie, en met name der eugenetici, in twijfel te trekken.
1. Deze gronden hangen in de eerste plaats samen met het inzicht, dat hij
juist in de laatste twintig jaren heeft verkregen in de geweldige betekenis
van de cultuur voor vorming van de menselijke persoonlijkheid. De mens
blijkt zich van de gehele dierenwereld vooral te onderscheiden door dc
overwegende invloed, die de door de mens zelf geschapen traditie, het
van generatie op generatie overgeleverde geheel van culturele verworven-
heden, uitoefent op zijn gedragingen. Onderzoekingen onder tal van vol-
keren hebben aangetoond in hoe sterke mate de menselijke gedragspa-
tronen, die in een bepaalde samenleving zijn aanvaard, onderling kunnen
verschillen en hoe groot de invloed is die de omgeving heeft op de vorming
van de mens. Ik hoef in dit verband slechts de onderzoekingen en be-
schouwingen van Margaret Mead en Ruth Benedict in herinnering te
brengen. Allerlei eigenschappen, die vroeger als 'natuurlijk' werden be-
schouwd, bleken in sterke mate afhankelijk te zijn van de beïnvloeding
door 'cultuur'. De in de westerse samenleving aangenomen erfelijke struc-
tuur van de man en de vrouw, die als karakteristiek voor de specifieke
eigenschappen van de twee sexen worden beschouwd, bleken volstrekt
niet samen te vallen met die van het als normaal en normgevend be-
schouwde type man en vrouw in andere samenlevingen. Ook binnen een
en dezelfde samenleving bleken ver uiteenlopende cultuurpatronen aan-
wezig, die ,tengevolge hebben dat iedere maatschappelijke groep zijn
eigen gedragsnormen, zijn eigen opvoedingsmethoden, zijn eigen per-

1 Ph. M. van der Heijden, 'Aanleg en milieu ... ', II, Psych. Achtergr., 4de jg., no. 15/16,
[Oct. 1951], blz. 61.
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soonlijkheidsideaal heeft. Havighurst en Allison Davis hebben nog pas
enkele jaren geleden een onderzoek ingesteld naar de zogenaamde slum
culture,. zij hebben getracht vast te stellen, welke invloed de opvoeding in
die omgeving der stedelijke sloppen heeft op de mens '. Een zin als de
volgende: 'Het is in onze maatschappij steeds zo geweest, dat een kleine
groep zich zijn eigen milieu wist te scheppen, terwijl een zeer grote groep
betrekkelijk klakkeloos datgene aanvaardt, wat hen wordt voorgehouden,
of misschien wat in overeenstemming is met hun innerlijke wensen en
behoeften' 2 is sociologisch dan ook onhoudbaar. De bewoners der slop-
pen hebben hun eigen normen, die samenhangen met hun materiële om-
standigheden en afwijken van de onze. En deze normen werken, doordat
zij bepaalde potenties helpen ontplooien, andere daarentegen remmen,
mede vormend op de persoonlijkheid en het prestatievermogen op allerlei
gebied.
Maar wie eenmaal heeft ingezien, in hoe sterke mate de mens product is
van zijn omgeving, kan niet voetstoots aanvaarden, dat het nu met die
ene eigenschap: de intelligentie, anders zou zijn. dan met de overige
geestelijke eigenschappen. Daarom staat de socioloog uitermate critisch
tegenover een theorie, die de mens overwegend als een biologisch wezen
beschouwt en met datgene, wat de mens van de dierenwereld onder-
scheidt - cultuur en traditie - nauwelijks rekening houdt.
Il. Een tweede reden, waarom de socioloog wantrbuwend en critisch
staat tegenover de beweringen met name van de eugenetici, is dat de
redenering van deze groep zo goed past in het gedragspatroon van een
maatschappelijke bovenlaag, zo sterk overeenkomt met haar groepsbelang
en daardoor de verdenking wekt niet meer te zijn dan een rationalisatie
van bepaalde maatschappelijke wensen en strevingen. Het toekennen van
exclusieve eigenschappen aan de eigen, heersende groep heeft zich in de
geschiedenis der mensheid telkens opnieuw voorgedaan - en telkens op-
nieuw werden de pretenties weer door het verloop der gebeurtenissen
gelogenstraft. De socioloog wordt argwanend, wanneer hij merkt, dat
van de intelligentiemetingen steeds weer wordt gebruik gemaakt om de
eigen sociale klasse, de eigen raciale groep Doven andere klassen en
groepen te verheffen.
Even critisch staat de. socioloog tegenover de klachten over de achter-
uitgang van het intelligentiepeil der jongeren, hetzij dat deze klachten
afkomstig zijn van onderwijspersoneel, hetzij dat zij komen uit eugene-
tische hoek. Het in gulden perspectief zien van de goede oude tijd en de
daaraan verbonden klacht over 'de jeugd van tegenwoordig' is een te al-
1 Vgl. W. Allison Davis, Social Class Injluence /lPOll Learning [Inglis Lecture in Secondary
Education], Cambridge [.'>lass.], Harvard Univ. Press, '948.
2 Ph. M. van der Hcijden, 'Aanleg en milieu ... ', I, Psych. Achtergr., 3de jg. no. '4
[April '95'], blz. 194.
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gemeen verschijnsel, voortkomend uit de strijd tussen de generaties - en
ditmaal inderdaad een verschijnsel dat in zeer verschillende culturen valt
aan te treffen! - om aanstonds overtuigend te werken wanneer de klacht
in een wetenschappelijk kleed wordt gehuld.
lIL De socioloog voelt zich in zijn twijfel aan de juistheid van de con-
clusies der aanhangers van de aanlegtheorie in het bijzonder gesterkt
door het verloop van de onderzoekingen naar de waarde van intelligentie-
metingen onder vertegenwoordigers van verschillende rassen gedurende
de laatste vijf en twintig jaren.
De gang van deze onderzoekingen in de Verenigde Staten kan men be-
handeld vinden in allerlei geschriften van OUo Klineberg, het volledigst
in het onder zijn redactie uitgegeven verzamelwerk Characteristics of the
American Negro 1. Zeer beknopt en aangevuld met de resultaten van de
nieuwste onderzoekingen, vindt men de achtereenvolgende proeven en
de daaruit te trekken conclusies weergegeven in het door UNESCO in
verband met het Statement on Race uitgegeven geschriftje van de hand van
Klineberg, getiteld Race and Psycholog)l. In grote trekken gaf ik de resul-
taten van deze reeks onderzoekingen ook weer in mijn Rassenprobleem 2.

En dan moet ik, tot mijn spijt, toch weer beginnen met de zin uit mijn
lezing 'Aanleg en Milieu', waaraan Dl' Van der Heijden zich om voor
mij onbegrijpelijke redenen zozeer gestoten heeft 3: 'Men had op een ge-
geven moment gevonden, dat de negers gemiddeld een veel lager intel-
ligentiequotient bezaten dan de blanken.' Dit fi':it staat toch heus, on-
danks de ontkenning door Van der Heijden, vast. 'als een paal boven
water'. Men constateerde namelijk dit feit gedurende de Eerste Wereld-
oorlog, toen meer dan drie millioen recruten voor het Amerikaanse leger,
waaronder vele negers, aan psychologische tests waren onderworpen 4.

Waar het nu op aan komt is, welke conclusies men uit dit geconstateerde
feit van gemeten gemiddeld verschil in intelligentiequotient tussen Ame-
rikaanse negers en Amerikaanse blanken moest trekken. De verklaring,
die in eerste aanleg ook door een aantal schr~jvers, onder anderen door
Ferguson omstreeks 1920, werd aanvaard, was voor de hand liggend, en
gebaseerd op de evidentie: de blanken hadden intellectueel een betere
aanleg. En deze conclusie scheen ook bevestigd te worden doordat het
intelligentiequotient van de negers steeg, naarmate de zichtbare bijmen-
ging van 'blank bloed' toenam 6.

lOtto Klineberg [ed.], Characteristics qf the American Negro, New York, Harper & Brothers,
1944.
2 W. F. Wertheim, Het Rassenprobleem, blzz. 4ï VVo

3 Ph. M. van der Heijden, 'Aanleg en milieu .. .', I, blz. 205, en nog weer eens opnieuw
blz. 206.
4 Otto Klineberg, Race and Psycholo/{y, p. 16; mijn Rassenprobleem, blz. 4ï.
5 Olto Klineberg [ed.], Characteristics ofthe American Negro, pp. 25ff.
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Maar latere onderzoekingen leidden tot tegenovergestelde gevolgtrek-
kingen. Uitgangspunt voor de twijfel was het feit, dat er een aanzienlijk
gemiddeld verschil in intelligentiepeil bleek te bestaan tussen Zuidelijke
en Noordelijke negers ten gunste van de laatstgenoemden. Dit gemiddeld
peil van de Noordelijke negers bleek zelfs in sommige gebieden hoger te
liggen dan dat van de in bepaalde streken wonende Zuidelijke blanken.
Bij de verdere onderzoekingen heeft men, hierop voortbouwende, ge-
tracht een verklaring te vinden voor dit gemiddeld verschil tussen Zuide-
lijke en Noordelijke negers. Er waren twee verklaringsmogelijkheden :
selectieve migratie [dus verhuizing van de intelligentsten naar het Noor-
den] of een stijging van het intelligentiepeil bij langer verblijf in het
Noorden. Deze laatste verklaring bleek bij onderzoek dejuiste te zijn 1.

Bovendien bleek bij vergelijkend onderzoek tussen blanken en negers,
zowel als tussen blanken en Indianen steeds duidelijker, hoe sterk de
intelligentiemetingen, ook die welke men meende milieu-vrij te hebben
gemaakt, afhankelijk bleven van culturele factoren. De resultaten bij In-
dianen werden sterk gedrukt door de onwennige sfeer van een individuele
test, door het niet gewend zijn om zich te haasten, door het feit dat een
individueel willen uitblinken in bepaalde gemeenschappen als onbehoor-
lijk werd beschouwd. Werd~n daarentegen Indiaanse kinderen getest, die
gewend waren aan een 'blanke' omgeving en aangepast waren aan de
daar geldende normen, dan benaderden hun resultaten veel dichter die
der blanke kinderen.
Al deze onderzoekingen leidden mij er toe in mijn Rassenprobleem te stel-
len, dat er op het ogenblik omtrent een eventueel verschil in verstande-
lijke aanleg tussen raciale groepen wetenschappelijk niets met zekerheid
was vast te stellen. Ik schreef: 'Of er niet toch zoiets als een verschil in ge-
middelde aangeboren begaafdheid tussen de diverse raciale groepen be-
staat, is voorshands niet vast te stellen.' 2

Intussen vermeldt Klineberg in zijn nieuwste boekje latere onderzoekin-
gen, die volgens hem een sterke aanwijzing geven voor een overeen-
komende aanleg tussen de diverse raciale groepen. Het is namelijk ge-
bleken, dat telkens wanneer men raciale groepen met elkaar vergeleek,
die qua socio-economische status en opvoedingsmogelijkheden, voor zo-
ver na te gaan, aan elkaar gelijk waren, de resultaten elkaar zeer dicht
naderden. Zo bleek in een Indianengemeenschap, die door volkomen
toevallige omstandigheden [in het reservaat werd olie gevonden: dit feit
sluit de mogelijkheid, dat het om een geselecteerde groep Indianen ging,

1 Vgl. nog laatstelijk Everett Lee, 'Negro InteIIigence and Selective Migration : a Phila-
delphia Test ol the Klineberg Hypothesis', Amer. Sociological Review, Vol. 16, no. 2 [April
19511. pp. 227ff.
• W. F. Wertheim, Het Rassenprobleem, blz. 28.
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uit] in het moderne verkeer betrokken was geraakt en economisch zowel
als opvoedkundig in gelijksoortige omstandigheden was komen te ver-
keren als de in dezelfde streek wonende blanken, het door tests gemeten
intelligentiepeil overeen te komen met dat van de blanken 1 - een peil
van 100 à 104 punten. Ook bleek, dat Indiaanse pleegkinderen in
blanke families een gemiddeld quotient vertoonden van 102, terwijl
als het normale gemiddelde van Indianen gold 81. Wederom rees
de vraag, of er selectie had plaats gevonden. Bij een onderzoek
naar broers en zusters van deze pleegkinderen, die in de reservaten
waren achtergebleven, constateerde men een gemiddeld intelligen-
tiepeil van 871/2' Hoewel denkbaar blijft, dat de intelligentste kin-
deren door blanken werden geadopteerd, is het toch onaannemelijk,
dat een dergelijk groot verschil alleen aan verschil in aanleg zou zijn
toe te schrijven. Ook bij negers bleken onderzoekingen op de basis
van gelijkheid in socio-economische omstandigheden tot gelijkheid
in resultaten te leiden. Zelfs bij baby-tests bleek deze milieufactor,
zich weerspiegelend in voeding en moederzorg, een grote rol te spelen.
In 1931 had men een uitgesproken superioriteit van blanke babies boven
negerbabies menen te constateren 2. In 1946 bleken de zuigelingen in
prestaties aan elkaar gelijk, naar men thans aanneemt op grond van de
tijdens de oorlog gunstiger geworden economische omstandigheden voor
negers, de ingevoerde controle op babyvoeding en de verbeterde moeder-
zorg.
Deze en dergelijke onderzoekingen geven blijkbaar de verklaring, waar-
om men het heeft aangedurfd in het Statement on Race 3 nog verder te gaan
dan het door mij in het Rassenprobleem uitgesproken non liguet. Er wordt,
sub 9, gesteld: 'Wherever it has been possible to make allowances for
differences in environmental opportunities, the tests have shown essential
similarity in mental characters among all human groups.' De protesten
tegen de algemene strekking van dit Statement komen ook stellig niet in de
eerste plaats uit de hoek van sociologen, noch in Nederland noch elders.
vViezich in smalende zin uitlaat over het Statement, zal zich toch allereerst
de moeite moeten geven, kennis te nemen van het door sociologen en
sociaal-psychologen verzamelde materiaal.
Hoe is dus, bij deze rassenproblemen, de situatie? Hier als bij het pro-
bleem der maatschappelijke klassen constateert men in eerste instantie
een groot gemiddeld I.Q.-verschil. Trouwens, de raciale groepen waar
het om gaat - negers en Indianen - vormen in de onderzochte maat-
schappij ook een afzonderlijke maatschappelijke laag; en wel: een be-

lOtto Klineberg, Race and Psychology, pp. 23ff.
• Otto Klineberg, Race and Psychology, pp. 20/21.
• Zie de volledige tekst in de vorige aflevering, blzz. 21 e.v.
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nedenlaag. Hier als daar ligt de verklaring voor de hand, de verschillen
aan verschil in aanleg toe te schrijven. Hier als daar is de verleiding
hiertoe groot onder de groep, die zichzelf op deze wijze een brevet van
superioriteit kan verlenen.
Maar bij nader onderzoek blijkt, dat de tests in sterke mate beïnvloed zijn
door culturele factoren. Hoe intensiever de pogingen om de tests milieu-
vrij te maken, des te sterker treedt aan de dag, hoe onmogelijk deze taak
is en hoe groot de invloed van het milieu is en blijft op de testresultaten.
En tenslotte blijkt, dat wanneer men werkelijk de betrokken groepen in
'een vrijwel overeenkomend milieu aantreft, de verschillen de neiging
hebben weg te vallen.
Heb ik te veel gezegd, door te stellen: 'Het wil mij voorkomen, dat deze
in Amerika verrichte onderzoekingen dodelijk zijn voor de argumentatie
van Dr Ph. M. van der Heijden met betrekking tot het intellectuele peil
van het Nederlandse volk'?
IV. Dodelijk voor de argumentatie: maar daarmee nog niet beslist dodelijk
voor de conclusies, zoals de heer Van der Heijden mij in de mond legt 1.

Men zou zich zeer goed kunnen voorstellén, dat terwijl de raciale groepen
qua aanleg gemiddeld aan elkaar gelijk zijn, dit bij de verschillende klas-
sen, standen of beroepsgroepen binnen onze samenleving niet het geval
zou zijn. Het zou niemand behoeven te verbazen indien de betrekkelijke
verticale sociale mobiliteit in onze hedendaagse maatschappij toch tot
gevolg heeft gehad, dat de intellectueel meer begaafden in de hogere wel-
standsgroepen in verhouding beter zijn vertegenwoordigd dan in de lagere.
Maar ook hier voelt de socioloog alle reden tot wetenschappelijke twijfel,
en zeker wat betreft de omvang waarin dit heeft plaats gehad. Dezelfde
factor, die bij de rassenonderzoekingen zo een grote rol bleek te spelen:
de sterke milieugebondenheid van alle tot dusver bekende tests, maakt
hem ook hier uiterst huiverig en voorzichtig. Nog kort geleden toonde
Allison Davis 2 aan, in hoe sterke mate alle in de Verenigde Staten ge-
bruikte tests een premie leggen op sociale welstand en culturele voor-
sprong. Zelfs bij de minst onbillijke test, de zogenaamde 'Otis Alpha [non
verbal) test', bleken op zijn minst 46 % van de opgaven te discrimineren
ten nadele van de kinderen uit de minder welgestelde groepen. Hij laat
aan de hand van de resultaten van een gedurende vele jaren voortgezet
onderzoek zien, hoezeer niet alleen de kinderen uit de slums naar geheel
andere culturele normen zijn opgevoed, dan die, welke als maatstaf aan-
genomen zijn bij de inrichting der tests, maar ook hoezeer hun levens-
omstandigheden hen handicappen bij het voldoen aan de eisen, die in de
tests worden gesteld.

1 Ph. M. van der Heijden, 'Aanleg en milieu ... ', I, blz. 208.

2 Vgl. W. Allison Davis, Social Class Influence upon Learning, pp. 38ff.
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De socioloog aanvaardt niet de definities van de aanhangers der aanleg-
theorie, die intelligentie als een in hoofdzaak door erfelijkheid beheerste
eigenschap beschouwen. Veeleer sluit hij zich aan bij het standpunt van
de anthropoloog Kroeber, dat 'education - cultural advantage - enorm-
ously develops faculty' \ en bij de uitspraak van Morlé: 'L'inégalité entre
les enfants aisés et lesenfants pauvres augmente avec l'age. L'éducation de
la familIe joue Ie plus grand róle dans Ie développement intellectuel de
l'enfant, soit par une alimentation et une hygiène plus recherchées, soit
par un milieu et des exemples meilleurs.' 2 Hij acht het zeer waarschijn-
lijk, dat door ingrijpende wijziging in de levensomstandigheden het alge-
mene intelligentiepeil aanzienlijk zal kunnen stijgen, ook al zullen indivi-
duele verschillen naar begaafdheid hun volle gewicht behouden.
Verder zal iedere socioloog uiterst critisch staan ten opzichte van elke
poging om de mogelijke vooruitgang bij verbeterde levensomstandigheden
in van te voren vastgelegde cijfers uit te drukken. De uiterste grens,
waarmee de eugenetici werken - de speling van twintig percent - is, zoals
wij eerder al zagen, een slag in de lucht en berust op een slordige inter-
pretatie van de onderzoekingen van Barbara Burks. De mededeling van
Van der Heijden 3, dat de intelligentie bij de gunstigste milieufactoren
maximaal met twintig punten kan stijgen, bij de ongunstigste in dezelfde
mate kan dalen, is gebaseerd op onderzoekingen binnen een vrij homo-
gene groep van Amerikaanse blanken en zegt niets over veel ingrijpender
wijzigingen in levensomstandigheden. Ook de gemiddelde stijging of
daling, onder de door Van der Heijden bedoelde omstandigheden, van
vijf tot zeven en een halve punt zegt de socioloog al even weinig, omdat
hij hier niet zou willen spreken van 'de meest uiteenlopende milieus'.
Klineberg vermeldt schipperskinderen in Engeland, die geen behoorlijke
schoolontwikkeling kregen, en wier gemiddeld intelligentiequotient van
zes op twaalf jaar daalde van negentig tot zestig 4! De opvatting van Sirks:
'wat geërfd wordt is het bereikbare peil der onderste en bovenste grenzen
van plooibaarheid tussen welke de uiteindelijke eigenschap van de mens
door slechte en goede opvoeding kan worden verschoven' 5, klinkt wel
heel erg statisch. Voor een bioloog, die zich met de dierenwereld bezig-
houdt, mag een hypothetisch 'plafond' bij optimale [alweer zo een sta-
tische terminologie!] levensomstandigheden een bruikbaar begrip zijn -
voor een socioloog betekent zij een miskenning van de overwegende be-

1 A. L. Kroeber, Anthropology, New Vork, Harcourt, Brace and Company, Jnc., 1948,
P.29.
• Geciteerd bij Jean Sutter, L'eugénique, pp. 165/166.
3 Ph. M. van der Heijden, 'Aanleg en milieu .. .', J, blz. 203.
• Otto Klineberg, Race and Psychology, p. 32•
5 Sirks, op. cit., blz. 1I.
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tekenis van het mede door 's mensen toedoen geschapen milieu in het
menselijke leven en in de geschiedenis der mensheid.

Slotbeschouwing
Betekent dit alles, dat er tussen de aanhangers der aanlegtheorie en de
environmentalists geen overeenstemming mogelijk is? Dit betekent het
uiteraard niet. Het moet mogelijk zijn om door verdere gedachtenwisse-
ling tot een scherpere vraagstelling, en daarmee tot samenwerking te
komen.
Er moeten experimenten mogelijk zijn, waaruit aanleg-theoretici en
milieu-theoretici dezelfde conclusies zullen trekken. Maar deze experi-
menten moeten dan gezamenlijk ontworpen worden. Zij moeten zo zijn
opgesteld, dat niet alleen de eugenetici menen het milieu-element te heb-
ben uitgeschakeld, maar dat ook de aanhangers der milieu-theorie over-
tuigd zijn, dat het milieuelement zo veel als mogelijk is geëlimineerd. De
proeven moeten, naar het voorbeeld van de rassenexperimenten in de
Verenigde Staten, zo worden geconcipieerd dat de naar erfelijke aanleg
vergeleken groepen aan elkaar, wat betreft cultureel milieu en socio-econo-
mische omstandigheden zo veel mogelijk gelijk zijn gemaakt. De environ-
mentalists zullen zich namelijk door geen enkel experiment laten over-
tuigen, waarbij groepen of individuen met elkaar worden vergeleken, die
niet onder gelijksoortige omstandigheden leven.
Ik hoop, dat de bij het UNESCO-onderzoek naar het rassenvraagstuk
nagestreefde samenwerking tussen verschillende takken van wetenschap
ook in ons land op dit belangrijke gebied bereikbaar zal zijn 1.

Zolang de tegenover elkaar staande partijen niet tot overeenstemming
zijn gekomen, zal men iedere politiek, en met name iedere onderwijs-
politiek, die is gebaseerd op een eenzijdig aanleg-standpunt, moeten af-
wijzen. Waar wel reeds thans ove"reenstemming over kan bestaan is, dat
het wenselijk is individuele begaafdheid, overal waar die ontdekt is, te
stimuleren. Maar tevens dat het wenselijk is, aan alle leden van het Neder-
landse volk de ontwikkelingsmogelijkheden te bieden die er thans slechts
zijn voor een beperkte groep. Studieloon voor universitaire studie is
slechts een der vele middelen tot het doel. Verbetering van de econo-
mische omstandigheden voor iedereen is uiteraard nog veel belangrijker.
Het kan zijn, dat er aan de ontwikkelingsmogelijkheden van een ieder
bepaalde grenzen zijn gesteld. Welke die individuele grenzen zijn, zal
dan wel in de praktijk blijken, wanneer men eenmaal de nodige ontwik-
kelingskansen heeft geschapen - voor allen!

lOok Sutter, op. cit., p. 177, vermeldt een aantal pogingen, die in het buitenland zijn
ondernomen om deze vraagstukken te onderzoeken op de voet van samenwerking tussen
vertegenwoordigers van een aantal takken van wetenschap.
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Rectificaties

I. In het eerste gedeelte van het artikel van W. F. Wertheim (jg.
VII afl. I), moet op blz. 15 onder 4, eerste zin, voor "aanhangers
der milieu theorie" worden gelezen: "aanhangers der aanlegtheorie" .

2. Abusievelijk werd op blz. 18 de zin "Nog veel gekker is het ge-
steld etc ... " als voetnoot gezet; deze zin moet in de tekst worden
ingevoegd, en wel nà de tiende regel van boven op die bladz~jde.

3. Tenslotte in "De Verklaring van de UNESCO over rassenpro-
blemen", blz. 19, noot 3: de eerstvermelde bespreking van het boek
van Ashley Montagu verscheen In American Sociological Review. De
bespreking in American JournaL of Soci%gy vindt men in vol. 57
(1951/52), pp. 405-406.
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Jo Landheer

HERINNERINGEN

Niet alles van de dooden is vervlogen.
Schijnbaar vergeten woorde' en daden komen
Weer boven, nu zij zelf ons zijn ontnomen.
Gebare' , een lach, 'n blik van die dierbare oogen.

Zooals soms in den schemerigen avond
Een zachte harsgeur uit het bosch opstijgt,
Waar stil en hart-ontroerend nog uit ademt
De dag die al verging, zijn zonnigheid.

GEMIS

Het vroege licht beschijnt de stille vlakte,
Waar 'k 's morgens altijd heenga, iedren dag.
Maar al 't bekende, dat mij zóo vertrouwd is,
Vind ik nu vreemd en anders dezen dag.

Ergens verzonken in den donkren boschgrond,
Bij mos en boomwortels eenzaam gebed,
Ligt een klein wezen dat hier met mij rondzwierf,
Dat wild en zacht was en dat mij lief werd.
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Gerard den Brabander

ONLUST
Dat kleine wat ik in mijn drift verschiet
terwijl mijn diepste wezen het verbiedt,
het existeert als leegte en verdriet,
maar ieder vacuum schept het teederst lied.
Ik min het meest dat, wat ik vàn mij stiet
en aan zijn eenzaamheden overliet.
Want wie zich mengt in al dit ijdel praten,
voelt zich van allen nog het meest verlaten.

Tafels en stoelen kraken diep bezeerd;
de kat wordt langzaam mager en krepeert.
De spiegel, blind en door verdriet verweerd,
is tot zijn starre. leegte weergekeerd.
o droeve onlust, die het lijf onteert
omdat hij bloed en teeder vuur ontbeert;
o lichaam, dat geen ander kan behagen,
verkil tot lijk en laat u grafwaarts dragen.

En waar de liefde viel daar viel de wet
van het onvruchtbaar tweegevecht in 't bed.
Daar zwijgen huis en kinderen ontzet,
ja, zelfs de meubelen ontgelden het.
Al kreunt soms het verouderd kabinet;
al ruischt bij tijd en wijlen het closet;
al rinkelen de vorken bij het eten,
wij worden door de stilte opgevreten.

Wie niet bemint waart als een schaduw rond
van het verziekte dagen tot den stond
waarin de nacht opnieuw een licht verslond.
Al neuriet hij ook met vertrokken mond
een lied soms, dat hij in 't verleden vond,
eenzamer dan de meest geslagen hond
ziet hij zichzelven door de naakte straten
zijn weg vervolgen langs de vuilnisvate~.
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Zoo lig ik, nauwlijks levend, uitgestrekt
op 't bed waarvan de pooten zijn genekt.
Een verre boot loeit loom en langgerekt;
een nachthond heeft de maanvrouw afgebekt,
die zich verschrikt het aangezicht bedekt.
En niets en niemand die d'emoties wekt,
die het versteende hart houdt ingevroren
voor wie ze eenmaal zullen toebehoren.

VoorDirk Bakker
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DOOD VAN DEN DICHTER

Buigt gij u benieuwd naar deze trekken
om ze vóór den dood nog aan te zien?
Wil uw blik dan met de hand bedekken
anders wordt ge ziende blind misschien.

Al wie dacht mij droef te zien vertrekken
nu ik hier den dood zoo lichtend dien,
heeft nog nimmer in dit schedelbekken
wat er bloeit in 't aangezicht gezien.

Sluit mij straks de uitgebrande oogén
waar het vuur nu voor het laatst in blaakt,

dat mij met een blos heeft overtogen
en het sterven mij zoo levend maakt:

't Is dit vuur waaruit mijn ziel, bewogen
opgeteerd, wéér als een vlam ontwaakt.
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jean Leclercq

DE TOESTAND DER ARBEIDERS IN BELGIË:.

De beschikbare gegevens die het mogelijk maken zich over de huidige
levensstandaard der arbeidersklasse in België een oordeel te vormen, zijn
niet zeer talrijk en de meeste daarvan hebben een fragmentarisch karak-
ter. In die omstandigheden is het begrijpelijk dat men zich bij een studie
over de toestand der arbeiders tot bepaalde punten dient te beperken.
Wij nemen ons dan ook voor allereerst aandacht te schenken aan het
loonpeil, in zijn verband met de arbeidsvoorwaarden, om daarna enkele
aspecten van de levensvoorwaarden der arbeidersklasse te belichten. Bij
wijze van inleiding zullen wij trachten summier aan te tonen welke
plaats deze klasse in het geheel der Belgische bevolking inneemt.

A. Belangrijkheid van het proletariaat in België.

Onder 'proletariër' verstaan wij elke persoon wiens voornaamste inkomen
voortkomt uit de verhuring van zijn arbeidskracht aan een persoon die
onafhankelijk staat tegenover hem. Zijn dus als proletariërs, in deze zin,
te beschouwen: de arbeiders en bedienden van elke rang.
Volgens deze bepaling behoren de ambtenaren niet tot het proletariaat,
daar zij hun arbeid verhuren aan een openbare macht, d.w.z. aan een
entiteit die, in een democratisch regime, van de natie uitgaat en bijgevolg
niet van hen zelf te onderscheiden is. Dit onderscheid kan tamelijk ab-
stract schijnen, maar is ter zake te rechtvaardigen, daar de toestand der
ambtenaren, onder meer ten aanzien van de maatschappelijke zekerheid,
vrij verschillend is van die der arbeiders en bedienden.
Tegen deze stelling zijn natuurlijk heel wat bezwaren in te brengen, onder
andere ten aanzien van het personeel der parastatale instellingen of der
openbare diensten, waarvan sommige, zoals bijvoorbeeld de Nationale
Maatschappij der Belgische Spoorwegen, een groot aantal personen te-
werkstellen. ,
De statistieken waarop wij hieronder steunen zijn nochtans niet derwijze
nauwkeurig dat zij alle bijzondere gevallen oplossen. Onder voorbehoud
van deze opmerkingen zullen wij trachten de belangrijkheid van het
proletariaat te schatten.
Op 31 December 1947 telde België 8.512.195 inwoners en bestond de
actieve bevolking uit 3.481.027 personen, of bijna 41 % van het to-
taal. Dit laatste cijfer kan, volgens de maatschappelijke positie, worden
onderverdeeld als volgt:
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Werkgevers
Bedienden
Werklieden
Helpers

771.535 of
678.327 of

1.807.784 of
223.381 of

22,16 % van de actieve bevolking,
19,49 %
51,93 %
6,42 %

100,00 %

Daar onder helper verstaan wordt: 'een lid van het gezin van de baas of
van het ondernemingshoofd dat deze laatste in de uitoefening van zijn
beroep bijstaat zonder er loon voor te ontvangen', kan men de helpers dus
niet onder de proletariërs rangschikken.
Van het totaal der werklieden en bedienden, 2.486.1 1I, dient men ten
minste de ambtenaren, in de engere zin genomen, die op 31 December
1947 ten getale van 226.875 waren, afte trekken. Men kan derhalve het
aantal Belgische proletariërs schatten op 2.259.236 ofbijna 65 % van het
totaal der actieve bevolking.
Zonder desaangaande in bijzonderheden te treden, willen wij er op wij-
zen dat het merendeel der proletariërs in de industrie tewerkgesteld wor-
den en dat de proletariërs onder de in deze bedrijfstak werkzame personen
een grote meerderheid vormen. De proletariërs zijn daarentegen in de
minderheid in de handel en in de landbouw.

B. Lonen en Arbeidsvoorwaarden.

Voor aleer tot enige bepaling van het loonpeil of vergelijking van de
lonen in de tijd of in de ruimte over te gaan, past het enkele nadere aan-
duidingen te verstrekken betreffende de arbeidsduur en de procedure van
vaststelling der lonen.
I. Arbeidsduur. Bij de wet van 14 Juni 1921 wordt de arbeidsduur, in
principe, op 48 uren per week en 8 uren per dag vastgesteld voor alle
personen die gebonden zijn door een arbeids-, bedienden- ofleercontract.
Een aantal uitzonderingen en afwijkingen werden evenwel toegestaan en
bij een wet van 9Juli 1936werd de Koning er toe gemachtigd de veertig-
urenweek geleidelijk in te voeren in de bedrijfstakken waar de arbeid in
ongezonde, gevaarlijke of lastige omstandigheden geschiedt. De veertig-
urenweek is thans van kracht voor de havenarbeiders en in de diamant-
industrie. In de mechanische vensterglasblazerijen is de arbeidsduur op
42 uren per week vastgesteld, terwijl de arbeiders der steenkolenmijnen,
tot in 1947,45 uren per week gewerkt hebben.
De overuren worden vergoed met een bijslag die 25, 50 of soms zelfs 100%
van de normale bezoldiging bedraagt.
Ten aanzien van het jaarlijks verlof zij vermeld dat de volwassen arbei-
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ders, behalve op tien betaalde feestdagen, in principe recht hebben op zes
betaalde verlofdagen per jaar, evenals op een bijkomend verlofgeld.
2. Procedure van vaststelling der lonen. Het regime dat vóór de tweede wereld-
oorlog van kracht was, was gekenmerkt door de vrijheid der partijen,
welke vrijheid, in bepaalde sectore~, beperkt werd door collectieve over-
eenkomsten of door de tussenkomst van de paritaire commissies.
In de jaren na deze oorlog werd dit beginsel van vrijheid door twee be-
langrijke beperkingen aangetast, namelijk door de wettelijke vaststelling
van een nationaal minimumloon [dat herhaaldelijk verhoogd werd] en
door de lonenstop die in I946plaats had en daarna geleidelijk verzachtwerd.
Hoewel deze maatregelen nog niet ingetrokken zijn, is men, op het huidig
ogenblik, practisch teruggekeerd tot het vooroorlogs regime, met dien
verstande evenwel dat er een strekking valt waar te nemen tot veralge-
mening van de collectieve overeenkomsten waarbij de lonen aan de kos-
ten van levensonderhoud gekoppeld worden. Bij gebrek aan een index-
cijfer der kosten va.n levensonderhoud, neemt men zijn toevlucht tot het
indexcijfer der kleinhandelsprijzen om er de beweeglijke loonschaal aan
vast te koppelen.
Tot op heden werden dergelijke overeenkomsten onder meer in de vol-
gende bedrijfstakken gesloten: ijzer- en staalindustrie, metaalverwerken-
de industrie, non-ferro-metalen, steengroeven, textiel, hout- en bouwbe-
drijf. Voor de steenkolenindustrie zijn de onderhandelingen aan de gang;
er wordt eveneens overwogen dit stelsel tot andere sectoren uit te breiden.
Hier kan nog aan toegevoegd worden dat er, sinds enkele tijd, sprake van
is de Koning machtiging te verlenen om de collectieve overeenkomsten
bindend te maken voor alle werkgevers en werknemers van de sector, en
zulks zowel voor de lonen als voor de andere arbeidsvoorwaarden.
3. Evolutie der lonen sedert de oorlog. Men beschikt in dit opzicht over twee
officiële inlichtingsbronnen :
a] De door de Nationale Bank opgemaakte driemaandelijkse loonindex-
cijfers. Deze cijfers bestaan voor 24 bedrijfstakken. Wij zullen er ons toe
bepalen een tabel te geven met de algemene indexcijfers. (Zie pagina 4
bovenaan).
Wij moeten er echter op wijzen dat er, met betrekking tot de indexcijfers
der Nationale Bank, in vele kringen ernstig voorbehoud gemaakt wordt
ten aanzien van het statistisch materiaal dat bij de berekening gebruikt
wordt. Er dient nog aan toegevoegd dat de eerste twee reeksen betrekking
hebben op loonbedragen, terwijl de derde reeks, ondanks haar benaming,
loonverdiensten of inkomsten vertegenwoordigt waarin de premiën, de
bezoldiging der overuren, enz ... begrepen zijn.
b] De door het Nationaal Instituut voor de Statistiek opgemaakte drie-
maandelijkse loonindexcijfers. Deze cijfers bestaan, ongelukkig, nog maar
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voor één sector: de ijzer- en staalindustrie. Dat is des te spijtiger daar de
berekeningsmethodes geen aanleiding geven tot enige kritiek.

a] Kwartaalgemiddelde - 1936-1938 = roo

Geschoolde en Niet geschoolde Gemiddeld
Periode gespecialiseerde noch gespecialiseerde uurloon

arbeiders arbeiders

1948- 3de trimester 381 378 387

1949- lste trimester 388 383 4°°
3de trimester 392 389 4°4

1950- lste trimester 396 392 4°7
2de trimester 4°3 4°1 415
3de trimester 4°9 4°7 421
4de trimester 427 427 439

b] Loonindexcijfer in de ijzer- en staalindustrie
Gemiddelde 1936 - 1938 = 100.

Normaal uurloon
Gemiddeld WerkelUke
inkomen kosten van

Periode Geschool- Gespecia- Handlan-
per uur de gesala-

liseerde Globaal rieerde
de arb.

arbeiders
gers

Zonder onderscheid
van geschooldheid.

1948
lste trimester 355 368 361 361 353 426

3de trimester 37° 383 381 378 373 454
1949

lste trimester 397 415 412 408 392 474
3de trimester 387 4°5 4°5 397 398 468

195°
lste trimester 394 4°9 410 4°4 379 462
2de trimester 393 410 411 4°5 415 495
3de trimester 393 413 413 4°6 414 476
4de trimester 4°3 425 425 418 420 5°2
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Nevenstaande tabellen wijzen beide op een opgaande beweging van de
bezoldigingen, welke beweging slechts onderbroken wordt door een stil-
stand tijdens de tweede helft van 1949 [een achteruitgang in de staalin-
dustrie] .
De stijging van de lonen is, omstreeks het einde van 1950, enigszins ver-
sneld onder invloed van de uit de algemene herbewapening voortvloeien-
de prijsstijging en toenemende bedrijvigheid van het Belgisch bedrijfs-
leven.
4. Absoluut peil der bezoldigingen. De enige volledige inlichtingen des aan-
gaande vindt men in de door de Rijksdienst voor Maatschappelijke Ze-
kerheid bekendgemaakte driemaandelijkse statistiek der lonen. Deze sta-
tistiek wordt opgemaakt aan de hand van de inlichtingen die driemaan-
delijks door de aan de maatschappelijke zekerheid onderworpen werk-
gevers aan de Dienst worden verstrekt. Deze inlichti.ngen, die globaal voor
de onderneming in haar geheel verstrekt worden, bevatten:
a] het tijdens het kwartaal gepresteerde aantal werkdagen,
b] het totaal bedrag der tijdens hetzelfde kwartaal uitbetaalde bezoldi-
gingen.
Deze inlichtingen worden afzonderlijk voor vier groepen gegeven: de
arbeiders, de arbeidsters, de mannelijke en de vrouwelijke bedienden.
Deze statistiek steunt op gegevens betreffende een zeer groot aantal werk-
nemers en maakt het mogelijk zich een vrij juist beeld te vormen van de
gemiddelde dagelijkse verdiensten der arbeiders en van de gemiddelde
maandelijkse verdiensten der bedienden, zowel voor elk der voornaamste
bedrijfsgroepen als voor de industrie en de handel in hun geheel. Daaren-
tegen geert zij slechts het algemeen peil der lonen weer en is het bijgevolg
onmogelijk deze laatste te bestuderen naar gelang van de categorie van
geschooldheid, de ouderdom, de belangrijkheid van de verschillende loon-
vormen of enig ander criterium.
Het is van belang er op te wijzen dat de gemiddelden de bezoldigingen
van alle arbeiders of van alle bedienden weergeven, wat het hoge ge-
middelde van de maandelijkse wedden der bedienden verklaart, daar dit
beïnvloed wordt door de wedden van het leidend personeel.
De premiën, vergoedingen, overuren, voordelen in natura, enz ... komen
bij de berekening in aanmerking.
In déze statistiek zijn, ten slotte, verscheidene categorieën werknemers
niet begrepen, onder meer, het personeel in vast verband van de Staat,
de Provinciën en de Gemeenten en van de Nationale Maatschappij der
Belgische Spoorwegen, evenals enkele andere categorieën werknemers die
niet aan de maatschappelijke zekerheid onderworpen zijn. Onder voor-
behoud van deze opmerkingen geven wij hierna in een tabel de resultaten
van de statistiek der lonen sinds 1948.
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Gemiddelde verdiensten [in Franken]
Dagelijkse verdiensten voor de arbeiders en arbeidsters;

Maandelijkse verdiensten voor de mannelijke en vrouwelijke bedienden.

Categorieën van bedrijvigheid.

a] INDUSTRIE
10 Industriearbeiders

a] alles inbegrepen
b] mijnwerkers uitge-
zonderd

20 Industriearbeidsters
30 Mannelijke bedienden uit de

industrie
40 Vrouwelijke bedienden uit

de industrie

b] HANDEL
10 Arbeiders uit de handel
20 Arbeidsters uit de handel
30 Mannelijke bedienden uit de

handel
40 Vrouwelijke bedienden uit de

handel

Iste trim.
1948

152,0
91,2

6.805,0

3.495,0

5.94.0,0

Iste trim.
1949

171,6

162,8
98,9

7.380,0

Iste trim.
1950

170,8

3.610,0

2de trim.
1950

169,0
101,0

7.860,0

De evolutie van de absolute cijfers bevestigt de door de indexcijfers aan-
gegeven tendenz. Aan de hand van de statistiek der lonen per bedrijfstak
kan men vaststellen dat de hoogste lonen voorkomen in:
- de basisindustrieën, d.w.z. de steenkolenmijnen, de cokesovens en de
ondernemingen voor de distillatie van steenkolen, de productie en de
distributie van energie, de ijzer- en staalindustrie en de metallurgie;
[var iëren tussen 214.4 en 181.6] .
- de bedrijven waarin niet het hele jaar door regelmatig gewerkt wordt,
zoals: de scheepsherstellers, de diamantbewerkers en de havenarbeiders;
[tussen 248,1 en 200,4]. .
- het boekbedrijf dat, naar verhouding, een groot aantal sterk geschoolde
arbeiders tewerkstelt [183,6].
De gemiddelde lonen vindt men vooral in de industrieën die productie-
goederen voortbrengen: chemische industrie, rubber-, papier-, glas-,
ceramiek-, metaalverwerkende industrie, bouwbedrijf, enz. [tussen 180
en 158,7].
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De laagste lonen treft men ten slotte aan in de bedrijfstakken waarin ver-
bruiksgoederen worden voortgebracht: voedingsbedrijf, drankbereiding,
tabakbewerking, oliën en vetten, hout, textiel en kleding, huiden en leder,
schoenen, enz ... [tussen I54,9 e~ 139,7].
Het is niet uitgesloten dat deze spreiding der lonen, gedeeltelijk althans,
haar oorzaak vindt in het feit dat de lonen hoger zijn in de grote onder-
nemingen, die men, voor de overgrote meerderheid, in de zware industrie
aantreft. Anderdeels heeft deze verdeling der hoge en lage lonen invloed
op de geographische spreiding der bezoldigingen, daar de zware industrie
hoofdzakelijk in een klein aantal streken geconcentreerd is. Hier heeft
men hogere gemiddelde lonen dan in de streken met slechts een gering aan-
tal kleine ondernemingen die vooral consumptiegoederen voortbrengen.
5. Het reëleloon.Het enige element waarover men beschikt om te trachten
het reële loonpeil vast te stellen is nog vrij onbetrouwbaar. De methode
bestaat er in één der door de Nationale Bank opgemaakte loonindex-
cijfers te vergelijken met het door het Ministerie van Economische Zaken
berekend indexcijfer der kleinhandelsprijzen. De resultaten van dergelijke
vergelijking blijken uit de hiernavolgende tabel:

Indexcijfer der
Indexcijfer dergemiddelde Indexcijfer van

Periode uurlonen.
kleinhandels- het reële loon.

N.B.B. prijzen

1936-'38 100 100 100

I948-Juni 381 397 96
December 395 395 100

I949-Juni 405 381 106
December 407 375 108

1950- Juni 415 368 113
September 421 392 I07
December 439 384 114

Zelfs indien men dergelijke methode als volkomen juist mocht beschou-
wen, zou men uit de laatste cijfers geen al te optimistische conclusies mo-
gen trekken, daar December, als laatste maand van het jaar waaraan
uitzonderlijke vergoedingen verbonden zijn, een slechte referentiebasis
blijkt te zijn. Daarenboven zag December het einde van een vrijwillige
inspanning tot prijsverlaging, die daarna niet meer werd voortgezet.
Tijdens de volgende maanden steeg het indexcijfer der kleinhandelsprij-
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zen opnieuw en bereikte het achtereenvolgens 389,399 en 410 punten.
6. Vergelijking met het buitenland. Men weet dat op economisch gebied en
inzonderheid in zake lonen, de vergelijkingen met andere landen niet
zeer gemakkelijk zijn. Bovendien hebben de ten koste van grote moeilijk-
heden bekomen resultaten dan nog slechts een betrekkelijke waarde. Het
komt ons nochtans voor dat een recente studie 1 belangstelling verdient
en wij zouden de voornaamste resultaten van deze vergelijking in een
tabel willen samenvatten. Om deze tabel niet te overladen, zullen wij
alleen de in Belgische franken uitgedrukte lonen vermelden. Zij toont aan
dat de schijnbare vermindering van de buitenlandse lonen in werkelijk-
heid de weerslag van de verschillende muntaanpassingen van September
1949 weergeeft.
Er dient genoteerd dat de lonen die in deze tabel voorkomen in feite ver~
diensten zijn. Wij hebben gemeend gegevens te moeten verstrekken die
alleen betrekking hebben op de mannelijke werknemers, die trouwens
70 tot 83 % van het totaal vertegenwoordigen, ten einde Frankrijk in
onze internationale vergelijking te kunnen betrekken.

A. Alle werknemers [mijnwerkers uitgezonderd]
Periode België Nederland Duitsland Gr.-Brittannië

1938 4,73 6,61 9,48 8,22
Maart-April 1949 18,32 14,17 15,27 23,26
Maart-April 195° 18,47 11,92 14,66 18,96

Indexcijfer
1938 = 100 39°,5 180,3 154,6 230,7
Indexcijfer België
1938 100 140 200 174
= 100 1950 100 65 79 103

B.: Mannelijke werknemers [mijnwerkers uitgezonderd]

Periode België Nederland Duitsland Frankrijk
Groot-

Brittannië

1938 5,27 7, I I 5,90
Ma!lrt-April 1949 20,08 15,08 16,60 12, I I 25,39
Maart-April 1950 20,30 12,70 15,99 11,35 20,64
Indexcijfer 1938 = 100 385,2 178,6 192,4
Indexcijfer België 1938 100 135 112
= 100 1950 100 63 79 56 102

1 'Salaires et charges sociales en Belgique et dans les pays voisins', door De Saedeleer,
Verschueren, Wittman en Woronoff, in 'Industrie', 5ejaargang, nr. I, Januari 1951.
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Uit deze tabellen blijkt dat de Belgische lonen, in Maart-April 1950, een
hoger peil bereikten dan die der in aanmerking genomen landen, met uit-
zondering van Groot-Britannië, waarvan de lonen lichtjes hoger zijn. De
gekozen landen zijn de naaste buren van België, wat het belang van de
vergelijking verhoogt, doch men mag hieruit nochtans niet afleiden, zoals
sommigen geneigd zijn geweest het te doen, dat de Belgische lonen de
hoogste zijn van West-Europa. Benevens Groot-Britannië, schijnen ook
Zwitserland en Zweden een hoog loonniveau te kennen.
Men zou eveneens de koopkracht der lonen in de verschillende landen
moeten kunnen vergelijken, maar desaangaande beschikt men slechts
over uiterst fragmentarische gegevens. Uit in het kader van Benelux ge-
dane ramingen blijkt bijv., dat de Nederlandse arbeiders, met een mini-
maalloon dat meer dan een derde lager is dan het loon der Belgische
arbeiders, over een koopkracht beschikken die niet meer dan 10 % be-
neden die der Belgen ligt.

C. Andere levensvoorwaarden.

Wij zullen er ons toe beperken onder de verschillende punten die onder
deze rubriek zouden kunnen vermeld worden, degene uit te kiezen waar-
voor nauwkeurige gegevens voorhanden zijn, namelijk de huisvesting, de
begrotingen en het verbruik. De prestaties der sociale verzekeringen zou-
den eveneens moeten in aanmerking genomen worden, doch het moge
volstaan er op te wijzen dat de uitkeringen van de meeste der vóór de
oorlog reeds bestaande verzekeringen zeer aanzienlijk verhoogd werden.
Daarenboven is de grote meerderheid der Belgische werknemers thans
onderworpen aan de maatschappelijke zekerheid die vóór de oorlog niet
bestond en aan de begunstigden voordelen verzekert die men niet mag
onderschatten.
1. De huisvesting. Er zijn nauwkeurige gegevens voorhanden over de toe-
stand in zake huisvesting op 31 December 1947; al slaan zij niet uitslui-
tend op de arbeidersklasse, doch op de bevolking in het algemeen. In
deze statistieken verstaat men onder 'woning' : het verblijf van een gezin,
dat een gèheel huis of een appartement kan zijn.
Het gemiddelde van het aantal personen per woning bedraagt ongeveer
3,02. Anderdeels is de mediaan der woningen, volgens het aantal perso-
nen die ze betrekken, iets minder dan 3, I. Men kan hieruit besluiten dat
de gemiddelde woning in België ongeveer 3 personen huisvest. De talrijk-
ste categorie, d.i. de modus, is die der wOl)ingen met 2 personen.
Ten aanzien van het aantal kamers waaruit de woningen bestaan, stelt
men vast dat de gemiddelde woning, de mediaanwoning of de modus-
woning [degene die het meest voorkomt] ongeveer vier woonvertrekken
bevat. Men kan hieruit afleiden, hoewel dit een zeer abstract begrip is, dat
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de gemiddelde Belg over ongeveer anderhalf vertrek beschikt. Zulks
neemt echter niet weg dat er, op het ogenblik van de telling, nog 368
woningen van één vertrek bestonden die 10en meer personen herbergden,
terwijl er 2.102 woningen van tien vertrekken en meer waren die slechts
door één enkele persoon bewoond werden.
De cijfers betreffende de oppervlakte der woningen zijn veel minder be-
trouwbaar wegens de grotere moeilijkheden voor het nagaan van dejuist-
heid der antwoorden. Hetverdient evenwel onthouden teworden dat onge-
veer de helft der woningen een oppervlakte van minder dan 50m2 beslaan,
terwijl de woningen van minder dan 35 m2 de talrijkste groep uitmaken.
2. Begrotingen en verbruik. De kennis der huishoudelijke begrotingen is een
der synthetische elementen waardoor men het best de levensstandaard der
arbeiders in een bepaald land kan beoordelen. De wijzigingen die men,
van het ene begrotingsonderzoek tot het andere, in de orde van belang-
rijkheid der verschillende categorieën van uitgaven vaststelt, geven, in
verband met de wetten van Engel, kostbare aanwijzingen over de evolu-
tie van de levensstandaard.
Daartoe zou men echter op een bevredigend onderzoek moeten kunnen
steunen. Welnu, waar het Belgisch onderzoek van 1947-1948 uit tech-
nisch oogpunt alle waarborgen biedt, kan men de uitslagen er van noch-
tans niet zonder voorbehoud overnemen. Zoals de leider vän het onder-
zoek, Professor Jacquemyns, zelf doet opmerken, slaat het onderzoek op
een periode die geen normale toestand weergeeft. De instandhouding
tijdens de gehele duur van de beschouwde periode [Augustus 1947-Juli
1948] of tijdens een gedeelte van deze periode, van de rantsoenering en
van de zwarte markt, van sommige door economische toelagen kunst-
matig laag gehouden maximumprijzen, van de wettelijke beperking der
huurprijzen, zijn zoveel factoren die de uitslagen ongetwijfeld beïnvloed
hebben. Welnu, op het ogenblik dat de uitslagen bekend werden, waren
de meeste dezer factoren verdwenen of hadden zij niet meer hetzelfde
belang. Ondanks dit noodzakelijk voorbehoud levert het onderzoek-
Jacquemyns een onloochenbaar nut op en zullen wij er de voornaamste
conclusies van overnemen.
De meest belangwekkende vaststelling is zonder twijfel dat het percentage
der uitgaven voor voeding sterk gedaald is in vergelijking met de voor-
gaande onderzoeken. De evolutie die, sedert een eeuw, overeenkomstig
de eerste wet van Engel aanhoudt, komt tot uitdrukking in de volgende
cijfers die het aandeel der voeding in de arbeiders budgetten weergeven:

1853 1891 1929 1947-'48
64 61 58,2 44,4

Voor de bedienden daalt dit cijfer van 48,9 in 1929 tot 37,77 in 1947-'48.
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Zoals wij hebben doen opmerken, worden de uitgaven voor voedings-
middelen beïnvloed door de rantsoenering, die de voor consumptie be-
schikbaar zijnde hoeveelheden beperkt, en door de ingevolge de toelagen
abnormaal lage prijzen, doch, anderzijds, geven de op de zwarte markt
gedane aankopen aanleiding tot een stijging der uitgaven.
Hierna geven wij in een tabel de uitgaven voor de verschillende posten:

Arbeiders Bedienden

1929 1947-48 1929 1947-48

Voeding 58,2 44,37 48,9 37,77
Huisvesting 6,3 5,65 1 1,7 7,67
Verlichting, verwar-
. ming, allerlei diensten 4,9 5,31 5,3 5,30
Meubilering 2,8 4,73 4,3 4,92
Kleding 14,4 14,24 14,0 14,97
Was 1,0 1,13 I, I 1,55
Gezondheid, hygiëne,
toilet 1,3 3,01 2,6 3,54

Intellectuele, sociale en
morele behoeften 3,9 10,17 4,7 10,56

Beroep I, I 1,69 1,3 2,31
Ontspanning 4,9 5,89 3,3 6,01
Schulden en belastingen 0,7 3,33 2,2 5,01
Moestuin en hoenderhof 0,5 0,48 0,6 0,39

Zonder te veel in bijzonderheden te treden, willen wij doen opmerken dat
de vermindering van de post 'huisvesting' te wijten is aan de wettelijke
beperking van de huurprijzen; de geringheid van deze uitgaven is niet-
temin buitengewoon opvallend wanneer men ze vergelijkt met die welke
men vaststelt in landen met een hoge levensstandaard, zoals Zweden en
Zwitserland, waar zij 20 tot 25 % van de totale uitgaven bedragen.
Er dient verder te worden genoteerd dat in de post 'intellectuele en mo-
rele behoeften', die sterk gestegen is, de bijdragen voor de maatschappelijke
zekerheid, die op zichzelf 5 tot 6 % vertegenwoordigen, begrepen zijn.
Het feit dat de arbeidersklasse 5 tot 6 % van haar inkomen besteedt aan
verzekeringen tegen slechte dagen, beschouwen wij nochtans als een ge-
voelige verbetering van haar levensvoorwaarden. Ondanks het gemaakte
voorbehoud kan men uit het onderzoek een algemene conclusie trekken,
namelijk dat de levens~tandaard sedert 1929 vrij aanzienlijk gestegen is.
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Conclusies.

Aan het slot van deze noodzakelijk summiere studie zouden wij enkele
algemene gevolgtrekkingen willen maken:
Men stelt allereerst vast dat België niet meer, zoals vóór de oorlog, in
vergelijking met de andere landen, een land van lage lonen is. Heeft de
arbeidersklasse uit deze evolutie voordeel gehaald? Hierop schijnt men
wel bevestigend te mogen antwoorden. Door niemand wordt betwist dat
de koopkracht der arbeiders, omstreeks 1949, ten minste opnieuw gelijk
was aan die vim vóór de oorlog. Daarenboven zijn de door de maatschap-
pelijke zekerheid verschafte voordelen volstrekt niet te verwaarlozen.
Van daar tot de bewering, zoals sommigen het voorhouden, dat België
aan zijn arbeiders een levensstandaard verzekert die hoger is dan in om 't
even'welk ander land van West-Europa, is een stap die men, in het licht
van de gegevens waarop wij gesteund hebben, niet kan doen.
Misschien hadden wij andere factoren in ons onderzoek moeten betrek-
ken: de werkloosheid, bij voorbeeld, die sedert bijna drie jaar meer dan
1'0 % van de verzekerde arbeiders treft, of, op een ander gebied, de re-
cente oprichting van de Ondernemingsraden, van de Bedrijfsraden en
van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven, die de arbeiders de moge-
lijkheid verzekeren in de op het peil van de onderneming, van de bedrijfs-
tak en van de natie te nemen beslissingen, adviserend op te treden.
Wat er ook van zij, samengevat mogen wij zeggen dat België, dat door de
oorlog minder geteisterd werd dan zijn naburen, sedert het einde der
vijandelijkheden een betrekkelijke voorspoed gekend heeft, waarin de ar-
beiders een aandeel gehad hebben, dat trouwens vrij nauwkeurig aan de
stijging van hun productiviteit lijkt te beantwoorden.
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Vrij' of in opdracht?

Krabben wij van het tegenwoordig conflict Amerika-Rusland de ideolo-
gische korst af - waarmee overigens niet gezegd wil zijn, dat deze niet bij
het beeld zou behoren - dan komt er een oud schilderij voor de dag. Zie
maar:
,America is now the unknown quantity in the far East. By leaps and
bounds her trade is increasing, while that of England is declining. Active
American business men are penetrating to the farthermost corners of
China and Siberia. Russià is extending a welcoming hand, for, as I have
said, we make her forever independent of Europe. As yet Russia is not a
manufacturing country. But the time will come when she will be ab Ie to
supply the people of her own conquests with all they need and then will
come the real conflict. The open-door policy is far more welcome to
Russia now than. the 'Sphere of Influence', which would mean her ex-
clusion from parts of Asia. Once Russia has brought the people of China
under her sway, she will have a standing army greater than all the other
combined forces of the world, and with but one vast cohesive country,
without a single detached colony to defend. This is the stake Russia is
playing for. Confident that the Anglo-Saxon race has seen the apex ofits
glory, the Slav believes he is to rise to the position of world-power with
the twentieth century. He admits but one rival, the' nation whose friend-
ship he has courted [rom its inception - America.'
Dit is geen sprookje van een historicus-van-nu die met de wijsheid van
1950 zich in de wereld van vijftig jaar terug heeft trachten te verplaatsen.
Neen, dit is een authentieke tekst - uit 1900. De ongelovige kan hem
vinden in 'The Cosmopolitan' van.1aatstgenoemdjaar, in een artikel van
Hume-Ford, getiteld 'Is Russia to controll all of Asia?'
Maken de mensen nu vrij hun eigen geschiedenis of voeren zij, zonder het
te willen en te weten zelfs, een opdracht der geschiedenis uit? Of is het
wellicht zo, 'dat zij, ja wel die opdracht uitvoeren maar op hun wijze - en
daardoor toch weer anders?

Zijn de Verenigde Staten bezig een eigen Ijzeren Gordijn op te trekken?

Dit is de vraag die de New-York Heraid Tribune van I I Jan. stelt in een
pleidooi voor herziening van de z.g. McCarran Act. Deze wet op de bin-
nenlandse veiligheid weert uit het 'vrije' America ongewenste vreemde-
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lingen, ook voor een kort bezoek. Ongewenst zijn zij die ooit, al mag het
tientallen jaren geleden zijn, in enigerlei verbinding hebben gestaan met
een totalitaire partij of regering. Met het gevolg, zeggen hooggeplaatste
ambtenaren, dat de V.S. onder wetenschapsmensen en intellectuelen in
een verontrustende mate aan prestige en steun hebben verloren. Er wor-
den verschillende gevallen genoemd van vooraanstaande geleerden aan
wie geen toegang is verleend of wier verzoek om een visum niet in be-
handeling werd genomen. Er zijn nu verschillende organisaties die niet
in de V.S. willen congresseren uit vrees dat een aantal buitenlanders niet
zullen worden toegelaten.
Als eerste van de gevallen van weigering van een visum wordt genoemd
het niet toelaten van onze redacteur Romein (thans in Indonesië'), die
een uitnodiging had ontvangen van de Rockefeller Foundation om in de
V.S. wetenschappelijk werk te verrichten en geweigerd werd omdat hij
in 1920 met de Communistische partij te doen had gehad. Sinds lang is
Romein, zoals 'men weet, een zwart schaap voor de communisten. Men
leze bijv., hoe hij in het laatste nummer: van 'Politiek en Cultuur' naar
aanleiding van zijn pas verschenen 'Hof der historie' als een afschrik-
wekkende 'mysticus' wordt afgeschilderd" - door een volmaakte ignorant
moeten wij er aan toevoegen.
Dit en de andere door bovengenoemd blad geconstateerde gevallen wet-
tigen de conclusie van de New Vork HeraId Tribune, dat de V.S. hun zo
lang verkondigde reputatie van vrijheid aan het afbreken zijn.

Wat gaat het ze aan

India lijdt, zoals een ieder weet, aan voedseltekorten mede tengevolge
van de snelle bevolkingsaanwas. Het is dan ook alleszins begrijpelijk, dat
de regering van India zich afvraagt hoe zij de steeds wederkerende hon-
gersnoden en hun onmenselijke gevolgen moet afwenden. Zij heeft zich
te dien einde tot de Wereldgezondheidsorganisatie gewend om deskundige
voorlichting inzake de geboorteregeling. Dit heeft de bezorgdheid gaande
gemaakt van de aanhangers van het R.K. geloof.
De directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie heeft nu be-
toogd dat de z.g. 'rythme-method' van geboortebeperking waaromtrent
de regering van India advies had gevraagd in genen dele in strijd is met
pauselijke uitspraken hieromtrent, zolang zij gerechtvaardigd wordt door
medische, eugenetische, economische of sociale redenen.
Men vraagt zich af of pogingen tot vermindering of opheffing van mens-
onterend leed als hongersnood door duisterlingen in de Westerse wereld
nog moeten tegengewerkt en nog moeten verdedigd worden tegen deze
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lieden, die hun achterlijkheid als verdediging van christelijke beginselen
afficheren. .
Wat hebben zich bovendien katholieken te bemoeien met een land dat
nu eens lielemaal niet katholiek is, een land van Hindoes en Mohame-
danen, een land dat een figuur als Gandhi heeft voortgebracht, voor heel
het Westen een beschamend voorbeeld van naastenliefde en van een
morele macht, ook in het politieke, waarbij de politiek van het Vaticaan
wel armelijk en droevig afsteekt.
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RODERICK SEIDENBERG, Post-historic Man.
An Inquiry. Chapel Hili. The Univ. of
North Carolina Press, '950. 246 p.

De titel wekt verbazing. Een toelichting
make meteen de gedurfde stelling van de
schr. duidelijk. Schr. ziet de geschiedenis
n.l. als een strijd tussen Instinct en Intellect.
In den beginne was het Instinct over-
heersend. Maar het Intellect, dat op het
Instinct zijn accumulatie-vermogen vóór
heeft, is bestemd op de duur het Instinct
te overwinnen. In onze huidige tijd ziet
schr. de symptomcn dier overwinning -
o.a. in de toenemende organisatie - steeds
talrijker worden. Het punt van OInslag,
waarbij niet langer het Instinct maar het
Intellect overheersen zal, schijnt hem,
betrekkelijk gesproken, dichtbij. Van
strijd tussen beiden in de oude, historische,
zin zal dan niet meer kunnen worden ge-
sproken. En aangezien hij de geschiedenis
gedefinieerd heeft als het tijdperk van die
strijd, zal er dan een nieuwe periode aan-
breken, de post-historie, waarbij de his-
torische mens voor de post-historische zal
hebben plaats gemaakt.
Ref. kan zich voorstellen dat menig lezer
na van het bovenstaande kennis te hebben
genomen, besluit - het voor kennisgeving
aan te nemen en het boek in kwestie
ongelezen te laten met de verzuchting: er
zijn al zoveel sprookjes. Dit zou, naar
ref.'s mening, een ernstige vergissing zijn.
Beslissend voor het belang van derge-
lijke algemene geschiedopvattingen en
toekolllStverwachtingen is n.l. niet het
objectieve waarheidsgehalte - dat immers
op geen enkele manier getoetst kan wor-
den - maar de wijze waarop de vinder
ervan de heuristische waarde van zijn
vondst heeft weten te gebruiken. Men zie
zo'n gedachte als een ordenend beginsel
met behulp waarvan het mogelijk wordt
een anders onoverzichtelijke stof te rang-
schikken en te duiden. En dat laatste is in
dit geval zeer kundig gedaan. In de vijf
hoofdstukken - The axiom of organization,
Instinct and Intelligence, The crucial
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epoch, historic determinism, values and
vistas - is een schat van historische kennis,
scherpe waarneming van hct tegenwoor-
dige en indringende beschouwingen over
verleden en heden verborgen, waarvan de
kennisneming ook hem verrijken zal, die
meent de hoofd these als onbewezen en onbe-
wijsbare hypothese te moeten verwerpen.
Ref. behoort tot dezulken, maar in de
beperkte zin waarin de schr. zelf er ev~n-
eens toe schijnt tc behoren. Zegt hij niet
[blz. '73]: 'The future, we are always dis-
covering, bears only a faint and super-
ficial resemblance to the bold prophecies
ven tured on its behalf' . Een vage en opper-
vlakkige gelijkenis, maar een gelijkenis
dan toch. Een korrel waarheid m.a.w.
schuilt, meent ref., ook in deze theorie.
Men behoeft immers nog niet in de 'eind-
overwinning' der ratio te geloven, om te
erkennen dat het rationaliseringsproceseen
der fundamentele historische processen
schijnt te zijn. Bovendien, ware schr.'s these
volmaakt zinloos, dan zouden zijn waar-
nemingen en beschouwingen evenzeer vol-
maakt waardeloos zijn - en datzijn zij, zoals
wij zeiden, allerminst. Integendeel. J. R.
T. S. ELIOT, De cocktailparty. Een blijspel,
vertaald door M. Nijhoff [A'dam, Queri-
do. '95']'

De bekoring van Eliots Coctailparty is de
geheimzinnigheid ervan, het pikante dat
dit stuk [geen leesdrama alleen maar
evengoed een in Londen en New-York, en
straks ook hier, avond aan avond met suc-
ces gespeeld kasstuk] in schijn iets anders
is dan in werkelijkheid. In schijn een
'sophisticated' society-stuk, in werkelijk-
heid een probleem- en zelfs een symbolisch
stuk. In sch ijn een psychologisch drama, in
wezen behalve dat een getuigenis, een
verkondiging. En om het pikante nog te
verhogen, in schijn een dialoog in proza,
maar in het verborgen en nauwelijks
merkbaar een drama in verzen. Dit
laatste zal de vertaler - een meester op dat
wapen - niet minder hebben aangetrokken
dan de figuur van den onbekenden gast die
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al dadelijk in het eerste bedrijf een immers
ook Nijhoff vertrouwde Uur U-situatie
sehept. Maar de bekoring dat dit stuk
aldoor iets anders is dan zoals het zich
voordoet, is ook het gebrek ervan. Want
terwijl het kennelijk zoveel meer bedoelt
dan enkel een dramatisehe analyse van
karakters, aan de hand van een gewone
cocktailparty, onthult het echter zijn zeer
ongewone strekking niet definitief. Het
plaatst alleen vele vraagtekens, en voor-
zover het dit doet op plaatsen waar men
cle vraagtekens meestal vergeet, dus daar
waar men de menselijke verhoudingen als
vanzelfsprekend pleegt op te vatten hoe
bitter weinig zij dit ook zijn mits mensen
zich van hun ware verhouding eens werke-
lijk rekenschap geven, bevat en onthult
het veel wijsheid over den mens in zijn be-
trekking tot de medemens en tot zichzelf,
zijn vrijheid en zijn eenzaamheid en
raakt het aan fundamentele, noem het
naar keuze essentiële of existentiële vragen.
Maar verder gaat het niet, dieper graaft
het ook niet, al suggereert het van wel.
Wie dc onbekende gast is'-blijft onopgehel-
derd, behalve dan dat hij zich als psychia-
ter ontpopt en de gasten der party in be-
handeling neemt, maar hij pretendeert
nog veel meer te zijn dan psychiater al-
leen, hij wekt de suggestie van een hogere
levensleiding maar van welken aard ver-
nemen wij niet. Evenmin wat dan wel zijn
Sanatorium betekent, dat nl. wel een
symbool voor bekering zou kunnen zijn.
En wat de relatie van genezer en sana-
torium tot het Christendom is, wordt
evenmin duidelijk al menen wij gewaar te
worden dat er enig verband mee bestaat.
Zo de schrijver hier al vrede mee heeft,
wij niet. Daarvoor heeft hij ons door zijn
exposé tezeer geboeid en verontrust. Of
was het zijn bedoeling, niet meer dan
enige verwarring te stichten in het ver-
loop onzer gewone party's teneinde een
begin van zelfbezinning te stimuleren?
Wij echter zijn 'sa klug als wie zuvor' en
geneigd van Eliot scherper beantwoording
van de gestelde vragen te verlangen. \Vat
een compliment is en een critiek tevens.

A.D.

DR. A. DE FROE, Van Waarneming tot Oor-
deel . .1. M. Meulenhoff, Amsterdam '95'

Van een boek als dit, dat, als propaedeuse
voor aanstaande wetenschapsbeoefenaren,
de eenheid der wetenschappen en van het
wetenschappelijk onderzoek in het licht
wil stellen, en tevens de plaats wil bepalen
van de wetenschap in het cultuurgeheel,
mag wel niet worden verwacht dat het
iedereen zal voldoen. Het is gegroeid uit
schr.'s ervaringen als academisch do-
cent, waarbij hij voor studenten-vragen
werd gesteld van algemener strekking dan
alleen het vakgebied betreffende, zodat hij
moest aannemen door een systematische
behandeling hiervan ook studenten van
andere vakgebieden van dienst te kunnen
zijn, evenals veel afgestudeerden en niet-
studenten. Het resultaat is een didactisch
geschrift, dat gekenmerkt wordt door hel-
derheid en zakelijkheid, een kenmerk dat
grote lof verdient, en waarbij men op de
koop toe moet nemen dat schr.'s persoon-
lijke opvattingen van meer wijsgerige aard
er een te stellige formulering door krijgen.
Elke poging tot een algemene wetenschaps-
propaedeuse stuit echter op een moeilijk-
heid, die het bereiken wel altijd beneden
het bedoelen doet blijven, nl. om de
grote verscheidenheid der wetenschappen
tot haar recht te laten komen. Schr. is
natuurwetenschappelijk anthropoloog,
met ruime culturele belangstelling en
eerbied, maar zonder vertrouwdheid met
de cultuurwetenschappen, en daardoor
te spoedig geneigd hun gebied - zij 't
in eerbied voor wat haar teboven gaat -
buiten de wetenschap te stellen. Zo is
't bijv. moeilijk in te zien hoe een be-
oefenaar der litteratuurwetenschap uit
zijn uiteenzeltingen veel nut kan putten.
De zaak is toch wel, dat de specialisatie
der wetenschappen te ver is voortge-
schreden, tot in de grondslagen toe,
dan dat men in deze grondslagen de
overwinning op de specialisatie zou kun-
nen vinden. Het overwinnen van de ge-
varen der specialisatie zal o.i. gedeeltelijk
van buiten-af moeten komen, nl. door de
binding aan een gemeenschappelijk cu1-
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tuurdoerwaarin de vrijheid van onderzoek
is opgenomen, gedeeltelijk van binnen-uit,
nl. door in het vakgebied zelf de hierop be-
trokken theoretische bezinning te culti-
veren. De tweede weg is direct begaan-
baar; de eerste veronderstelt niet minder
dan het teboven komen van de cultuur-
crisis. Maar de poging tot generaliserende
synthese, en tot plaatsbepaling in het cul-
tuurgeheel, is zelf symptoom van de be-
hoefte deze crisis te overwinnen; zij
draagt, ondanks tekortkomingen, hiertoe
het hare bij, wanneer zij, zoals hier, op
behoorlijk wetenschappelijk peil wordt
ondernomen, en verdient daarom waar-
dering. S.

Caslellioniana. Quatre études SUl'Sébastien
Castellion et I'idée de la Tolérance, par
ROLAND H. BAINTON, BRUNO BECKER,
MARIUS VALKHOFF et SAPE VAN DER
WOUDE.Leiden, E. J. Brill, 1951.
Deze bundel is gewijd aan de tegenstander
van Calvijn en de verdediger van de tole-
rantie Sebastiaan Castellio, die in 1953
met Michael Servet herdacht zal worden,
400 jaar na de dood van Servet op de
brandstapel.
Het is Castellio geweest die onmiddellijk,
nadat hij van de terechtstelling van Servet
had gehoord, een geschrift het licht heeft
doen zien in het Latijn en in het Frans,
het 'Traité des Hérétiques', dat men mag
beschouwen als de eerste principiële ver-
dediging van de tolerantie niet alleen van
christelijke vergevingsgezindheid, maar
vooral van de overtuiging uit van de rela-
tiviteit van Schrift en dogma. Voor hem is
het dogma een menselijke uitspraak op
grond waarvan niemand als ketter mag
worden veroordeeld en de Schrift is vol-

"

gens hem niet altijd zo duidelijk dat zij
niet verschillende opvattingen zou toela-
ten. Zijn standpunt vertegenwoordigde
toen het christelijk-humanistische stand-
punt in zijn meest vrijzinnige vorm. De
tolerantie - en dit is de zienswijze die nog
meer dan een eeuw later ook door de
Engelse wijsgerige schrijver over de tole-
rantie, John Locke, werd verdedigd -
houdt alleen halt bij de verwerping van de
Schrift en de ontkenning van Gods be-
staan. Tegenover Calvijn betoogt hij de
ontoelaatbaarheid van het doden van
ketters: een mens doden is niet een leer
verdedigen, maar een mens doden.
Na de verschijning van Castellio's ge-
schrift, onder enige schuilnamen versche-
nen, al was onmiddellijk wel de 'verden-
king' op hem gevallen, bleef het verweer
van Calvijn niet achterwege. Ook Cal-
vijns medestander Beza schreef een aanval
op het Traité van Castellio. Hierop heeft
Castellio een uitvoerige repliek geschreven
waarvan het bestaan wel bekend was maar
die nooit was verschenen. Prof. Becker
heeft enige jaren voor de laatste wereld-
oorlog het handschrift van het boek ge-
vonden, waarover hij in een der bijdragen
in deze bundel een en ander med. deelt.
De uitvoerigste en meest instructieve bij-
drage is van de hand van de Amerikaanse
historicus Bainton. De overige zijn reeds
gehouden referaten. Het geheel is een
voorname inleiding tot de herdenking van
1953 en tot het doen kennen van een der
belangrijkste voorvechters van verdraag-
zaamheid en vrij onderzoek, een man ook
die onze Coornhert diepgaand heeft beÏn-
vloed en daarmee het Nederlandse geeste-
lijk leven in de laatste decenniën van de
16de eeuw. O. N.
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