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Gerard den Brabander

MEDIA VITA

Voor Jacques, Janyen Vic

Wanneer wij rustig bij elkander zaten
in d'een of andre Amsterdamse kroeg,
wisten wij eigenlijk niet meer te praten
dan wat de dagelijksche dag ons vroeg.

Want, waar de één de late lucht gelaten,
de ander slechts de wilde meeuwen droeg,
schiepen drie zielen tijdens de hyaten
het zingend lied, en dat was ruim genoeg.

Deel, dichters, mee in deze kleine vreugde,
die ik in het hervondene hervind:

de groote ondeugd onder alle deugden
wordt door de kleine deugd oprecht bemind.

En alles wat mij 'uit mijn droomen heugde,
zegt zij mij teeder toe: man, minnaar, kind.
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johannes Tielrooy

ERNEST RENAN EN NEDERLAND

De Nederlander die een bezoek brengt aan Bretagne krijgt licht een ge-
voel van herkenning. Waar heeft hij die overtrekkende donkere wolken
meer gezien, waar bemerkte hij al eerder, dat er op karig gras of woelig
zeeschuim een lichtstraal neerschoot, als een plotselinge lach op een be-
trokken gezicht? Wanneer heeft hij dat onophoudelijk ruisen gehoord,
waar die zoute lucht gesnoven, in welk land omving hem die wazige en
dampige atmosfeer, waardoor zelfshel verlichte dingen een mystieke vaag-
heid en een schijn van verhoogde veelzeggendheid hegen? Natuurlijk in
het land waar hij zelf is geboren. Bretagne en Nederland lijken op elkaar.
Bretagners ook lijken op Nederlanders. De enen zowel als de anderen zijn
ernstig. Zij denken gaarne en diep, al denken zij niet altijd scherp. Ook
hun gevoelens zijn diep; en veelal uiten zij ze maar ten halve. Beide hun
denken en hun gevoel gelden de grote vragen van het leven: vanwaar wij
komen, waarheen wij bestemd zijn, hoe ons op de reis te gedragen. Nede!O-
landers en Bretagners zijn bestendig bezig met die vragen en ze kunnen
hen voeren tot godsdienstigheid, of tot betwijfeling van de godsdienst. Tot
uitgewerkte wijsbegeerte komen zij door die vragen niet dikwijls. Het zijn
denkers maar geen systematische filosofen; ze zijn terughoudend en heime-
lijk lyrisch; wat hen beheerst is een gevoel van kalme maar duurzame be-
zorgdheid, en ook hun gedachten zijn bezwaard en rustig.
Gelukkig was Ernest Renan niet alleen een Bretagner: van zijn moeder
had hij ook de vrolijke aard der Gascogners. Toch leefden er in hem wel
zoveel eigenschappen die van zijn geboorteland stamden, dat hij zich met
Nederlanders op zijn gemak gevoelde. Trouwens, de vrouw met wie hij
vele jaren, tot zijn dood toe, een harmonisch huwelijksleven heeft geleid,
had Nederlands bloed. In September 1856 is Cornélie Scheffer, een doch-
ter van de schilder Henry Scheffer, die, evenals zijn meer bekende broeder
en confrater Ary, te Parijs gevestigd maar uit ons land afkomstig was, met
de jonge geleerde en schrijver Ernest Renan in het huwelijk verbonden
- verbonden ook door de katholieke geestelijkheid, hetgeen enige aandacht
verdient omdat de bruid protestant en de bruidegom reeds toen geen
vriend van die geestelijkheid meer was. Hoe gelukkig Renan met deze
beschaafde en kunstzinnige vrouw is geweest, kan onder meer blijken uit
de eerste bladzijde van zijn in 1869 verschenen Saint Paul: hij draagt het
boek daar op 'A Cornélie Scheffer', getuigt van haar dat hij haar, op de
moeilijke en gevaarlijke wegen die zij samen gegaan zijn, nooit heeft horen
murmureren; voegt er aan toe; ,Pas plus dans nos voyages gue dans la
libre poursuite du vrai, tu ne m'as dit: Arrête-toi', en eindigt aldus: 'Au

130



ERNEST RENAN EN NEDERLAND

jour des épreuves, sois pour moi ce que tu fus quand nous visitions les sept
Eglises d' Asie, la campagne fidèie qui ne retire pas sa main de celle
qu'elle a une [ais serrée'.
Zo was het evenmin een wonder dat hij in 1862 naar Nederland genood
werd, als dat hij de uitnodiging met genoegen aanvaardde. Te Dordrecht
zou in dat jaar voor oom Ary, die in 1858 gestorven was, een standbeeld
worden opgericht; er zouden grote feesten worden gevierd en het sprak
vanzelf dat Cornélie met Ernest van de partij moesten zijn. Het is gewor-
den wat men in die dagen onder grote feesten verstond ...
Op 8 Mei, bij mooi weer, verenigden zich op het Beurs- of Marktplein
overheidspersonen, commissie-leden, genodigden, waaronder enige 'zonen
van la belle France' [ik citeer], de leden van een orkest en een groep zan-
gers; en de gevolgen bleven niet uit. Er werd een ouverture van Beetho-
ven ten gehore gebracht, hetgeen nog tot daaraan toe was; doch daarna
zong men uit volle borst het 'Wien Neerlands Bloed' en er wordt in een
verslag uit die dagen vermeld, dat het lied 'op de aanwezige Franschen
een onbeschrijflijken indruk maakte'. Ik moet zeggen: dat zal wel! maar
ook vragen wat voor een indruk ... Er volgde een cantate, een in opge-
schroefde toaststijl, en in dactylen, bijeengerijmeld dichtstuk door S. van
den Bergh, met dit slot:

Wie die niet juicht dat hij rijst in ons midden,
Scheffer, de strever naar 't hoogst Ideaal,

Die door zijn schepping ons dwingt om te bidden,
Die wat zijn licht was ons geeft in zijn taal?

Maar het ergste moest nog gebeuren. 'Terwijl de beide laatste regels', zo
gaat de verslaggever voort, 'heerlijk over het Beursplein weêrklonken,'
betrad zekere dominus Veder 'het spreekgestoelte' en hield de onvermij-
delijke toespraak: de volg~nde zinsneden kunnen er een denkbeeld van
geven, ja maken verdere kwalificatie beslist overbodig. 'De openbare ver-
cering der nagedachtenis van groote mannen, die door uitnemende gaven
zich verdienstelijk maakten aan de menschheid, is tevens dankbare hulde
aan Hem, wiens licht hun geest bestraald en wiens kracht hen gevoerd
heeft tot die edele bestemming. Neen! het is geen menschenvergoding als
wij het goddelijke in den mensch erkennen; maar billijk wordt onze trots
op den adel onzer natuur als de waarheid van het apostolische woord ons
als aanschouwelijk wordt voorgesteld, dat de mensch van Gods geslachte
is!' Dit naar aanleiding van Ary Scheffer's werken, die, vooral in zijn laat-
ste periode, de verf en lijn geworden zoetsappigheid waren. Heeft Van
Deyssel overdreven? 1

1 S., De onthulling van het standbeeld van AI)' Sdllgftr te Dordrecht op den Ssten Mei 1862.
Europa, verzameling van in- en uitlandsche lettervruchten, 1862, II, en Dordrechtsche Courant
van 10 Mei 1862.



JOHANNES TIELROOY

Maar laat ons kort zijn; het is Renan vóór alles die ons hier interesseert.
De dag werd besloten met een banket, dat van zes uur tot half elf duurde.
En men oreerde dat het een aard had, het zal niemand verbazen; een heer
Bredius wijdde zijn woorden - met bijgedachten ongetwijfeld aan Napo-
leon III - 'à la France heureuse et prospère, à la France grande et glori-
euse et surtout à la France libre et pacifique'. Renan, wiens tegenwoordig-
heid blijkens de verslagen ook tevoren al algemeen was opgemerkt, ant-
woordde in een korte rede, die bewaard is gebleven 1; hij pleitte o.a. voor
het duurzaam bestaan van kleine naties. Als steeds was een gelegenheids-
rede hem aanleiding geworden om denkbeelden te uiten die, zonder nood-
zakelijk een ieders instemming te verwerven, niettemin de gedachten-
wisseling op een hoger peil konden brengen.
Aanzienlijke sensatie ontstond er aan de Leidse universiteit, en meer in
het bijzonder bij de professsoren en studenten in de theologie, toen Renan
de gelegenheid van zijn Nederlandse reis te baat nam om aan enige dier
docenten een bezoek te brengen. De afgezette Franse hoogleraar in ons
midden! De man die gestraft is omdat hij in zijn intree-rede de mogelijk-
heid heeft geopperd datjezus niet meer dan een mens is geweest! Die held
van het vrije onderzoek, die tevens een verdediger van de ware gods-
dienstigheid wenst te zijn, hem willen wij ontmoeten, hem behoren wij
hulde te brengen! Ziedaar wat de harten en de geesten vervulde. Men ge-
droeg zich er naar. De studenten kozen uit hun midden een delegatie van
dertig man en professor Kuenen stelde hun zijn grote salon ter beschik-
king, alwaar Renan op de afgesproken dag verscheen. In warme bewoor-
dingen hoorde hij zich door een van de jongelui uitvoerig prijzen omdat
hij 'de rechten der religieuze en filosofischevrijheden had hooggehouden',
een verdienste die aan de Nederlandse theologische faculteiten van die tijd,
waar men van Strauss en de zijnen geleerd had, veelal hoog werd aange-
slagen. Renan's antwoord bleef natuurlijk niet uit en het moet voor de aan-
wezigen een groot moment geweest zijn, toen de vereerde schrijver het
woord nam. Hij bleek ontroerd; echter niet zo, ofhij kon in welgekozen en
waarlijk meeslepende woorden betogen, dat het geloof aan het bovenna-
tuurlijke, de ongerijmde mening dat de mens in staat zou zijn he te ken-
nen, steeds meer ui t de geesten en de zielen week, om plaats te maken voor
onderzoek en redelijke overweging, maar dat niettemin het religieus gevoel
daaronder niet mocht en op den duur ook niet zou lijden. Renan stelde er
toen nog prijs op niet voor de vijand van een gezuiverd christendom door
te gaan, en denkend aan deze bijeenkomst met Leidse studenten schreef
hij ietwat later in een van zijn studies, dat men ten zeerste ongelijk had
te beweren dat hij het christendom geheel ontkende, aangezien de Leidse
universiteit, waar men christelijk is, met haar huldiging bewezen had ook
1 F. Camus, in Journal des Débats, 15Mei 1862.



ERNEST RENAN EN NEDERLAND

hem voor een christen te houden ... Zo moet hij naar Parijs zijn terug-
gekeerd met het gevoel dat dit korte bezoek aan het door hem volmaakt
vrijzinnig gewaande Nederland genoeglijk en profijtelijk was geweest'.
Nog twee maal zou hij het weerzien. In 1875, toen de universiteit te Lei-
den driehonderd jaar bestond, vertegenwoordigde hij bij de feestelijke
herdenking van dat feit het Collège de France. Hij bevond zich onder hen-
die door de senaat der universiteit in een zijner plechtige zittingen werden
ontvangen en hij voerde er het woord, op 8 Februari 2. Ook door de stu-
denten werd hij verwelkomd; hun almanak vermeldt 3, dat hij hen toe-
sprak in de 'vroolijk verlichte Gehoorzaal'; voorts vindt men in dat jaar-
boek de woorden aangeduid waarmee hij op JO Februari, in de Buiten-
sociëteit van Amicitia, 'breed uitweidde over de verschillende aandoenin-
gen, die hier zijn gemoed vervuld hadden'. Men hoorde hem graag, de
vermaarde, veel geprezen en zeer verguisde schrijver van Vie de ]ésus, de
man die onder Napoleon III door de regering om zijn denkbeelden af-
gezet en in 1870 door het nieuwe bewind in zijn ambt aan het Collège de
France hersteld was, de denker en historicus ook, die bezig was aan te
tonen dat, indien al het christendom uit een 'openbaring' was voortge-
komen, dit toch geen andere kon zijn dan die welke ook alle andere men-
selijke stelsels van gedachten en complexen van gevoelens had teweegge-
bracht en nog altijd voortging teweeg te brengen.
Ook koningin Sophie wilde hem spreken en inderdaad ging hij bij haar
op audiëntie. Iedereen trouwens zocht hem; professor Dozy had hem
voor de gelegenheid te logeren gevraagd. Of ook zijn tegenstander Van
Oosterzee hem zocht? Zij kunnen elkaar in ieder geval bij de feesten ont-
moet hebben, daar Van Oosterzee's naam als deelnemer vermeld wordt.
1-1etgraagte keek men hem aan, wanneer hij begon te spreken; maar ...
niet om zijn uiterlijk! Naar een tijdgenoot meldt, deed dit uiterlijk, al was
hij dan ook gekleed in het costuum van de leden van het Institut, de
aanwezigen eerder aan de 'maire-adjoint' uit een dorp in de Pyreneeën
denken, dan aan een der corypheeën van de 'grote natie'. De bedoeling
hiervan is duidelijk: blijft over de vraag, waarom Franse dorpsburge-
meesters geen fraai gevormde mannen zouden kunnen zijn en wat er voor
verwonderlijks in lag, dat een coryphee van kunsten en wetenschappen
een kleine, dikke man was, wiens broek geen plooi had en die eerder
scheen te rollen dan te lopen ... 4

, E. Renan, Questions comtenporaines, 2e druk, ,868, blz. 220. Anatole de La Forge AM. L.
Havin, directeur politique du Siècle, in Le Siècle, '7 Mei 1862.
L. Legault, Correspondance de La Haye du Ier juin, in Le Temps, 4Juni 1862.
2 Acta Senatus van de Universiteit te Leiden, 1875'
3 Almanak van het Leidsch Studentencorps, 1876, p. 169 en pp. 176-177.
• J. M. E. Dercksen, Gedenkboek der Feestvieringen ter gelegenheid van het driehonderdjarig be-
staan der Hoogeschool te Leiden, Leiden 1875.
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In 1877ging deze kleine grote man opnieuw naar ons land. Tweehonderd
jaar tevoren was onze Spinoza gestorven en Renan werd aangezocht een
herdenkingsrede te komen uitspreken. Aldus geschiedde, op 2 [ Februari 1

van het genoemde jaar, in Den Haag, ten aanhoren van prins Alexander
der Nederlanden, die zijn koninklijke moeder vertegenwoordigde. De re-
de is later herdrukt 2, zodat wij, van driekwart eeuw later, in bijzonder-
heden kunnen weten wat de Franse gast toen gezegd heeft, en kunnen ge-
nieten van zijn voortreffelijke woordenkeus en zinsbomv, van de harmo-
nie der klanken welke hij, op die reeds verre dag in het verleden, ten ge-
hore heeft gebracht. Ik wil er mee volstaan hier te vermelden dat hij
Spinoza kenschetste als een vijand van de theocratie enerzijds, maar an-
derzijds, en evenzeer, van de Staats-dwingelandij, en hem aan het einde
van zijn prachtige tekst degeen noemde, die misschien van alle mensen in
alle tijden het goddelijke het meest van nabij had gezien.
Renan, door koningin Sophie opnieuw ontvangen, thans aan haar ta-
fel 3, kon eens te meer waarnemen dat die edele en beschaafde vorstin,
hoewel in Württemberg geboren, niettemin te weinig Duits was om Spi-
noza zijn Joodse geboorte aan te rekenen: zelfs had zij in een van haar
kamers een portret van de denker hangen. Koningin Sophie zou niet lang
meer leven. De 2se Mei van datzelfde jaar 1877 stierf zij, en de Revue des
Deux Mondes van [ Juni d.a.v. bevatte een opstel waarin Renan haar
ruime, verlichte geest en haar warmte van gemoed met ontroering her-
dacht 4; hij vond daarbij gelegenheid te gewagen van 'Ie noble pays qui
l'eut pour souveraine', - 'cet estuaire sacré, asile de la liberté, ou tant de
fois l'esprit humain a trouvéun refuge contre lespouvoirs trop forts du reste
de l'Europe'.
Blijkbaar isde herdenking van Spinoza voor Renan aanleiding geweest tot
een verblijf in Nederland van verscheidene dagen. Verhaald wordt ten
minste dat hij ook in Amsterdam geweest is en dat hij daar op een avond,
in een café, na deel te hebben genomen aan een homerische discussie tus-
sen Duitse, Franse, Russische, Engelse en Nederlandse geleerden, aan het
eind van de zitting, toen de geesten heftig in beweging, en de gemoederen
kokend waren, is opgestaan en het evenwicht zowel als de normale tem-
peratuur hersteld heeft met een geestige rede in hct Latijn.
Dat alles met een onvolmaakt lichaam. Renan is vroeg oud geworden. Hij
leed aan rheumatiek en vermeldt in een van zijn brieven 5 dat hij, na
, Ten onrechte wordt in sommige uitgaven van Renan's werken 12 Februari als datum
opgegeven.
2 E. Renan, Nouvelles Etudes d'histoire religieuse, 1884.
3 Cd Busken Huet, Ernest Renan en Louise von François, in Lilt. Fantasien en Kritieken, deel
XXI, Haarlem '9[2.
4 E. Renan, La reine Sophie [[877], herdrukt in Feuilles détachées.
5 E. Renan, Correspondance, deel lI, brief van 20 l'vlaart 1877.
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reeds slecht ter been naar Nederland te zijn vertrokken, vandaar 'dans
Ie plus triste état' te Parijs \vas teruggekeerd'.
Drie bezoeken ten onzent, het huwelijk met een gedeeltelijk Hollandse
vrouw, en dan ook zekere overeenkomst in geaardheid en denkwijze: het
zijn omstandigheden genoeg om begrijpelijk te maken dat Renan zijn
leven lang onder onze landgenoten ook voor anderen dan Spinoza en So-
phie belangstelling heeft gehad. Natuurlijk heeft Ary Scheffer hem ge-
boeid - even natuurlijk ook behaagd. Want Renan was in zijn jeugd nog
'niet ontkomen aan de opvatting, dat de waarde van schilderijen bij uit-
stek bestond in ontroerende of moreel verheffende voorstellingen. Zijn
studie over La Tentation du Christ [naam van een van Scheffer's schilderij-
en) is er het bewijs van 2. Hij prijst daar - in 1855, dus op zijn 32ste
jaar - zijn aangetrouwde oom Scheffer omdat deze vorm heeft gegeven
'aan morele denkbeelden', op het Evangelie door kleuren en omtrekken
commentaar heeft geleverd, en tot 's beschouwers zedelijke verbetering
kan hebben bijgedragen. Eerst heel op het eind vermeldt hij dat er wel
aanmerking is gemaakt op Scheffer's 'exécution', die niet krachtig genoeg
werd gevonden, en op zijn 'coloris' ; maar meteen vergoelijkt hij dit dan
weer. Later - veel later, weliswaar - heeft Renan deze zaken beter leren
inzien. In 1871vergezelt zijn zwager Arnold Scheffer, die van nature een
werkelijk gevoel voor kunst had, hem tijdens een verblijf te Venetië; hij
doet Renan beseffen wat er in de fresco's van Tiepolo aan schittering, le-
ven en kleur is, en hoezeer dit gewaardeerd moet worden.
Voor de Nederlandse geestesgeschiedenis heeft Renan weinig oog gehad;
als men Erasmus uitzondert is het, gezien de geheimtaal die wij schrij-
ven, ook bijna niet anders te verwachten. Men zegt dat hij wat Neder-
lands kende, maar het zal niet genoeg geweest zijn. Een maal is er in zijn
ceuvre sprake van de Imitatio: het is om het auteurschap van Thomas a
Kempis in twijfel te trekken, maar dan toch ook om te verklaren dat de
Nederlanders - die immers Ruysbroeck en Geert Groote onder de hun-
nen tellen - met hun 'tranquille mysticité' voorbeschikt waren om het
boekje, zo niet voort te brengen, dan toch lief te hebben. 3 Van de Noord-
Nederlandse wetenschap en letteren uit zijn tijd heeft hij af en toe, recht-
streeks of middelijlk, notitie genomen: Dozy's boek over de politieke en
literaire geschiedenis van Spanje, dat in het Frans was verschenen, gaf

1 Op blz. , vanJ. Huizinga's How Holland beeame a nation, in Leetures on Hollandfor Ameri-
ean Students, Leiden '924, leest men dat Renan zijn verhandeling Qu'est-ee qu'une lzotion?
in ,882 te Leiden zou hebben voorgedragen. Ik vind hierover niets. Op '3 Mei ,883
[zie Correspondanee IJ] schrijft hij aan een kennis: '11 est fort douteux quej'aille à Leyde'.
Misschien heeft Huizinga geweten dat er een reisplan bestond en ten onrechte aangeno-
men dat het was uitgevoerd.
2 E. Renan, La Tentation du Clrrist,par M. Ary Selriffer, herdrukt in Etudes d'lristoire religieuse.
3 E. Renan, L'auteur de l'[mitation de ]ésus-Clrrist, in Etudes d'lristoife religieuse.
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hem in 1853 aanleiding tot een mooie studie 1. Renan kende ook onze
philosoof J. P. N. Land, die hij in 1862 in een van zijn brieven beschrijft
als 'un jeune homme très laborieux et intelligent'2. En op het eind van
zijn leven ging hij om met Busken Huet, toen deze te Parijs woonde; de
dames Huet en Renan bezochten elkaar zelfs.
Overeenstemming in denkwijze, zeide ik. Niemand kon in Renan's dagen
voorzien dat de Nederlandse protestantse theologie tientallen jaren later
in haar voortgang zou worden gestuit door het gevaarlijke gezwel der
dogmatiek, dat, 'als zij niet oppast, nog eenmaal haar dood zal worden:
de opkomende verstening was toen haast onzichtbaar en Renan heeft
redelijkerwijze nog kunnen hopen in deze zo stoutmoedig lijkende theolo-
gie een bondgenote te vinden. Zo betoonde hij aandacht voor 'vooruit-
strevende' figuren als J. H. Scholten en Abraham Kuenen en leverde in
1866 een voorrede voor de Franse vertaling die Allard Pierson had ge-
maakt van een van Kuenen's geschriften. En aan Scholten bracht hij -
men weet niet precies wanneer - een bezoek in zijn huis te Leiden.

Ziedaar wat er van Nederland doordrong tot de Parijse sfeer waarin
Renan leefde, en wat hij zeJfbij ons was komen waarnemen. Maar omge-
keerd? Wat wist Nederland van hem, wat deed het voor Renan?
Dat is in vieren te verdelen. Men heeft hem vertaald. De theologen heb-
ben hem veelvuldig besproken. Periodieke publicaties hebben aandacht
voor hem overgehad. En de literaire en filosofische wereld, ten slotte,
heeft hem met een aantal goede studies gehuldigd.
Talrijk zijn de vertalingen in het Nederlands niet; maar men moet ook
bedenken dat Nederlandse lezers, wanneer zij in werken als die van Renan
belang stelden en ze konden begrijpen, bijna zonder uitzondering vol-
doende Frans hadden geleerd om er in het oorspronkelijke kennis van te
nemen. Niettemin: Vie de ]ésus is vertaald, dat spreekt ten slotte ook weer
van zelf. De belangstelling er voor was geweldig, mede onder het minder
geletterde deel van ons volk; er werd aan voldaan met een vertaling van
de populaire uitgaafwelke in 1864, en met een Nederlandse tekst van het
volledige boek die twee jaar later ~erscheen. Tevoren hadden vertalers
werk gemaakt van Renan's intree-rede als hoogleraar [1862] en van zijn
commentaar op zijn ontslag als zodanig [zelfde jaar] ; en drie jaar later
brachten de Bouwkundige Bijdragen een overzetting van L' art du Moyen Age
et les Causes de sa Décadence. Van Renan's grote levenswerk, de Origines du
Christianisme, werd na Vie de ]ésus nog in 1866 het deel dat de titel Les

1 E. Renan, L'Espaglle musulmalle [1853], n.a.v. Reinhart Dozy, Recherches sur [,hisloir.
polilique el littéraire de l'Espagne duranl Ie moyen áge, Leydc 1849. Herdrukt in Mélanges
d'hisloire el de voyages.
2 E. Renan, Correspondance I, brief van 9 Nov. 1862.
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Apótres draagt, in onze taal overgebracht 1. En eindelijk heb ik zelfin 1945
Renan's voortreffelijke verhandeling Qy'est-ce qu'une Na/ion? in het Neder-
lands uitgegeven.
De theologen ... Zonder overdrijving kan men zeggen dat zij wat men
noemt er enigszins mee in zaten. Ziedaar een schrijver die, hoewel geen
theoloog van professie, de onderwerpen behandelde welke zij te allen tijde
als hun particulier eigendom hadden beschouwd. En het was een schrijver
van de eerste rang! Zijn talenten, dat beseften zij ,,,,el,maakten hem ge-
vaarlijk! Welk een ui tkomst als ze hem eens op fouten konden betrappen ...
Ze hebben zich er naar vermogen voor ingespannen. Maar natuurlijk
wel - de hemel beware ons! - met erkenning van verdiensten en met de
bedroefde betuiging, menigmaal, dat men het principieel niet eens met
hem kon zijn 2. Dat aan zijn Vie de ]ésus verwerping van de wonderen en
ontkenning van het bovennatuurlijke en van het openbaringsgeloof ten
grondslag lagen, dit betreurden de Van Oosterzee's, de Ter Haar's, de
Spitzen's diep, maar met uitzondering van de laatste namen ze het hem
als het ware 'niet kwalijk' : zo was hij nu eenmaal. Gaarne gaven ze meest-
al toe dat hij uitstekend stileerde. Maar hiermee hielden dan hun con-
cessies ook op. Voor het overige treft men in hun geschriften over Renan's
eerste grote boek hoofdzakelijk aanmerkingen aan. Zijn zienswijze, zegt
men, is niet oorspronkelijk, hij heeft haar van Strauss c.s. Bovendien heeft
hij de bronnen, volgens Spitzen, Ter Haar, Van Oosterzee, Rovers, Schol-
ten en anderen, met achteloosheid, ja op willekeurige wijze gebruikt.
Veel te vaak ook werkt hij, volgens hen, met hypothesen ofmet gegevens
die hij aan zijn aanschouwing van het landschap, en zelfs, horribile dictu,
aan niets dan zijn intuïtie ontleende. Met name over het gebruik dat hij

, Henri Girard en Henri Moncel, Bibliographie des lEuvresde Emest Renan, '923.
2 a. L. P. Meyboom. Een teeken des tijds, Amsterdam 1863.
b. O. A. Spitzen, vroeger hoogleeraar te Warmond, thans pastoor te Heino, Vijfde Evangelie of
Evangelie volgens Ernst [sic] Re/wn, hoogleeraar te Parijs, en volgens J. H. Sclwlten, hoogleeraar te
Leyden, medegedeeld en toegelicht door... , Zwolle, 1863.
c. J. J. van Oosterzee, Historie of Roman? Het leven van Jezus door Emest Renan. Utrecht
1863.
d. J. H. Scholten, Het leven van Jezus door E. Renan. Leiden 1863.
e. Bernard ter Haar, Wie was Jezus? Tiental voorlezingen over het Leven van Jezus door Emest
Renan. Utrecht 1864-
f. M. A. N. Rovers, Over de Aletlwde van Renan, Theologisch Tijdschrift XII, 1878.
g. F. W. H. Myers, Emest Renan, Bibliotheek voor ivlodeme Theologie en Let!erkunde II, 1882.
h. M. A. N. Rovers, Emest Renan,.Alarc-Aurèle, ib., II, 1882.
i. Ferdinand Lotheiszen, Een drama van Ernest Renan, ib. VII, 1887.
j. Andrew Lang, Renan's latere werk, ib. VIII, 1888.
k. A. Harnack, Het laatste drama van Renan, ib. VIII, 1888.
I. A. Kuenen, Drie wegen, één doel. Theologisch Tijdschrift, XXII, 1888.
m. M. A. N. Rovers, Iets over Emest Renan, Bibl. v. J.lod. Th. en Let!. XIII, 1893.
n. Id., Anekdoten over Renan, ib. XIII, 1893.
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van het vierde Evangelie gemaakt had, zijn ongeveer al zijn tegenstanders
gevallen; en tevens zijn de meesten het er over eens, dat het niet logisch
van hem geweest was Jezus als een onvolmaakt mens voor te stellen en
hem dan toch te prijzen in termen die slechts voor een goddelijk wezen
zouden passen,
Een poging tol weerlegging van dit alles is onbegonnen en thans ook
nodeloos werk. Het vervolg van de geschiedenis der onafhankelijke theolo-
gie heeft doen zien dat de overtuigingen van Renan's tegenstanders voor
het minst even weinig gefundeerd waren als de zijne, ja dikwijls nog min-
der, daar zij zich bijna steeds door vooroordelen lieten leiden en hij niet.
Men kan ten aanzien van zijn Vie de Jésus in onze dagen slechts tot twee
conclusies komen: dat het een op zijn minst redelijke samenvatting is van
wat men in 1863 nog voor historische waarheid of waarschijnlijkheid
mocht aanzien, en dat men het boek tegenwoordig, nu wij omtrent Jezus
in het geheel niets meer weten, nog slechts als een roman dient te be-
schouwen.
Niet alle theologen behandelden Renan met de zo even aangeduide, toch
nog wel beschaafde matiging. Dat ecn aantal hunner zich liet verleiden
tot de toenmaals stereotiepe opmerkingen over de 'Franse slag', de
Franse 'fantasterij' [Van Oosterzee], het 'wuft Parijs dat den AtÎteur van
het Leven van Jezus toejuichte' [Ter Haar] is nog zo ernstig niet: het was
vermoedelijk vooral toe te schrijven aan het veelszins bezwaarlijke van
een studiereis naar Frankrijk, die, indien ze wel had kunnen worden on-
dernomen, deze zeloten vermoedelijk enige schaamte wegens hun onno-
zele veroordeling van Frankrijk en de Fransen zou hebben ingeboezemd.
Dat bijna al deze heren merkwaardig slecht schreven, dat met name een
pathetische toon, een verregaand omslachtige betoogtrant en een pot-
sierlijke plechtstatigheid tot de voornaamste kenmerken van hun ge-
schriften behoren, kan men eveneens desnoods daarlaten, al wil ik me
toch het genoegen gunnen, hier iets uit Ter Haar's boek te citeren: 'Het
was op den vicr en twintigsten J unij dezes jaars dat ik, op den spoortrein
gezeten, door een mijner letterkundige vrienden, die tegenover mij had
plaats genomen, aldus' werd aangesproken: 'Een belangrijke dag is het
heden! '- 'Hoe zoo?' vroeg ik hem, geene bepaalde Historische herinne-
ring aanstonds voor den geest hebbende, ofmet dien dag wetcndete ver-
binden. 'Het Leven van Jezus, door Ernest Renan' was het antwoord,
'verlaat heden de pers.' Mijn vriend deelde mij nog enkele belangwekken-
de, mij toen nog onbekende bijzonderheden mede aangaande de reis naar
het Oosten, door den talentvollen schrijver in de jaren r860 en r86r op
last der Fransche regering volbragt; en ons gesprek liep verder over de
pijnlijke vrees van velen en de hooggespannen verwachting van anderen,
waarmede dit werk te Parijs zelve reeds een geruimen tijd was te gemoet
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gezien. Twee dagen later lag het boek op mijne tafel.' Maar hun scheld-
woorden en hun laster! En hun farizeïsch. gejammer! 'Voorwaar, het
Christelijk gemoed wordt vreeselijk gcschokt', schrijft de reeds genoemde
Spitzen; en een eind verder begint zijn stem, naar hij zegt, te 'beven'. El-
ders gewaagt deze zelfde scribent - die zich wel bijzonder ongunstig on-
derscheidt - van Renan's 'erbarmelijkheid' en 'huichelarij', van het 'laag-
hartigc', 'verachtelijke' en 'gemene' boek dat deze 'halfwassen leer-
ling van Strauss' heeft geschreven, en gaat er zelfs toe over, klakkeloos te
beweren dat Renan 'de Oostersche talen, die hij onderwijst, niet magtig
is'. En Van Oosterzee veroorlooft zich, het voor te stellen alsof Renan
'goede trouwen eerlijkheid' voor 'vrij overtollige zaken' houdt.
Erkend moet worden dat deze rabies theologica later niet mecr voorkomt.
Weliswaar neemt een godgeleerd orgaan nog in 1888een geschrift van de
Duitser A. Harnack op, waarin deze lamenteert dat in L' AbbesSe de Jou-
arre 'op walgelijke wijze zinnelijke liefde, zalig leven, oneindigheid, ko-
ninkrijk Gods dooreen gehaspeld worden', en vraagt Dr Rovers tezelfder-
tijd naar aanleiding van genoemd toneelstuk of Renan 'op de naam van
een ernstig schrijver aanspraak kan maken'. Ook drukt hetzelfde orgaan,
weer in dat zelfde jaar, in vertaling natuurlijk, een studie van de Engels-
man Andrew Lang- af, waarin deze Renan als een man zonder moreel
verantwoordelijkheids-gevoel beschrijft. Maar grotendeels uit men zich
nu toch op een andere toon. En enige jaren tevoren, in 1882, had het
tijdschrift dat ik hier op het oog heb, twee over het geheel onpartijdige,
vrij diepgaande en voor die dagen volledige studies gegeven: de ene
van de Engelsman F. 'vV. H. Myers over Renan in het algemeen en de
andere, door Rovers, over Renan's lvfarc-Aurèle. Enige jaren later, in 1887,
had het de Duitser Ferdinand Lotheiszen aan het woord gelaten over
Renan's Le Prétre de Nemi, in een artikel dat, behoudens één misvatting,
van studie en betrekkelijke waardering getuigt. En al is Kuenen in 1888
slecht te spreken over de Histoire du Peuple d' Israël, hij draagt niettemin
_zijn bezwaren op hoffelijke en objectieve wijze voor.

Zo hadden dan de vaderlandse theologen in dit opzicht hun leven wel wat
gebeterd; evenwel bracht de aard van hun werkzaamheid nu eenmaal
mee, dat het hun moeilijk viel hun gemoedsbehoeften bij het verrichten
er van in bedwang te houden en aldus tot het vormen van een zuiver oor-
deel te komen. Theologen hebben van nature hun oordeel van tevoren al
klaar. Behalve mannen van wetenschap zijn zij onvermijdelijk ook bijna
altijd apologeten.
Niet aldus, dat spreekt wel vanzelf, degenen die zich zetten tot het geven
van een zoveel mogelijk zakelijk en inlichtend verslag over een pas ver-
schenen boek, in een periodiek van algemeen karakter; wie dat onder-
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neemt, heeft vanzelf minder kans zich te laten gaan in onrechtvaardig-
heid en toorn. De uitvoerige geschriften van J. H. Maronier in de Neder-
landsche Spectator van 18631 en van Ed. Rooze in de serie ikfannen van Be-
teekenis in onze dagen [1876] 2 zijn dan ook over het algemeen om hun on-
partijdigheid te waarderen. Vermelding verdient vooral, dat Maronier
verklaart Renan's visie op het vierde evangelie te delen en hem ter zake
van de lof die hij voor de toch als onvolmaakt geschilderde mens Jezus
had overgehad, van de door anderen aangenomen inconsequentie vrij-
pleit. Het boekje van Rooze heeft de verdienste van een ijverige studie, die
echter thans natuurlijk verouderd is. Het wekt verwondering hem te horen
beweren dat Renan, die met zijn Vie de ]ésus de godsdienst 'in geest en
in waarheid' had willen dienen en die te allen tijde hoge morele idealen
heeft beleden en in praktijk gebracht, zich integendeel ongunstig van het
protestantisme zou onderscheiden door minder dan dit aan het heilige,
het zedelijk goede, het geweten te hechten. Ongetwijfeld is hier weer een
van die onuitroeibare protestantse vooroordelen in het spel, die bij dui-
zenden onder ons volk altijd op de loer liggen om hen er toe te verleiden
zich zedelijk en geestelijk boven anderen te verheffen.
Intussen stellen deze publicisten zich door hun beginsel: in hoofdzaak ob-
jectief te willen blijven, ui teraard zelf nauwelijks aan critiek bloot; het is
betrekkelijk gemakkelijk en ongevaarlijk met bijna niets dan feiten te ko-
men. Dat geldt heel wat minder van de belangrijke persoonlijkheden die
ik nu nog als beoordelaars van Renan heb te noemen. Opzoomer, Van
Vloten, Busken Huet, Pierson, H.J. Polak en Byvanck hebben zich allen,
door.Renan's werk te bespreken en er bijna steeds ook hoge lof aan toe te
kennen, onwillekeurig mede uitgesproken over zichzelf. Zij hebben risico
genomen, het risico dat ieder waar schrijver neemt door zich bloot te ge-
ven. En zij konden dat doen, want hun geest is scherp, hun visie bijna
altijd juist en diep, hun kennis. van zaken groot, hun schrijfvermogen
doeltreffend, of zelfs boeiend en esthetisch van werking. Welk een ver-
schil met Renan's godgeleerde belagers! 3 Met al dat kan men bezwaar-
lijk zeggen dat het betoog van de bekende idealistische empirist professor
Opzoomer tot lof van Renan was geschreven 4. Opzoomer respecteert en
waardeert hem. Hij herinnert aan Renan's rijke verbeelding als aan iets
van waarde. Maar de strekking van zijn betoog is toch, dat Renan, bij
wijze van spreken, te veel weet. Omtrent het leven van Jezus, bedoelt hij

1 J. H. l\laronier, Ernest Renan's Vie de )ésus, De Nederlandsclle Spectator 1863, pp. 243,
253, 257, 267 en 275.
• Ed. Rooze, Ernest Renan, in lvfannen van Beteekenis in onze dagen, Haarlem 1876.
3 Tot de hier bedoelde groep van bewonderaars van Renan heeft Multatuli niet behoord.
Maar heeft hij Renan goed gelezen? Zijn opmerkingen zijn niet veel meer dan boutades.
4 c. W. Opzoomer, Wat dunkt u van den Christus? Amsterdam 1363.
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ontbreken ons de belangrijkste historische gegevens; er zouden afdoende
schriftelijke bewijzen moeten zijn. En hiermee levert hij op Renan's werk-
wijze een meer steekhoudende critiek dan ooit door de vruchteloos plei-
tende en argumenterende theologie was geleverd, een critiek die, als
Renan thans nog leefde, zeker door hem zou worden onderschreven. Meer
nog dan Renan is Opzoomer zijn tijd vooruit geweest.
Dat was ookJohannes van Vloten, ofschoon ten aanzien van de historische
critiek toch wel in mindere mate 1. Men weet natuurlijk wie hij was: een
der meest overtuigde tegenstanders die het christendom, in welke vorm
ook, ooit in ons land gehad heeft. Renan's beeld van Jezus beschouwt hij
als vrijwel plausibel; voor het overige is zijn boekje een hartstochtelijke
toelichting op bedoelde overtuiging, waarbij hij af en toe ware mannen-
taal doet horen.
Het hierboven herdachte artikel vanJ. H. Maronier is, zoals ik zei, in de
Spectator verschenen; en Busken Huet, die daarvan toen mede-redacteur
was, zal aan de plaatsing niet vreemd zijn geweest. Voor Huet nu heeft
het hele ~uvre van Renan ontzaglijk veel betekend. Huet kan in de ware
zin van het woord, niet slechts een bewonderaar, maar bepaaldelijk een
aanhanger van Renan worden genoemd. In zijn onnavolgbare [ofschoon
veel nagevolgde] taal, die aan krachtige maar tegelijk subtiel gevormde
beelden van fijngeaderd marmer doet denken, waarin menig adertje een
geestig gezegde zou vertegenwoordigen, heeft Huet drie meesterlijke
studies aan de grote schrijver gewijd, een in 1863, de tweede in 1877 en
eindelijk een derde in 18852. Met gloed en geestdrift verdedigt hij de
Vie de}ésus, stelt vast - en als theoloog van opleiding mocht hij het doen-
dat Renan's keus uit de bronnen aanvaardbaar, en dat het boek een be-
zield en levend geheel is, hetwelk, aangezien het in zekere zin Renan zelf
vertegenwoordigt, dus een kunstwerk is, niet weerlegd kan worden. Het mis-
schien overdreven besef een hoge rang te bekleden, dat Renan tot veront-
waardiging van zijn bestrijders aan Jezus had toegeschreven, diens wee-
moedig denken aan de vrouwenliefde die hij misschien gemist had: het
zijn veronderstellingen die Renan naar Huet's inzicht voor het minst
aannemelijk heeft gemaakt. Andere tekortkomingen die Renan in Jezus
aanwijst, acht Huet daarentegen niet waarschijnlijk; maar - en dit zegt
hij met nadruk - indien Renan's beeld van Jezus daardoor minder be-
vredigend wordt, het beeld dat de orthodoxie geeft en verbreidt, bevre-
digt evenmin. Blijkbaar denkend aan Renan's gelovige tegenstanders, ge-
waagt hij van 'de vele kakografien welke aan [diens] boek het kortstondig

1 Johannes van Vloten, Jezus van Nazareth, Amsterdam ,863,
2 Cd Busken Huet, Lilt. Fant. en Krit., in Verzamelde werken, delen IX, XXI en XXIII.
Haarlem '9'2, en
Johannes Tielrooy, Conrad Busken Huet et ia iiltératurefrançaise, Parijs en Haarlem, '923.
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en onliefelijk aanzijn dankten'; en elders, sprekend over de orthodoxie,
merkt hij op: 'Hare banbliksems konden zonder schade voor haar goeden
naam puntiger zijn, minder den indruk maken van met plakgoud over-
togen blik. Ook behoefden er niet zoo vele bijzaken te kleven aan de stee-
nen die zij den godslasteraar naar het hoofd slingert'.
In het artikel van r877, dat een bespreking vormt van Les Evangiles, is het
meest opmerkenswaardige, dat Huet - met Renan, zoals vanzelf spreekt -
het bovennatuurlijke element in het christendom als 'eerlijk zelfbedrog'
zegt te beschouwen, terwijl het tevoren, door Voltaire en de zijnen, als
'bedrog' was gekwalificeerd. Het derde artikel ten slotte, dat van r 885,
heeft o.a. ten doel aan te tonen dat Le prêtre de Nemi wel degelijk een posi-
tief zedelijke strekking heeft, getuige de figuur van Carmenta. Dat was
het wat Lotheiszen ontkend had.
Vele kleinere of minder belangrijke uitlatingen over Renan worden ver-
der nog in Huet's werken aangetroffen. In r864 verdedigt hij hem ter-
loops tegen de predikant J. H. Gunning, die, naar hij mededeelt, van
'Renan en zijn medeplichtigen' had gesproken 1; later, in zijn Indische
tijd, levert hij aankondigingen van de Souvenirs d' enfance et dejeunesse, van
Caliban, van L'Abbesse de Jouarre, van Marc-Aurèle.
Maar het heeft geen zin ze hier te resumeren. Het zal voldoende zijn als
ik er nogmaals op wijs, dat Renan in Huet's ogen een van de grootsten
onder zijn tijdgenoten is geweest; ik voeg er aan toe: een van zijn belang-
rijkste geestverwanten - en gelijken.
Geestverwant van Renan, dat was ook onze uitnemende essayist Allard
Pierson. Levenslang heeft hij grote aandacht voor zijn Franse medestan-
der gehad; zij hebben elkaar ook persoonlijk gekend2• In r874 noemt hij
hem, in een dubbel feuilleton voor de Java-Bode, een dichterlijk, gevoel-
vol, soms sentimenteel schrijver, de beminnelijkste der sceptici, een man
die heeft leren inzien dat het leven slechts een droom, een zelfbegooche-
ling is. Hij vergelijkt hem met Montaigne: beiden, zegt hij, zijn sceptisch,
maar Renan - anders dan de schrijver der Essais - is het geworden door
beoefening van geschiedenis en wijsbegeerte. Met rake woorden beschrijft
hij Renan's, dan reeds groeiend, zo geheten dilettantisme [of hij inziet
dat dit geen onverschilligheid in het zedelijke inhoudt?] en definieert ver-
volgens de opvatting van geschiedschrijving die in de Origines is toegepast.
Renan is naar zijn mening 'onbevangener en frisseher' dan theologen van
beroep; in zake theologie, intussen, gaat hij Pierson niet eens ver genoeg.
De stijl van Renan's boeken noemt hij schitterend, de lectuur er van ge-

1 Cd Busken Huet, Aan J. H. Gunning, predikant bij de Hervormden te 's-Gravenhage, Haarlem
1864.
2 Allard Pierson, Uit de Verspreide Geschriftm,feuilletons verschenen in 1858-1889. Den Haag
19°6.
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, nietelijk en leerrijk. Het derde en laatste door Pierson over Renan geschre-
ven artikel, dat nog van hetzelfde jaar is, heeft eigenlijk meer belang voor
de kennis van de beoordelaar dan voor die van het voorwerp der beoor-
deling: Pierson formuleert daar de nogal paradoxale stelling dat Renan
0!13clijkheeft gehad, te beweren dat de triumf der waarheid afhankelijk
is van de vrijheid van gedachte. Pierson blijkt dwang soms nodig te ach-
ten. Het is niet de enige keer dat hij zich in zekere zin als een voorloper
van het fascisme voordoet; vergeten wij niet dat hij zeker tot inkeer zou
zijn gekomen als hij de afzichtelijke werking van dat stelsel nog had kun-
nen waarnemen.
Te weinig bekend is in onze dagen de waarlijk exceptioneel verdienste-
lijke essayist H. J. Polak 1. Ik kan zijn naam niet noemen zonder een ge-
voel van hoge en warme ingenomendheid met zoveel kennis, inzicht en
goede smaak, zulk een uitnemende [hoewel zichtbaar op Huet geïnspi-
reerde) stilistische bekwaamheid - zonder een gevoel ook van weemoed
omdat al die kostelijke gaven nagenoeg zijn vergeten. In zijn tijd is deze
geleerde graecus toch wel, in kleine kring dan natuurlijk, gewaardeerd;
en een bundel Studië'n kon, nadat hij in 1908 was overleden, nog in het-
zelfde jaar, door zijn dochter bezorgd, worden uitgegeven. Men vindt er
een omvangrijk essay over Ernest Renan in, dat een model van degelijk-
heid, kracht van uitdrukking en compositie mag heten, een klein kunst-
werk, waarmee de Nederlandse schrijver zich zijn Franse confrater waardig
heeft getoond. Niet dat hij deze naar mijn mening geheel rechtvaardig
beoordeelt; Renan's drama's schat ik toch iets hoger dan hij en hetzelfde
is het geval met de schrijfkunst waarvan de Origines blijk geven. Maar dat
daargelaten. Polak's werk is een volledige, diepgaande studie, geschreven
in 1893, onmiddellijk na Renan's dood - en één jaar voordat de essayist
zelf hoogleraar te Groningen zou worden. Er is in dit artikel sprake zowel
van de Histoire du peuple d' Israë'l als van Renan's jeugdwerk, L' Avenir de la
Science, en van de voornaamste latere boeken. Bijzonder gelukkig is onder
meer de bladzijde over de Souvenirs. Polak staat wat wereldbeschouwing
betreft zichtbaar aan de kant van Renan en Huet [en daarmee vanzelf
aan die van Multatuli, die hij enige malen noemt) en de min o(meer vij-
andige beoordelingen van Renan door Nederlanders verwekken bij hem
dezelfde verwondering en afkeuring als ze bij alle onbevooroordeelde
hedendaagse beschouwers moeten doen. Geen twee godgeleerden, zegt
hij, zijn het eens over vraagstukken als dat van het vierde Evangelie en
hoewel men zich als ondeskundige ten deze van een oordeel heeft te ont-
houden, mag men veilig zeggen dat Renan het uiterste heeft gedaan om
tot een waarschijnlijk juist inzicht te geraken. Het 'meerderheidsgebaar'
van sommige bestrijders vindt hij misplaatst. 'Hoeden af', schrijft hij,
1 H. J. Polak, Ernest Renan, in Nagelaten Studiëfl, Haarlem 1908.
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'voor de Franse wetenschap! Er heerscht daaromtrent in Duitschland, en
nog meer bij ons, een recht dwaas vooroordeel. Van de vroolijke Fransch-
jes fabelden onze grootvaders, en wij doen op hun voetspoor ons te goed
aan de legende van de Fransche oppervlakkigheid. Er zijn daarginds zeer
zeker wetenschappelijke beunhazen, maar die zich van de onze en de
Duitsche alleen onderscheiden door mindere logheid. Doch wat een man
als Renan, wat een man als Taine - om nu alleen de twee laatst gestor-
venen te gedenken - bezat aan echte, degelijke, veelzijdige kennis, grenst
waarlijk aan het ongelooflijke'. Ziedaar zinsneden die tevens een voor-
beeld zijn van de wijze waarop Polak doorgaans schrijft; men gelove van
mij, dat hij het menigmaal met nog meer geestigheid en gloed weet te
doen. Of liever, men vergewisse zich er van.
Het bericht van Renan's dood, op 2 October 1892, is natuurlijk oorzaak
geworden van een vrij groot aantal berichten en necrologieën in onze
pers. Van belang is daaronder vooral het artikel waarvan de zeer geleerde.
veelzijdige en als stilist bekwame essay-schrijver W. G. C. Byvanck de au-
teur was 1. Het is een dichterlijke herinnering aan Renan's jeugd, aan zijn
later streven om op rationele wijze 'de waarheid, de goedheid en het
recht' te dienen, aan het 'onkruid' van zijn fantazie, dat telkens met dit
streven in strijd kwam en 'over de waarheid voort wilde woekeren'.
Duidelijk is, dat het artikel door grote sympathie is ingegeven, zowel als
door het besef dat Renan's levenswerk van veel betekenis voor de mens-
heid.is geweest en zal blijven 2.

Na de dood van een belangrijk schrijver, men weet het, begint er bijna
altijd een periode waarin hij door dejeugd geïgnoreerd of verguisd wordt,
en door de ouderen langzamerhand verwaarloosd. De jeugd wil vóór alles
iets anders dan de vorige generatie gewild heeft; en haar, overigens be-
grijpelijke. onwetendheid, staat op zichzelf reeds alle waardering in de
weg. De naam van de gestorvene wordt minder genoemd, zijn faam ver-
bleekt. Welk een opluchting voor sommige van zijn leeftijdgenoten! Deze
zegevierende mededinger zàl niet meer zegevieren ... Zelfs zij die van hem
hielden en zijn werk met graagte lazen, denken veelal liever aan iets an-
ders. De tijd staat immers klaar om hun wonden te helen; maar zijn voor-
waarde is, dat zij bereid zijn te vergeten.
Zo is het ook met Renan gegaan. In de eerste tientallen jaren van de
twintigste eeuw werden zijn werk en persoonlijkheid overal door velen
aangevallen of veronachtzaamd. Ik geloof dat het nageslacht zich thans

1 W. G. C. Byvanek, Renan, De Ned. Spectator, 1892.
2 Met ingenomenheid kan nog het sympathieke artikel worden genoemd. waarin
prof. A. G. van Hamel bij Renan's dood diens leven en werk overzag. Men
vindt het herdrukt in Het LetterkzlIldig Leven van Frankrijk deel 1.
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voorneemt deze quarantaine op te heffen. Er verschijnt sinds enige jaren
bij Calmann-Lévy te Parijs een nieuwe, fraai verzorgde critische uitgave
van zijn complete werken, in vele delen, en de aan hem gewijde studies
nemen in getal weer toe. Aan deze hervatte studie heb ook ik mijn aan-
deel genomen.
Uit het overzicht dat men zo even heeft gelezen, heeft men kunnen ver-
nemen hoe hij in de tweede helft van zijn leven, die tevens de tijd van zijn
roem was, in ons land werd beoordeeld en ontvangen, en hoe hijzelf
tegenover ons stond.
Het is, geloof ik, niet moeilijk te zeggen wie van de twee -- Renan of onze
natie - daarbij, laat ons zeggen: de beste beurt heeft gemaakt. Het lijkt
wel ofhet Renan is. Geen andere klachten werden over ons land uit zijn
mond of zijn pen vernomen, dan dat ons klimaat niet goed voor zijn
rheumatiek was; voor het overige niets dan vriendelijke waardering, ja
hoge lof soms. Onze pekelzonden scheen hij niet te bemerken.
Wij van onze kant hebben hem met onderscheiding ontvangen, bij gele-
genheden als de feesten ter ere van Scheffer en Spinoza. Onze te recht
beroemde gastvrijheid is zichzelf gelijk gebleven, het dient gezegd. We
hebben hem vertaald, met mate. Onze grootouders zullen hem zeker ook
gelezen hebben. Maar het is toch wel goed, duidelijk te beseffen dat onze
specialisten hem niet erg royaal, en in sommige gevallen ook niet loyaal
behandeld hebben. In plaats van te begrijpen dat hij in veel opzichten
eigenlijk zo iets als... hun meerdere was, hebben zij zich beijverd, niet of
half gefundeerde aanmerkingen op hem te maken.
Maar genoeg hierover. Want er is een keerzijde. De ware, de onafhanke-
lijke, de met eigen ziel en geest op de verschijnselen reagerende literatuur:
zij heeft veel goedgemaakt. \Vat van Renan's reputatie in andere landen,
ja in de hele wereld, kan worden gezegd, is tevens waar voor ons land.
Door al wie bevreesd was voor aantasting van oude doctrinen en dogma's,
of ook van eigen positie, werd die reputatie betwist, werd zijn persoon-
lijkheid bestreden en soms belasterd; maar de vrije wetenschap en de
kunst stonden aan zijn zijde. Dat het ook in ons land zo is geweest, kan ten
slotte onze naam en ons zelfbesef niet anders dan ten goede komen. Ons
publiek is vriendelijk en gastvrij, zo ver als het gaat. Onze dwepers ...
zijn dwepers, hoe geleerd ze soms ook mogen zijn en hoe gematigd ze zich
uiten. Maar te allen tijde is er kans dat onze mannen van wetenschap en
onze schrijvers zich boven dweepzucht zowel als boven een tot weinig ver-
plichtende 'welwillendheid verheffen en op grond van eigen oordeel en
gevoel uitnemende mensen openlijk eren, naar de mate waarin hun ere
toekomt.
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'Mijn rijk is niet van deze wereld' - vaak, maar onjuist en onnauwkeurig
heeft men gepoogd met deze volzin een grenslijn te trekken tussen joden-
dom en christendom. Want kluizenaarschap en wereldverzaking hebben
somtijds ook de ontwikkeling van de joodse geest gekenmerkt, en men
kan in het veelomvattende boek van Prof. G. Sjolem 'Major Trends in
Jewish Mysticism' bijzonderheden hierover vinden, veel vooral over de
ascetische neigingen van een zekere periode in de joodse geschiedenis
[blz. 92 en vlg.]. Weliswaar hebben deze neigingen nooit op de voorgrond
gestaan en tot het vormen van een staat waren zij volgens hun wezen
evenmin geschikt als de pogingen van de secte der Esseërs die naar be-
sliste t'einheid streefden - pogingen die een en andoerhebben uit te staan
met de oorsprong van het christendom. Doch reeds toen in de tijd der
Maccabeën de joodse staat weer werd opgericht, rees er onmiddellijk ver-
zet uit het volk tegen de 'verandering van Judea in een gewoon militair-
politiek organisme' [Vgl. Dubnow, 'Weltgeschichte des jüdischen Vol-
kes', deel II blz. 143 van de Duitse editie]. Het probleem dat de vaak
miskende Farizeërs van toen bezig hield, was hetzelfde waarmee heden-
tendage zoveel hoofden van ons land en de meest conscientieuse harten
worstelen. Men kan het eenvoudig met de woorden omschrijven die
Duhnow bezigt voor dit reeds lang vervlogen doch vandaag weer ver-
bazend actueel geworden tijdperk onzer historie: 'Zou het zelfstandig ge-
wordenJudea een gewone staat ,worden die evenals elke andere, ijverig
aan de woelige internationale politiek deelneemt, oorlog voert, bondge-
nootschappen sluit en zijn invloed tracht uit te breiden? Of zou het als
een geestelijk-nationale organisatie, als een 'civitas Dei' de behaalde onaf-
hankelijkheid slechts' benutten om het innerlijk leven te volmaken ... om
een vreedzame geestelijke republiek op te bouwen, een maatschappelijke
orde van geheel eigen aard, een gemenebest waarin het godsdienstig-
zedelijk beginsel domineert?'

Het probleem is er, bijna elke dag kan men in de krant lezen hoe men
met vallen en opstaan probeert het op te lossen. In elk geval vergissen
zich de buitenlandse waarnemers die een paar verschijnselen bijeengaren
om van 'nieuwe goden' te spreken in Israel - waarmee zij bedoelen: de
internationaal geworden standaard-godheden zoals lompheid, hardheid,
diplomatieke leugen en list, die het wereldbeeld van onze tijd beheersen,
die het steeds verder verwijderen van het 'koningschap Gods', waarin wij
evenals Martin Buber het einddoel van het jodendom zien, heden zogoed
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als voorheen. Onder de naam van 'het aardse wonder' heb ik dit einddoel
trachten te omschrijven en te bepalen - het boek waarin ik dit geprobeerd
heb draagt dan ook de titel 'Het aardse wonder' ['Das Diesseitswunder'].
Voor alle bijzonderheden verwijs ik naar dit boek en tevens naar het
volledige <ruvre van Buber [vooral zijn laatste boek 'Moses'], aangezien
het niet mogelijk is in het bestek van een kort opstel de theoretische grond-
slag te geven van hetg~en hier heden plaats vindt, als het ware dus een
nieuw, van Spinoza's werk evenwel beslist afwijkend 'theologisch-politiek
tractaat.'

Eigenlijk zou het voldoende moeten zijn op de collectieve nederzettingen
in Israel te wijzen, om een einde te maken aan het gepraat over 'nieuwe
goden' [of zelfs het 'dóórbreken van een nazi-mentaliteit' in de joodse
ziel, zoals vele waarnemers even beminnelijk als tegenstrijdig fantase-
ren]. In deze nederzettingen, waarvan het aantal sedert het oprichten
van de staat meer dan verdubbeld is en die door het Joodse Nationale
Fonds elke week met nieuwe punten vermeerderd worden, worden
woestijnen ontgonnen, moerassen drooggelegd, wordt er land gewonnen
dat men niemand afneemt - en dit alles gebeurt in de vorm van een
socialisme, dat vrij is van dwang, waarbij de enkeling wordt geacht en de
geestelijke vrijheid, openhartige discussie als kostelijke bezittingen niet
worden verkracht. Hier wordt, zoals enkele critici reeds heel goed hebben
opgemerkt, een experiment van wereldhistorische afmetingen gedaan,
waarbij wellicht een practisch voorbeeld wordt gegeven voor de door
nobelste geesten nagestreefde synthese tussen collectivum en individu -
een experiment dus dat niet alleen essentiële betekenis heeft voor de streek
waar het plaats vindt, doch ook voor de mensheid in haar geheel. Dáár-
mee echter zou dan de door Dubnow [en vele anderen] gestelde vraag
of de joodse staat alleen beperkt nationale of wel universele betekenis
bezit, ten gunste van de tweede mogelijkheid beantwoord zijn. Tevens
ware dan op godsdienstig gebied het verband gelegd met het door de
grote profeten in de bijbel verkondigde programma van vredelievendheid
en maatschappelijke rechtvaardigheid.

Er zal echter een lange weg moeten worden afgelegd voordat deze ver-
wachtingen ook maar bij benadering zullen worden verwezenlijkt. Want
om te beginnen werd de jonge staat door vijf Arabische staten aangeval-
len die het voor zeer natuurlijk hielden dat zij binnen veertien dagen de
slecht of in het geheel niet-gewapende verdedigers 'in zee zouden wer-
pen', naar zij herhaaldelijk verkondigden. Eerst thans werd hier officiëel
bekend gemaakt dat de luchtvloot van Israel bij het begin der vijandelijk-
heden uit drie oude vliegtuigen bestond. Niet anders was het gesteld
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met de overige wapens. \Vat toen plaats had, was een Thermopylae -
deze keer echter met een gelukkige afloop voor de verdedigers der be-
schaving. - Intussen is er nog geen vrede gesloten, we leven in een hache-
lijk schemerduister: wapenstilstand. En terwijl de staatslieden van Israel
bij elke betoging naar voren brengen dat zij niet op verovering uit zijn,
dat zij vreedzame samenwerking wensen met hun buren, is er in Arabi-
sche redevoeringen heel dikwijls sprake van een 'tweede ronde'. Als om
deze dreigingen met revanche tegen een nog duisterder achtergrond
te plaatsen, heeft Egypte zojuist in de Raad van de Arabische Liga [op
een bijeenkomst te Cairo in October 1949] het voorstel gedaan, de be-
wapeningsplannen der zeven Arabische landen te coördineren, in vredes-
tijd een leger van in het geheel 250.000 man en in tijd van oorlog van
een millioen man op de been te brengen.

De joodse staat he~ft ondertussen geheel andere zorgen: de plaatsing der
nieuwe immigranten, sedert het oprichten van de staat reeds 300.000 in
getal. Aan een rapport van David Horowitz, directeur-generaal van het
ministerie van financiën, ontlenen wij dat de bevolking met jaarlijks 28 %
toeneemt, terwijl dit contingent in Nieuw-Zeeland, dat onder alle landen
der aarde tot nog toe de grootste bevolkingsaanwas vertoonde, slechts
4 % bedraagt. Bijna elke derde inwoner van Israel is dus een nieuwe
immigrant. Het betreft hier een bijzondere historische gebeurtenis, waar-
bij, volgens het geciteerde rapport, drie opgaven voor de staat in het
brandpunt komen te staan: handhaving van de internationale betalings-
balans, bestrijding van de inflatie en absorptie van de immigratie. Horo-
witz deelt mee dat er tot eind Juli 1949 kapitaalgoederen ter waarde van
60 millioen Israelische ponden geïmporteerd werden en dat de Israeli-
sche economie voor 80 % zich zelf weet te bedruipen [met een nationaal
inkomen van jaarlijks 220 Isr. ponden]. Doch dit alles is niet voldoende
tegenover de opdringende moeilijkheden, vooral de huisvesting, de be-
roepsindeling en de culturele aanpassing der nieuwelingen.
Men heeft niet verwacht dat het binnenstromen der immigranten zulke
afmetillgen zou aannemen - en met dat al zijn er in Oost-Europa tien-
duizenden, wellicht honderdduizenden die voorlopig niet bij machte
zijn deze grote trek, een tocht die doet denken aan de tijd van verhoogde
1\1essias-verwachting, mee te maken. Allereerst werden de bewoners van
de kampen ['displaced persons'] in Duitsland, Italië en Oostenrijk bijna
volledig naar Israel overgebracht. Nauwelijks echter begon het immigra-
tie-tempo wat minder te worden of er kwamen in :Marokko en in andere
landen van Noord-Afrika onverwachte vluchtclingsgolven op. De vor-
ming van nieuwe souvereine moslemitiscne staten hield in de ogen der
daar gevestigde joden een gevaar in, waaraan men moest trachten te
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ontkomen. En juist nu, in October '49, komen er berichten uit Irak
waardoor alle angstige verwachtingen bevestigd worden.

Men mene echter niet dat het leven in de jonge staat uitsluitend beheerst
wordt door zorgen omtrent de bevolking en de financiën zoals boven
omschreven. Integendeel: in het dagelijks leven schijnt men geen hin-
dernissen te kennen. Overal bespeurt men elan, vooruitgang en nieuwe
schepping. De culturele ontwikkeling die zelfs geen stilstand kende in de
dagen toen Tel Aviv beschoten en gebombardeerd werd, heeft juist in
de tijd nà het oprichten van de staat, nieuwe accenten verkregen. 'Habi-
ma', het eerste Hebreeuwse toneelgezelschap, is zijn meest succesvolle
seizoen begonnen. Het speelde behalve 'Midzomernachtsdroom' onder
leiding van een Engels regisseur, het revolutie-drama 'Montserrat'
van de.Fransman Roblès onder regie van een Amerikaan. 'Habima'
had de primeur van dit successtuk, dat van Parijs uit ook andere Euro-
pese en Amerikaanse steden verovert. 'Habima' voerde bovendien twee
stukken van Israelische dramaturgen op, nl. van Mossinson en Max
Zweig, onder de leiding van een uitstekende Israelische artist: FinkeI.
De overige gezelschappen [Ohel, Kamer-theater en Matate] wedijveren
met 'Habima'. Het is echter onmogelijk in een beknopt overzicht het
toneel- en muziekleven van dit land recht te doen weervaren. Noemen
wij nog slechts het door Huberman en Toscanini opgerichte beroemde
Philharmonisch Orkest, dat reeds een naam heeft veroverd in de wereld
en in dit en de volgende seizoenen, uitgebreid en gereorganiseerd, onder
leiding staat van de Parijse dirigent Paul Paray van het Orkest Colonne.
Een tourneé door Amerika ligt in de bedoeling.
Er bestaat een moderne letterkunde in de Hebreeuwse taal. Deze taal
blijkt - na de grote scheppingen van haar vernieuwer en profeet Bialik
en van Tsjernikowski [de 'Griek' onder de joodse dichters] - in staat
zowel tot het herscheppen van alle meesterwerken der wereldlitteratuur
[Kants 'Kritik der reinen Vernunft' niet uitgezonderd] als ook tot het
verklanken van de meest eigen visioenen. Uiteraard worden op het toneel
alle stukken, ook die van Shakespeare, Shaw, Capek, Bert Brecht, Zuck-
mayer e.a. in de Hebreeuwse taal opgevoerd. Ik memoreer dit omdat mij
op reizen in het buitenland vaak sceptische vragen te dien aanzien werden
gesteld.
De Nieuw-Hebreeuwse vertelkunst van Agnon en Fichman, de lyriek
van Sjimoni, Sj. Sjalom, Sjlonski, Greenberg e.a., het dramatisch werk
van Sjamir en Asjman beginnen thans ook in Europese vertalingen be-
kend te worden en vrienden te verwerven. De schilders hebben, om slechts
een enkele groep te noemen, in het oude kabbalisten-plaatsje Safed,
vreemde variaties van stemmingen à la Greco en landschapskieuren van
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een aparte structuur ontdekt. En vooral gaat - men zou bijna zeggen:
danst - de Israelische muziek nieuw"e wegen [Boscowits, Ben-Chajim
e.a.], doordat zij aan de algemene muziek-cultuur een tot nog toe on-
bekend maar duidelijk omlijnd gebied toevoegt: de yemenitische volks-
muziek en haar thematische verwerking - verre van al hetgeen men tot
heden met het-vage begrip 'oosters' aanduidde. Dit alles is in de centra
van de moderne kunst nog veel te weinig en slechts in algemeenheden
bekend, maar de kracht van de jonge staat is voorlopig nog niet groot
genoeg om de wereld daarbuiten op de oorspronkelijke scheppingen die
hier ontstaan naar behoren attent te maken.
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DE STABILITEIT VAN DE WESTEUROPESE
ECONOMISCHE STR UCTUUR

'De huidige economische structuur van West-Europa kan gezien worden
als een mengvorm van ondernemersgewijze productie enerzijds en cen-
. traal geleide huishouding anderzijds. Het kernvraagstuk bij de beschou-
wing van de toekomstige economische structuur van 'Vest-Europa is dat
van de stabiliteit van de mengvorm.'
Aldus ongeveer luidde de toelichting van het probleem, gesteld op een
economische studieconferentie, die georganiseerd was door de Inter-
nationale School voor Wijsbegeerte te Amersfoort. De strijd over 'vrij-
heid' of 'gebondenheid' wordt gestreden binnen het bestek van deze
mengvorm, welker houdbaarheid en inhoud bepalend zijn voor de toe-
komstige structuur van 'Vest-Europa. Dit betekent, dat men het econo--
mische vraagstuk in zijn sociologisch verband moet bezien, een overwe-
ging, die door vele theoretische economen met hun 'robinsonades' en hun
individueel-psychologische inslag al te vaak wordt miskend. Ook de
meeste voorstanders van zo veel mogelijk vrijheid, zijn het er, naar wij
aannemen, over eens, dat de vrije ruilverkeersmaatschappij slechts een
historisch-theoretische betekenis heeft. De sociale krachten zijn te sterk
en te groot in omvang geworden om deze in een vrij spel op elkaar te
laten botsen. Dan blijft als enig alternatief en als wezenlijke tegenhanger
de centraal geleide volkshuishouding over. Tegen de achtergrond van
deze laatste heeft schrijver dezes op de studieconferentie in een van de drie
inleidingen een critische beschouwing aan de mengvorm gewijd.
Denkend aan de centraal geleide economie moet men zich losmaken van
het voorbeeld van de Sowjet-Unie, in zoverre, dat men - zonder iets af
te willen doen aan de waarde van dit voorbeeld - voortdurend rekening
moet blijven hou,denmet de daar geldende bijzondere historisch bepaalde
economische en sociale omstandigheden; dit maakt het toepassen van
een meer algemene, abstract theoretische beschouwingswijze onvermij-
delijk.
Op de conferentie werden twee aspecten van de mengvorm besproken
door prof. dl' H. J. Witteveen, met een inleiding over 'De houdbaarheid
van de Westeuropese economische structuur' en door ir H. Vos, met
een inleiding over 'Mogelijkheden en voorwaarden van een socialistische
economie in 'Vest-Europa' een titel, welke overigens meer beloofde dan
de inleider kon bieden, tenzij men een onherkenbaar verwaterd begrip
'socialisme' zou kunnen aanvaarden.
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Begripsbepaling

De volkomen economische vrijheid, welke de vrije ruilverkeershuishou-
ding veronderstelt, bestond in concreto reeds lang niet meer, toen er van
enig besef ener mogelijke mengvorm nog geen sprake was. Alle sociale
wetgeving betekent immers, dat er corrigerend wordt ingegrepen in de
vrije ruilverhouding tussen kapitaal en arbeid. En juist dit corrigerend
ingrijpen kenmerkt de mengvorm, die dus a.h.w. een compromis is tussen
de vrije en de centraal geleide huishoudingl. Binnen de grenzen van het
compromis kan de overheid ingrijpen door directe beperking van het
vrije beschikkingsrecht over economische goederen en diensten [de arbeid
inbegrepen] - d.w.z. door verbodsbepalingen, vergunningen, prijsvast-
stellingen, enz. -, waardoor de ruilverhoudingen dus bij voorbaat zijn ge-
corrigeerd en ook door beïnvloeding van het vrije prijsvormingsmechanis-
me, d.w.z. door zelf als marktpartij op te treden, door subsidies, monetaire
maatregelen enz.2
Het is kenmerkend voor de mengvorm,. die met de cindernemersgewijze
productie ook, althans in belangrijke mate, particulier bezit van de
productiemiddelen inhoudt, dat hierin een aantal vrijheden van de
vrije ruilverkeershuishouding gehandhaafd blijven: vrijheid van con-
sumptie, resp. sparen, vrijheid van productie [beroep en bedrijf], vrijheid
van ruilverkeer, vrijheid van beschikking over kapitaal en arbeid met als
noodzakelijke complementen: de vrijheid van contract en de vrijheid van
concurrentie. Deze blijven gehandhaafd met dien verstande, dat zij in
hun uitwerking door ingrijpen van de overheid kunnen worden gecorri-
geerd, waar zij met hun maatschappelijk doel - een zo groot mogelijke
welvaart voor allen - in tegenspraak zouden komen. Niet alleen in deze
beperking van de vrijheid, maar ook in het vrijheidsbegrip zelve schuilt
het onvermijdelijk dualisme van de mengvorm, omdat deze vrijheid im-
mers steeds haar eigen negatie in zich bergt, voor zover zij gebonden is
aan bezit waaraan niet ieder deel heeft. Wie de stabiliteit van de meng-
vorm als probleem stelt, vraagt eigenlijk of de aan de vrije economie in-
haerente innerlijke tegenstellingen, die tot steeds scherper spanningen
aanleiding geven, 'door corrigerend ingrijpen overwonnen kunnen wor-
den, zonder dat men in nieuwe tegenstrijdigheden vastloopt. Dit gevaar
is vooral aanwezig omdat, zoals prof. \Vitteveen en ir Vos met nadruk
erkenden, de mogelijkheden tot correctie op verschillende punten ge-
bonden zijn aan zeer enge grenzen, die men niet kan overschrijden zonder
de mengvorm zelf - d.W.Z. de ondernemersgewijze productie met de

1 Prof. mr C. \Veststrate, Beschrijvende Economie" 1946; id., Theorie van drie stelsels
van Sociaal-economisch leven, 1948.

. 2 Zie ook prof. mr M. J. G. Koopmans, Inleiding Ver. VOor de Staatshuishoudkunde
en de Statistiek.
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daarmee verbonden consequenties op het gebied van kapitaalsaccumu-
latie en investering - onherroepelijk op te heffen.
Voor het onderscheid tussen de centraal geleide economie en de meng-
vorm is het al dan niet bestaan van een plan 1niet bepalend, maar wel de
werkingssfeer van het plan, d.w.z. de omvang van de economische eenheid
[huishouding]' Deze wordt bij de centraal geleide economie begrensd
door de politieke grenzen. Hier valt dus de markt in de zin van aan de
voortbrenging richting gevend prijsvormingsinstrument weg, terwijl deze
in de mengvorm de verbindingsschakel tussen de min of meer zelfstan-
dige huishoudingen [ondernemingen] vormt. Daardoor zal de centraal
geleide huishouding, ook volgens prof. Weststrate, crisisvrij kunnen zijn.
De doelstelling, welke de leiding zowel in de centraal geleide economie
als in de mengvorm zal moeten nastreven, meen ik - zoals ik dit op het
in 1947 gehouden congres voor maatschappelijke planning reeds heb
gedaan - als volgt te mogen formuleren: het beleid moet gericht zijn op
het sociaal wenselijke, binnen de grenzen van het economisch mogelijke, met
dien verstande, dat de economische mogelijkheden bewust op het sociaal wenselijke
worden gericht. Dit houdt in, dat daar waar persoonlijk belang [persoon-
lijke wensen] en maatschappelijk belang niet identiek zijn, het laatste
boven het eerste zal moeten prevaleren.

Sociale voorwaarden

Het vraagstuk: mengvorm of centraal geleide economie is m.i. geen
vraagstuk van vrije keuze. De centraal geleide volkshuishouding kan
eerst onder bepaalde voorwaarden tot stand komen, maar is eenmaal
aan deze voorwaarden voldaan, dan zal zij ook onvermijdelijk tot stand
komen. Deze noodzakelijke voorwaarden omvatten een structurele wijzi-
ging van de sociaal-politieke bovenbouw van de maatschappij. In de met
medewerking van het Staatsplan-instituut voor Economisch Onderzoek
der Sowjet-Unie2 opgestelde grondslagen van de geleide volkshuishouding
wordt terecht geconstateerd: 'Noodzakelijk is de vervanging van de tot
een bepaalde klasse behorende 'ondernemer' door mensen van een wer-
kelijk ander sociaal type, met een andere sociale opvoeding, andere be-
langen en een andere wereldbeschouwing'. In dit stuk wordt gewezen
op het onvermijdelijk dualistisch karakter van de mengvorm, 'waarbij
de leiders van het economisch leven dezelfde zijn gebleven [als voorheen]
en waarbij de in zijn vrijheid beperkte ondernemer aan maatregelen van
organen van gemengde samenstelling wordt onderworpen. Deze organen
stellen richtlijnen vast en oefenen controle uit, doch dragen voor de lei-

1 W. Eucken wijst er in zijn Grundlagcn der i\'ationalökonomie terecht op, dat zonder
plan geen economisch handelen mogelijk is.
2 Die sozialistische Planwirtschaft in der U.d.S.S.R., '932.
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ding van de onderneming geen verantwoording, dienen tengevolge van
hun sociale samenstelling verschillende belangen en vertonen een psycho-
logische verscheidenheid', waaruit tegenstellingen en conflicten ontstaan,
die de werkzaamheden remmen en de resultaten beïnvloeden, mede door
de bij deze tegenstellingen onontkoombare bureaucratie en corruptie.
'Daarom bestaat er geen uitzicht op een eventuele verwerkelijking ener
planmatige economie onder het kapitalisme. Deze vormt een integrerend
bestanddeel van de socialistische economie'.
Hiermee is het vraagstuk van de centraal geleide economie zuiver ge-
steld en tevens is hier gewezen op enkele fundamentele zwakheden van
de mengvorm, met name op het dualistisch karakter.
Wanneer men de stabiliteit van de mengvorm als probleem stelt, dan
vraagt men naar de mogelijkheid om de sociale verhoudingen aan te
passen aan de ontwikkeling der productiekrachten. Daarbij zal het van
het evolutionnair vermogen van de mengvorm afhangen of deze nood-
zakelijke ontwikkeling tot nieuwe economische en sociale verhoudingen
geleidelijk dan wel met schokken, dus revolutionnair plaats vindt. Het
gaat dus om het juiste 'antwoord' - om terminologisch met Toynbee te
spreken - op de toenemende spanningen tussen productiekrachten en
productieverhoudingen, welke een kenmerk zijn van een neergaande
maatschappijvorm. Als dit 'antwoord' mogelijk blijkt zal de mengvorm
een geleidelijke overgang moeten betekenen tot de opheffing van het
privaatbezit der productiemiddelen, waarbij dan het dualisme van de .
mengvorm wordt overwonnen. Blijft dit 'antwoord' achterwege, dan
zullen de toenemende spanningen tot een revolutionnaire ontlading lei-
den, waarbij de noodzakelijke vernieuwing met grote verliezen gepaard
gaat. De stabiliteit kan dus geen andere zijn dan een dynamische en dia-
lectische 'stabiliteit', waarbij de oorspronkelijke vorm door een in deze
reeds vervatte hogere vorm wordt vervangen.
Zolang het privaatbezit der productiemiddelen gehandhaafd blijft, zo-
lang ook zullen in de maatschappelijke bovenbouw en in de deze bekro-
nendé overheid de aan deze toestand inhaerente klasse-tegenstellingen
het algemeen belang dusdanig doorkruisen, dat de corrigerende leiding
hierdoor in alle organen voortdurend wordt beheerst.
Wanneer prof. Witteveen voor de realisering en de stabiliteit van de
mengvorm als voorwaarde stelt, dat de ondernemers en de arbeiders be-
reid zijn elkaar in hun functie te aanvaarden, dan raakt hij hiermee on-
bedoeld de kern der tegenstellingen, daar de arbeiders, die aan het bezit
der productiemiddelen geen deel hebben, daar deze maatschaIJpelijke
status quo allerminst aanvaarden.
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Enkele aspecten van de mengvorm.

Prof. \Vitteveen ziet als kenmerk van de mengvorm - de ideale midden-
weg tussen vrijheid en centrale leiding - de beheersing van de conjunc-
tuurbeweging en van de inkomsten verdeling, door welke laatste de
vraag en daarmee ook de voortbrenging wordt beïnvloed. Op deze beide
punten, waarop de vrije economie in het verleden heeft gefaald, zal corri-
gerend moeten worden ingegrepen. Het voornaamste element van deze
politiek is een compenserende budgetpolitiek van de overhçid ter regula-
tie van de vraag: het kernstuk van de moderne conjunctuurpolitiek. Deze
politiek wordt mogelijk gemaakt door de toenemende belangrijkheid van
de overheidsinkomsten en -uitgaven in het totale nationale budget. De
belastingen en de overheidsuitgaven omvatten ruim een vierde van het
nationale inkomen en bieden ruimschoots gelegenheid tot regulerend in-
grijpen. Alleen reeds op het gebied van de investeringen schat ir Vos het
aandeel van de overheid in het dieptepunt van de crisis na 1930 op ong.
40 % en in 1948 op 25-30 %. In dit verband spreekt hij van een tweele-
dige mengvorm: enerzijds van ondernemersgewijze productie en corri-
gerende centrale leiding en anderzijds een mengvorm van de particuliere
en de overheidssector der voortbrenging. Wanneer men aan elk der drie
sectoren van de kapitaalvorming - de bedrijfshuishoudingen, de overheid
en"de particuliere sfeer, waarbij de betekenis van de zgn. institutionele
beleggers sterk toeneemt - één derde toeként, dan vertoont de zuivere
particuliere sfeer een achteruitgang ten bate van de bedrijfshuishoudingen
en de collectieve sfeer. Gezien het grote belang van nieuwe investeringen
voor de conjunctuur betekent dit, dat de overheid een zeer belangrijke
taak zal kunnen vervullen door terughoudendheid in tijden van hoog-
conjunctuur en activiteit bij een dalende conjunctuur, waarbij dan te-
vens de collectieve sector aan betekenis wint. De uitbreiding van deze
sector tot het gebied van de energievoorziening, het vervoer en de pro-
ductie van ijzer en staal, de z.g. basisindustrieën, ziet ir Vos mede als
een wenselijke uitbreiding van het terrein voor investeringen door de
overheid. Tegenover monetaire stimulansen [b.v. goedkoop geld, dat ten
aanzien van de conjunctuur steeds bewezen heeft een zeer beperkte in-
vloed uit te oefenen] en de tot dusverre toegepaste politiek van openbare
werken ter bestrijding van de werkloosheid, wint hier dus de directe in-
vestering in de collectieve sector aan betekenis.
Zowel prof. Witteveen als ir Vos achten in de conjunctuurpolitiek, zoals
trouwens bij elk corrigerend ingrijpen van de overheid, een grote mate
van soepelheid gewenst; prof. Witteveen voegt hier nog bescheidenheid
aan toe. Hij wil vooral een belangrijke functie laten aan de natuurlijke
aanpassing en bijvoorbeeld ten aanzien van de werkgelegenheid niet
streven naar fuUemployment, maar naar een 'redelijk peil': pas ingrijpen
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als de werkloosheid over de gehele linie als algemeen verschijnsel gaat
optreden.
Een globale economische politiek in deze zin, die stellig als mogelijk
kan worden beschouwd, zal de voordelen van de vrije economie zonder
de grote nadelen, die deze bij onbeperkte werking op de huidige trap van
ontwikkeling onvermijdelijk met zich meebrengt, moeten behouden. Ook
bij de inkomstencorrectie zal de mengvorm moeten streven naar een
evenwicht tussen egalisatie en differentiatie. Als middelen staan hier
enerzijds de fiscale politiek, anderzijds de sociale politiek ter beschikking.
De eerste werkt door belasting en ontlasting nivellerend op het inkomen,
de tweede kan door overheveling van door de belasting verkregen midde-
len de werking van de fiscaleprogressie en degressie aanzienlijk versterken.
Beide inleiders waren het erover eens, dat binnen de mengvorm betrekke-
lijk enge grenzen zijn gesteld. Bij de ondernemersgewijze productie
vormt de activiteit van de ondernemer op grond van het winstmotief
immers de leidende kracht en men mag dit winstmotief niet onwerkzaam
maken. Het ondernemersrisico vereist winst als tegenhanger van de kans
op verlies. Schakelt men deze uit, dan heft men de mengvorm op en gaat
over tot de centrale leiding.
Ook ten aanzien van andere inkomsten zoekt de mengvorm een tussen-
weg tussen sociale zekerheid en inkomstendifferentiatie als stimulans tot
persoonlijke activiteit. In verband met de grenzen, welke aan de totale
loonhoogte zijn gesteld, laat dit slechts beperkte ruimte voor de combi-
natie van minimumloon en de noodzakelijke verschillen op grond van
scholing en prestatie. Aangezien het levenspeil van de bevolking in belang-
rijke mate afhangt van de productiviteit van de arbeid, waardoor dus
grenzen worden gesteld aan de sociale politiek, dient ook op dit punt te
worden gestreefd naar een evenwichtstoestand, waarbij de sociale politiek
tiitgaat van de collectieve productiviteit en de loondifferentiatie van de
individuele productiviteit.
Tenslotte zal ook voor het handhaven van de mengvorm een internatio-'
nale stabiliteit gerealiseerd moeten worden. In dit verband ziet ir Vos
egalisatie van de productiviteit van de arbeid tussen de verschillende
delen van de wereld door koopoverdracht en investeringen, waardoor
spanningen worden weggenomen, als een der voorwaarden voor de sta-
biliteit van de mengvorm. Het Marshallplan is hiervan een voorbeeld.
Een der uiterlijke kenmerken van internationale stabiliteit is het even-
wicht op de betalingsbalans. Nu men de gouden standaard heeft losge-
laten en daarmee ook de min ofmeer automatische dwang tot een even-
wicht tussen in- en uitvoer van goederen en diensten, zal importcontrole,
internationale credietverlening en internationale conjunctuurpolitiek
- althans overeenstemming op dit gebied - noodzakelijk zijn. Dit vereist.
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internationaal vertrouwen en internationale samenwerking, hetgeen een
politiek element in het spel brengt: ook daarvan is het Marshallplan een
voorbeeld. Hiermee rijst tevens het vraagstuk van een nieuw souvereini-
teitsbegrip, zoals dit door ir Vos in het Aprilnummer van de Nieuwe
Stem is gesteld, dwingend voor ons op. Dit vraagstuk compliceert de
nationale democratische controle, waaraan door de internationale samen-
werking beperkingen worden opgelegd. Daarnaast zal de nationale de-
mocratische controle de realisering der internationale besluiten moeten
verzekeren.
Voor de stabiliteit van de mengvorm - die hij terecht formuleert als een
dynamisch progressief evenwicht - acht ir Vos de democratie dan ook
essentiëel. 'vVanneerde grote massa van de bevolking niet kan meespreken,
is onze huidige maatschappijvorm ten ondergang gedoemd. Hiermee is
het economisch vraagstuk in zijn sociologisch-psychologisch en politiek
verband geplaatst.
Het vraagstuk van de mengvorm is hiermee stellig niet uitgeput. Het feit
dat bijv. prof. Weststrate een veel verder strekkende gematigd socialis-
tische huishouding ertoe rekent, toont aan, dat cr vele opvattingen moge-
lijk zijn. Men mag echter de vraag stellen of dit 'gematigd socialisme'
niet reeds een stap is in een richting, die onontkoombaar in de centraal
geleide huishouding moet uitmonden.

Het dualisme van de mengvorm.

Belangrijker dan deze laatste vraag echter lijkt mij de vraag of en in
hoeverre de mengvorm zijn eigen dualisme en de daaruit voortvloeiende
innerlijke spanningen zal kunnen beheersen en overwinnen. Vergeleken
met de centraal geleide economie valt het dualisme van de mengvorm
sterk op. Deze wil 'eten van twee wallen' door de stimulansen van de vrije
ruilverkeershuishouding en de voordelen van de centrale leiding zodanig
te combineren, dat de aan de vrije economie inhaerente nadelen door
planmatig ingrijpen van de kant van de overheid worden teniet gedaan,
althans verzwakt. Een der grote moeilijkheden levert daarbij het bestaan
der klassetegenstellingen die in de mengvorm, althans in zijn gematigde
vorm, niet worden opgeheven. Een typisch voorbeeld hiervan vormt de
huidige loon- en prijspolitiek, die uitsluitend voor de arbeiders een abso-
lute begrenzing van hun inkomen naar boven inhoudt [alle andere
groepen kunnen uitwijken door grotere prestatie] en die, waar, zoals bij
de productie voor de export, prijsverlaging niet in aanmerking kwam,
tot directe winstdwang heeft geleid. Een insider als de Twentse Bank for-
muleert het resultaat van deze politiek, die ten slotte geleid heeft tot een
overheveling van middelen van de economisch zwakken, die in sterke
mate hun spaargelden hebben ingeteerd en nog steeds interen, naar de
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kapitalistische onderneming, die grote winsten maakt, aldus: 'Ten dele
hebben wij hier te doen met een verplaatsing van het spaarproces naar
de producerende onderneming, inzoverre namelijk als deze door het
hoge niveau van haar afzetprijzen [en wij zouden daaraan kunnen toe-
voegen door de kunstmatig laag gehouden lonen] in staat gesteld wordt
meer dan normaal te reserveren' [Weekbericht 1947].
Een andere innerlijke tegenstelling van de mengvorm zien wij bij de
kapitaalvorming, die onder het motief van de noodzakelijke 'werkge-
legenheid' de arbeider offers oplegt, waarvan de vruchten echter geheel
als eigendom aan de particuliere ondernemers toevallen.
De tegenstelling tussen mengvorm en centrale leiding kan men o.a. for-
muleren als de tegenstelling tussen gecorrigeerde en gemanipuleerde
economische reacties. Hierin ligt tevens uitdrukkelijk opgesloten, dat
de centrale leiding deze economische 'automatismen' niet buiten werking
stelt, doch deze bewust aan haar doelstellingen dienstbaar maakt, ter-
wijl de mengvorm deze in eerste instantie vrij laat functionneren om eerst
bij optredende nadelen corrigerend in te grijpen. Het economisch leven
kent vele van deze automatismen, waarmee zelfstandig optredende re-
acties worden bedoeld, die ik niet met de veel meer absolute en daardoor
ook beperkender term economische wetten wil aanduiden. Een voorbeeld
van zulk een automatisme in de vrije ruilverkeershuishouding is de
- intussen reeds lang afgeschafte - gouden standaard, die de circulatie
en de internationale wisselkoers reguleert.
In de centraal geleide economie kan men door met deze automatismen te
manipuleren op vrijwel elk gebied richting geven aan het economisch
leven, zonder dat men daarbij vervalt t ot het dualisme, dat de mengvorm
kenmerkt. Hierbij is een belangrijke factor, dat in de centraal geleide
economie vraag en aanbod niet prüsvormend werken, maar integendeel
in de economisch en sociaal gewenste richting worden geleid door de
planmatige vaststelling van lonen en prijzen. Om bijvoorbeeld de be-
schikbare arbeidskracht naar de maatschappelijk meest gewenste plaats
te dirigeren kan men twee methoden volgen: dwang en het beheerst
toepassen van het loon, ter verkrijging van een aan de behoeften aange-
past aanbod, zoals dit in de Sowjet-Unie geschiedt. De ongelijkheid der
inkomens, die hiervan het resultaat is, wordt door de doelstelling sociaal
gerechtvaardigd, d.w.z. door het belang van de gemeenschap. Daarbij
dient men er zich rekenschap van te geven, dat na opheffing van het
privaatbezit der productiemiddelen de inkomstenverschillen geheel tot
verschillen in arbeidsloon worden. Voor zover in de Sowjet-Unie nog
rente van staatsleningen wordt genoten, wordt de invloed daarvan, ook
bij vererving, door de sociale waardering, die geen 'renteniers' duldt, ge-
neutraliseerd. Een hoog inkomen betekent hier dan ook in de regel sociaal

158



DE STABILITEIT VAN DE WESTEUROPESE ECONOMISCHE STRUCTUUR

aanzien niet op grond van de grote koopkracht, maar op grond van de
klaarblijkelijk geleverde prestatie. Volgens Schlesinger [The Spririt of
Postwar Russia, 1947] zijn de materiële en psychologische stimulansen
voor de sowjet-bedrijfsleider zeker niet minder dan in de kapitalistische
n:aatschappij ook in de richting van een zo groot mogelijke prestatie.
Hier zijn dus in de vrije economie werkzame elementen bewust in de
centraal geleide economie ingeschakeld, maar tevens gemanipuleerd,
zodat op elk moment een wijziging kan worden aangebracht in verband
met de maatschappelijke behoeften. Daarnaast heeft vooral de socialis-
tische wedijver als prikkel tot prestatie in de Sowjet-Unie een grote bete-
kenis gekregen. Ook bij de regeling van het verbruik in de sociaal meest
wenselijke richting, welke uiteraard minder voelbaar zal zijn naarmate
de schaarste wordt overwonnen, zijn de werkzame krachten van de vrije
economie gemanipuleerd ingeschakeld.
In dit verband is een veel ge5telde vraag: in hoeverre zullen vraag en
aanbod en de daaruit resulterende prijs in de centraal geleide economie,
als regulatoren der productie door middel van het winststreven, gemist
kunnen worden? De mengvorm lost deze vraag op door het prijsmecha-
nisme te laten bestaan en hieraan slechts in bepaalde gevallen richting
te geven. Men begaat echter een fout door aan te nemen, dat de vraag
in de centraal geleide economie geen richtsnoer voor het aanbod vormt.
Ook hier komen de behoeften via de winkels en elders als vraag tot uit-
drukking, in de vorm van aanvragen om toewijzingen enz. Het verschil
is, dat hier de leiding bepaalt of en in hoeverre het maatschappelijk be-
lang het voldoen aan deze vraag gedoogt. Men kan dan ook bij de cen-
traal geleide economie stellig van een markt spreken in de beperkte zin
van ontmoeting van vraag en aanbod, echter zonder automatische prijs-
vorming. Door openbare critiek en propaganda, middelen die in de Sow-
jet- Unie op ruime schaal worden toegepast, kunnen zowel vraag als aan-
bod worden beïnvloed. Onze openbare nuts- en vervoersbedrijven be-
wijzen tenslotte hoe goed men met een centraal geleide voortbrenging
een maximum aan behoeftebevrediging kan benaderen. Ook andere zeer
grote bedrijven, welke een gehele productiegang van grondstof tot eind-
product omvatten, zoals Ford, op zichzelf een centraal geleide huishou-
ding, bewijzen hoe rationeel een centrale leiding kan werken. En het
vereist weinig fantasie om het voorbeeld van Ford uitgebreid te denken
tot de gehele Amerikaanse automobielindustrie als één centraal geleide
huishouding.
De centraal geleide huishouding zal daarom geen crises kennen, omdat
de crisis een verstoring is van het circulatieproces tussen voortbrenging
en verbruik [kenmerkend is immers de combinatie van onderconsumptie
en een 'teveel'] en dit circulatieproces in de geleide economie een geheel
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andere karakter krijgt. Het verliest namelijk zijn autonoom karakter en
is daardoor niet meer aan eigen 'wetten onderworpen. De'centraal geleide
huishouding is immers a.h.w. één huishouding met één uiteindelijk even-
wicht tussen kosten en prijzen met mogelijke, gemanipuleerde, afwij-
kingen op onderdelen. Er is echter geen gevaar voor fatale evenwichts-
verstoringen op deze onderdelen, die zich door de samenhang der
markten over het geheel uitbreiden. De ondernemingsgewijze productie
veronderstelt een evenwicht voor elk onderdeel afzonderlijk, waaruit via
het marktmechanisme het totale evenwicht moet resulteren, wat echter
niet zo behoeft te zijn. In laatste instantie wordt een evenwichtsverstoring
in de vrije economie door middel van een crisis zeer hardhandig en vaak
met grote verliezen hersteld, waar de mengvorm een conjunctuurpolitiek
tegenover stelt, die corrigerend, maar niet leidinggevend werkt.
In de centraal geleide economie is het algemeen evenwicht als einddoel
in de plaats getreden van het winstmotief als richtsnoer voor de afzonder-
lijke huishoudingen. In de mengvorm blijft het bezwaar bestaan, dat
men de repercussies van bepaalde maatregelen niet bij voorbaat kan
overzien en beheersen, maar dat ze in het beste geval achterafgecorrigeerd
worden. Een loonsverhoging in een bepaalde bedrijfstak, die een ver-
schuiving, maar geen verandering in de totale koopkracht teweegbrengt,
kan een evenwichtsverstoring tot gevolg hebben, omdat deze verschui-
ving in de verschillende onafhankelijke ondernemingen verschillende
gevolgen heeft, zonder dat er, althans op korte termijn, een evenwicht
tot stand komt. De centraal geleide economie, daarentegen, die een ge-
heel vormt, kan lonen en prijzen manipuleren om het verbruik in de
sociaal gewenste richting te leiden, waarbij winsten en verliezen elkaar
compenseren. Men mag hier een vraag stellen, die voor de houdbaarheid
van de mengvorm essentiëel is: zal in de mengvorm, die de crisis als ver-
schijnsel wil bestrijden, zonder deze echter in haar oorzaak aan te tasten,
de crisis werkelijk overwonnen kunnen worden, waar deze een aan het
- in de mengvorm gehandhaafde - kapitalisme inhaerent ve~schijnsel is ?
Er is nog een punt, dat in dit verband onze bijzondere aandacht verdient,
n.l. de internationale ruilverhoudingen. Alleen in een centraal geleide
economie is het mogelijk het gehele complex van in- en uitvoer als één
geheel te beschouwen. Dan kan de uitvoer, zonder particuliere belangen,
worden gezien als wat deze eigenlijk is: betaling van de invoer. In de
vrije economie is de uitvoer middel tot het verkrijgen van winst. In de
centraal geleide huishouding wordt de prijs van de totale hoeveelheid in-
gevoerde goederen bepaald door de productiekosten van de ten behoeve
daarvan uit te voeren goederen, zonder er acht op te slaan of deze met
winst of met verlies worden verkocht. De export kan dan dus worden los-
gemaakt van de productiekosten. Men kan theoretisch reeksen opstellen
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van gewenste goederen [behoeften] en van de voor uitvoer beschikbare
goederen. Ten aanzien van de laatste moet men twee factoren in rekening
brengen: de beschikbaarheid en de prijs die op de buitenlandse markt te
verkrijgen is, hetzij op grond van handelsovereenkomsten, hetzij op de
vrije markt. Een voorbeeld hiervan is de 'graandumping' van de Sowjet-
Unie in 1930.
De kosten van de totale invoer worden dan bepaald door de kostprijs
van de totale daartoe noodzakelijke uitvoer en de voor het buitenland
verrichte diensten. Dat men op het ogenblik, zelfs bij een passieve han-
delsbalans, devaluatie als een der middelen tot hersel van de internatio-
nale ruilverhoudingen beschouwt, terwijl de overwegende invoer het
prijsverschil ten nadele van het land met de passieve handelsbalans doet
zijn, toont aan, dat de innerlijke tegenstellingen ook op dit gebied de
mengvorm teisteren.

Wij hebben er hier niet in de eerste plaats naar gestreefd de centrale
leiding als wenselijk substituut van de mengvorm voor te dragen, maar
wel om door vergelijking het dualisme van"de laatste duidelijk te doen
uitkomen. Het overwinnen van dit dualisme en van de daaruit voort-
spruitende innerlijke tegenstellingen is immers wezenlijk voor de stabili-
teit van de mengvorm in dynamisch-progressieve zin. Wanneer men het
vraagstuk reduceert tot de tegenstelling van de in de centraal geleide
huishouding verloren gaande en in de mengvorm behouden blijvende
vrijheid van het individu, lost men het niet op en helpt men het nog
minder uit de wereld. Integendeel. Deze vrijheid, die één der wezenlijkste
menselijke waarden is en waarbij wij op het gebied van de economie
denken aan de vrijheid van consumptie en de vrijheid van arbeid, be-
hoeft in de centraal geleide economie evenmin verloren te gaan als zij in
de huidige maatschappij voor grote groepen te realiseren is. Ir Vos merkte
terecht op, dat bij een gegeven arbeidsloon de besteding met vrij grote
nauwkeurigheid tot op vrijwel de laatste cent kan worden aangegeven,
waarbij het begrip 'vrijheid' een wassen neus wordt. Wanneer het in de
mengvorm niet mogelijk is de vrijheid en de menselijke waarden':tot meer
te maken dan wat deze, voor velen zijn, n.l. een fr'ase, zal de stabiliteit
van deze mengvorm niet verzekerd zijn. Wanneer de mengvorm zich
echter in dynamisch progressieve zin ontwikkelt in een richting die de
vrijheid en de menselijke waarden ook voor de niet-bezitter tot een wer-
kelijkheid maakt - waarmee tevens het economisch vraagstuk op zijn
sociale basis is gesteld - dan zal deze ontwikkeling in die zin dialectisch
zijn, dat zij met het begrip stabiliteit in tegenspraak komt.
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Peter van Steen

DE UREN

Soms lijkt het of de uren druipen
van onze moe-verlangde handen;
de tergende minuten kruipen
als trage spinnen langs de wanden

van een heelal, waarin besloten
het leven ligt, dat wij zo noemen
om naam te geven aan verschoten
dromen, die wij toch luide roemen.

o tijd, stroom onder ons vandaan
en help ons om dat te weerstaan
dat zo begeerd, nooit werd vervuld,

zij het misschien door onze schuld.
De trage uren vloeien staag
van d'ene naar de andere vraag.

GELUK

Er is mij waarlijk niets gelegen
aan wat de wereld van mij denkt
en aan het leven, zo g~kregen,
maar dat het mij nog altijd krenkt

ligt aan mijzelf en aan het streven
dat ons geluk en smarten baart:
dit na te laten zonder beven
is 't laatste wat men zich vergaart.

Geluk ligt vaak in kleine dingen,
een glans, een wolk, een tere kleur,
brengt onverwacht soms tot het zingen

van 't oude lied, dat vreemdelingen
meevoerden uit een verre stad
en 't land onzer herinneringen.
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DE OCHTEND

Een klok slaat in een zacht geruis
van wind langs steen, een late lamp,
die eenzaam brandt nog in een huis,
zich werend tegen ochtenddamp :

de maan die bleek te hangen wacht,
totdat het jonge, nieuwe licht
de laatste sporen van den nacht
verdrijft; een raam slaat dicht.

Heel ver het gieren van een fluit,
het eerste schijnsel op een ruit,
een gouden streep, een flonkering

van koele pracht en waaiering
van wolkenstapels, dan de zon:
zo was het dat de dag begon.

LAAT BEZOEK*

Ik zat aan de tafel te schrijven,
toen hij het vertrek binnenkwam;
al werden mijn handen ook klam,
ik vroeg hem toch wat te blijven.

Ik wilde daarmee bewijzen,
ofschoon ik hem niet had verwacht,
dat zijn komst bij 't vallen der nacht,
mij niet het bloed deed verijzen.

Hij keek door de kamer en spra'k:
gij leeft hier zeer op uw gemak.
Ik lachte vreesachtig en dacht:

zou hij dan de angst toch niet zien?
Of speelt hij en laat hij misschien
mij slechts in de waan van mijn kracht?

* Uit de Cyclus: Laat bezoek



II

Ik heb hier mijn werk, mijn boeken
en ik ben nog lang niet gereed.
Het enige wat ik nu weet
is dat ik jaren moet zoeken,

voordat ik iets zal begrijpen.
Hij knikte, keek mij daarna aan,
ik voelde mijn hart zwaarder slaan
en zei: 't moet alles nog rijpen.

Verontschuldig u niet, sprak hij,
ik kwam slechts hierheen opdat gij
mij eens de reden zoudt noemen

dat velen mij schuwen, ofschoon
ik hun vriend toch ben, wat ik toon
door niemand iets te verbloemen.

III

Gij zegt ons niets te verbloemen
maar gij kent het leven ook niet,
want anders zoudt gij uw verschiet
voor ons niet uitdrukk'lijk roemen.

Weet dan dat uw rijk voor velen
het schaam'le einde betekent.
Hoe of men het ook berekent,
welk stuk zij ook voor ons spelen

het baat hen niet, want uit is uit
en welke melodie uw fluit
ons ook laat horen, bitter, zoet,

dreigend of snel, zij is voor ons
het onheilspellende gegons
dat ons verstenen doet het bloed.



HERINNERING*

Wat is er van die liefde nog gebleven
dan schamele herinnering, die men ontwijkt
zo vaak men kan in het al late leven,
wanneer men met ontgoochelingen is verrijkt

en het opstandig hart zich niet verzetten
noch weren wil en reeds het baken heeft verplaatst
naar de gebieden, Waar in kleine wetten
't oude leven meedogenlozer wordt weerkaatst.

Wat baat het soms vertederd nog te zijn:
de droesem van de jeugd smaakt bitterder dan gal;
groeit er ter wereld soms een zware wijn,

die overspoelen kan het oud venijn
van al wat wel gedacht werd maar toch niet gedaan
en bij den dood nog ongedaan zal zijn?

* Uit de Cyclus: Nacht In het Park



Margarita Nelken

DE SPAANSE CULTUUR IN BALLINGSCHApl

Ik kan u niet zeggen hoe voldaan, liever nog hoe geroerd ik ben, nu ik
hier het woord neem in dit land, dat zo te lijden had van de spaanse
onderdrukking en dat tevens zoveel herinneringen bergt aan een Spanje,
dat zelf ook ongeveer 3 eeuwen geleden, zozeer te lijden had onder on-
verdraagzaamheid. Hier, waar een Spanje, dat niet het Spanje was van
uwe onderdrukkers, genoodzaakt was - door de onverdraagzaamheid van
datzelfde fanatisme, van diezelfde tyrannie, die u martelde - te komen
scheppen ver van zijn haardsteden en om van verre het ontluiken gade
te slaan van een gedachte, die van haar wortels was afgesneden.
En toch, vergeleken met het Spanje van vandaag, scheen ons dat Spanje
van 'de zwarte legende', van de meedogenloze vervolgingen van wie
afweken van zijn geloof, nog verdraagzaam en gemakkelijk toegankelijk
voor de druk van de Geest.
Het is voldoende zich te binnen te brengen, dat de 17e eeuwen meer in
't bizonder haar 2e helft, die op zeer grote schaal de verwijdering leerde
kennen - vrijwillig dan wel gedwongen - van Spanje's vrije geesten, te
zelfdertijd voor het Spanje-van-de-Geest de 'gouden eeuw' was. In de
meest orthodoxe werken - gerekend naar de leer van die tijd - spaarden
dramaturgen, schrijvers van diverse pluimage, den machtigen dezer
aarde hun dikwijls bijtende, satiren niet: Laten wij ons eenvoudig maar
in 't geheugen roepen zekere' Autos Sacramentales' , b.v. het 'Schouw-
toneel der Wereld', waarin Calderon niet aarzelt te zeggen, dat 'de non
God dient, maar het zich gemakkelijk maakt', of ook nog de beroemde
verzen van Cervantes bij de doodsbaar van Philips lI, die besluiten met
dat 'en er gebeurde niets ... ' waarin ook wie nergens op verdacht waren
een uitdrukking konden onderkennen van geringschatting, van lucht-
hartigheid op z'n minst en gebrek aan respect ten overstaan van de dood
van de meest gevreesde aller heersers.
Juist hier in Amsterdam hebben wij een treffend voorbeeld van wat wij
zouden kunnen noemen de verdraagzaamheid in de onverdraagzaam-
heid: de Academie, gesticht door Manuel de Belrnonte, resident van Zijne
Katholieke Majesteit, die op dat ogenblik niemand anders was dan
Karel lI, de 'in effigie mishandelde' koning, symbool van alle bijgeloof
en van het domste fanatisme.
Die Academie nu beschermde niet alleen de grote dichter en geloofs-
afwijker Levi de Barrios, maar gaf haar machtige steun bij de ontplooiïng

1 Tekst van een lezing gehouden te Amsterdam op 6 Nov. '48. Vertaling: T.
Noordenbos-De Klerk

166



DE SPAANSE CULTUUR IN BALLINGSCHAP

van e~n talent, dat op zich zelve en door zijn betekenis in de geschiedenis
der Spaanse letteren als een symbool moest blijven van begrip en breed-
heid van geest. Ik wil haar hier noemen: Isabella Correa, of beter gezegd
Isabella Rebecca Correa, wier echtgenoot Nicolaas de Oliver zich tot het
jodendom bekeerde, ongetwijfeld als tegenwicht tegen het gedrag van
diegenen zijner landgenoten op Majorca, die om hun vrijheid, hun bezit
of zelfs hun leven te redden, hun joodse afkomst verloochenden en over-
gingen tot de godsdienst van de Staat. ..
Hij diende in zijn kwaliteit van coronel Holland tegen de Fransen; maar
onder zijn nieuwe naam van Daniel J ehuda werd hij beroemd als geo-
graaf en één der voornaamste auteurs van de 'wereldatlas' die tussen de
jaren 1659-1672 te Amsterdam het licht zag.
Welnu, deze Daniel Jehuda draagt al zijn werken op aan Karel II zijn
beschermer. Zijn echtgenote Isabella Rebecca Correa, één van de zeld-
zame portugees-joodse auteurs, in Holland gevestigd, die altijd in het
spaans schreef (ofschoon zij volkomen het latijn beheerste, het grieks,
hebreeuws, italiaans, het frans, het hollands en vanzelfsprekend het por-
tugees), drukt haar werken tegelijk te Amsterdam, Antwerpen en Brussel.
Zij zendt ze, zodra ze gedrukt zijn, naar Spanje, waar zij onder protectie
van Manuel de Belmonte zonder moeite binnendringen. Of het nu te
danken was aan het prestige van de Academie door Belmonte in Amster-
dam gesticht, of aan het wetenschappelijk gezag van DanielJehuda ofwel
omdat de Inquisitie zich niet bekommerde om tegenstanders die ver weg
woonden, zeker is dat Karel II, die in onze geschiedenis het symbool
blijft van dweepzieke dwingelandij en het meest platvloerse bijgeloof,
nooit ophield zijn bescherming toe te zeggen aan het te Amsterdam ge-
vestigde gezin en dat hun werken in Spanje werden binnengebracht en
verspreid.
Ongetwijfeld zijn de namen van Daniel Jehuda en Isabella Rebecca
Correa in Holland niet van belang; voor ons, Spanjaarden, geven zij bij
vergelijking, meer dan welke andere, het lage peil van het denken weer
in het Spanje van vandaag.
Want in die tijd - dat ziet men duidelijk uit hun voorbeeld - verbraken
de emigranten de geestelijke banden met hun land van herkomst niet;
terwijl onze hedendaagse emigranten, de republikeinse bannelingen, over
heel de wereld verstrooid, alle banden des geestes met het moederland
verbroken zien. Zou men niet zeggen, dat die slagboom van de Contra-
reformatie die de Renaissance belette om in Spanje even rijkelijk te
bloeien als in andere landen en waaraan het te wijten is (gelijk dikwijls
genoeg is erkend) dat Spanje in middeleeuwse opvàttingen is blijven
hangen- zou men niet zeggen, dat thans die barrière, meer nog dan toen-
tertijd, staat opgericht, onoverkomelijk voor allen, die een Spanje zouden
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willen gericht naar de Toekomst en niet naar de donkerste uren van zijn
Verleden.
Let wel, het gaat er hier niet om de namen op te sommen (zelfs niet in
't kort) van alle spaanse ballingen, die vandaag de dag ver van hun
vaderland zich wijden aan het werk van de Geest. Eenvoudig de blik om
ons heen zal, hoop ik althans, voldoende zijn om u een denkbeeld te
geven van wat onze verbanning inhoudt, zowel van uit het oogpunt van
de intellectuele verarming van Spanje als uit dat van de poging tot schep-
pend werken van zijn kinderen, genoopt om ver van het vaderland hun
werk te doen. Ik zal dus onder de meest op de voorgrond tredenden
slechts enkele namen noemen van het grote aantal, 'waaruit ik kan kiezen.
Dit zal :volstaan om te laten zien, dat de spaanse cultuur, die de periode
van het grootste verval overleefde, die, enkele lustra geleden weer zo'n
schitterende vlucht had genomen, dat die voor de eerste maal in de
spaanse geséhiedenis, haar weg vervolgt buiten Spanje en zonder aan-
rakingspunten, aardrijkskundig gesproken met Spanje.
Gij allen kent de afschuwelijke kreet 'Weg met de intelligentia' geslaakt
door phalangisten in het hartje van de universiteit te Salamanca, tussen
de muren die met het onderwijs van P. Vitoria de eerste begrippen van
het Internationale Recht hadden zien ontstaan, zoals wij dat heden op-
vatten en de lessen gehoord van de serafieke Fray Luis de Leon. Deze
kreet, die Unamuno recht in het hart moest treffen en hem er aan doen
sterven, is waarlijk het teken, waaronder het huidige politieke regime van
Spanje zich heeft geïnstalleerd. Franco en zijn phalangisten zullen zich
nu op de meest schaamteloze propaganda kunnen werpen en zij die in
andere landen daar belang bij hebben, zonder schaamte de realiteit van
Franco-Spanje kunnen verdraaien: noch de ene, noch de andere partij
zullen drie niet te boeten misdaden kunnen ontkennen en wel de moord
op een dichter, de moord op een geleerde en de moord op een componist.
Drie misdrijven, elk voor zich kenmerkend voor de lijst van martelaren
der spaanse geestesélite.
Garcia Lorca, de dichter die nooit met politiek zich bezig hield, die
nooit in enige partij figureerde, ja wiens intiemste vrienden ons niet zou-
den kunnen bevestigen of hij nu eigenlijk links of rechts stond ... Een die
de guardia civile een ochtend bij het aanbreken van de dag kwam halen
in zijn fleurig buitenhuis te Granada en tegen de muur zette en met
kogels doorzeefde, omdat hij, een dichter, een bewonderenswaardig dich-
ter, wiens thema's uit het volk zelf ontsprongen, jaren geleden een gedicht
had ondertekend, dat die guardia civile met de banvloek trof. Want die
werd gehaat door heel het Spaanse volk en speciaal door .het volk van
Andalusië, één van welks diepste vertolkers Garcia Lorca is geweest.
Dan Sadi de Euen, geleerde, die zich nooit met politiek bemoeid had,
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maar diejuist voor zover hij wetenschappelijk, vooruitstrevend mens was,
vanzelfsprekend deel uitmaakte van de verlichte milieus, die in Spanje
niet anders konden dan aan de kant der Republiek staan, dus eerst tegen-
over de verrotte monarchie, vervolgens tegenover het Phalangisme, dat
zijn bevelen kreeg van Hitlel' en Mussolini, hem liet Franco fusilleren
op de dag zelf, dat hij, Sadi de Buen, de gouden eremedaille van een
wetenschappelijke academie te Londen ontving.
En ten slotte Antonio José, jong componist, wiens werken reeds veel meer
dan alleen een belofte waren en die eveneens buiten de politiek staande,
werd gefusilleerd voor het misdrijf dat hij, enthousiast voor de herleving
der nationale folklore, de koren van het Volkshuis te Burgos leiding gaf.
Want van één denkbeeld moet gij u goed laten doordringen; dat er geen
groter dwaling is dan van de oorlog in Spanje te spreken als van een
burgeroorlog: neen, het was eenvoudig het omhoog dringen van alle aan
de Verlichting vijandige krachten. Een wanhopige worsteling van alle
machten van het obscurantisme om te trachten Spanje te remmen op zijn
weg naar Evolutie en Vooruitgang. Het is dus niet te verwonderen, dat
de werkers aan de Gedachte, de intellectuelen van alle takken van cul-
tuur, er op stonden om van het eerste ogenblik af aan precies stelling
te nemen.
Nogmaals, het merendeel had zich nooit met politiek bezig gehouden.
Een heel gering aantal voerde zijn strijd in de wettelijk toegelaten par-
tijen. Stellig hadden zij om zo te zeggen al voor de Republiek bestond,
het voor haar opgenomen, omdat deze de zaak van het Volk was, van
de sociale vooruitgang en van de cultuur in de ruimste zin van het
woord. Zo komt het dat zich onder de huidige emigranten een groot
aantal katholieken bevindt, in het bizonder Basken.
In de delegatie van de Cortez op het Interparlementaire Congres te
Rome van j.l. September, waarvan ik deel uitmaakte in mijn kwaliteit
van Afgevaardigde van Estremadura, één der provincies van Spanje
waar de Franco-terreur verscheidene honderdduizenden mannen en
vrouwen heeft terechtgesteld, bevond zich eveneens een Baskisch afge-
vaardigde.
Hij was een advocaat van naam, die door de Paus werd ontvangen,
Wie hij de complimenten aanbood van het republikeinse Baskenvolk.
De kwestie van republikeins en Franco-Spanje is er dus geen, naar som-
migen uit eigenbelang willen laten geloven, van verdedigers der orde
tegenover communisten of communisanten.
Tal van deze intellectuelen-zonder-partij namen bij het begin der Franco-
beweging dienst in het republikeinse leger. Het was hun plicht als burgers
en vaderlanders, die hun grond moesten verdedigen niet alleen tegen het
verraad van een militaire "camarilla", maar ook nog tegen de vreemde
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indringers, omdat de legers van Franco grotendeels waren samengesteld
uit troepen van Hitler en Mussolini. En zo sneuvelden aan het front
enige van de uitnemendste intellectuelen van het hedendaagse Spanje.
Slechts twee daarvan zal ik noemen, twee kunstenaars: de beeldhouwers
Emiliano Barral en Perez Mateo, de eerste gematigd socialist en de tweede
geen lid van enige politieke beweging.
Emiliano Barral was begonnen als pottenbakker te Segovia in het atelier
van de Zuloaga's, de familie van de schilder van diezelfde naam die u
allen bekend is. Hij liet al spoedig het pottenbakken in de steek voor de
beeldhouwkunst en werd weldra één der grootste beeldhouwers van
Spanje. Hij werd gedood voor Madrid aan het hoofd van zijn militie uit
Segovia, die één der toegangen naar de hoofdstad verdedigde.
Zodra Franco Madrid binnentrok, liet hij één der meest grootse werken
van Barral vergruizelen: het monument, gewijd aan Pablo Iglesias, de
grondlegger van het socialisme en van de Spaanse vakbeweging. Dit
evenzeer, omdat het 't werk was van een kunstenaar, die de republiek
verdedigde als omdat het een huldeblijk was van de arbeiders aan de
man, die hun de weg hunner vrijmaking had gewezen.
Wat Perez Mateo betreft, heel wat jonger en nog niet zo beroemd, had hij
toch reeds opmerkelijke werkstukken gewrocht. Een echte volksjongen
was hij en zijn levensgeschiedenis is waard verteld te worden. Toen zijn
moeder bij zijn geboorte gestorven was, werd hij door zijn vader groot-
gebracht, een eenvoudige kellner, die zich alles ontzegde, opdat zijn
zoontje zou kunnen leren wat hem aanstond. Toen Perez Mateo op de
leeftijd kwam, dat hij een vak moest leren, wilde hij kunstenaar worden
en ik weet niets zo roerend als de wijze waarop zijn vader - inmiddels
hotelier geworden - aan ons, de vrienden van zijn reeds bekend geworden
zoon, vertelde, hoe hij jarenlang zich iedere ontspanning, pretje, tot zelfs
het roken, had ontzegd, opdat zijn jongen zich zonder materiële zorgen
aan z'n studies kon wijden.
Toen Franco's terreur begon kondigde Perez Mateo zijn vader aan, dat
hij dienst ging nemen. De vader liet hem zonder één tegenwerping gaan.
Evenals Barral zou Perez Mateo voor Madrid sneuvelen.
Naast de namen van deze twee helden dan nog die van een martelaar:
de dichter Miguel Hernandez, die Franco in de gevangenis wierp als
straf voor het maken van buitengewoon mooie gedichten op de overwin-
ning der republikeinse legers en die sterven moest, uitgeput door mis-
handeling en ontbering.
En ten slotte moet ik hier nog vermelden als eerste onzer in ballingschap
gestorven grote mannen, de grootste wellicht van alle: Antonio Machado,
bezweken naar het woord van Unamuno 'omdat hij in zijn hart aan
Spanje leed'. Antonio NIachado, een man op jaren reeds, weigerde hard-
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nekkig de gevaren en ontberingen van de oorlog te ontlopen, gelijk wij
allen hem vroegen. Hij echter wilde tot het eind bij het volk blijven, bij
zijn volk. Hoe menig keer sprak hij ons niet des nachts, in de meest
dramatische uren van Barcelona, van zijn onoverwinnelijk geloof in het
toekomstig lot van het voor zijn democratische vrijheden vechtende
Spanje - ondanks alles, wat in de steek liet, ondanks alle tekortkomingen
van de Z.g. paladijnen der Democratie. Toen het laatste bolwerk van
het republikeinse Spanje was gevallen, stierf Machado, lichamelijk op
van ouderdom en ziekte en geestelijk, uitgeput door onrecht en leed, te
Collioura, net op de franse grens.
Als laatste beeld dezer wereld had hij voor ogen het sombere vesting-
bouwwerk, waarin Frankrijk, dat Vichy reeds aankondigde met typische
nazi-methodes bezig was oud-strijders van de Spaanse republiek te mar-
telen. Ballingschapsleed! Ik heb al gezegd, dat het mij niet mogelijk was
om hier alle vertegenwoordigers der spaanse cultuur 'in de verstrooiing'
op te sommen. Naar mij min of meer toevallig te binnen schiet, noem ik
hier onder de beeldhouwers een Victorio Macho, één van de grootsten
der levende beeldhouwers, gevlucht naar Peru, waar hij, 0 zeker, de
mogelijkheid heeft om vele monumenten op te richten en naar hartelust
te scheppen, maar wiens scheppingen zo goed als onbekend zijn en grote
kans lopen altijd te blijven. Manoio Pascual, momenteel directeur van
de academie der schone kunsten in San Domingo, van wie men weet,
dat hij bezig is een zeer interessant werk te voltooien, dat echter om
diezelfde reden onbekend blijft buiten dat kleine eiland van de Antillen;
en te Parijs heeft een Blasco Ferrer uit Aragon, zoon en kleinzoon van
pottenbakkers en die zelf ook begon met het maken van ruw boers aarde-
werk, onlangs bij pers en publiek een groot succes behaald met zijn ten-
toonstelling van ijzeren beeldvormen, modern en zeer gedurfd van allure.
't \'\Tasin een concentratiekamp, dat deze kunstenaar zich van zijn eigen-
lijke persoonlijkheid bewust werd en zijn eerste tentoonstelling in Parijs
werd gehouden zonder dat hij zelf er bij kon zijn, want hij was nog niet
in vrijheid gesteld.
De opgang die een Lopez Rey maakt onder de schilders in de Verenigde
Staten, overtreft zijn stoutste verwachtingen, maar hoe hard viel de weg
om dit te bereiken!
Lopez Rey had zich te Parijs gevestigd en hij begon daar in kunstenaars-
kringen juist bekend te raken, toen het Franco-geweld losbrak.
Hij had er nooit aan gedacht zich met politiek in te laten, maar gevoelde
zich innerlijk door en door Spanjaard. Zonder aarzelen liet hij positie,
huiselijke haard en gezin achter zich en vertrok om zich aan te melden.
Toen de ineenstorting een feit was, kon hij nog dank zij de deense natio-
naliteit van zijn vrouw aan het concentratiekamp ontsnappen, eerst naar
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Denemarken, vervolgens naar Amerika. Een paar jaren verblijf in
Mexico zouden hem in staat stellen sappige doeken te borstelen, door-
trokken van een indiaanse sfeer, die slechts weinig schilders zo krachtig
weten weer te geven. Een prijs die hem ten deel viel bij een internationaal
concours in de Verenigde Staten opende hem dan prompt de toegangs-
poorten der voornaamste musea 'overthere'. Vandaag de dag is hij een
van de meest geziene schilders der Nieuwe Wereld, maar vergeet nooit,
dat hij vóór alles een representant der spaanse cultuur is.
Cristobal Ruiz, één der deIicaatste landschapschilders heeft de stralende,
wijde gezichtseinders van dat deel van Andalusië, dat al bijna Castilië
is, moeten verwisselen met de woeste landschappen van Puerto Rico, dat
hem de toevlucht bood van een leerstoel aan de academie voor schone
kunsten en wij weten niets meer van zijn creaties, die de meest lyrische
waren van de huidige spaanse schilderkunst. In Mexico proberen een
Renau, wien we één der mooiste affiches van onze oorlog danken, een
Sonto, wie Goya steeds voor ogen zweeft en een Ceferino Palencia, die
zich beijvert om te doorgronden wat het voorvaderlijk speelgoed voor de
Indianen betekende, zich bronnen van inspiratie te verschaffen verweg
van de natuurlijke.
En op Cuba is Ricardo Marin neergestreken, oude man al, die n.b. altijd
weer voor iemand van 'rechts' werd gehouden. Nu leeft hij ver van zijn
stierengevechten, de modellen van heel zijn leven, omdat hij naar hij
zegt, niet kon ademen in dat kerkhof, dat Spanje heden ten dage is.
Al de kunstenaars, die ik U zo juist noemde, hebben zich, zoals dat heet,
weer een bestaan opgebouwd in de landen die hen opgenomen hebben;
maar beseft U wel voldoende de tragedie van deze kunstenaars, gedwon-
gen hun scheppende arbeid te verrichten ver van wat hen inspireerde,
ver van wat hen eertijds tot scheppen dreef?
Denkt gij U een Picasso in, die, hoewel levend in Parijs, altijd weer nieu-
we krachten kwam opdoen in de vertrouwde streken van zijn geboorte-
land en wat het voor hem betekende toen hij niet meer kon gehoorzamen
aan die mythe van Antheus, wiens krachten zich vernieuwden iedere keer
dat hij zijn moeder, de Aarde, beroerde? Nu is Picasso zult U zeggen,
naar de letter genomen, geen emigrant, omdat hij allang voor de oorlog
in Parijs woonde. Neen, ongetwijfeld geen emigrant maar wel iemand,
die van zijn vaderland is beroofd en wiens beroving te treffender, aange-
zien vrijwillig, is. Want het is vrijwillig en zelfs spontaan dat Picasso, van
wie een belangrijk deel zijner productie - in 't bizonder zijn cubistische
doeken, direct ontstaan uit de aanschouwing van de enorme rotsen in de
streek van Taragonne een weergave is van het eigenaardig spaanse tem-
perament - het is geheel vrijwillig dat hij partij gekozen heeft.
Zijn beroemd geworden "Guernica" bewijst het ruimschoots. En hier
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mag ik zeker niet,stilzwijgend voorbijgaan aan een in zekere zin persoon-
lijke anecdote. De laatste culturele toespraak in het republikeinse Barce-
lona, die ik de eer had uit te spreken, juist een paar dagen voor het bin-
nenrukken van de Italianen en Franquisten in de hoofdstad van Cata-
lonië, ging over Picasso. En ik kan U mijn ontroering niet beschrijven bij
het zien van dit gehoor van medestrijders, regelrecht van het front ge-
komen, dat slechts enkele k.m. verwijderd was, van arbeiders uit de oor-
logsindustrie, van vrouwen en ondervoede jongemannen, hun zenuwen
als gebroken door de onafgebroken bombardementen en de ontberingen.
Want liepen zij geen doodsgevaar, omdat het lokaal, waarin de bijeen-
komst plaats had, zich bevond op de meest blootgestelde plek van de stad
om te horen spreken over een schilder, die velen onder hen niet ten volle
konden begrijpen, noch wellicht appreciëren, maar van wie zij allen
wisten dat hij één van geest en hart met hen was.
Aan deze tragedie van de ontworteling schijnen de musici minder te
moeten lijden dan de schilders. En toch: de meest begaafde onzer jonge
componisten, Rodolfo Halfter, van wie een paar werken succes hadden
op de grote symphonieconcerten in Amerika, blijft in Mexico. De groot-
ste onder onze hedendaagse componisten, Manuel de Falla, bleef tot aan
zijn dood in Argentinië en weigerde bij zijn leven terug te keren in het
Spanje van de beul van zijn grote vriend Garcia Lorca. Wat niet ver-
hinderd heeft, dat het schaamteloze sarcasme van Franco zich het lijk
van de Falla deed uitleveren om hem een officiële uitvaart te bezorgen.
En U allen bekend is de waardige houding van Pablo Casals, die een
toevlucht vond in de Midi van Frankrijk en die ondanks de verleidelijkste
aanbiedingen uit alle delen der wereld, weigerde de magische tonen zijner
cello te laten horen, zolang zekere landen, die zeggen zich te bevinden in
de voorhoede van de Vrijheid en de,Democratie, door hun onverholen
bescherming de misdaad begaan tege'n de Beschaving zullen dulden, die
het voortduren van het Franco-regime beduidt.
Nog een persoonlijke herinnering en hoe ontroerend is ook deze! De dag
waarop het republikeinse leger van Catalonië over de franse grens moest
trekken, was eveneens de dag dat Casals zijn vaderland verliet. In het
kleine grensplaatsje Perpignan zag ik hem op het spaanse Consulaat
komen temidden der vluchtelingen. Hij snelde op mij toe met de vraag,
spontaan opwellend uit zijn vriendschap, zijn goedheid, die hem er steeds
toe brachten aan de zorgen van anderen te denken. 'En Uw zoon? Is hij
er uit gekomen?' Mijn zoon was toen de jongste officier van ons leger.
Vervolgens stelde ik aan Casals een paar hoge militairen van het repu-
blikeinse leger voor, die daar ook waren. Een van hen betuigde hem uit
aller naam zijn trots de grote kunstenaar in àeze beslissende ogenblikken
in hun midden te zien. Casals viel hem in de rede 'Pardon, ik ben het die
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U bedank. Voor alles wat U voor ons allen gedaan hebt, voor ons gehele
Spanje!' En met tranen in de ogen omarmde hij één voor een de officieren
die zelf ook weenden.
Onder de dichters, van wie bij de namen der martelaren reeds sprake is
geweest, moeten wij thans diegenen noemen, die de ballingschap ver-
kiezen boven het blijven waar het Franco regime de gedachte knot.
Nu Machado en G. Lorca verdwenen zijn, is Juan Ramon Jimenez on-
weersprekelijk onze grootste hedendaagse dichter: Hij leeft in de Verenig-
de Staten en bereist nu en dan een paar staten van Latijns Amerika, waar
hij dan lezingen houdt. Deze man, die verre van jong meer is, die, naar
vaststaat, nooit aan politiek gedacht had, noch daaraan, dat het ene
regime iets voor zou hebben op een ander, deze man, wiens omvangrijk
oeuvre geen versregel bevat, die de staat van zuiverheid niet verheerlijkt,
verklaarde heel onlangs in een interview, dat één der grootste amerikaanse
dagbladen met hem had: 'ik zal niet naar mijn land terugkeren, zolang
Franco daar zit. Zonder vrijheid kan ik niet leven.'
En zij zijn talrijk, onze geëmigreerde dichters! Men kan zonder overdrij-
ving zeggen, dat de gehele, zo rijke, spaanse poëzie, zich momenteel
buiten Spanje bevindt. Een Ramon Alberti leeft bescheiden in een stadje
in 't binnenland van Argentinië. Een Serrano Ploja, die gehuwd ismet een
dochter van Jean Richard Bloch, wiens zuster onthoofd en wiens zwager
door de Duitsers gefusilleerd werd, woont nu te Parijs, nadat hij verschei-
dene jaren in Chili doorbracht.
In Mexico wonen en zwoegen naarstig op vertalingen en tijdschriftarti-
kels om te kunnen leven een Emilio Prados, een Manuel Altolaguirre,
schitterende vertolkers van de Andalusische poëzie, een Concha Mendez,
een Ernestine Champourcin. En ten slotte een Domenchina en deze Pedro
Garfias, die commissaris in ons leg~r was en die zijn naam schreef onder
het beroemde poëem, waarin hij e~n Spanje aan de kaak stelde 'van zee
tot zee, van berg tot berg, van begin tot eind verkocht.'
De schrijvers? Er zijn er teveel dan dat, die wij ervan genoemd hebben,
er niet slechts een klein aantal van zouden zijn. Laten wij maar de ere-
plaats geven aan de twee uitnemende essayisten Antonio Zozaya en Ro-
berto Castrovido, hoogtepunt van spaanse journalistiek die, beiden reeds
op jaren, de tweede bovendien nog ziekelijk, er toch op stonden om Spanje
te verlaten en de wisselvallige weg der verbanning te volgen en die alle
twee in Mexico in ballingschap zijn gestorven. Dan is er nog Diez Canedo,
de grote dichter en criticus, wiens oordeel geldigheid bezat in alle spaans
sprekende landen, eveneens in de laatste jaren in Mexico overleden.
Onder de levenden noem ik nog een dramaturg als Casona, een man met
wereldreputatie, vertaald en welhaast overal gespeeld en die hardnekkig
weigert toe te staan, dat zijn stukken in Spanje worden opgevoerd. Hij
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geeft er de voorkeur aan in Argentinië te blijven en is op grond van zijn
gedrag dunkt ons, wel de zwaarste veroordeling van het Franquisme.
Wat betreft Bergamin, de wereld vermaarde Katholieke Schrijver, deze
doorkruist Amerika als pelgrim der Gedachte, terwijl hij leergangen
geeft, toespraken houdt en zo machtige werken schept als de twee drama's,
geïnspireerd door de franquistische terreur. 'De jonge partisane' en 'De
maagd Gods'.
In Mexico bevinden zich wel de meeste van onze uitgeweken intellec-
tuelen. Zo onder de essayisten en filosofen een Gallegos Rocafull, een
Larzea (momenteel in de V.S.) en een Imaz. En onder de eerste rangs-
intellectuelen vindt U nog b.v. Bosch Guimpera, deken van de Univer-
siteit van Barcelona (op het ogenblik verbonden aan de Unesco in Parijs),
onder de historici een Rafael Altamira, wiens naam U bekend aandoet,
omdat hij lange tijd het Hof van Internationale Justitie in den Haag
voorzat en die ondanks zijn zeer gevorderde leeftijd, zijn studies en
zijn colleges voortzet in de hoop nog eenmaal zijn uiteindelijk bevrijde
vaderland weer te betreden.
In de V.S. bekleden de illustere filologen Americo Castro en Navarro
Tomas een leerstoel en in Venuzuela, waarvan de Centrale Universiteit
door de aanwinst van spaanse emigranten bezig is één der belangrijkste
der Nieuwe Wereld te worden, bevindt zich de filosoof Garcia Baco.
Laatstgenoemde vertoefde onlangs in Holland, gestuurd met het doel om
de universiteit van Caracas op het Congres te Amsterdam te vertegen-
woordigen. Laten wij nu nog min of meer op goed geluk wat namen noe-
men. Onder de jongere schrijvers b.v. Herrera Petere, die in Zwitserland
werkt of Arconada, die zijn romans in Sowjet-Rusland schrijft; de geo-
grafen Reparaz, die bij de Unesco werkt in Parijs en Leonardo Echevar-
ria, die in Mexico een heel belangrijk boek over Spanje heeft geschreven.
Verder de kunstcriticus Juan de la Encina, die directeur was van het
Museum voor Moderne Kunst te Madrid en nu in Mexico, waar de histo-
ricus, essayist en romancier Antonio Espina zich gereed maakt om zich bij
hem te voegen na jaren van gevangenschap in Franco-Spanje. Hij slaag-
de cr in om, in 'bewaakte' vrijheid gesteld, de franse grens over te komen
en ,vilde onder geen enkel voorwendsel meer terugkeren naar het land
van zijn slavernij.
Heden ten dage zijn de vermaardste geleerden - ballingen. Van de
natuurhistorici met een wereldnaam zijn in Mexico als emigrant ge-
storven: Odon de Buen, de vader van dien Sadi de Buen en wiens andere
zoon, Demofilo, eminent rechtsgeleerde, eveneens kort geleden als emi-
grant en professor in de rechtsgeleerdheid te Panama is gestorven. Verder
de plantkundige Candido Bolivar, die op go-jarige leeftijd nog perse wilde
uitwijken en wiens gelijknamige zoon op dit ogenblik een ontdekkings-
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expeditie naar de bronnen van de Amazone leidt. Min of meer in geheel
Amerika houdt jimenez Asua zijn voordrachten. Hij is criminoloog en
zijn werken zijn sinds lang gezaghebbend in alle talen.
Wat de medici aangaat men kan zeggen, dat zij practisch alle geëmigreerd
zijn, zo dat Franco zich na zijn overwinning gedwongen zag om bij
regeringsbesluit een spoedopleiding in de medicijnen tot stand te brengen.
De grootste namen op het gebied der Spaanse geneeskunde vindt men
vandaag in Latijns Amerika, uitgezonderd twee of drie, die trouwens
nog gevangen gezeten hebben. Aan hun hoofd bevindt zich doctor
Marquez, die eertijds in Madrid deken van de faculteit der Medicijnen
was en die dr. honoris causa of corresponder~nd Lid was van geloof ik
alle academies voor geneeskunde ter wereld, die ontegenzeggelijk als
één der beroemdste oogheelkundigen van onze tijd werd beschouwd.
Het is in de spreekkamer van de privé kliniek van dr. Marquez, dat wij de
eer hadden kennis te maken met mevrouw Curie. Deze kliniek, deze
spreekkamer met de laboratoria, de bibliotheek en kostbare instrumenten
zijn zonder pardon leeggestolen en verwoest.
Nogmaals, er zijn er te veel om allen te noemen. Toch, op goed geluk nog
enkele beroemdheden vermeld: Carlos Diez, wiens publicaties over de
tuberculose hem tijdens de wereldoorlog naar Rusland deden roepen om
de dienst van één der grote Sowjet-hospitalen te leiden, staat momenteel
aan het ho.ofdvan een Sanatorium in Venezuela. De professor in de gynae-
cologie, die deken was der Faculteit te Granada, werd door de President
van Mexico geroepen om zijn vrouw bij te staan tijdens de geboorte van
hun jongste kind. De arts Bejezano, de grote specialist voor huidziekte, is
thans directeur van een der grootste leprozen-tehuizen van Amerika; ten
slotte werkt dan nog in Mexico dl'. d'Harcourt, de befaamde beenderen-
chirurg, wiens leermeester, dr. Bastos, aan het hoofd van zijn hospitaal
verrast door Franco's overwinning, meteen gevangen genomen werd, om-
dat hij als medicus in het leger van de Republiek had gediend.
Eerst werd hij ter dood veroordeeld, daarna tot 20 jaar gevangenisstraf,
ten slotte werd hem gratie verleend dank zij de van overal ingekomen
protesten. Maar hij kan in het Spanje van Franco, waaruit hij niet kan
vluchten, alleen als assistent zijn beroep uitoefenen. d.w.z. zonder dat zijn
naam aan het licht treedt. Hij is er ten minste in geslaagd in leven te blij-
ven, al is het na een langdurige morele en physieke marteling, daar hij in
den beginne het voorwerp was van de bruutste behandeling. Daarentegen
werden de doktoren van geringere betekenis, maar ook de verpleegsters in
de republikeinse oorlogshospitalen, die door Franco gegrepen werden in
de eerste tijd van wat hij ironisch noemde 'de terugkeer van de vrede',
zonder uitzondering gefusilleerd.
Zoals U ziet, hebben in een aantal universiteiten, bij hoger onderwijs ,en
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researchinstellingen in de V.S., in Midden- en Zuid-Amerika, onze ge-
leerden, onze grote professoren een mogelijkheid hervonden om te wer-
ken. Sommige centra b.v. de universiteit van Caracas, waarvan ik reeds
gesproken heb, nemen, dank zij de culturele bijdrage der emigranten, een
grote vlucht, die hen op slag in de voorste gelederen plaatst. In verschei-
dene landen van Amerika vertellen uitgeverijen en litteraire en kunst-
zinnige tijdschriften in de laatste jaren wat de aanwezigheid der spaanse,
uit hun land gevluchte, intellectuelen, betekent.
Hier tegenover staan in Spanje het Niets, de teruggang zelfs van ettelijke
eeuwen. Geen enkel belangrijk werk, noch op 't gebied der kunst,
noch van de litteratuur of de wetenschappen is in Spanje tot stand
gekomen, sinds daar het franquisme vaste voet kreeg.
Het Spanje van Franco is zo van alle cultuur ontbloot, dat het onze
boeken niet kan ontberen, zodat b.V. een boek van mijzelf, een historisch
litteratuuroverzicht voortgaat met in Spanje te verschijnen ... maar
zonder auteurvermelding op de omslag!
Daarom moet gij ondanks alles vertrouwen hebben in onze zaak. Het
gaat niet om een partij of een groep: het gaat om het spaanse Volk in zijn
geheel. Om de geest, die met Don Quichotte aan de universele cultuur
één der ontroerendste symbolen gaf, een symbool, waarin ieder mens en
ieder volk zich op een gegeven moment kunnen herkennen. Zo zijn dan
wij, uit Spanje gebannen intellectuelen de Don Quichottes op zoek naar
een ideaal van Gerechtigheid, evenals de held van Cervantes ditwas.
Het ware Spanje van deze tijd zult gij moeten zoeken in de voor-
drachten van onze, over de gehele wereld verspreide universiteiten, in de
geruchtloze onderzoekingen van onze geleerden, die, ver van hun vader-
land en dikwijls kampend met de grootste moeilijkheden, hun arbeid, tot
heil van heel de mensheid, niet hebben willen onderbreken. En in de
scheppingen onzer kunstenaars, in heel die onmetelijke, moeizame en
dikwijls onopgemerkte arbeid van de Gedachte.
En zeer zeker ook vindt gij het in de gevangenissen, in de sinistere 'ar-
beidsbataillons', waarin duizenden Spanjaarden verkwijnen van wie vele
nog kinderen waren op 't nu reeds lang geleden ogenblik, dat zij er werden
opgesloten en ten slotte in de heldhaftigheid van een Verzet, dat nu al
meer dan 9 jaar zijn worsteling om de vrijheid van zijn land voortzet.
Intellectuelen van Nederland, die één van de hoogste eretitels hieraan ont-
leend, dat gij in duistere uren van de geschiedenis een toevlucht zijt ge-
weest voor de geestelijke vrijheid, ik vertolk U de, in U gestelde verwach-
tingen, van de intellectuelen van mijn Vaderland in ballingschap.
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XVII

'En nu 'n gedicht!'
Op dit ogenblik liepen zij in een donkere zijstraat van de Buitensingel,
die niet regelrecht naar Lida's kamer voerde, laat staan naar het huis
v~n Selhorst, dat in een ander stadsgedeelte lag. Reeds enkele malen had
hij tersluiks op zijn horloge gekeken. Het was nu bij achten; wilde hij
voor half negen thuis zijn, dan moest hij deze zonderlinge wandeling
toch wel in banen leiden, die hen, zo niet naar haar huisdeur, dan toch
naar de zijne brachten. Het stuk rozijnencake, da,t hij bij Nel in de
keuk en zou opeten, woog daarbij zwaarder dan de angst voor Sel-
hors t's weede om zijn te laat komen; in elk geval woog de cake zwaarder
dan de prijs die hij stelde op Lida's gezelschap, zij het ook niet véel
zwa arder. Want zo Lida zelfhem al vrij onverschillig liet, het gesprek met
haa I'was hem bovenmate gaan bekoren. Hier was eenjonge vrouw, mooi,
toch verstandig, zeer onderhoudend, duidelijk onder zijn bekoring, ver-
loofde bovendien van een geminacht leraar, die hij, alleen maar door op
straat rond te lopen, aan éen stuk door verpletterende nederlagen be-
zorgde; en deze jonge vrouw kende blijkbaar het geheim hem aan het
praten te krijgen op een manier die volkomen nieuw voor hem was. Niet
dat hij meer praatte dan gewoonlijk: hij praatte minder. Hij praatte an-
ders. Hij dacht na, terwijLhij praatte. Voor het eerst van zijn leven werd
hij uitgetild boven de tegenstelling tussen het oratorisch vuurwerk van
iedere dag, dat hem zijn gemakkelijke successen bezorgde, en de jongens-
achtige hoekigheid, koppige bleuheid, ofstille gedweeheid, die hem tegen-
over volwassenen beving, zodra zij maar iets van Selhorst weg hadden. Hij
ontbloeide, - de woorden ontbloeiden in hem; en hij merkte dit zelf,
en voelde er weinig voor om deze plezierige toestand, die iets méer van
hem maakte dan een vernuftige luchtgeest of een verschoppeling, een
vroegtijdig einde te bereiden.
'Bedoel je, dat ik hicr en nu 'n gedicht voor je maken moet?' - Hij kon
niet nalaten deze geniale mogelijkheid aan te stippen, maar de woorden
'hic et nunc', die hem op de lippen hadden gezweefd, hield hij voor
zich. - 'Of een van m'n bestaande gedichten? Och nee ... Ik zal je wel's
sturen wat er toonbaar van is.'
Onderzoekend keek zij naar hem op, en kwam iets dichter bij hem lopen.
- 'Vertel me dan 's iets van jezelf. 't Is hoogst waarschijnlijk de laatste
keer dat we elkaar zien; ik kan geen leerlingen van m'n verloofde, met
wie hij dan nog overhoop ligt ook, in 't geheim ontmoeten; dat zou te dol
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zijn; maar ik kom er rond voor uit, dat 'k me voor je interesseer, - als 'n
oudere vriendin, of'n zuster. Heb je zelf geen zusters?'
'Gehad. Jong gestorven.' - Na even nagedacht te hebben, vervolgde hij:
'Mijn leven staat in 't teken van 'n strijd om 't bestaan met m'n oom. Ik
zeg niet eens: 'n strijd op leven en dood, want naar menselijke berekening
zal hij eerder doodgaan dan ik. En 't beroerde is, dat 'k in de grond van
m'n hart veel van 'm houd, en hij nog meer van mij. 't Is niet als met jou
en je moeder. Hij is meer dan 'n vader voor me geweest; hij heeft m'n
eigen vader met huid en ha~r opgeslokt, en toen werd hij opeens minder
dan 'n vader, -'n monster. Maar dat is niet zo makkelijk uit te leggen aan
'n buitenstaander.'
'Wat is 't dan voor man?'
'Oud. Ziekelijk, - aanleg voor beroerte, hij heeft er al twee gehad, de
eerste maal na de dood van m'n tante; toen is de ellende voor mij ook
begonnen. Zijn karakter veranderde: vroeger droeg hij me op de handen,
bedierfme, niets was duur ofgoed genoeg voor me; toen ineens - of toch
nog vrij geleidelijk, maar 't leek zo plotseling, omdat 't altijd weer zo
ongelooflijk was, - toen ineens was 'k 'n stuk vuil. Van m'n achtste jaar
ben'k bij'm geweest. .. '
'Waren je ouders toen allebei al dood?'
Hij sloeg geen acht op de vraag, geheel opgaand in zijn herinneringen.-
'Drie jaar geleden kwam 't voor 't eerst tot 'n uitbarsting. Ik ben nogal
eigenwijs van aard, en hij ook, en ook voor die tijd hadden we al vaak
gekibbeld, maar altijd in 't vriendschappelijke, hoewel 'k nu achteraf wel
geloof, dat hij SOIllS moeite had zich in te houden. Hij is erg driftig van
aard, ik heb dat veel minder, of 't moet later nog komen. Nu, weet je waar
't over ging? Over kolendamp. Wij zaten aan tafel, - al die dingen ge-
beuren gewoonlijk onder 't eten, overblijfsel van kannibalisme misschien,
- en toen zei 'k, dat kolendamp reukeloos was. Hij mij aan't uitlachen: 't
stonk, zei hij, en flink ook. 't Was bovendien 'n punt van eer voor 'm,
want hij is commandant van de brandweer geweest, dus 't lag min of
meer op z'n terrein. Nu, ik was volkomen zeker vim m'n zaak, en 'k had
geen zin m'n overtuiging geweld aan te doen, hoewel 't natuurlijk ver-
standiger was geweest m'n mond te houden. Ontzaglijke keet: de borden
en messen huppelden over de tafel of 't niets was. De volgende dag ben
'k nog zo gek geweest om onze scheikundeleraar ernaar te vragen; 't
stond trouwens ook in m'n boek: reukeloos ... '
'Hij bedoelde met kolendamp waarschijnlijk iets anders dan jij,' zei Lida,
'maar hij wóu natuurlijk ruzie maken, en zocht iets. Met m'n moeder
precies 't zelfde: die modelleerde haar overtuigingen en uitspraken uit-
sluitend naar de kans dat 'n ander 't niet met haar eens was.'
'Er kwamen nog andere dingen bij; in elk geval werd 't 'n hel. Hij
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reed me achterna als 'njaggernaut; m'n schoolwerk, niets deugde. Altijd
op de vingers gekeken. In 't begin ging 'k ertegen in, hoofdzakelijk omdat
'k er niets van begreep. Ik protesteerde als 't ware tegen de verandering
in z'n toestand, snap je, niet tegen iedere onrechtvaardigheid apart. Eerst
aanbeden te worden, - kereltje, lief kerel tje, of alleen 'lief', dat zei hij ook
wel, maar dat maakte me altijd 'n beetje wee, - eerst aanbeden te worden
en dan als 'n voetveeg behandeld, dat valt niet mee. Bovendien ontwik-
kelde hij de slechte gewoonte om me te slaan.'
'Slaan!' riep Lida met afschuw, en greep hem bij zijn arm, die zij vast-
hield, en toen zachtjes begon te schudden, 'dat moetjeje niet laten doen!
't Is verschrikkelijk! Iemand als jij ... Slaan ... !"
Hij klopte amicaal op haar hand. - 'Wat wou jij dan dat 'k gedaan had?
Terugslaan? Ik was toen al veel te bang, dat er wat met 'm gebeuren
zou ... '
'Je moetje in geen geval laten slaan! Loop dan weg, ofga naar de politie,
of naar de rector, of...'
'De laatste twee jaar doet hij 't niet meer, dat had 'k je wel wat eerder
kunnen vertellen. Mijn tante heeft er 'n eind aan gemaakt. 't Waren ook
alleen maar draaien om m'n oren, voor eigenwijsheid en dergelijke ver-
grijpen. Of als 'k te laat thuiskwam ...Nee, nee,' zei hij lachend, toen hij
haar bezorgde blik opving, 'hij was vanavond nogal schappelijk; maar
laten we die straat ingaan, en breng jij me dan naar huis, dan zeggen we
elkaar daar vaarwel... Toen hij met slaan ophield, begon de grote home-
rische strijd om 't gebit. Ik heb werkelijk 'n erg slecht gebit, in dat opzicht
heb 'k je niet voorgelogen, en in 't begin stuurde hij me trouw naar de
tandarts, en de tandarts deed wat z'n hand vond om te doen. Maar als er
dan 'n voorlopige vulling in zat, - je weet hoe dat gaat, - dan kwam die
er vaak onder 't eten weer uit, en dan maakte ik er grapjes over, en dan
werd hij des duivels. Toen heeft hij me er op 'n goeie dag op betrapt, dat
'k'n noot stukbeet, juist toen tandarts de Vries, 'n baardige zuigeling met
'n geitenstem, erin geslaagd was z'n eerste stifttand in m'n kakemel}t
te bevestigen. Holland in last! Verwijten, dat 'k altijd op noten beet,
dat 'k de boel moedwillig verpestte, en wat al niet. Sinds die tijd kreeg
'k bijna iedere dag te horen, dat 'k zeker weer met m'n noten bezig was
geweest; en 't is wel gek, maar op den duur werd 't zo'n obsessievoor me,
dat 'k gewoon niet meer van die noten kon afblijven, en ze altijd met m'n
tanden moest stukbijten. Och, als 'k bepaald niet gewild had, had 'k me
er natuurlijk wel tegen kunnen verzetten, maar er zat toch iets eigen-
aardigs in, 'n soort demonische macht, 'k weet niet of je .. .'
'Ja, ik begrijp je wel,' zei Lida zacht, 'ik heb die dingen ook gehad;
maar daar moet je tegen ingaan ... '
'Van veel belang is 't niet,' vervolgde hij, 'maar in elk geval heeft hij
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gezworen niets meer aan m'n gebit te zullen laten doen, - hoewel hij van-
avond daar weer op teruggekomen schijnt te zijn, - en 'k ga nu alleen
nog naar tandartsen, als 'k erge pijn heb, en paai ze dan met beloften, of
zo iets. Je moet trouwens goed begrijpen, dat dit alles, tanden en noten en
slaan en ruzies over m'n kamertje en over 't omgooien van 't zoutvat of
over 't Latijn of over 't mooie of lelijke weer, niets is vergeleken met iets
waarover 'k nog niet gesproken heb, en dat veel onaangenamer voor me
is. Hier moetje nooit met iemand over spreken, ook niet met je verloofde;
de rest kan me niet schelen, dit wel. Je moet weten, dat m'n vader,
die vier jaar geleden gestorven is, - m'n moeder was al veel eerder dood,
op m'n zevende jaar al, -'n mauvais sujet was, die 't met de financiën van
andere lieden helemaal niet nauw nam: bovendien aan de drank in z'n
latere jaren. M'n grootvader was 't soort charlatan, 'n merkwaardige
man, dan weer schatrijk en dan weer straatarm; allerlei baantjes gehad,
allerlei avonturen beleefd, - 'n tijdlang is hij zelfs luchtvaarder geweest,
- Louis - Philippe Corvage, hij was uit Luik afkomstig, - in 'n luchtbal-
lon, waar m'n grootmoeder, die Ierse, dan ook in kroop, of onder kroop,
en dan hadden ze vaak geen geld om 't gas van de gasfabriek te betalen,
en smeerden 'm met de noorderzon, of kwamen met Zuidwestenwind
ergens bij Dedemsvaart neer, waar de boeren dachten, dat de dag der
wrake aangebroken was, - nu, je begrijpt, dat in 'n dergelijk huishouden
m'n vader niet bepaald opgevoed was zoals 't behoorde, .hoewel m'n
grootvader 'm toch 'n heel goede opleiding heeft gegeven. Hij was in
zaken, - alle mogelijke zaken, - er zijn geloof 'k weinig zaken die m'n
vader niet bij de hand heeft gehad: vulpennen, almanakken, kanarieten-
toonstellingen, buikgordels voor dames, dan ineens had hij weer 'n grote
fabriek, - maar tenslotte liep 't spaak, en 'n jaar na de dood van m'n
moeder was hij al niet meer in staat mij te onderhouden. Ik herinner 'm
mij als ontzettend vrolijk, en nog veel welbespraakter dan ik; altijd tapte
hij moppen, en hij kon uitstekend vertellen; maar hij had buien van
neerslachtigheid, en dan dronk hij. Later heb ik 'm alleen nog terugge-
zien, als hij me op straat aanhield om geld, en om op m'n oom Selhorst te
kunnen schelden, - maar toen was er niets meer aan, volkomen verlopen,
en 'k geloof niet, dat hij 'n spat om mij gaf.'
'Wat had hij dan met je oom?'
'Ik heb nooit goed begrepen hoe, - hij was al 's 'n keer failliet geweest,
en ze hadden nooit erg goed kunnen opschieten samen, - maar hij was
erin geslaagd om m'n oom, samen met m'n oom Frans, de man van m'n
tante Hermien, borg te laten staan; m'n moeder leefde toen nog, mis-
schien heeft die erachter gezeten, geheel te goeder trouw. Voor hoeveel 't
was weet 'k niet; maar toen de boel misliep, heeft oom Frans 'n huis
moeten verkopen, dus zal m'n oom Selhorst zeker wel 'n zeven of acht
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mille hebben moeten betalen, ongeveer alles wat hij overgespaard
had. Dat moet 'n jaar of acht geleden gebeurd zijn, toen ik al drie
jaar bij 'm was, maar in die tijd heb 'k cr nooit iets van bemerkt,
behalve dan dat m'n oom er werk van maakte om m'n vader van de
ouderlijke macht te laten ontzetten: 'n paar jaar later is dat ook gelukt.
In die jaren begon hij ook met iets waarmee hij pas de laatste tijd opge-
houden is, namelijk mij voor te houden, dat'k geen Corvage was, maar 'n
Selhorst, - je bent geen Corvage, maar 'n Selhorst, zei hij bij alle mogelij-
ke gelegenheden, vriendelijk bedoeld, vermoed 'k, hoewel 't toen al on-
zin was, omdat 'k helemaal niet naar de Selhorsten trek, en al meer op
m'n vader ben gaan lijken. Nu, m'n vader werd van de ouderlijke macht
ontzet, en daar was ook alle reden' voor: 't ene failliet na 't andere, drank,
'n frauduleus bankroet geloof 'k ook nog, oplichterij, valse handteke-
ningen, weet ik wat allemaal. Misschien is hier wat overdrijving bij,
want in de gevangenis heeft hij nooit gezeten; maar dat kan ook zijn
omdat hij zo slim was. Kort daarop ging hij dood, en nu zou je ver-
wacht hebben, dat voor m'n oom, in z'n verhouding tot mij, deze zaak
tot 't verleden behoorde. De steen van aanstoot, om met Hooft te spreken,
was nu verwijderd, en m'n vader was er niet meer om 'm er voortdurend
aan te herinneren, dat ik geen Selhorst was, maar inderdaad 'n Corvage.
Maar toen we eenmaal ernstig ruzie waren begonnen te maken over de
kolendamp, kwam ook die hele geschiedenis met m'n vader weer op de
proppen. Niet dat hij bijzonderheden vertelde, - hij zei hoogstens, dat
m'n vader 'm bij de neus had gehad; m'n tante heeft me wel 's verteld,
dat m'n vader ze door valse voorspiegeling tot 't stellen van die borgtocht
had gebracht, er schijnt ook nog 'n fielt van 'n zaakwaarnemer in ge-
mengd geweest te zijn, - die woorden gebruikte m'n tante, - ze hadden
een of andere schijnonderneming op touw gezet, maar hier weet 'k ver-
der niets van, - hij sprak er dus nooit ronduit met me over, wat hij toch
best had kunnen doen, hij had me heel goed kunnen waarschuwen 't
voorbeeld van m'n vader niet na te volgen, dat zou 'k best begrepen heb-
ben, :-maar hij begon met toespelingen, als hij kwaad was. Verdomd vui-
le toespelingen. Ik zal dat maar niet allemaal herhalen; maar't kwam in
hoofdzaak hierop neer, dat hij me onder m'n neus wreef, dat m'n vader'n
oplichter was. Oplichter, - oplichter, -'t leek soms op gewoon sarren,' ...
'Dat hadje niet moeten dulden,' zei Lida streng, 'dat is vreselijk minder-
waardig. Heb je er dan nooit iets van gezegd, 'm gevraagd, ofgeëistom
ermee op te houden ?'
'Neen. Je moetje de situatie indenken. Ik was doodsbang, dat hij weer 'n
beroerte zou krijgen. Dát in de eerste plaats. Bovendien had m'n vader'm
inderdaad gemeen behandeld, en hij heeft ontzettend veel voor me
gedaan, vroeger. En, wat de deur dichtdeed: ik kon nooit 'n woord uit-
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brengen als hij dat zei. Ik was totaal verlamd. Drie maanden geleden is 't
de laatste keer geweest, en toen heb 'k twee nachten niet geslapen; ik ben
toen op scheikundcles in slaap gevallen, vlak voor de vacantie was 't; de
leraar scheen er iets van te begrijpen ... En altijd bang, dat hij 't weer
zeggen zal. Dat ben 'k nu nog. 't Is 't enige waar ik bang voor ben; je be-
grijpt nu misschien wat beter waarom ik me van liefelijkheden in de
trant van afgebrand kerkhof niets aantrek, niets aan kán trekken. Damokles
onder z'n zwaard zou er zich allicht óok niets van aangetrokken hebben,
als Dionysios 'm onderwijl met speldenprikken had getreiterd.' .
'Je moet 't je niet laten welgevallen,' betoogde Lida vol ijver, terwijl zij
hem weer bij de arm greep, 'je bent veel meer waard dan al die idioten.
Je moet je erboven verheffen, je moet je er niet onder laten krijgen, je
moet me beloven ... '
Glimlachend keek hij op haar neer, volkomen rustig; hij had zin om zijn
arm te bevrijden, maar volstond ermee op zijn horloge te kijken. - 'Een
van de gevolgen is, dat 'k veel meer van m'n vader ben gaan houden dan
vroeger. Ik wil niet beweren, dat z'n nagedachtenis me heilig is, of der-
gelijke kul; hij was 'n mauvais sujet, dat wast al 't water van de zee niet
af, maar ik heb 'n bondgenootschap gesloten als 't ware, mèt z'n nage-
dachtenis, tegen m'n oom. Als m'n oom ermee doorgaat, zal 'k 'm mis-
schien nog eens heilig verklaren.'
Zij schudde zijn arm. - 'Je moet me beloven ... 't Is 't ellendigste wat er
bestaat, zo iets; ik kan me er helemaal in verplaatsen; juist omdat je
vroeger veel van je oom gehouden hebt; maar je moet...'
'Dat woord heeft 'n geheimzinnige macht,' zei hij, terwijl hij haar hand
drukte en toen van zijn arm schoof, 'iets duivels. Ik heb vaak bij mezelf
nagegaan waar dat in schuilt. In de klank misschien: je kunt 't zo heer-
lijk minachtend uitspreken, eerst laag, dan hoog: op-lichter. Op-lichter.
Of ook alsof je iemand langzaam optilt, oplicht, -op-licht,- en dan als de
weerlicht op de grond smakt. Soms zei 'k 't honderd maal achter elkaar;
dan werd 't volkomen zinloos, iedere betekenis was verdwenen, gewoon
eraf gesleten; maar op den duur helpt zo iets ook al niet... Ja, dat moet
'k je ook nog vertellen: ik heb eens 'n dubbeltje uit z'n portemonnaie
genomen, zuiver uit solidariteit met m'n vader. Ook wel uit nieuwsgierig-
heid; ik wou 's weten hoe je je voelt als oplichter, of dief. Maar dat was
~ij teleurstellend: ik voelde absoluut niets. 't Was trouwens m'n bedoeling
't dubbeltje er na 'n paar weken weer in te doen. :Maar hij merkte 't.'
'En toen?'
'Niets. Hij zei niets. Hij keek me alleen maar aan, terwijl hij zijn por-
temonnaie met z'n rechterhand omkeerde en met de wijsvinger van z'n
linkerhand de dubbeltjes éen voor éen opzijschoof. En ik keek terug. 't Is
me nooit zo gemakkelijk gevallen m'n ogen niet neer te slaan, hoewel 'k
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heel goed voelde, dat hij aan m'n gezicht kon zien wat 'k gedaan had. Hij
zei niets! Geen oplichter, geen kwaje aap, niets. En toen drong't opeens
tot me door, dat hij er immers niets van begreep, en toen had 'k moeite
om niet in lachen uit te barsten. Stel je voor: die afgrond van misver-
stand! Maar 'k geloof al z'n leven, dat hij in z'n hart blij was en eigenlijk
niet eens kwaad op me: omdat nu alles uitkwam en bevestigd werd wat
hij allang had vermoed, omdat ik 'm 'n nóg doeltreffender wapen ver-
schafte tegen m'n vader. Er was geen kans op 'n beroerte op dat moment,
nee hoor. Hij voelde zich kiplekker. 't Vervelende voor mij was alleen,
dat hij me na die tijd nog scherper in de gaten hield en de kasten afsloot.
Ik ben namelijk gek op snoepgoed, desnoods alleen maar suiker.'
Lida lachte, en kwam dichter bij hem lopen. - 'Je bent 'n vat vol tegen-
strijdigheden. '
'Zegt uwé dat wel,' spotte hij, vol vage ergernis om het conventionele
der uitdrukking, 'maar nu weet je alles; nu moet 'k naar huis; anders krij-
gen we de poppen aan 't dansen ... '
'Eerst 'n gedicht! Van jezelf! Dat is 'n waardige bekroning, dan ga 'k
goedsmoeds naar huis, en dan doen we morgenochtend alsof er niets
gebeurd is.'
'Wat zou er ook gebeurd zijn? Maar'k zalje 'n paar gedichten sturen, dat
zei 'k immers al. Ik wil er ook wel een voor je maken.'
'Dat vergeet je tóch.Je lijkt me niet'n type voor afspraken. Toe ... '
'Goed dan. 'n Sonnet. Niet een van m'n beste, 'n beetje epigonistisch ... '
Zij stonden nu in een smalle zijstraat van de verkeersweg, die recht-
streeks naar Selhorst's huis voerde. Hij nam zijn hoed af, wierp zijn hoofd
in de nek, en declameerde op gedempte toon:

'Ik heb uw zilten beeld aan 't bleke bed gehangen,
Uw onvolprezen lach een nooit gezegd verwijt,
Zodat gij steeds en immer bij mij zijt,
En ik slechts naar uw schaduw kan verlangen.
Want weet, mijn dromenspan door druisende gedrangen
Is 't dat mij soms naar uw gelaat verleidt;
Ik voel dan als een dons van ongezongen zangen
Mijn ongeschonden lust in 't stilstaan van de tijd.
En daarna, langs de welf der dagelijkse zalen,
Speelt uwe weke schijn mij voor de schreden uit.
De dingen in de dag, de vele en de vale,
Op schamp're maat, in wreed en wrang geluid,
Zij zelfs zij willen mij 't voorbije gaan verhalen:
Een zoete avondschim, een bloesemende bruid.'

Hij zette zijn hoed weer op. - ' 't Klinkt vrij rottig, 't valt me tegen. Ik
had 't naar 'n tijdschrift willen sturen, maar dat doe 'k toch maar niet.
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Weet je: ik moet altijd oppassen niet te gezwollen te worden, juist door
m'n klassieke opvoeding: 't Latijn is 'n gevaarlijk voorbeeld, als je rheto-
riek vermijden wil.'
Langzaam liepen zij verder; voor hen uit, aan het einde van de straat,
schemerde het rossige licht van de verkeersweg, waar van tijd tot tijd
auto's voorbijgleden. De straat zelf was uitgestorven. Lida, die het ge-
dicht na zijn critiek niet durfde bewonderen, zocht naar een passende
opmerking, niet te enthousiast, niet te nuchter, niet al te dom. Zij hield
haar pas in; de auto's, waar zij telkens naar kijken moest, maakten haar
ellendig: zij gleden maar, koel en vals, met een electrisch knipoog in haar
richting, even voor zij achter de donkere huizen verdwenen.
'Ik zalje sonnet niet verdedigen, maar ik ben blij, dat 'k 't gehoord heb.
Wie is de bloesemende bruid?'
'Wie?' - Hij liet een snuivend geluid horen. - 'Niemand.'
'Wát niemand! Alle respect voor je dichterlijke fantasie, maar je moet
tijdens 't schrijven van dat gedicht toch aan 'n bepaald meisje hebben
gedacht!'
'Ik denk nooit aan meisjes,' zei hij stijfjes, 'nee zeg, je stelt je dat ver-
keerd voor. 'n Werkelijk dichter kan liefdesgedichten schrijven zonder
verliefd te zijn, zonder ooit verliefd gewéest te zijn. Da's nogal wiedes:
'n gedicht is er om gevoel op te wekken, niet om gevoel weer te geven.'
'Erg interessant, maar dan wek je toch ook bij jezelf gevoel op, als je 't
schrijft, of voordraagt. .. '
'Neen, want dat gevoel heb 'k weer nodig voor 't gedicht. Nee zeg, 't is
heel anders dan je denkt. Ik ken natuurlijk wel vage verliefdheden, als je
't zo noemen wil; maar dat heeft met m'n poëzie niets te maken. Ik kan
net zo goed verliefd zijn op 'n vers van Kloos, of 'n mooi woord, of de zon
op 't water. Ik weet wel bijna zeker, dat alle dichters zo zijn. Dacht je, dat
Ovidius verliefd was op Corinna, die hij in de Amores bezingt? En toe-
vallig weten we, dat Ovidius niet verliefd was, want Corinna heeft nooit
bestaan, de naam is 'n fictie, waarschijnlijk afgeleid van korè, dat bete-
kent meisje, - meizje, zou de rector zeggen ... '
'Maar Dante dan, en Petrarca, en Perk,' hield Lida vol, vechtend tegen
het. gevoel van hopeloosheid, dat haar beving t.elkens wanneer zij naar
die auto's keek, in die verlichte straat, die zij langzaam en gestadig nader-
den. Het was hetzelfde gevoel, onbegrijpelijk in zijn schrijnende wee-
moed, als toen zij die ochtend Schotel de Bie de school had zien binnen-
gaan.
'Je zou eerst moeten bewijzen, dat Perk heel andere gedichten geschre-
ven zou hebben, als hij Mathilde niet ontmoet had. Mathilde was hoog-
stens 'n aanleiding ... '
'Maar dat dan toch in ieder geval. .. Dus bij jou geen aanleidingen van
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dat soort. Maar dan heb je me al weer aardig voor de gek gehouden, met
je gevoeligheid voor exotische schoonheid en zo. Jammer. Nadat de rec-
tor mij ontnomen was als ladykiller, had 'k al m'n hoop op jou gesteld.
De eer van de school moet toch door iemand opgehouden worden ?,.
- Hoewel zij op luchtig ironische toon sprak, worgde in haar keel de be-
klemming, zij wist niet wat het was; zij wist alleen, dat het einde van de
straat in zicht was, en daarmee het einde van alles.
'Grootspraak. Ik ben geen ladykiller, zoals jij 't noemt, en hoop er ook
nooit een te worden. Ik vind meizjes en vrouwen aardig, om mee te pra-
ten en te wandelen, 'n beetje aan te halen, maar verder niets. M'n liefste
vriendin op school is'n meisje in m'n klas, die nog Indianenboeken leest;
ze is zelf 'n halve Indiaan, bruikbaar als slavinnetje en gewillig recept-
aculum van rhetorische onzin. Ze heeft geen hersens, er gaat niets in d'r
om, ze heeft geen ziel. De idioten denken, dat 'k verliefd op 'r ben. Gek-
ken! Ik weet best, dat ik 'n grote gek ben, maar zo gek om altijd maar aan
verliefdheid te denken ben 'k in elk geval niet. Deze lieden leven allemaal
nog in 't bronsttijdperk, volkomen primitief. Ik ben 'n Romein, vergeet
dat niet. 'n Beschaving van eeuwen gonst in mijn bloed. Cicero en Hora-
tius zijn mijn leermeesters. Voluptates, dominae blandissimae, animum a
virtute detorquent! Als 'k last van verliefdheid heb, ga 'k mij baden en
laat mij door mijn slaven afwrijven!' - Met een achteloos gebaar vol-
eindigde hij deze toespraak, die in de smalle straat daverde.
'Schei in godsnaam uit met dat klassieke gedaas!' beet zij hem toe, in
een stijgende angst voor de auto's zich dicht tegen hem aandringend, 'je
meent er niets van!'
'En dan nog, zelfs al zou 'k verliefd willen worden: verliefden zoenen
elkaar, dat zal je niet onbekend zijn. Van nature heb 'k daar misschien
geen afkeer van, maar wie mij tot dergelijke lijfsdaden zou willen aanzet-
t~n vergeet m'n gebit. Daar kan 'k geen vrouw op tracteren. 't Festijn der
zinnen kan niet op dentistische puinhopen gevierd worden. Dit is v0C!r
mij ... '
'Je schaamt je voorje gebit,' fluisterde zij, terwijl zij hem staande hield, 'dat
begrijp 'k van je, dat isje fijngevoeligheid ... Maar al was je tandeloos, al
wasje afzichtelijk, dan nog zou iedere vrouw't zich tot'n eer ... Iemand
als jij ... Je moet me beloven niet meer min van jezelf te denken! Hoor je
me? Die schaamte wil 'k weg... Geef me 'n zoen.'
Zo dicht stond zij tegen hem aangedrukt, dat hij, naar de overkant van
de straat turend, niets anders van haar zag dan de bovenkant van haar
hoed. Hij had niets van een minnaar op dit moment; hij was alleen maar
een onderbroken redenaar, wie de nagalmende woorden nog niet toe-
staan met de aard der onderbreking ernstig rekening te houden. Hij vond
haar wat lastig; hoogstens voelde hij zich gevleid; en aan Schotel de Bie
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kon hij slechts denken met de triomfantelijke minachting voor minder
dan een worm. Maar toen zij hem, na een stampvoetend 'moet ik me soms
aan je ophijsen,' noopte zich tot haar over te buigen, toen de geur van
haar haar, haar gezicht tot hem doordrong, haar handen zich achter zijn
hals sloten, werden al deze overwegingen weggevaagd door iets dat aan
het triomfantelijke de bedwelming paarde van een gloednieuwe sensatie.
Weg Rome, weg Cicero. Het was de verloofde van zijn leraar, die hem
zoende, die hij zoende. Begonnen van haar kant als zusterlijke kus, als
sacrament van medelijden en dure plicht, - een zoen op zijn wang, kalm
en afgepast: verder had zij niet willen gaan, - werd deze geïmproviseerde
ontmoeting van lippen en tanden en tandsgelijken al spoedig tot een ver-
stolen feest, dat de eeuwigheid samentrok "binnen de grenzen van een
kwart minuut. Hijgend stonden ze tegen elkaar aan, hijgend lieten ze
elkaar los.
'Beloof me,' fluisterde ze, de hand aan het haar,' beloof me, dat je je dat
niet meer zeggen laat: dat over je vader.'
'Ja,' zei hij.
'Ik ga nu weg, we moeten elkaar niet meer terugzien.'
'Ja,' herhaalde hij.
Haastig drukte zij zijn hand, en reeds was zij op weg naar de verlichte
straat, het hoofd gebogen, de hand nog aan de hoed. Een hakkenroffèl op
de kleine stenen, en zij was de hoek om. Verwezen staarde hij haar na.
Zijn hoofd was vol gesuis en leeg van woorden.

Hic et nunc - hier en nu.
Voluptates, dominae blandissimae, animum a virtute detorquent - Zinnelijke genie-
tingen, hoogst aanlokkelijke gebiedsters, wenden de ziel af \"an de deugd.
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Beschamend verschil
Een onzer redacteuren heeft onlangs een lezing in Nederland gehouden
en die twee weken later in België herhaald. Geen wereldschokkende ge-
beurtenis voorwaar. 'Ne zouden er onze lezers dan ook niet van in kennis
stellen indien hij daarbij geen ervaring had opgedaan, die naar onze
mening de algemene aandacht verdient.
Wat toch was het geval? De voordracht in het Noorden werd gehouden
ter gelegenheid van een academische plechtigheid en uitgesproken voor
een gehoor dat een kerk vulde. Geen radio-man in velden of wegen te
zien. Of misschien wel in velden of wegen, maar dan toch niet in de kerk.
In het Zuiden waar het gehoor uit enkele honderden leden ener particu-
liere vereniging bestond daarentegen was de Belgische radio wel aan-
wezig. En dat niet alleen, maar zij nam de rede ook van A tot Z op. En
dat niet alleen, maar zij zond een paar dagen later en een kwartier lang,
fragmenten van het gesprokene uit, verbonden door een eigen samen-
vattend commentaar, dat niet beter had kunnen zijn, indien de spreker
er zelf al zijn best op gedaan had. En dat niet alleen, maar hetzelfde werd
de Zondag daarop, zij het verkort, nog eens herhaald.
Zou deze ervaring tot die ene persoon beperkt zijn, men zou van toeval
kunnen spreken ofhet afdoen met het spreekwoord van de profeet en het
eigen land. Maar dit is veler ervaring; ook van mensen die, evenmin als
onze redacteur trouwens, tot de profeten kunnen worden geteld. De con-
clusie kan dan ook geen andere zijn dan dat er een beschamend verschil
bestaat tussen de Belgische en de Nederlandse radio waar het intellec-
tueel-culturele aangelegenheden betreft.
Hierop wijst ook het feit dat de Belgen indertijd heel wat Nederlandse
cultuurdragers voor de Brusselse radio hebben laten spreken. 'Wanneer
zij daar mee opgehouden zijn, heeft dat geen andere reden dan dat er
nagenoeg nooit een Belg naar Hilversum werd genood.
En de verklaring van dit verschil? Zij dient gezocht in het jammerlijk
'systeem' van onze drie zuilen. Terwijl de nationale omroep in het
Zuiden een opvoedende cultuurpolitiek kan voeren en dat - zie boven -
ook doet, moeten de particuliere radio-verenigingen in het Noorden
elkaar beconcurreren met het noodlottig gevolg dat het peil meer en meer
daalt tot ook de laatste debiel als lid is ingeschreven.

Millioenen voor Azië
Dezer dagen werd bekend, dat de Amerikaanse Export-Importbank
aan Indonesië een crediet heeft toegestaan van 100.000.000 dollar
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tegen een jaarlijkse rente van 3t%. De President van de bank verklaarde,
dat Amerika economische steun verleent 'in de hoop van Indonesië een
welvarend bastion voor de vrede in het verre Oosten te maken'.
Van welke aard is de verleende hulp? Streeft Amerika ernaar, de econo-
mische structuur van Indonesië, die totdusver overwegend agrarisch was,
evenwichtiger te maken door de opbouw van een nationale industrie te
stimuleren.
Men wordt sceptisch gestemd, wanneer men leest, dat de President van
de Bank gewezen heeft op de dringende noodzaak voor Indonesië om de
rubberplantages en de petroleum-industrie te herstellen. Deze uitlating
wijst erop, dat Amerika - economisch gesproken - geen nieuwe wegen
wil inslaan en de Nederlandse exploitatievormen van voor de oorlog een-
voudig wil voortzetten. Met deze vormen is in het verleden nooit wel-
vaart voor Indonesië of enig ander koloniaal land bereikt. En met name
het herstel van de Westerse rubberondernemingen, die totdusver de zeer
talrijke inheemse rubberplanters beconcurreerden, zal de Indonesische
bevolking weinig baten - eerder schaden.
Neen, welvarend zal Indonesië op deze manier niet worden. Maar een
bastion? Waartegen? Dat hoeft men hier niet te vragen. Maar de Indo-
nesiërs zullen wèl vragen stellen. Zij zullen vragen, waarom het nieuwe
China van zijn nieuwe vrienden een lening kon krijgen van 300.000.000

dollar tegen een rente van slechts één procent. En waarom deze lening
wèl kan dienen voor machinerieën ten behoeve van electrische centrales
en metaalbewerkende industrieën. En zij zullen voor dit waarom ook
een antwoord klaar hebben: omdat aan China's armoede niemand, geen
zakenman en geen concern, iets hoeft te verdienen. Zodat de belangen
van Russen en Chinezen in wezen parallel lopen.
Amerika, dat zo weinig van de oorlog heeft geleden, kan aan de 'onont-
wikkelde gebieden' zeer belangrijke economische hulp bieden. Maar zo-
lang deze hulp haar tegenwoordig karakter draagt, zal geen Aziatisch
volk ervoor voelen, bastion voor Amerika te worden.
En komt er een fundamentele verandering in het karakter van de Ameri-
kaanse hulp en van de gehele Amerikaanse wereldpolitiek - wel, dan
heeft Amerika misschien aan bastions geen behoefte meer.
Zoals de zaken nu liggen, is het Russisch-Chinees verdrag een zware bres
in het bastion, dat Amerika met zijn hulp program voor onontwikkelde
gebieden inderhaast wilde opwerpen.
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N. B. TENIIAEFF'S VERSPREIDE GESCHRIF-

TEN.

Aangevuld met een schets van zijn leven
en werk, een lijst van zijn geschriften en
een bladwijzer, in twee delen uitgegeven
door Dr Jan Romein. Bij J. B. Wolters'
Uitgeversmij., Groningen-Batavia, 1949.
XXXVII, 498 en 412 blz.
Andermaal kondig ik werk van mijn te
vroeg heengegane ambtsvoorganger Ten-
haeff aan, dat na zijn dood het licht ziet.
De eerste keer, was het het brokstuk van
wat zijn magnum opus had moeten worden:
de uitgave van de bronnen voor de bouw-
geschiedenis van de Utrechtse Dom.
Merkwaardig document humain, in de
uiterst minutieuze bewerking en anno-
tatie van deze meer dan dorre reke-
ningen en in het warme meevoelen
met het stuk menselijk leven en streven,
waarvan die teksten de neerslag zijn, dat
uit de inleiding, hoe technisch ook, tot
ons spreekt. Twee eigenschappen die in
hun onverbrekelijke samenvlechting voor
Tenhaeff's bemoeiïng met de historie ken-
merkend waren: nauwlettende aandacht
voor het detail, nooit verflauwend geduld
om in het kleine iets groots te verkennen;
echte liefde voor de dingen en bovenal de
mensen van het verleden, een mij, nuch-
terder gestemde, soms wat sentimenteel,
bijna vrouwelijk aandoend heimwee naar
die verre, hem zo nabije medemensen.
Vandaar het tweeledige, maar in die twee-
ledigheid toch samenhangende van zijn
werk. Bij voorkeur richt het zich op peri-
oden, waaruit de gegevens schaars en on-
persoonlijk zijn. Zo schaars en zo onper-
soonlijk dat de historicus te:enenmale buiten
staat is er gestalten te zien, te herscheppen.
Geen wonder dat Tenhaeff daar toch
niet genoeg aan had. De hunkering naar
intiem contact met de oudere deelge-
noot aan de westers-christelijke bescha-
ving - een wezenlijk-anderszijn van
deze en gene eeuw bestond voor hem
niet -, die hunkering lokte hem naar het

'Herfsttij' van de middeleeuwen of, wilt
gij, naar de Renaissance, in één woord
naar dáár waar de individualiteit in al
haar rijkdom van woord en heeld open-
bloeit. Niet helemaal op dezelfde manier
als zij het Burckhardt of Huizinga deed,
die bovenal aesthetische belevenis zochten.
Hoezeer het kunstzinnig element bij Ten-
haefT niet moge ontbreken, sterker is het
moralistisch-religieuze. Hij paste helemaal
in de nu voorbije ph ase van het humani-
tair-vrijzinnig christendom. Er steekt dui-
delijk iets van zich tot voorbeeld nemen
en aan anderen ten voorbeeld stellen in
zijn liefde tot Dante, tot Erasmus, tot
Michel de I'HöpitaJ. Het irenische is wel
de meest sprekende trek van deze religio-
siteit. Wonderlijk onverbonden ligt die
trek naast de nationaal-chauvinistische,
die toch haast even sterk bij hem spreekt.
Men moet Romein wel gelijk geven in de
opvatting, dat Tenhaeff tekort schoot in
vermogen de uiteindelijke ontsporing van
dat groot-nederlands nationalisme te voor-
zien; achteraf, ik moet het bekennen, is
het mij moeilijk bij de herinnering aan de
nogal ruig-agressieve Coers met zijn be-
weging voor het vaderlandse lied een on-
behaaglijke associatie weg te denken. Ten-
haeff bleef nu eenmaal zijn leven lang
trouw aan dat waarvoor hij in zijn jeugd
geestdrift had opgevat. Zo ook aan zijn
leermeester Oppermann. Dat het kri-
tische onderzoek van onze oudere vader-
landse geschiedenis met de door Opper-
mann geïntroduceerde methode, ingang
heeft gevonden in ons wetenschappelijk
bedrijf, daartoe hebben ongetwijfeld zijn
.opstellen veel hijgedragen.
Het bundelen van nagelaten werk, ge-
drukt en ongedrukt, is een delicate taak.
\Vaar de scheidslijn trekken tussen wat
zijn tijd gehad heeft en wat blijft? Romein
heeft die grens wel héél wijd gemaakt.
Hoe men daarover oordelen moge, veel
kostbaars is er in deze literaire nalaten-
schap. Kostbaars wat inhoud én vorm
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betreft: Tenhaeff verdient als schrijver ge-
kend te worden door een grotere kring
dan het bereik van de periodieken en
periodiekjes, waarin hij zijn opstellen pu-
bliceerde - in sommige gevallen kan men
beter zeggen: verstopte.
Een uitgebreide versie van Romeins in

1946 verschenen levensbericht van Ten-
haeff, vermeerderd met een zorgzame
waardebepaling van zijn werk, leidt de
bundel in. J. F. Niermeyer

DR G. J. DE VRIES, Spet bij Plato,
Uitg. N. V. Noord-HolI. Uitg. Mij Am-
terdam, 1949.
In deze studie wordt nagegaan, hoc het
spel in Plato's werken tot uiting komt. Op
diepgaande en tevens uitvoerig-illustra-
tieve wijze, waardoor de V. tracht, zijn
werk leesbaar te maken ook voor een bre-
der belangstellend publiek, toont de schrij-
ver aan, dat in de dialoog tal van spel-
elementen schuilen. Hij behandelt verder
talloze, door Plato met opzet gebruikte
sophismen, zijn ironie, humor en satyre,
ook de ernst en scherts van de mythen,
's wijsgeer's zelf-ironie. Het slothoofdstuk
bevat de 'grensgebieden', waar het spel
geen of weinig plaats vindt, n.l. het
ethische, politieke, paedagogische en
religieuze, de objectief-zakelijke weten-
.schap en de verrukking. Het geheel geeft
een totaal-indruk van Plato's denkwerk-
zaamheid door de talrijke, vertaalde, aan-
halingen uit Plato's oeuvre.
Het werk van de Vries heb ik met bewon-
dering gelezen. Niet achter elkaar: dat is
niet mogelijk en vermOeiend, omdat de
methode van bewijzen voor de verschil-
lende, bovengenoemde gebieden steeds
dezelfde moest zijn, al wordt men steeds
weer getroffen door nieuwe gezichtspun-
ten en de gevarieerde en meestal rake
keuze van belangrijke citaten, die de er-
varen lezer gaarne weer herleest en de
leek steeds moeten verrassen. Daarbij
vindt de schrijver herhaaldelijk - zonder
enige gewild-aandoende opzet - de ge-
legenheid, te wijzen op de grote vragen,
die steeds twistpunten waren of nog zijn
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tussen de vakgeleerden. Zo b.v. wàt eigen-
lijk het fundament van Plato's philosophe-
ren uitmaakte, een vraag, waarop m.i.
terecht de V. 'het ethische' antwoordt
[po 353]. Was Plato mysticus of niet? De
schrijver behandelt deze kwestie op over-
wogen wijze, laat Plato hierbij recht weder-
varen, door alle eenzijdige beschouwings-
wijzen van zijn arbeid op besliste toon af
te wijzen Ep.44 vlg.]. Even bezonnen oor-
deelt hij over Plato's natuurgevoel, over
zijn zelf-ironie [zeer belangwekkend], over
zijn intellectualisme enz. Op grond van
diepgaande studie van Plato's eigen werk
en van uitgebreide kennis omtrent schier
alle moderne litteratuur over die denker,
voert ons de Vr. een duidelijk beeld voor
ogen van Plato's vrije creativiteit, van het
spel-element in bijna alle dialogen, zelfs in
de om hun compositie of stijl vaak gemin-
achte, b.v. in de Wellen, op wier grote
waarde de V. tot mijn voldoening met
enige overtuigende opmerkingen en cita-
ten wijst [po 76].
Misschien heeft hier en daar de schrijver,
door zijn plezier in Plato's spel, zich laten
verleiden tot het vinden van te veel speels-
heid, misschien ook baseert hij zijn mening
over Plato's 'optimisme' te sterk onder in-
vloed van zijn eigen Christelijke overtui-
ging - binnen dit bestek kan ik hierop en
op enkele andere punten, b.v. op Plato's
innerlijke verscheurdheid, niet uitvoerig
ingaan - in het algemeen moeten wij zeer
erkentelijk zijn voor het verschijnen van
deze studie, een studie, die met ere een
plaats inneemt onder de werken, die in
het binnen- en in het buitenland over de
grote wijsgeer, zijn verschenen. Zij is
boeiend, diepgaand, ernstig en in veel op-
zichten origineel. Zij brengt aspecten naar
voren van Plato's werken, en opent pers-
pectieven, die een oppervlakkige lectuur
niet ontdekt en telkens weer voor de die-
per-geïnteresseerde nieuwe en verrassende
belevenissen betekenen. De organisaties,
welke steun hebben verleend aan deze uit-
gave, deden daarmee een goed werk.

D. LOENEN
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DR N. G. VAN DOORNIK, Jeugd lussen God
en chaos. Onderzoek naar de godsdienstige
problemen bij de studerende jeugd. Met
een voorwoord van Prof. Dr Ph. Kohn-
stamm, 's Gravenhage, Nijhoff, 1948.
De schrijver heeft in 1939-1940 en in
1947-1948 aan leerlingen van gymnasia
en H.B.S. een aantal schriftelijke vragen
voorgelegd aangaande de problemen,
waarmee men zich vooral bezighoudt, de
oplossingen die men zoekt en de bevindin-
gen van de ondervraagden. De antwoor-
den van de leerlingen 5de en 6de klas
[ook een aantal uit de 4de] vertoonden
bijzondere belangstelling voor de religieu-
se problemen, bij de meisjes meer dan bij
de jongens, in de 6de klas meer dan in de
5de [en 4de], op de gymnasia meer dan
op de H.RS., tenslotte bij de protestantse
kinderen of kinderen van protestantsen
huize het meest, daarna bij de onkerke-
lijken, het minst bij de Katholieken. On-
getwijfeld belangrijk materiaal, waarop
hier niet kan worden ingegaan.
De schrijver is het om de godsdienstige
problemen te doen. "laar in de problema-
tiek zit volgens hem al het ehaotische be-
ginsel; wie niet [meer] gelooft in de 'waar-
heid' van de kerk, ziet de problematiek en
is in of op weg naar de chaos. Nu is het
kenmerkende van veel antwoorden, dat zij
getuigen van cen waarheid-zoeken, dat
met de waarheid in godsdienstige zin niets
gemeen heeft; hier wordt de volgens gods-
dienstige opvatting objectief geheten waar-
heid herkend als een groepssubjectieve [be-
rustend op gezag en traditie]. Wat door
de auteur chaos genoemd wordt, komt
vaak voort uit een objectiviteitsstreven,
dat de schrijver verschijnt als subjectivis-
me, vrucht van vier eeuwen afval van de
Moederkerk. Voor een katholiek onder-
zoeker, voor wie ongeloof een ontwikke-
lingsstoornis is, moet het resultaat niet
alleen niet bemoedigend, maar ook al
vaststaand zijn geweest; alleen de kansen
voor de kerk worden dan onderzocht.

De godloze religie komt niet in aanmer-
king om haar 'geen wijding te geven, die
zij niet verdient'. Zulk een onderzoek doet,
wegens zijn praemissen, aan het materiaal
te kort. O.N.

MR K. JANSMA, Lely, de bedwinger der
Zuiderzee. Amsterdam, 1948, Paris, 349 blz.

In mijn boek 'De Biografie' [1946] heb ik
op de blz. 57-65 zo uitvoerig over het ge-
brek aan Nederlandse levensbeschrijvingen
en zijn oorzaken gehandeld, dat ik mij
ontslagen mag achten van de plicht, het
hier nog eens te doen.
Wie die bladzijden leest-maar merkwaar-
digerwijze heeft dit boek in het buitenland
veel meer de aandacht getrokken dan hier
te lande - zal ook mijn vreugde begrijpen
over ieder teken, waaruit zou kunnen blij-
ken, dat wij bezig zijn, die achterstand in
te lopen.
Zo een teken is in zekere zin het Leven van
Lely, hetwelk als titel hier boven staat. Mr
jansma, bekend Amsterdams advocaat,
sinds 1918 secretaris van de Zuiderzee-
raad, was in zekere zin alweer, de. aange-
wezen man om die nuttige taak te vol-
brengen.
Ik zei tot tweemaal toe: in zekere zin. 11et
opzet. Dit is geen ideale biografie en de
schrijver ervan is geen ideale biograaf. Zij
is wat houterig, wat' officiëlerig' ook uit-
gevallen en Mr. jansma erkent, met wel-
dadige bescheidenheid in zijn 'woord voor-
af', dat hij ook slechts tot het samenstellen
ervan gekomen is, omdat niemand anders
aan zijn roepstem gehoor gaf.
Niettemin zal bij de aandachtige lezer even-
als bij mij een gevoel van dankbaarheid en
waardering overheersen. Wij hebben hier
dan toch een 'leven' van een onzer voor-
aanstaande mannen, dat, het moge dan al
naar inhoud en stijl het rapport van de
secretaris niet te boven gaan, als zodanig
toch volledig, betrouw- en leesbaar is.

R.
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