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HET PARADIJS

Aan Alexander Hagopian
en Koos Schuur

een

Drie mannen zwierven op een middag
over een eiland dat al duizend jaren
afwisselend wordt afgebroken
en weer gemaakt door wind en zeeën.
En toen zij een uur rusten wilden
gingen zij zitten in een duinvallei;
de wind was een doorzichtig dak
boven hun hoofden. De zee bleef erbij
met het grote gehoor van zijn branding.
Toen spraken van hen twee tot de ander:
jij zou ons het paradijsverhaal doen.

twee

En deze zei: luister, dan zal ik vertellen
van het Paradijs. Het bestaat. Ik weet waar.
Het is het land waar elkander de hel en
de hemel ontmoeten, mijn vaderland, daar
waar de voetstappen liggen en de graven,
ja waar de adem nog is blijven hangen
der vermoorden die steeds naar mij vragen -
mij, van knaap af vreemdeling en displaced
waarheen ik ook vluchtte, waar ik ook ben geweest;
ik, nakomeling van de Chaldeeën.

De aarde was nog vormloze modder toen God,
op een ochtend denk ik, met zijn handen
een kom erin wrikte en die uitboog,
en blies in het water dat rimpelend van onrust
zijn zeeën terugtrok tot achter de stranden.
Het eerst viel het hart van Klein-Azië droog.
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En hij blies weer. En toen hij omkeerde,
naar Venus of Mars, bij wijze van spreken,
had hij de Hof zich getoverd.
Ver achter de kruinen der bomen in die Hof
is de brokkelige rand rondom van de bergen,
door sneeuw geglaceerd, zacht puur blauw
in de schaduw, maar roze opzij en daar
waar zonlicht wordt weerkaatst:
wit geconcentreerd vuur.
En wat er gebeurd is dat mag er gebeurd zijn,
met Adam en Eva en het vlammende zwaard,
maar de Hof staat er nog.
Want nu komt mijn verhaal.

drie

Ik was nog een knaap toen de Turken
mijn vader vermoordden; onbesneden
en rijk als hij was, was dit reden
genoeg zijn hals af te snijden.
Ik ontkwam naar mijn oom
die goeverneur was van Knoes,
het land met twee stromen en duizenden zielen,
maar weldra ook vielen de Koerden
daar binnen, voor zich uitdrijvende
en slachtend al wat de voorhuid droeg.
Mijn oom redde zich in een put.

Knarsetandend liet hij zich zinken
rechtop en snuivend van: wacht maar!
Als een bevende grijsaard, een blinde
kwam hij er later weer uit. Ach, waar
waren zijn trots en zijn woede
toen wij werden gered door de troepen
van Prins Andranik ... Toen hij boven
was zagen wij dat zijn ogen
niet meer zagen en wij zagen dat
hij iets wilde zeggen, maar wat?
Hij bracht het slechts tot een zucht
en hij stierf aan de rand van zijn put.
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Ik was al die tijd doorgegaan
voor een kleine koerdische jongen.
Elke avond liet ik mijn oom
water zakken, vruchten en een brood.
Hij nam het wel elke keer aan,
maar weigerde om nog te spreken -
zoals hij 't nadien niet meer kon.
Maar eenmaal, na acht of tien weken,
verzocht hij mij nog wat te blijven.
Hij had mij iets te vertellen.
Hij vroeg tot mijn verwondering r.iet
naar het huis en hoe de oorlog verliep
maar hij sprak mij een paar nachten toe
over 't land in welks schoot hij verschool
fluisterend leerde hij mij uit zijn stinkhol
van de duizend bronnen in Bingol;
en met een geestdrift die mij vreemd bewoog
zond hij hees de blijde boodschap omhoog:
achter Bingol daar ligt het Paradijs!
Hij had het gezien. Hij beschreef precies waar.
En gaf mij de opdracht het ook te gaan zien.

Nu, toen dan het leger van Prins Andranik
verder trok, achter de Koerden aan,
kon ik weerstand bieden aan de verleiding
der Kozakken en Russen en hun paarden
en ging ik hun leger niet achterna
maar klom ik tot ver voorbij Bingo!.
Hoe ik het gehaald heb, vraag mij er niet naar,
bijna dood ben ik later de sneeuw uitgehaald
door een herder die mij naar het Noorden bracht.
Maar ik was op de kam van de bergen geweest,
de Ararat, achter mij, was mijn gelijke,
en toen zag ik het op een ogenblik voor mij -
en voor ik afdaalde, eer de herder daarna
mij vond en ik over Tiflis tot hier
in dit land kwam waar ik wel zal sterven,
nam ik alles goed in mij op: het Paradijs.



vier

Er springen daar 250 fonteinen,
men moet het geloven, men kan ze niet tellen.
Zij staan daar als elfen,
als levende zilverstofpluimen,
een troep danseressen die,
de armen op elkaars schouders,
lichte passen zouden willen maken
als de voeten niet in moeras staken,
schuim-danseressen, die deinende
zacht heen en weer zouden gaan
als ze niet de wolk dragen moesten,
samen, van stuivend diamantpoeder.
Grijs, maar van 't warmste van alle grijzen: parelmoer,
met een zuchtje van schelproze roze
en fluïda der tederste groenen die God
ooit gedragen heeft op zijn palet
als hij bezig was met scheppen.
Toen zag ik dat hier en daar sterren
van uitdovend rood uitschoten
ofwel heldere vonken saffier.
Misschien waren het kleurige vogels,
een ogenblik uit de nevels gestoten
op jacht naar elkaar om elkander
te bezitten en te vervolmaken.
Of was het soms licht uit die andere wereld
dat brak op de pluimenfonteinen?

vijf

En toen stond er een op en sprak:
mijn vriend uit de oorlog, jij die meer
voor de vrijheid deed van dit volk
dan de meesten van zijn eigen kinderen,
wat kan het er toe doen, mijn beste, te weten
dat er diep in de Kaukasus dus een geheim is
- het Paradijs. Wij moeten hier leven.
Wat is trOuwens een paradijs zonder Adam-
de dieren smeken maar om de namen
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die hun aard en taken bepalen,
en wat is een Eden zonder Eva,
de vrouwen vriendin, om één mee te worden
en om een keer weer weg van te gaan.
Ik wijs dit paradijs van de hand .
. Ik wil een ander.
Terschelling hier meet 29 palen;
ik kan daar een hele wereld door dwalen,
ik heb er mijn Paradijs bij de hand,
ik zie berglandschappen in het zand
dat de zee opbrengt vlak voor mijn voet.
Voor mij is het sterke glooien genoeg
van een dijk en ik heb voldoende rots
aan zijn zoom van basaltblokken;
laat daar fIesgroen water tegen klotsen,
geef mij een paal met zeepokken bekorst,
waar het schemerig universum langs spoelt.
dan heb ik zoals ik zeg wel genoeg.

zes

Een ogenblik, sprak een ander, deze man,
deze Prins, wie was hij, wat werd er van hem?
Dat, was het antwoord, is niet van belang.
Een verre nazaat van Keizer Armen,
werd hij al eerder verdreven naar Rusland
maar hij werd soldaat en kwam weer terug
en dreef de moorddadige troep van de Sultan
met geweld voor zich uit, tot Engeland vond
dat hij weer terug moest, want er was teveel
aardolie gevonden in de landen der moslems
en men wilde daar rust of wat zij ruSt noemen,
en er was een revolutie ontbrand,
en men stond Attaturk toe terug te komen,
en dat het moorden opnieuw aanvang nam.
Zo vluchtte de Prins. Hij stierf ver van zijn land,
in Parijs staat zijn ruiterstandbeeld, zeer dood
en zeer prachtig, maar zeer schrale troost
voor ons volk. Dus kies ik de onbekende kozak
die vluchtende naar zijn land terugkeerde
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en hem noem ik voortaan Prins Andranik
Hij is de man die sindsdien monteerde
aan vele motoren en vele fabrieken,
die steden bouwde en die rivieren
afdamde zonodig en die indertijd
bij Stalingrad streed, ook voor U en voor mij.
Hij is mij onsterfelijk, hij heeft mij gered,
dus wie zijn vader was of welke bergen
zijn afkomst waren komt er niet meer op aan.

zeven

Ach, afkomst, sprak iemand daarop, ach.
Vier grootouders heb ik gekend,
oude zwijgende bomen.
Een voor een zijn zij geveld.
En zij hadden elk twee grootvaders,
met twee grootmoeders samen maakt vier,
en deze vier hadden weer vier,
wie zal dus zeggen wat het achttien geslachten
terug voor een vreemde troep is geweest -
de menigte die zich dooreen beweegt
van turfgravers, prelaten en boeren
aardige en onaangename gezichten,
dominees, dieven, dienstboden, hoeren,
gierigaards, milden, bezwaarden en verlichten,
weinigen vast met aards goed gezegend,
velen arm en bedrukt, als hun kinderen.
Samen hebben die zich hun moeite gegeven -
of misschien vergeefs getracht te verhinderen -
dat ik ben en dat ik ook ben die ik ben.
Men pleegt zich uit deze naamloze bende
een te kiezen die hugenoot was of baron,
die wordt dan benoemd tot voorvader
en men laat zich een zegelring maken.
Nu, onder al dezen kies ik mij uit:
een die de vlakte bewoonde,
wegens misdrijf uitgesloten
van liefde en vrienden,
misschien ook had hij wel vrienden
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en wellicht zou zelfs de liefde
voor hem wel bereikbaar geweest zijn,
als hij niet altijd weer eigenzinnig
en zat van alles weggegaan was,
hopeloos in zichzelven gekeerd,
maar een man zeg ik, die de vlakte bewoonde
en alleen wilde zijn en dat kon.
Ik die het zaad van dit zaad ben,
tot voorvader benoem ik hem.
Zo lijkt mij het leven te dragen.
Ik hoef hem niet om een zegelring vragen,
want ik heb het hoofd dat hij ophief
in de nacht in de vlakte, ik heb de oren
waarmee hij in de verte het huilen kon horen
van de steppenhond. Ik heb zijn ogen
die de wolken zagen jagen, zijn voeten
die altijd verder moeten
en nergens terug komen mogen.
Ik heb van hem de voorkeur voor vast
zand onder de voet of dicht gras,
voor een einder waaraan het oog zich kan wetten.
Ik noem hem voortaan Andranik,
want die naam beviel mij, uit jouw verhaal,
mijn ongeschoren en verlaten Prins,
de enige echte Prins.

acht

Daarop sprak een ander:
het spijt mij, maar bergen
kan ook ik niet achten,
en zeker zal men niet vergen,
dat ik Alpen nog serieus neem.
In mijn land is de vlakte licht,
onafzienbaar, zonder gewicht en
dus zeker niet voor toeristen geschikt,
voor kerstbomen en duitse ansichten.
Nu zal ongetwijfeld jouw Kaukasus
interessanter dan Beieren wezen,
maar voor mij geen heuvels en be~gen.
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Het woud, de onoverzichtelijke
en beklemmende bossen, haat ik:
paviljoens van afzichtelijke
rottingslucht, waar in
schemerig duister infecte
vijvertjes stil staan te haten,
rimpelloos, tenzij het tuig
dat er WOOnt,grote weke insecten,
faunen en krokodillen,
een spoor door het traag en
lauw nat trekken willen.
Geef mij het land van de wind.
Wind die het koperen korenveld borstelt
in het wijdopen land waar het water
van de scheppingsdag af hijgend
mee op de rug ligt, soms weer worstelend,
dan de bruisende minnaar, dreigend,
liefkozend, maar vroeger of later
verscheurend. Vlakten, die blinken
van brede rivieren, van drift
trillend de horizonten.
Of wellicht ook een hoog plateau
vlak onder de ijlste winden
waar wij enkel wat stenen vinden,
waar een wegglippend, klaar, voetbreed
stroompje tussen dun en geel gras schiet.
Zo kan het land zijn, waar ik ben gezaaid,
dat het zaad van mijn zaad eens zal vinden.
Mijn dieren, die het bewonen mogen,
zijn het paard, hoornvee en de honden.
Mijn gewas is hoog gras
of de oeroude granen
en mijn vrind is de vis.
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negen

En iemand zei,daar zit een fout in,
helder mij dit alstjeblieft op,
hoe kan die man, die Prins
zoals het jou belieft hem te noemen,
zich ooit hebben voortgeplant?
Of heeft hij zich meester gemaakt
van een meisje dat zich te ver heeft gewaagd
buitenshuis, of drong hij 's nachts soms
door tot in de kampplaats der mensen
om zich grommend op een vrouwmens te werpen
en dan met spijt misschien maar
onverbiddelijk weer in te keren
in de vlakte en tot zichzelf?
En er is geen sprake van, beste jongen,
van het hooggebergte ernstig nemen of niet
want dat maanlandschap, de wegetterende
blinkende sneeuwplekken
tegen vochtige bergschoften aan,
zo hoog en van binnen vol geruis
van levend water - het is niet
om te wonen, dat geef ik wel toe,
maar onvergetelijk onvergelijkelijk
is het gebergte,
waar met het klimmen van de angst
de hoogmoed stijgt,
en niets is zo verraderlijk
als de veiligheid van het dal.
En zegt het je iets dat die vlakte
van jou bestaat uit ontvreemd bergenslib,
uit alpenslijpsel, of deert je dat niet?
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tien

Als ik het voor ~tkiezen heb, zei een,
die straks anders had gesproken,
dan ismijn paradijs een oerbos -
van niet meer dan één voet hoog
en wil ik Adam Gulliver zijn
die ontwaakt en zich opricht
op handen en knieën
en van reuzenhoogte neerziet
in het gras zijn rococokruiden,
-die blikt als Seigneur in de microkosmos
van 't heidens heerlijke oerwoud van het gras.
Ik zou ook geen Gulliver hoeven zijn
als ik dan maar vliegen mag
en de intimiteit met de aarde
mag beleven van goddelijk
ver en hoog. 0 God, hoe alleen
en intiem met de aarde
is men als men vliegt!

elf

Nu zweeg men, daar alles gezegd was.
De wind lag vlak over de duinkom
en over dit dak lei zich neer nog
het brede rumoer van de branding.
Maar alles was nog niet gesproken
want nu nam weer iemand het woord,
wel aarzelend en zich onderbrekend.
Hij zei, wij zijn nog in gebreke,
wij spraken van het Paradijs
voornamelijk als een verleden
althans over iets wat wij kennen
zeggend dat wij het prefereren
van dat wat de zintuigen kunnen
beschrijven en uit kunnen stallen.
Maar als ik nu zeg dat het Eden
juist is, waar wij nog naar verlangen
omdat het niet is maar toch eenmaal
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zal komen, iets waar wij voor leven
terwijl het nog slechts in de geest is.
En is van het Paradijs niet
het geheim dat daar de Geest heerst?
En als jullie nu door te zwijgen
dit denkbeeld verlegen afwijzen
of nors zouden willen beamen,
vergeef mij dan dat ik nu wagen
zal het misschien weer te bederven.
Want het Paradijs heeft een voorproef.
Want de Geest hebben wij in de roes.
Voorbij is voorbij en goddank en niet O!
Verlang niet terug, maar wil wat van ons,
wat waarlijk voorbij is en vrij is,
want dat is wat ons eenmaal toekomt.

twaalf

Daarop stonden de andere twee
haastig op, als was het of zij
opeens dorstig waren geworden.
Zij zeiden het is inderdaad nu
een goed uur van de dag om verder
het zand en het oerwoud der grassen
het schemerig bos en de bergen
te vergeten, of beter te zien,
als men wil, bij een levend water
dat de mens zich voor de roes maakte.
Wij gaan weer. En laat ons ons haasten.

1946-1954.

Strofe acht verscheen als fragment in "Podium", 1948.
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]. Suys

VREDE EN IDEOLOGIE

lch weisz nicht, ob es Pflicht ist, Glück und Leben der
IVahrheit aufzuopfern ... Aber das weisz ich, ist Pflicht,
wenn man IVahrheil lehren wil/, sie ganz, oder gar nicht,
zu lehren,. sie klar und rund, ohne Rilthsel, ohne Züruck-
haltung, ohne Misztrauen in ihre Kraft und Nützlichkeit,
zu lehren: und die Gaben, welche dazn erfordert werden,
stehen in unserer Gewalt. Lessing.

I

Elke staat ter wereld wil de vrede, maar op voorwaarden die min-
stens waarborgen dat de, thans nog realiseerbare, eigen macht of
invloed behouden blijft. Deze waarborg meent hij te vinden in zijn
bewapening. Maar deze bewapening maakt een vrede, die meer is dan
een tijdelijk uitblijven van oorlog, onmogelijk. Niettemin is voor de
wereld-als-geheel de vrede, dus ook de ontwapening, levensbelang,
onafhankelijk van deze waarborg. Door deze situatie wordt een steeds
toenemende druk op de staten uitgeoefend omdebewapenings-waarborg
op te geven. Achter de staten nu staan de mensen, verenigd op grond
van onderling strijdige politieke overtuigingen. Hoezeer de mensen ook
gehecht zijn aan de onafhankelijkheid van hun staat, tussen de staten
en hun onafhankelijkheid heerst niet de strijdigheid-per-se, die kan
verklaren dat zij, onder zo sterke druk, niet tot gezamenlijke ontwa-
pening zouden overgaan. Hun weerstand hiertegen moet dan berusten
op de politieke overtuigingen waartussen wel strijdigheid-per-se heerst.
Dit betekent dat de bewapenings-waarborg, waaraan de mensheid zich,
tegen haar levensbelang in, blijft vastklemmen, in wezen, zij 't indi-
rect, de bewapenings-waarborg van de haar verdelende politieke over-
tuigingen is, die bij prijsgeving van de bewapening voor het behoud
van hun macht of invloed beducht zijn. Maar hun vrees voor ontwape-
ning is hun vrees voor vrede, die dus sterker blijkt dan hun vrees voor
oorlog, sterker dan hun wil tot vrede.
Uit de strijdige politieke overtuigingen wordt de vrees voor de vrede

geboren, die thans de eigenlijke oorlogsoorzaak is. Maar de politieke
overtuigingen hebben juist met het oog op de machtsstrijd de organi-
satievorm van partijen; bij deze overtuigingen behoort dus de over-
tuiging dat hun partij voor een rechtvaardige zaak strijdt. Deze strijd
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VREDE EN IDEOLOGIE

rechtvaardigend rechtvaardigen zij tevens zowel de bewapening als de
oorlog. Als oorlog-rechtvaardigende overtuigingen willen wij ze
"ideologieën" noemen. Zij maken aanspraak op waarheid, zij maken
aanspraak op mensenoffers, en, al willen zij de oorlog niet, en
vrezen hem, zij verenigen de mensen in een sterkere vrees voor de
vrede. Als politieke ideologieën zijn zij onverenigbaar met de "modus
vivendi" die vrede heet. Kan men dan practisch voor de vrede werken
zonder hen theoretisch in het volle licht te plaatsen?
En dan vragen wij: is het terecht dat de politieke ideologieën het

wegvallen van de bewapenings-waarborg, en dus de vrede, vrezen, of
moeten wij deze vrees misplaatst achten? Ons antwoord is dat deze
vrees terecht bestaat en niet misplaatst is. Wij constateerden immers
hun onverenigbaarheid met de vrede; de mensen, voor zover ze hen
onvoorwaardelijk aanhangen, zich met hen vereenzelvigen, vrezen de
vrede dus terecht. Dit is een algemeen antwoord, dat geldt voor deze
ideologieën en bloc, zodat ze uit vredesoogpunt en bloc moeten wor-
den verworpen. Maar daarnaast zijn er evenveel antwoorden als er
politieke ideologieën zijn, want er is geen reden om aan te nemen dat
ze de vrede even sterk vrezen, precies dezelfde angst hebben om de be-
wapenings-waarborg los te laten en zich aan de vrede toe te vertrou-
wen. Maar wapengeweld is slechts de "ultima ratio" van de dwang, die
de zo vrij en unaniem mogelijk overeengekomen minimum-dwang bij
de regeling van menselijke verhoudingen teboven gaat, en die belet
dat deze overeenstemming-zelf vrij, d.i. ongedwongen, ontstaat. Een
zo ontstane overeenstemming vanuit een criterium van rechtvaardig-
heid te veroordelen heeft voor het hedendaagse rechtsbewustzijn een zo
valse, onwezenlijke klank, dat de conclusie geoorloofd is: deze over-
eenstemming is zèlf criterium van rechtvaardigheid en definities daar-
buiten-om hebben geen redelijke zin, tenzij als hulp constructies die
o.a. voor de rechtspraak nodig zijn. Men zal toch ook niet van een
inderdaad volledig bijgelegd geschil zeggen dat het onrechtvaardig
beslecht is.
De vrees van de politieke ideologieën voor de vrede is derhalve hun

vrees voor de rechtvaardigheid, hun gebondenheid aan een verouderd
idee van recht dat slechts met extra-dwang kan worden opgelegd,
waarbij het geen wezenlijk verschil maakt dat deze dwang door een te
veroveren formeel-democratische meerderheid opgelegd wordt: hier-
uit blijkt slechts dat deze formele democratie voor de vrede ontoerei-
kend is. Wij kunnen, als we critisch zijn, de rechtvaardigheid niet los
denken van het wegvallen van de bewapenings-waarborg, dus van de
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J. SUYS

vrede. De verschillend sterke vrees van de politieke partijen hiervoor,
op basis van de vrees die ze alle gemeen hebben, zou ons het middel
aan de hand doen om uit vredesoogpunt deze partijen verschillend te
waarderen en dus - zij 't onder een algemeen voorbehoud - in hun
strijd partij te kiezen, indien deze verschillen objectief overtuigend
waren vast te stellen - wat onmogelijk is. Het is slechts mogelijk
hen te dwingen hun verschillende afstand tot vrede en rechtvaardig-
heid zelf zuiver te markeren door de houding die zij tegenover een
principiële vredesbeweging aannemen, maar dit veronderstelt dat van
haar kant de vredesbeweging inderdaad partij-politiek neutraal is,
inderdaad alleen vrede in het middelpunt stelt en niet een rechtvaardig-
heidsidee die hiervan los ware te denken. Men kan en zal zijn min of
meer juiste vermoedens hebben over de uitslag van deze test, maar dit
neemt niet weg dat men, zowel principieel als tactisch, hierop niet
vooruit moet lopen: men zou de betrouwbaarheid van de uitslag slechts
bederven. Het zal bij partijpolitieke neutraliteit niet blijven maar zij
moet wel het uitgangspunt zijn.

Deze neutraliteit, die uit ons anders-geaard, niet-ideologisch begin-
sel voortvloeit, betekent zij niet een kleurloos gemiddelde russen
progressiviteit en reactie? Nee, want er is positieve correlatie tussen
niet-ideologische onbevangenheid en vrede, russen vrede en progres-
siviteit, en tegelijk krijgt "progressiviteit" in deze samenhang eerst een
onverdachte zin. Vrede als hulpmiddel in de partijpolitieke strijd is
daarentegen niet anders dan uitbuiting van de algemene behoefte aan
vrede. Men bereikt hier bovendien niets mee, want wie zal er nog in
lopen? De dubbelzinnigheid hiervan - half onoprecht, half oncritisch
- is alleen door een duidelijk doordacht standpunt te overwinnen.

II

De aanvaarding van een nieuwe principiële grondslag voor een
wereld-in-vrede zal ondanks zijn klaarheid en eenvoud belemmerd
worden juist door het onvertrouwd-nieuwe ervan, dat er de schijn van
"wereldvreemde" abstractie aan geeft tegenover de concrete en gecom-
pliceerde werkelijkheid. Maar de overgang van theorie naar werke-
lijkheid is steeds gekenmerkt door concretisering in de zin van afne-
mende abstractie of toenemende complicatie en is dus niet als argument
tegen belang en betekenis van de theorie aan te voeren. Begrip van
de werkelijkheid betekent dat vanuit abstracte grondbegrippen het
statisch gecompliceerd-zijn als gecompliceerd-zijn-uit, dus als dyna-
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VREDE EN IDEOLOGIE

misch gecompliceerd-worden kan worden gevolgd en begrepen. Het
denken moet de concrete gecompliceerdheid als gegeven beschouwen,
maar kan hier niet bij blijven stilstaan zonder bij voorbaat zijn rech.
ten prijs te geven, zelfs het recht om de werkelijkheid "gecompli-
ceerd" - waaruit en waardoor dan? - te noemen. Voor de politiek-
sociale werkelijkheid echter geldt dat zij mensenwerk is, waar het
traditionele denken deel aan heeft gehad en gehouden, en wanneer
deze werkelijkheid niet alleen gecompliceerd is, maar onontwarbaar in
de knoop zit - en dit is de gegeven situatie - zal deze knoop door
abstract denken moeten worden ontward, en zullen de begrippen moe-
ten worden uitgewerkt die, in tegenstelling met de traditionele begin-
selen, een bevredigende complicatie eerst mogelijk maken. Daarom
is anders dan in de natuurwetenschap, in de sociale wetenschap het
verklarende denken tegelijk een hervormend denken, de ontwarring
tegelijk een bevrijding, en is zonder dit laatste geen volwaardig begrip
mogelijk. Maar dit betekent dat hier weerstanden en misverstanden
moeten worden overwonnen waar de exacte wetenschappen geen weet
van hebben. Tot deze misverstanden behoort dat met het uitwerken
van nieuwe grondbegrippen de geweldige afstand hiervan tot de erbij
passende politiek-sociale werkelijkheid, de onvermijdelijke compli-
cering bij de overgang van abstract naar concreet, zou worden ge-
loochend.
Het abstracte is echter zelf concreet wanneer de bron van een zo

fundamenteel begrip als de rechtvaardiging van alle dwang, die het
menselijk samenleven met zich brengt, niet meer in de fictie van een
abstracte rechtsidee maar nog slechts in de realiteit van de consensus
der gemeenschapsleden van geval tOt geval wordt gezocht en elk
"hoger" beroep afgesneden. Het geloof aan een hogere, meer dan
menselijke, macht is hiermee slechts onverenigbaar - en dan vanuit
de eisen van een vreedzame samenleving te veroordelen - voor zover
door menselijke interpretatie deze onverenigbaarheid wordt geponeerd,
en een gemeenschappelijk rechtsgevoel als grondslag van samenleving
ontkend. Slechts onvolkomen en potentieel is weliswaar zulk een
gemeenschappelijk rechtsgevoel aanwezig, maar wij zijn nu eenmaal
hierop aangewezen en het krijgt zijn maximale omvang wanneer door
vrije discussie naar gemeenschappelijke vormgeving wordt gestreefd.
Even wezenlijk als het opgeven van de bewapenings-waarborg is hier-
voor uiteraard dat met de volstrekte meerderheid geen genoegen wordt
genomen.
Wat zich aan deze eenvoudige waarheden in de weg stelt is inder-
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daad niet anders dan schadelijke ideologie. Met het schijngezag hiervan
schoon schip te maken en allerwegen als laatste en beslissende instantie
op vrijwillige overeenstemming te vertrouwen is even noodzakelijk
als revolutionnair, heroriëntering van het sociaal denken, toetssteen
tevens voor de zuivere onderscheiding van veelgebruikte begrippen als
"progressief" en "conservatief". Geenszins vloeit hieruit voort onder-
schatting van de gecompliceerdheid der moderne maatschappij, en
evenmin van de practische moeilijkheden bij haar hervorming. Deze
hervorming moet zich immers voltrekken binnen de realiteit waar-
mee men niet schoon schip kan maken om de eenvoudige reden dat
men er niet uit kan verhuizen, zodat vanuit de zorg en verantwoor-
delijkheid voor het geheel ook de progressiviteit tot conservatieve
voorzichtigheid wordt genoopt - conservatief vooral in het sparen
van mensen - en zich niet blindelings op militante "krachten der toe-
komst" - ook een ideologie - kan verlaten. Het wantrouwen tegen
en de minimalisering van geweldaanwending is daarentegen niet
slechts theoretisch maar ook practisch het beste richtsnoer. Men mag
dit vooral aan het Westen voorhouden dat onder de leus "vóór vrij-
heid en tegen communisme" zijn geweld-middelen in de weegschaal
werpt om in het Oosten het machts-overwicht van kleine heersende
groepen, die in hun volk geen voldoende steun meer vinden, kunst-
matig te handhaven - met zeer twijfelachtig succes.

Zien wij af van de practische moeilijkheden bij de vernieuwing van
een maatschappelijke bewoning, waar de bewoners in moeten blijven,
en gaan wij na waardoor het rjchtinggevend beginsel van vrije dis-
cussie en unanieme overeenstemming zich vanzelf aanpast aan de eisen
van een gecompliceerde maatschappij, dan valt hierover het volgende
op te merken. In de eerste plaats wel dit: de mens is zozeer van nature
gemeenschapswezen, en zozeer op sociale dwang ingesteld, die als zo-
danig dan ook niet als vrijheidsbelemmering wordt gevoeld, dat hier-
door aan alle bepáálde dwang, waaraan hij onderworpen is, kracht
wordt bijgezet, en slechts een fractie hiervan discutabel is, in de zin
dat vrije discussie en unanimiteit vereist zijn om hem niet als onrecht-
vaardige vrijheidsbelemmering - met de overmacht van wapenge-
'weld als ultima ratio achter zich - te ondergaan; alleen voor dit
politieke element van de sociale dwang staat dwang tegenover vrij-
heid, macht tegenover recht, en moet terwille van vrijheid en recht
de vrijwillige unanimiteit bewust worden nagestreefd. Voor al het
overige kan met de meerderheidsbeslissing worden volstaan, die dan
de unanimiteit indirect bevat, als stilzwijgende overeenstemming om-
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trent het toereikende van de meerderheid. Een dergelijke stilzwijgende
unanimiteit, mogelijk door 's mensen sociale natuur, maar die kan
worden bewust gemaakt en rationeel verantwoord, staat niet slechts
achter de meeste meerderheidsbeslissingen waarin vrije discussies uit-
monden, ook aan de vrijwillige aanvaarding van gezagsverhoudingen,
waarvan de rationele noodzaak evident is, ligt zij ten grondslag. Zon-
der stipte gehoorzaamheid aan gegeven bevelen, die niet bediscus-
sieerd maar onverwijld opgevolgd worden, kan geen maatschappij, en
allerminst onze technisch-georganiseerde samenleving, het stellen. Ook
hier is geen tegenspraak met het unanimiteitsbeginsel, wanneer de ge-
hoorzaamheidsplicht het objectief-noodzakelijke van doel en midde-
len, dat algemeen kan worden ingezien, niet te buiten gaat, wanneer
dus deze objectieve noodzaak de eigenlijke heerser is, over hen die
bevelen zowel als over hen die gehoorzamen.
Deze practische complicaties wijzen slechts terug naar de eenvoud

van het nieuwe, anti-ideologische beginsel, dat de laatste en enige
rechtvaardigingsgrond van alle dwang in de vrijwillige unanimiteit
van de mensen, die aan de dwang onderworpen zijn, en niet in van
oudsher overgeleverde, ideologische beginselen moet worden gezocht.
Van deze unanimiteit zal, wanneer zij gezocht wordt in het besef dat
er geen andere practisch-bruikbare samenlevingsgrondslag meer is,
het thans maximaal-bereikbare worden gevonden, en tegelijk de kracht
worden gewekt tot verdere uitbreiding en versteviging. Is het zeker
dat dit geen illusie is? - nee, maar het heeft de meeste kans geen
illusie te zijn, en hiermee moeten we ons tevreden stellen.

III

De vraag dient gesteld of niet de sociale verdeeldheid door tegen-
strijdige belangen haar weerspiegeling moet vinden in de ideeën om-
trent recht en rechtvaardigheid en zo de unanimiteit onmogelijk
maken. Wat kan tegenover de realiteit der belangentegenstellingen
het unanimiteitsbeginsel méér zijn dan een machteloze vrome wens?
Ook wanneer men aanneemt echter, dat het egocentrisme van indi-

viduen en groepen hen hun recht in het licht van hun belang doet zien,
is hiermee nog geenszins gezegd dat zij een andere opvatting over
recht-in-'t-algemeen hebben, d.w.z. een andere wereldbeschouwing,
waaruit hun onderling afwijkende bijzondere rechten logisch af te
leiden zijn. De overeenstemming over "het recht" wordt door deze
belangen-tegenstellingen in beginsel evenmin aangetast als de over-
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eenstemming over de éne buitenwereld door de - eveneens door af-
wijkende belangen beïnvloede - strijdige getuigenissen omtrent de
een of andere feitelijke toedracht, getuigenissen die de ene waarheid,
waarop zij alle aanspraak maken, juist veronderstellen. Zo zal ook in
de meeste rechtsconflicten, die uit belangenconflicten voortkomen,
door de strijdende partijen op een en hetzelfde recht een beroep wor-
den gedaan, ja, kan binnen een gevestigde rechtsorde alleen een der-
gelijk beroep tot een goed resultaat leiden. Ongetwijfeld is zulk een
rechtsorde niet bestendig, doch het tijdelijk compromis van uiteen-
lopende belangen en rechtsopvattingen, maar zij bewijst tevens dat het
compromis van het éne recht mogelijk is. Dat dit mogelijke bewust
worde nagestreefd, als modus vivendi, d.i. als compromis, op wereld-
schaal, daarop komt het unanimiteitsbeginsel neer. Over het resultaat
van dit streven beslist de praktijk, maar de theorie kan hiervoor de weg
vrijmaken door het vooroordeel te bestrijden dat resultaat onmogelijk
is, andere wegen daarentegen nièt doodlopen.

Wanneer tegenstellingen als zo primair en elementair worden be-
schouwd, dat zij met vrede onverenigbaar zijn, kan dit slechts bete-
kenen dat zij door gewapende strijd moeten worden beslecht. Dit
betekent dan tevens dat zij deze strijd rechtvaardigen, en daardoor
tegenstellingen in rechtsopvatting, dus met wereldbeschouwelijke basis,
zijn. Belangentegenstellingen-alleen - waartegenover een sterker,
gemeenschappelijk belang bij vrede kan worden aangevoerd -
schieten als verklaring tekort. Ook waar het belang als rechtvaar-
diging op de voorgrond wordt gesteld, zoals in het marxistisch begrip
van klasse-belang, is dit slechts schijn, daar hier het proletarisch
klasse-belang als met het recht samenvallend wordt gedacht, dit be-
lang dus wereldbeschouwelijk wordt gewaardeerd. Ten slotte stuit
men steeds weer op de overtuiging dat de mensen zozeer verdeeld wor-
den door verschillende rechtsopvattingen, gegrond in verschillende
wereldbeschouwingen, dat ze daarom niet tot vreedzaam samenleven
kunnen komen.

De bij uitstek gemeenschapsvormende wereldbeschouwingen, waar-
toe zowel de wereldgodsdiensten als het marxistisch communisme te
rekenen zijn, stellen zich zodoende aan de dringende gemeenschap-
pelijke behoefte aan vrede in de weg, maar zij kunnen dit niet doen
zonder in de vuurproef van een crisis te geraken: de beslissende strijd
tussen hun oorlog-rechtvaardigende of ideologische en hun op univer-
saliteit en vrede gerichte tradities. Zo dringend is inderdaad de objec-
tieve behoefte aan vrede, dat hiertegenover de concurrerende wereld-
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beschouwingen zichzelf moeten rechtvaardigen door de diensten die
zij kunnen bewijzen om de wereld tot vrede te brengen, inplaats van
nog langer anti-sociaal geworden rechtvaardigingsbron van onvrede
te zijn. Ook, ja vooral, in dit opzicht klopt de aardse nood aan hun
poorten, onweerstaanbaar. Steeds klemmender wordt de eis - waar-
aan een systematische ideologie-bestrijding kracht kan bijzetten - dat
geen poging tot compromis wordt geweigerd onder het motief van
een wereldbeschouwelijke onverzoenlijkheid, die eenvoudig belet de
concrete, feitelijke moeilijkheden onbevangen onder ogen te zien, en
zo de overeenstemming in rechtsopvatting, die in feite reeds zou blij-
ken te bestaan, maskeert. Alle bedoelingen en belangen, die het dag-
licht der openbaarheid niet meer verdragen, maken zich achter onver-
zoenlijke "hoogste beginselen" onzichtbaar, om vanuit deze wijkplaats
de zaak van de vrede te saboteren. Lichtschuw hoeft alleen te zijn wat
de openbare toetsing aan het publiek rechtsbesef niet kan doorstaan,
daarin niet of niet langer rechtvaardiging kan vinden en dus op de
vermomming van hoge beginselen is aangewezen. Het is dus juist de
aanwezigheid van een gemeenschappelijk rechtsbewustzijn, dat zich
in concreto tegen bepaalde belangen zou keren, waardoor deze belan-
gen gedwongen zijn zich onder de bescherming van hoge beginselen,
die in abstracto het gemeenschappelijk rechtsbewustzijn loochenen, te
stellen. Het is een bescherming, die hun bepaaldheid uitwist, hen clan-
destien maakt. Dit betekent, dat het onrechtvaardige zaken zijn, die
door deze beginselen, in hun ideologische functie, gerechtvaardigd
worden, en dat de ideologie-kritiek hun onrechtvaardigheid aan het
licht brengt. Is het dan wonder dat zij in de ideologie-kritiek, die hun
nog-mogelijke clandestiene bestaansvorm teniet doet, hun grootste
vijand zien?
De ideologische rechtvaardigingen zijn legio; zij zijn echter met

betrekking tot het vredesprobleem alle hierop terug te brengen, dat
alles, wat verzoening weerstreeft maar hiervoor niet openlijk kan uit-
komen, van de wereldbeschouwelijke onverzoenlijkheid, die wel
openlijk beleden wordt, clandestien profiteert. Maar uit wereldbe-
schouwelijke onverzoenlijkheid vloeit de onmogelijkheid van een
modus vivendi, een vreedzaam samenleven, allerminst logisch voort.
Katholicisme en Protestantisme zijn niet verenigbaar geworden sinds
hun aanhangers ongestoord naast elkaar leven; men heeft slechts
meer oog gekregen voor het gemeenschappelijke dat hen, ondanks
hun tegenstellingen, verenigt, en dit verenigende voldoende bevonden
voor een gemeenschappelijke rechtsorde. Er is geen dwingende reden
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waarom, wat tussen Katholieken en Protestanten mogelijk was, tus-
sen Katholieken en Protestanten ener-, Communisten anderzijds -
door brandstapels ten minste niet gescheiden - onmogelijk zou zijn.
Men moet echter verder gaan en zich afvragen of de wereldbeschou-
welijke onverzoenlijkheid, in een door materiële en geestelijke con-
tacten nauw verbonden en in haar geheel sterk verwereldlijkte mens-
heid, niet zelf grotendeels een politieke constructie is: vrucht van een
antithetische rekenschap-omtrent-elkaar die het verscheidene in het
éne vlak brengt waar het nog slechts het tegengestelde is dat onver-
mijdelijk moet botsen. Het éne vlak is er in werkelijkheid als de ge-
zamenlijke wereld waarin de mensen moeten leren samenleven; dit
fundamentele feit laat geen der overgeleverde wereldbeschouwingen
onaangetast, en het hangt van de mensen als hun dragers af of de
nadruk op de tegenstelling of op de overeenstemming in wereldbe-
schouwing valt. Voor zover wereldbeschouwingen door hun gepro-
clameerde onverzoenlijkheid als politieke constructies kenbaar zijn,
hebben ze niet alleen een mogelijke ideologische functie maar zijn
ze zelf als zodanig ideologieën, die onder de voor een modus vivendi
noodzakelijke ideologie-kritiek vallen.

Keren wij terug tOt de verhouding tussen belang en ideologie, dan
kunnen wij vaststellen dat belangen die de openbaarheid schuwen om
zich in vrije meningsvorming te doen rechtvaardigen, maar zich achter
wereldbeschouwingen verbergen om van hun rechtvaardigend ver-
mogen te profiteren, daardoor onrechtvaardige belangen blijken te
zijn, volgens een objectief criterium dat zij zelf aan de hand doen. Het
voordeel van deze ideologische vermomming is intussen duidelijk:
onder de bescherming van een wereldbeschouwing kan het brede front
van haar aanhangers voor een kleine groep van belanghebbenden wor-
den gemobiliseerd en zodoende aan deze groep de steun van de massa
worden verschaft, onmisbaar om zich de weg naar de macht te banen.
Hier geldt echter dat het objectief criterium, waarvan wij spraken, in
theorie veel gemakkelijker is aan te geven dan in de praktijk, daar
immers deze zich verbergende belangen eerst aan het licht moeten
worden gebracht en men ook dan nog niet weet welk aandeel zij aan
een bepaald conflict, en eventueel aan een oorlog, hebben. Wij zagen,
dat de ideologische vermomming voordeel biedt; daarmee staat bij
voorbaat vast dat dit voordeel door niet zeer scrupuleuze belangheb-
benden - kapitalistische concerns bijvoorbeeld - ter belangenbehar-
tiging wordt gebruikt, zoals ze met hetzelfde doel ook een prijspolitiek
gebruiken. Onderzoekingen over hun politiek-ideologische rol kunnen
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boekdelen onthullingen opleveren, maar zelfs wanneer deze onthul-
lingen verifieerbaar juist zijn is de conclusie nog allerminst weten-
schappelijk houdbaar dat hiermee de sleutel tot een politiek conflict,
of een oorlog, gevonden is, hoe nuttig het ook is in bijzonderheden te
weten te komen wat in het algemeen bij voorbaat vast staat. Dergelijke
studies verdienen aanmoediging. Maar de voortdurend gereedliggende
gelegènheid is belangrijker dan de occasionele dief.
Het gevaar van alle verborgen invloeden die de vrede bedreigen

wijst daarom terug naar het gevaar van de wereldbeschouwelijke tegen-
stellingen waarachter zij zich kunnen verbergen om zowel van hun
onverzoenlijkheid als van hun massale aanhang te profiteren. Terwijl
het bij deze tegenstellingen vroeger ging om de ware God, gaat het
in de tegenwoordige tweedeling veeleer om God of Dialektisch Mate-
rialisme, als hogere machten die nog onvrede, d.i. het onvermogen tot
samenleven of kortweg: de levensdomheid kunnen rechtvaardigen. De
oude strijd cm de ware God is echter niet minder hevig geweest, ge-
tuige het feit dat men voor de valse God onder de naam Duivel een
summum van verwerpelijkheid heeft bedacht, dat niet kan worden
overtroffen, zodat men, zijn kruit verschoten hebbend, nu ter karakte-
risering van het Dialektisch Materialisme niets ergers meer weet. Maar
wanneer eenmaal met de aanhangers van de Duivel een aardse modus
vivendi mogelijk is geweest, waarom is dit dan niet opnieuw mogelijk,
juist in deze tijd, nu, naar unanieme opvatting, het alternatief alle
strijdende partijen duivelse geweld-middelen in de hand drukt? Waar-
lijk, de tijd is nabij dat de wereldbeschouwingen bezwijken onder de
last nog langer de onvrede te rechtvaardigen, en dat zij in de eerste
plaats zichzelf moeten rechtvaardigen door wat zij tot de vrede bij-
dragen, en wel voor het forum van mensen die willen leven en dus
samenleven. Daarmee is de beslissing naar het menselijk rechtsgevoel
verlegd - en tegelijk aan de wereldbeschouwingen alle recht gedaan,
want deze zijn immers, samen met andere factoren van traditie en
levenswijze, in dit rechtsgevoel verdisconteerd. De concrete problemen
van het hier-en-nu, en de actuele noodzaak van een oplossing, leggen
dan echter hun volle gewicht in de schaal om tot een compromis te
komen, en het beroep hier tegenover op principiële tegenstellingen -
die als zodanig niet concreet en actueel kunnen zijn ~ is niet bij voor-
baat gezaghebbend maar veeleer verdacht en wordt zo scherp mogelijk
op zijn waarachtigheid getoetst.
De belangentegenstellingen - waarbij wij niet alleen aan mate-

riële maar ook aan machtsbelangen denken - zullen, bij het weg-
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vallen van de beschutting door de wereldbeschouwelijke tegenstel-
lingen, in de openbare discussie gestoten worden om zich in hun ware
gedaante te verantwoorden en tegen het belang van de vrede te laten
afwegen, en hun zo gevonden gewicht maakt hen, zo willen wij be-
sluiten, afdoende onschadelijk. Maar daarvóór wacht de ideologie-
kritiek, die hun deze beschutting ontneemt - de specifieke vredestaak
der intellectuelen - een zware strijd.

IV
Aan een voorbeeld willen wij demonstreren hoe negatief en scha-

delijk voor een vreedzaam samenleven de wereldbeschouwingen in hun
ideologische functie kunnen zijn. Het betreft het tijdens de tweede
Wereldoorlog geschreven en in 1945 verschenen boekje van Prof.
Mr. C. P. M. Romme, Niettwe Grondwetsartikelen, dat zich in zijn
ondertitel aandient als "een bijdrage tot herstel en vernieuwing".
Onder de druk der Duitse bezetting en in de hoop op het einde ervan
hebben meerderen aan herstel en vernieuwing hun beste, door de oor-
logservaring gelouterde, gedachten gewijd, maar men zal met ons
bijzondere betekenis willen toekennen aan dit geschrift, niet van een
op zichzelf staand intellectueel of kamergeleerde, maar van een lei.
dinggevend practisch politicus, leidinggevend nog meer na dan vóór
1945, en wel aan een zo belangrijke groep als ons Rooms-Katholieke
volksdeel. Wat zijn dierbaarste politieke wensen waren op het moment
van onze bevrijding, die hij zich voornam en is blijven voornemen
binnen de grenzen van het mogelijke - en politiek is immers de kunst
van het mogelijke - te verwezenlijken, dat moet voorzeker in onze
aandacht worden opgenomen en vastgehouden, minstens zolang de
auteur een gezaghebbende politieke positie behoudt. Beschouwen wij
nu deze Niettwe Grondwetsartikelen - waarvan niemand zal kunnen
zeggen of zij niet alsnog, zij 't in verzwakte vorm, in onze Grondwet
terecht zullen komen - dan blijkt prof. Romme, de leider van de
tegenwoordige Katholieke Volkspartij, voor "herstel en vernieuwing"
in de eerste plaats nodig te achten dat een deel van het Nederlandse
volk van zijn grondrechten, de "rechten van de mens en van de bur-
ger", wordt beroofd. Wellicht het deel dat met de Duitsers heulde en
collaboreerde? 0, nee, maar zij die, hoe goed Nederlander ook, niet
aan een persoonlijk God geloven en daarom - het hoeven waarlijk
niet alleen dezulken te zijn - niet kunnen onderschrijven artikel 2
van Romme's model-grondwet, uit Hoofdstuk I: Van de grondslagen
van het Koninkrijk der Nederlanden, dat luidt:
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"Het Koninkrijk der Nederlanden erkent God als zijn eerste Oor-
zaak en laatste Doel en belijdt zijn volkomen afhankelijkheid van
zijn Schepper.
De bevordering van de ere Gods is voorwerp van de aanhoudende

zorg der Overheden."
Zo worden in dit, en een aantal erop volgende artikelen, naar

scholastieke trant fundamentele "waarheden" vooropgesteld, waar-
uit dan al het gewenste kan worden gededuceerd, bijvoorbeeld arti-
kel 11: "Iedere burger van het Koninkrijk der Nederlanden, die aan-
vaardt dat het Koninkrijk terecht het in de artikelen twee tot en met
zes vervatte erkent, is tot elke landsbediening benoembaar", of artikel
14: "De ingezetenen zijn gerechtigd tot vereniging en vergadering, met
inachtneming van het in de artikelen twee tot en met zes erkende".
De "Toelichting" verklaart nader dat de rechten als vrijheden on-
verkort blijven bestaan, maar als losbandigheden worden geweerd:
"Enkel erbuiten wordt gehouden de aantasting van het geestelijk
fundament waarop de Staat rust".
Maar dit "geestelijk fundament", dat prof. Romme als leidend

Rooms-Katholiek politicus legt, kan zeker niet het fundament zijn
van de politieke samenwerking die nodig is voor de vrede. Een der-
gelijke uitsluitings-behoefte kan slechts de politieke verhoudingen
vergiftigen, en een verbittering wekken die zich ook tegen het geloof
keert in naam waarvan medeburgers worden ontrecht. Wat hier gees-
telijk gefundeerd wordt is slechts de verdeeldheid die de mensheid
in onvrede houdt en belet tot samenleving te komen. Het is anti-
sociale saboteurspolitiek, waarvan prof. Romme het voorbeeld geeft,
al keert zijn verwatenheid de rollen om. En hoe klein is dit verbeiden
van de bevrijding geweest. Wonderlijk Christendom, dat wel de
atoombom kan verwerken, maar de gelijkberechtiging van atheïs-
ten niet.
Ons gaat intussen niet de heer Romme als particulier aan maar

als politiek leider van het Katholieke volksdeel, welks medewerking
voor de vrede niet kan worden gemist, en dus moet worden gewonnen.
Dit kan niet gebeuren door er doekjes om te winden dat onder Romme's
leiding in naam van de hoogste beginselen een ten opzichte van de vrede
negativistische saboteurspolitiek wordt bedreven. En het is inderdaad
zo dat de heer Romme na de oorlog in versterkte mate druk is gaan
uitoefenen om het onchristelijk humanisme alsmogelijke politieke part-
ner te diskwalificeren en zo in een hoek te dringen, in afwachting van
de ontrechting, die zijn model-Grondwet in petto heeft, en die anders-
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denkend Nederland zo vriendelijk is geweest te vergeten. Tegenover
deze druk, waarachter een grote partij staat, ontbreekt het geboden
verweer: de tegenaanval, die de atmosfeer zou zuiveren; veeleer zien
wij een, zich verontschuldigend, meegeven en terugwijken. Bovendien
is de kloof tussen Nederland's politieke en geestelijke elite weer even
groot als vóór de oorlog, zodat vanuit de politieke sfeer de achterlijk-
heid en minderwaardigheid van Romme's politiek niet de volle laag
kan krijgen: er is geen partij-politicus die hiertoe het zedelijk recht
heeft. En daarbuiten overweegt vaak te zeer geringschattende onver-
schilligheid, of gelden andere redenen om een zo invloedrijke, in
Nederlandse verhoudingen zo bij uitstek ministerabele, figuur niet te
na te komen.

De politiek van de heer Romme is in ons land de Katholieke poli-
tiek en om deze representatieve betekenis wijden wij er aandacht aan.
Het is een politiek die met een tot vrede gebrachte samenleving, die
ook internationaal godgelovigen en atheïsten zal moeten omvatten,
niet verenigbaar is, daar zij de aardse onverzoenlijkheid der wereld-
beschouwelijke tegenstellingen poneert en ideologisch rechtvaardigt.
Geen politieke partij gaat in dit opzicht vrijuit, alle moeten zich her-
oriënteren om als instrument voor de vrede te kunnen dienen, maar
de opzet en toeleg van de heer Romme is de meest provocerende uit-
daging van de vrede, ons van gezaghebbende Nederlandse zijde sinds
de oorlog bekend, en omdat achter hem en het geestelijk fundament
dat hij wil leggen een grote partij staat, nemen wij hem tot voorbeeld.
Zijn "geestelijk fundament" moet weggebroken. Vredespolitiek is geen
allemansvriendschap.

Kritiek op soortgelijke verontrustende strekkingen van de Katho-
lieke politiek kan men ongetwijfeld meer vernemen, vaak vergezeld
van de vriendelijke veronderstelling dat veel Katholieken er eveneens
tegen zijn. Deze veronderstelling is, gelukkig, juist, maar zij kan beter
onuitgesproken blijven zolang zij niet met openlijke uitspraken van
Katholieke zijde kan worden gestaafd. Er is geen vrede mogelijk bui-
ten de Katholieken om, en daarom is geen kritiek noodzakelijker en
heilzamer dan die door Katholieken tegen de politiek à la Romme ten
gehore wordt gebracht. Het heilzaamst zou een Mandement der Bis-
schoppen kunnen zijn.

Geen kritiek kan bij alle zakelijkheid ook feller zijn, omdat de be-
hoefte mede-aansprakelijkheid van zich af te werpen er gloed aan geeft.
Hiernaar zien wij verlangend uit, en in afwachting hiervan willen wij
niet langer de aanwezigheid veronderstellen van wat niet aan de dag
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treedt. Wat de Katholieke Kerk tot fundering van de wereldvrede kan
bijdragen hangt tenslotte van de Katholieken af, ongeacht de vraag
hoe men de krachten wil noemen die hun houding in de wereld be-
palen. Ondanks alles zien wij positieve mogelijkheden, waarop prof.
Romme slechts het zicht beneemt.

v

De invloeden, die van de mensen, individueel of in groepsverband op
hun soortgenoten uitgaan, zijn niet los te denken van de invloeden die
zij op hun beurt van hen ondergaan; zelf reeds onbepaalbaar verliezen
deze invloeden zich in hun verre nawerking geheel in het onbekende.
Daarom zal, ondanks alle verantwoordelijkheidsbesef voor een zo goed
mogelijk eindresultaat, bij onbevangen overweging de nadruk toch op
het "goede" als kwaliteit van de gedragingen-zelf moeten vallen, en.
dus op het niet-weten omtrent een resultaat, dat aan grotendeels on-
controleerbare krachten blijft overgelaten. De mens kan vertrouwen
dat hij, naar zijn beste weten het goede doende, met wijder kosmisch
verband in harmonie is. Maar er is een grote afstand tussen dit ver-
trouwen, dat men in ondogmatische zin een geloof mag noemen, en
een tot dogma gerationaliseerd Voorzienigheidsgeloof. Hierop dient
gewezen, nu wij ertoe overgaan aan het marxisme te demonstreren,
hoe het menselijk niet-weten door saeculerisering van dit Voorzienig-
heidsgeloof tOt schadelijk schijn-weten kon worden.
De Voorzienigheidsidee, die het menselijk streven onderworpen ziet

aan een goddelijk plan, tot welks verwezenlijking zowel het "goede"
als het "kwade", dat de mens doet, als middel wordt aangewend op een
wijze die voor hem ondoorgrondelijk is, leidt ertoe dat de mens de
verantwoordelijkheid voor de doelmatigheid van zijn handelen uit
handen geeft om deze aan God toe te vertrouwen. De Hegelse "List
der Vernunft", die de menselijke hartstochten huns ondanks doet strek-
ken tot de zelf-verwerkelijking der Idee, is te beschouwen als een half-
weg gesaeculariseerde vorm van dit geloof aan een Voorzienigheid,
die voor het wijsgerig begrip haar ondoorgrondelijkheid heeft verlo-
ren, maar haar, nu door de Rede gewaarborgde, betrouwbaarheid ge-
handhaafd. Tegelijk heeft het heilsplan een dialektische structuur
gekregen, die de "antithese" als opwaarts-voerende motor inschakelt,
en daarmee het ethisch-"kwade" als negatie van wat in de "these" het
ethisch-"goede" was. Maar het is een opvlucht die bij de met zijn tijd
verzoende Hegel in beschouwelijkheid zijn einde vindt: het motor-
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geronk van een nieuwe tijd heeft zich verneembaar gemaakt doch is
weggestorven.

Hier zet Marx in, die, onder Feuerbach's stimulans, Hegel's dialek-
tiek materialiseerde, niet in de zin van een filosofisch materialisme
maar van een primair stellen van de maatschappelijke werkelijkheid,
buiten de traditionele filosofische tegenstellingen van materialisme en
idealisme om en vanuit hun beperkte gezichtshoek veeleer naïef-rea-
listisch. Het was inderdaad een ommekeer van Hegel's dialektiek, maar
tegelijk een "metabasis eis allo genas", een soortelijke omzetting,
meer politiek dan filosofisch, waarbij als bij een omgekeerde hand-
schoen, wat "rechts" zat "links" kwam: tegenover het vroom te noe-
men "ja" waarmee Hegel de maatschappelijke werkelijkheid aan-
vaardde, het revolutionnaire "nee" waarmee Marx haar verwierp -
met uitzondering van het negatief, omwentelend beginsel dat hij erin
werkzaam zag en waarmee hij zich verbond. De Hegelse negatie, die
een ondergeschikt motief was gebleven, in vrome aanvaarding gebor-
gen, werd hieruit door Marx als "klassenstrijd" geëmancipeerd en ver-
heven tot zedelijk richtsnoer. Bij alle rationalisering en relativering
stond achter Hegel's "was wirklich ist, ist vernünftig" niet slechts
ouderdoms-conservatisme maar de diep in zijn gemoedsleven veran-
kerde eerbied voor de maatschappelijke werkelijkheid als God's
schepping. Haar begrijpend te beschouwen was hem een daad niet
slechts van rede maar van geloof, haar te veroordelen was hem ver-
dacht als betweterij niet alleen maar als hybris. Tegenover de specula-
tieve beschouwing, als zodanig alles tot de voltooidheid van het ver-
leden objectiverend en waarvoor dus het verwijt niet past dat haar
dialektiek bij het heden halt hield, stelde Marx de ethiek, als zodanig
op de toekomst gericht, maar hij deed dit in de aan Hegel ontleende
objectieve gedaante van een ontologie, en wel van de voor hem rele-
vante klassenstrijd periode der mensheid, waarbij hij de dialektiek
"konsekwent" tot het zegevierend einde hiervan - en niet verder -
deed dóórlopen. De slechte werkelijkheid der maatschappij moest tot
dansen gebracht worden door haar haar eigen melodie voor te spelen;
bij elk van haar euvelen en de hierdoor gewekte tegenstand moest, en
kon ook, revolutionnerend worden aangeknoopt. De objectieve moge-
lijkheden tOt revolutionnaire, eo ipso progressieve, activiteit konden
groter of kleiner zijn, meer practisch en direct of theoretisch en indirect,
maar geheel ontbreken - zodat er reden was geen raad meer te weten
- deden ze nooit en ze moesten tot het uiterste worden uitgebuit.

Dit alles levert een hemelsbreed verschil met de alomvattende
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ontologie van Hegel op, zwak in het filosofische - wat ook tegen de
filosofie,kan pleiten - maar van doordringende kracht in sociologisch
opzicht, en bezield door een revolutionnaire wil, die werd gevoed door
de zekerheid van een verder gesaeculariseerd Voorzienigheidsgeloof,
gesaeculariseerd tot de overtuiging dat met de klassenstrijd als middel
het einddoel van de klasseloze maatschappij, waarin de mens eerst vrij
en ten volle mens zal zijn, zal worden bereikt: een noodzakelijk proces
waarvoor geen goddelijk plan of list der Rede meer hoefde borg te
staan. Nuchter beschouwd zou het ideaal van de vrije mens tot een
verbeterd liberalisme kunnen leiden, maar dit had voor Marx geen
bekoring. In gelovige overgave aan de bewegingswetten der maat-
schappij beleed hij een algemeen of politiek "laissez-faire" in optima
forma, in opvallende tegenstelling tOt zijn afwijzing van het "laissez
faire" op economisch gebied, maar hiermee tOchniet in strijd, daar hij
in de vrije concurrentie de bewegingswet werkzaam zag waardoor zij
zichzelf zou opheffen. Maar dit "laissez faire" als histOrischeontwikke-
lingsfilosofie, met de vrije mens als eindproduct, was een gesaeculari-
seerd Voorzienigheidsgeloof dat de dienst bewees Marx' revolution-
naire wil de volle wind in de zeilen te blazen. Deze saecularisering
is zo getrouw een omzetting in sociaal-revolutionnaire toonaard, dat
uit critisch-humanistisch oogpunt haar irrationaliteit duidelijk uitkomt,
maar juist daarom werd ze het middel bij uitnemendheid om in de
praktijk massale gelovigheid in godsdienstige zin in een nieuwe ge-
bondenheid om te zetten. De geografische verbreiding van het
marxisme als heersende ideologie - gevulgariseerd met eenzijdige na-
druk op haar anti-liberale trekken - wordt hierdoor begrijpelijk.
Wanneer de mens voor de doelmatigheid van zijn handelen geheel

op zichzelf is aangewez~n, verliest het geloof aan de dialektische doel-
matigheid om door inter-menselijke strijd eenheid en vrede, door het
negatieve kwaad het positieve goed te bereiken, elke redelijke grond.
Maar dit besliste niet over zijn invloed. Meer nog dan diepte van
sociaal-economisch inzicht - en de intellectuele superioriteit van het
Kommunistisch Manifest moet worden erkend - was het vooral dit
irrationele, pseudo-wetenschappelijke geloof, dat het marxisme te mid-
den van de andere socialistische richtingen, waaruit en waartegenover
het zich ontwikkelde, bij uitstek geschikt maakte om de weg van de
politieke machtsstrijd op te gaan, en de leiding te nemen. Zo selecteerde
als 't ware de politieke strijd-zelf de socialistische variant die 't best aan
zijn eisen was aangepast. Maar van de resultaten die op het credit van
het marxisme staan - uiteraard niet nauwkeurig aan te geven -
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mag men zich afvragen of ze inderdaad de vrije mens, die de humanist
Marx als doel voor ogen stond, hebben nabij gebracht. Bij Marx zelf,
genie der gedachte, hield de wetenschappelijke ontdekker en de huma-
nist de overhand; in het latere marxisme als politieke machtsfactor
kwamen, gelijk-op met de macht, zowel de wetenschap als het huma-
nisme steeds meer in verdrukking. Maar de geschiktheid van een ideo-
logie om de weg naar de politieke macht te banen levert nu eenmaal
niet als toegift het bewijs van haar waarheid en menselijkheid op.
Evenmin doen dit de offers waartoe zij haar aanhangers instaat stelt.
Ware het anders, men zou - zoals een vluchtige blik op de historie
leren kan - aan al te veel tegenstrijdigs deze hoge onderscheiding
moeten toekennen.

(Slot volgt)
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Doetinchem

Voor vluchtige bezoekersblik verscheen het laat-negentiende eeuwse
Doetinchem als een mooie en welvarende maar overigens onopval-
lende provincieplaats, klein rond stadje nog in middeleeuwse opzet,
omringd door arcadisch weldadige omgeving van bossen en heide-
velden, afgewisseld met vriendelijk en spheervol boerenland. De don-
kere rug van het Montferland in het zuiden, de Keppelse bossen in
het westen, de lommerrijke landschappen van Zelhem en Hengelo
(Gelderland) naar het noorden en oosten sloten - in die jaren nau-
welijks nog door industriecomplexen of buitenwijken weggedrongen
- nauw om de oude stadkern, die naar de randen toe overging in de
deftige statigheid van in het hout weggescholen landhuizen en buitens.
Maar de kleinsteedse levensstaat van de negentiende eeuw, goed-

burgerlijk, eerzaam en gedegen, is als een bouwsel, dat achter plecht-
statige fassade, versierd met de hardstenen beeltenissen van Calvijn en
De Zwijger, van Hildebrand en Thorbecke, zorgvuldig een achter-
huis verbergt, een naar groteske en lugubere keerzijde van gefrusteer-
de verlangens en van desillusie, van verwording en wanhoop, van
perversie en ontucht. Zo'n mengeling, die zich achter de stijf-blikke-
rende vensters van rechtschapen herenhuizen uitspreidt als een zure
schimmel, fascinerend en beklemmend voor wie een blik kon werpen
achter de vlakke onaandoenlijkheid van de buitenkant.
Zo ook Doetinchem. Rustig en proper scheen hier het leven in de

keergang van seizoenen als een keurig bijgeharkte en bijgesnoeide,
zij het ook ietwat saaie tuin, zonder onkruid en zonder geheimen.
Maar van achter de helder gewassen ramen in de ruime begroeide
lanen, in de sociëteiten van de betere stand, bij trouwpartijen en be-
grafenissen, vergaderingen en concerten, bespiedden blikken vol hypo-
crisie en roddelzieke nieuwsgierigheid de uiterlijk betekenisloze ge-
beurtenissen en wisten toch nauwelijks nog van de binnenskamerse
tragedies, de huwelijksontrouw, de sleutelklieks, het zelfverraad en
de wroeging, de zielsverarming en de slopende ontgoocheling.
Hypocrisie en zedelijke verontwaardiging waren daarvan zelf niet meer
dan de kinderen: zelfbedrog uit zelfbehoud.
1) Zie ook jrg. VIII, 1953 ,blz. 350 en 434.
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Zeldzame planten rankten daar tussen de waarlijk groten, die zich
het incorrupte en oorspronkelijke van een eigen volmenselijke levens-
stijl, tegen conventie en vooroordeel in, wisten op te bouwen en bereid
waren, de prijs daarvoor te betalen. Uitzonderlijke karakters, die hun
echtheid juist in deze tijd en dit milieu konden bewijzen en vormen,
en waarvan men er in iedere plaats wel enige kon ontmoeten. Zo'n
figuur was bijvoorbeeld hier in dit Doetinchem de kleine, ronde Dr.
Hubernoot, die onconventioneel warmvoelend en zonder reserve de
hoofdpijnen der deftige dames aan gewinzuchtiger collega's overliet
om met des te meer zorg de misdeelden en stakkerds in dit bestaan te
helpen, met raad, met recepten, met dagenlange wacht aan kraam-
bedden, of als 't moest met zelfbetaaide biefstukken.
In dit landelijk stadje Doetinchem, met zijn middeleeuws centrum,

zijn statige buitenlanen en zijn welgestelde middenstand te midden
van oud landschap in het teken van Achterhoekse horigheid en groot-
grondbezit, was "Ruimzicht" - even buiten de stad gelegen - een
van de weinige opvallend grote gebouwen. Het lag er in sobere en
stugge teruggetrokkenheid, geheel overeenkomstig de niet van som-
berheid gespeende instelling, die het bevatte en nog tot op de dag van
vandaag herbergt: internaat, waar zoons van kleine predikanten,
schoolmeesters en andere onvermogende burgers gesubsidieerd een
witgekalkt Calvinistisch regiem ondergingen, eer zij als theologen-
in-spé werden losgelaten op de universitaire studie. Kortom: de Ds
van Dijck-Stichting.
Het was eigenlijk speciaal dank zij deze theologische recrutenschool

met zijn bleke schare onbemiddeld intellect - de krappe zorgelijk-
heid van witte-boorden-proletariaat al in hun kleurloze pakjes, grof-
gebreide sokken en ouwelijk-kinderlijke jongensgezichten - dat de
stad Doetinchem zich in de luxe van een gymnasium kon verheugen.
Zij vulden er in grote meerderheid de klassen, deze Ruimzichters, en
drukten zozeer hun stempel op de school, dat velen deze neutrale en
openbare, gemeentelijke inrichting voor een onderafdeling van "Ruim-
zicht" aanzagen. Zij maakten zelfs dit gymnasium - in een gemeente,
welke naar inwonertal bij verre niet voor gymnasiaal onderwijs in
aanmerking zou zijn gekomen - tot een der grootste in het land.
En er was zelfs - naar later blijken zal - van een directe financiële
invloed van de Ds. van Dijckschool op het gebied van dit gymnasium
sprake.
En juist dit samengaan van school voor aanstaande theologen met

het openbare van zijn gemeentelijke status bracht enige bijzondere
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complicaties met zich mee. Want vormden de Ruimzicht-jongens de
egale meerderheid in de schoolbanken, een uiterst contrasterende min-
derheid was van anderen huize: rijke lui's zoontjes uit de stad, kinde-
ren van burgemeesters en landgoedbezitters uit omliggende plaatsen,
die met de losse décadence en het dédain van de Gelderse aristocratie
een volstrekt ander element in de klassen introduceerden. En dit
element van vroegrijpe en werelse vrijgevochtenheid werd bovendien
in niet geringe mate versterkt door een derde groep, het contingent
"moeilijke gevallen": elders verwijderde of gestraalde, verwilderde of
onhandelbare zoons van goeden huize, afkomstig uit de grote centra,
zoals Rotterdam of Den Haag, en tegen goed geld in huis genomen
door de docenten van het gymnasium, of als "paying guest" onderge-
bracht bij de burgerij.

Het waren niet alleen moeilijke, maar - oorzaak daarvan - vaak
ook markante karakters, die wilde vogels van elders. Bovendien na
alle omzwervingen op een leeftijd, die hen alle schoolse kinderachtig-
heid met minachting en de jongste, pas afgestudeerde leraren als
gelijken deed zien, gerijpte, zelfstandige knapen op de leeftijd van
student, met een volledig liefdeleven, dat zich al gauw verstrengelde
in de plaatselijke amoureuse verwikkelingen. En zij vormden zo in
elk geval een lang niet ongevaarlijk, zelfs ondermijnend element voor
de vroom-behoede gemoedsrust der Christelijke Ruimzichtenaren,
waarmee zij in permanente en haast tot traditie geworden strijd leef-
den: kleinerende spotlUSten nadrukkelijke libertinisme tegenover af-
schuw, gemengd met afgunst en stil ontzag.

In dit Doetinchem kwam in het najaar van 1888 Dèr Mouw, vijf
en twintig jaar oud, als jong leraar, belast mer het onderwijs in de
laagste klassen. Streng ethisch en onomkoopbaar, met een sterk ont-
wikkeld maatschappelijk gevoel en met een felle haat tegen de Chris-
telijke schijnheiligheid die hem omringde, kwam hij er wel als een
vrèemde eend terecht. Hij zou weinig jaren later voor deze bijzonder-
heid boeten in een geruchtmakende crisis, welke bijna zijn (.,..~dergang
zou worden, maar die in elk geval van beslissende betekenis voor heel
zijn later leven zou zijn. Dèr Mouw in Doetinchem - het is het ver-
haal van de eenzame en uitzichtsloze strijd van een volstrekt oorspron-
kelijke en radicale, het spel niet meespelende eenling tegen een opper-
machtige, aaneengesloten omgeving - een opstand die, zoals altijd,
in de nederlaag en vernietiging van de eenling eindigt, ook al is de
waarlijke overwinning, sub specie aeternitatis, aan zijn kant.
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Eerste ontmoetingen

Het eerste bezoek aan Doetinchem riep in Dèr Mouw - vIjf en
twintig jaar en pas benoemd gymnasiumdocent - een mengeling van
tegenstrijdige gevoelens op. Het landschap, ontdekt op korte, heftige
wandelingen, gaf al direct veilige vertrouwdheid en intense vervoe-
ring. In de volle rijpheid van de zomer lag het rondom open als een
voortzetting van zijn jeugdland rond Deventer. Het was alsof de ge-
bieden vol geheimzinnigheid en struikgewas, waarin de kleine paden
van zijn schooltijd doodliepen, nu plotseling van een andere kant hun
geheim bloot gaven, als had hij dit alles al van veel eerder gekend en
als liep het mooiste en eigenste van zijn jeugd nu zonder onderbreking
over in de contreien van het ogenblik. Het Deventer van zijn moeder
was hier een nabij gelegen aanwezigheid, die scherpte ontnam aan
kwetsende wereld.
Voldoening gaf het ook, na de moeilijk en met zelfverwijt gedra-

gen afhankelijkheid van de studenten-jaren - op kosten van het mager
en vreugdeloos inkomen van zijn moeder - nu financieel zelfstandig-
heid te bezitten, die het hem mogelijk maakte, met meer ruSt aan
proefschrift en philosophische lectuur te werken en tegelijk misschien
de positie van zijn ouders te kunnen verlichten.
Maar nu ook al overvielen hem angstige voorgevoelens, gepaard

met nooit aflatende, scherp borende weerzin, zowel jegens het kleine-
stads- en docenten leven waartussen hij zich moest begeven als jegens
zichzelf en zijn tot eenzaamheid en vervreemding leidende scepsis en
opstandigheid, waarachter hij uit zelfontleding, eindeloos, maar al te
duidelijk de insufficienties, de angsten en kwetsbaarheden van zijn
schooljaren aanwezig wist.
Een angst voor het docentschap was dit niet. De verlegenheid, die

hem, de stotterende schooljongen, naar pure verbeeldingen van macht
en roem had gedreven, had zich in de studententijd omgezet in een
eerder naar intellectuele geldingsdrang neigende zelfverzekerdheid
en eigenzinnige knapheid - tenminste uiterlijk - een behoefte aan
discussie en argument, aan het uiten van eigen gedachten en kennis,
een behoefte aan het leraren en inwerken op anderen, die nu door dit
docentschap bevredigd zou kunnen worden.
Maar de ondergrond van Ontust en overgevoeligheid bleef ook

hierin onverzwakt bewaard en schiep al direct een afstand van reserve
en onbehagen tussen het eigen innerlijke leven en het aangenomen
ambt van leraar in de klassieke talen in deze kleine, burgerlijke, afge-
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legen stad. Bovendien was zijn verzet tegen het bestaand stelsel van
gymnasiaal onderwijs, ja van het onderwijs in het algemeen, zoals
het pas later zijn theoretische formulering zou vinden, in de kern nu
al aanwezig. De ervaringen van zijn eigen schooltijd, gepaard aan de
teleurstellingen in de Leidse studententijd en versterkt door contact
met gelijkgezinde studiegenoten zoals Hoogvliet, dat alles maakte de
stemming waarmee hij zich hier in Doetinchem voor een nieuwe epi-
sode van zijn bestaan zag, al direct aan het begin uiterst ambivalent.
Met de vervreemding van ongeborgen moederskind in vijandige we-
reld - kwetsbaar en eenzaam - keek hij scherp tegen zijn nieuwe
omgeving aan.
Merkwaardig moet de ontmoeting met S. geweest zijn; het eerste

bezoek, dat de pasbenoemde leraar Dèr Mouw de rector bracht, in diens
ruime statige woning. Ontmoeting tussen twee bovenmaatse figuren,
die voorbestemd waren elkaar in tragisch conflict te gronde te richten,
maar die bij alle contrasten in karakter hier bij eerste oogopslag al een
wederkerige sterke indruk maakten.
S., zoals hij voor Dèr Mouw verscheen, was een bijzonder indruk-

wekkende, karakteristieke gestalte. Hij was van Pools-Joodse afkomst,
maar zoals meer leden van zijn familie Protestants gedoopt en sinds-
dien als bekeerling van een vol-ijverig Christelijke inslag en niet in
het minst op die grond tot het Doetinchems rectoraat uitverkoren. In
die jaren was hij in volle rijpheid van middelbare leeftijd: een scherp
gesneden imposante denkerskop, krachtige neus, monumentaal voor-
hoofd, onder rechte wenkbrauwen diepe, intelligente ogen vanachter
smal lorgnetglas, een strenge, maar toch ook sensueel-volle mond,
verscholen in brede, grijzende baard; zijn hoofdhaar was nog geheel
donker. Een patriarchale, door wijsheidsallure verzachte, aristocrati-
sche strengheid en plechtigheid lag over zijn wezen, een vormelijkheid
van geleerdendom, verenigd met een nadrukkelijk Christelijk-ethische
onberispelijkheid, tesamen hier tot imposante kracht ontwikkeld en
die toch bij de voor alle uiterlijke houding en onwaarachtigheid over-
gevoelige Dèr Mouw een lichte onbehaaglijkheid opriep, versterkt
nog door een huiselijke atmospheer, een beklemming, waarvan hij de
oorsprong eerst later bewust zou worden. Toch overheerste bij de jon-
gere bezoeker een geïmponeerd zijn, besef van allure en qualiteit, zoals
hij zelden ontmoet had en van huis uit pijnlijk miste, en die hem in
alle ambivalentie der gevoelens toch vooral ook aantrok. Het is niet
onwaarschijnlijk, dat op de achtergrond van het uiteindelijk catastro-
phaal conflict aan de kant van Dèr Mouw een sterke heimelijke
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adoratie die later dan juist op de jongste zoon van S. zou overgaan.
Maar ook Dèr Mouw was voor de ander een direct opvallende per-

soonlijkheid, zoals hij met zijn verstrooid-driftige stap - het hoofd
bijziend açhterover, zodat de baard opwipte - was komen aanlopen
door de witte stilte van de zomerstraat: een klein kamer-intellectueeltje
zonder de losse élégance van de voorname ex-student, moeizaam
netjes in zijn slecht zittend plooierig pak en de weerbarstige krulharen,
de slordige baard voor deze gelegenheid gekamd. Maar - van dicht-
bij in de kamer - met een mengeling van kinderlijk enthousiasme,
stekende spot en fijn intellectueel leven in de soms nerveus-knippe-
rende ogen achter de brilleglazen en met een stem, merkwaardig ge-
dempt, ingehouden en nadrukkelijk, bedeesd en indringend tegelijk.
Een hoofdmens op onhandig en nog pueriel lichaam, een onzekere en
toch met een bewustheid van eigen capaciteiten, waarover S. voldoende
was ingelicht, een naar buiten gekeerde, die desondanks niet in har-
monie met deze buitenwereld was en daardoor scherp en onafgerond in
zijn omgeving stond.
De rector S. zag met de zorgelijkheid van door zijn onbevredigend

en lastig ambt gekweld en alle moeilijkheden liefst mijdend man een
gecompliceerd geval aan zijn docentencollege toegevoegd. De classi-
cus S. begroette in hem een welkome uitzondering op de trieste middel-
maat van zijn leraren, een sprankeling, half verborgen onder het
onharmonische en onaangepaste van uiterlijk en houding en ondanks
verschil in leeftijd en geaardheid: jeugdige onrust en onevenwichtig-
heid tegenover oudere, stijlvolle beheersing, flakkerende opstandigheid
tegenover berustend en vermoeid compromis.
Dèr Mouw betrok na zijn vertrek uit Deventer eerst voor korte tijd

een kamer in de oude binnenstad - verwoesting van de laatste oorlog
heeft de sporen uitgewist. Daarna huurde hij kamers meer aan de
voorname buitenrand van de plaats. Het was bij een Mevr. S., die na
de in de plaatselijke kringen van die dagen nogal geruchtmakende
scheiding van haar man, woonruimte over had. Haar huis, een nu
door verbouwing onherkenbaar verminkte villa, lag schuin tegenover
het oude buiten annex likeurstokerij "De Houtkamp". Dèr Mouw
leefde er een kleine twee jaar zijn onpractisch en kleurloos vrijgezel-
lenbestaan in een onpersoonlijk en weinig intens, hoewel niet onvrien-
delijk contact met de omgeving. Het landschap van bossen en buiten-
wegen lag dichtbij, de school meer naar het hart van de kleine stad
op enkele minuten lopen. Zijn kamer, op de eerste verdieping, zag uit
over de rustige laan op de tuinpartijen van de Houtkamp. Het was .er
rustig. Hij schreef in die jaren zijn proefschrift klaar.
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AUGUSTINUS EN DE WIJSBEGEERTE*')

Aurelius Augustinus staat niet alleen op het keerpunt van de antieke
wereld naar de Westerse Middeleeuwen, hij is de voltrekker zelf van
die overgang. Vanwege de veelzijdige rijkdom van zijn leven en arbeid
kan hij uit verschillende gezichtspunten worden herdacht, zoals hier
vandaag ook het geval is. Wanneer de herdenking zich richt op de
grondlegger van het Westerse Katholicisme, zowel wat de vastleggel'
der leerstellingen betreft als wat aangaat de geniale tacticus, die de
bisschop van Hippo in het tweede deel van zijn leven geweest is en
die het zwalkend schip der kerk door de trekkingen der ketterijen heen
in een koers heeft gestuurd waarop het duizend jaar lang zonder averij
zou voorrvaren, is de herdenking een onverdeelde huldiging. Richt
de aandacht zich op bepaalde geloofsstellingen, die door de Reformatie
centraal zijn gesteld en tot op heden in haar dogmatiek doorwerken,
dan is de hulde koeler dan de eerstgenoemde, daar ze van een belangrijk
deel van voor Augustinus éven wezenlijke leerstukken abstraheert, om
dát naar voren te keren, waarop de Reformatie in haar strijd tegen de
Moederkerk beroep heeft gedaan.
Nog anders ligt de zaak voor hem, die zich tot taak gesteld heeft, in

korte trekken het onderwerp: Augustinus en de wijsbegeerte te be-
lichten. Deze formulering komt voort uit de overweging, dat het niet
verantwoord zou zijn te spreken van: Augustinus de wijsgeer met
evenveel grond als het wel verantwoord is om hem als vorst der kerk
en als christelijk theoloog te kenschetsen. Immers in de rechte lijn, die
een Herakleitos, een Parmenides met Plato, Marcus Aurelius, Plotinos
vóór hem en ná hem met Giordano Bruno, Descartes, Spinoza en Hegel
verbindt, staat hij niet. Wanneer evenwel aan de geestelijke reus, die
hij in alle geval geweest is, de naam van een classicus der wijsbegeerte
ontzegd moet worden, daar het kriterium van een denken dat de vrije
krachten der natuurlijke rede tot bron heeft in zijn geval niet opgaat,
dan is het anderzijds toch wel juist, hem een hartstochtelijk denker te
noemen, op de wijze waarop dit van dichters en anderen geldt, die wijs-
gerige motieven in hun voortbrengselen invoegen en verwerken. En te

") Deze tekst vormt een onderdeel van het gesprokene ter gelegenheid van
de Augustinusherdenking, door de Senaat der Universiteit van Amsterdam op
22 November j.l. gehouden. De voordrachten der drie sprekers zullen volledig
verschijnen in het Jaarboek der Universiteit, in Jan. 1955.
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meer is daartoe grond, omdat de waarheidzoeker Augustinus blijkens
zijn eigen getuigenis een tijdperk in zijn leven gekend heeft, waarin
hij tot geestdrift voor de Griekse wijsheid ontstoken, er naar streefde,
een wijsgeer te worden. Dit is de tijd na zijn eerste bekering, als hij door
lezing van Cicero's Hortensius zich bewuStwordt, dat er voor de mens
een duurzaam en hoogste goed is te vinden, dat alleen bereikt kan
worden door de paden der zinnelijkheid te verlaten.
Aldus rechtvaardigt zich het onderwerp: Augustinus en de wijs-

begeerte in tweeledige zin, waarvan de eerste is de wijsgerige vorming
die Augustinus zich in het tijdvak van zijn negentiende tot zijn negen-
entwintigste jaar heeft eigen gemaakt en die, ten dele zijns ondanks,
voortWerkt in de tijd na zijn doop; terwijl daarna de vraag aan de orde
komt, in hoeverre van een doorwerking van bepaalde motieven in
Augustinus' denken in de latere wijsbegeerte gesproken kan worden.
Augustinus heeft Plato in latijnse vertalingen gelezen en hij heeft

de Akademische Skepsis gekend. Zozeer hij na zijn tweede en defini-
tieve bekering de Skepsis heeft afgewezen en bestreden, evenzeer is hij
het Platonisme zijn leven lang blijven vereren en in het achtste boek
van de Civitas Dei schrijft hij, dat Plato verreweg het dichtst tot de
christelijke waarheid is genaderd. Zijn uitlatingen wijzen erop, dat
Augustinus in Plato veel meer de ascetisch-gestemde en bezielde ver-
eerder van het onlichamelijk Zijn heeft gezien dan de dialecticus en
rationalist, die de schrijver van de Theaetetus, de Menon, de Republiek
en de Parmenides toch ook geweest is. Bekoord door de Platoonse
school is hij toch geen Platonisch filosoof geworden: zo overheersend
was bij hem steeds de zorg om een waarheid te vinden die de ziel
voedt, dat hij voor de rationele vraagstukken van enkeling en samen-
leving en van zintuigelijke schijn en objectieve wetenschap, die bij
Plato zulk een rol spelen, geen aandacht heeft. Want kennis is voor
Augustinus alleen belangwekkend, wanneer ze door de ziel op deSchep-
per der wereld betrokken wordt en dit is een gedachte waarvan men
het analogon bij de idealist en pluralist Plato tevergeefs zal zoeken.
Evenmin platonisch is, dat de Schepper der wereld voor Augustinus
geen hoogste voorwerp van beschouwing is, maar in een verhouding
van gij tot ik wordt gesteld, waarin gevoelens overheersen, die in de
Griekse wijsbegeerte onbekend zijn.
Vereert Augustinus het Platonisme met een bewogenheid, die hem

van de intellectuele strakheid van Plato verre doet staan, eenzelfde
grondtrek van zijn wezen openbaart zich in de bestrijding der Akade-
mische Skepsis.Deze aftakking uit de Platoonse School had een strenge
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bewijstrant ontwikkeld, waarin de relativiteit van alle kennis, niet bij
wijze van stemming, maar als wetenschappelijk inzicht werd gedemon-
streerd. Deze filosofen hebben de onderscheiding van dogmatisch en
kritisch denken voorbereid, die in de filosofie van Kant in een tijdperk
van veel verder voortgeschreden wetenschap haar beslag zou krijgen.
Evenals hij, oriënteerden ze zich aan de vraagstukken die in de weten-
schappen van hun tijd aan de orde waren. Augustinus, die een tijdlang
door hen geboeid is geweest, geeft in zijn bestrijding blijk van een
even gevoelsmatig bepaalde, maar nu negatieve houding tegenover
de Skepsis als tegenover Plato zijn verering groot is gebleven. Hij ziet
een zedelijk-religieuze vertwijfeling aan de waarheid in wat in feite
een intellectueel standpunt was. Een metafysische geest heeft vaak
een overschot aan bezieling, die in verwerping kan omslaan en hij is
min geneigd om zich in bijzonderheden te begeven die scherpte van
verstand vereisen. Subjectiveerde Augustinus het Platonisme ten koste
van de rationaliteit, hij dramatiseerde de Skepsis ten koste van haar
intellectuele soberheid. In beide houdingen werd de Griekse zakelijk-
heid miskend: de verdieping van het beschouwelijke tot geestelijke
levensnood komt neer op particularisering. Het is de bewogenheid van
de psalmen en de profeten van Israël, door Paulus voortgezet, die hier
de Helleense logos miskent en verdringt. De gedachtevoering wordt
niet meer voortbewogen door strenge logica, maar door een dynamiek
van het gevoel, die lyrisch en rhetorisch is. Zo wordt dan ook het
Neoplatonisme niet door Augustinus voortgezet, hoewel het zijn eigen-
dom is geworden: Dionysius de Areopagiet en Meester Eckehart wijzen
in een andere lijn.
Augustinus heeft krachtens zijn opleiding tot leraar in de welspre-

kendheid een filosofische cultuur verworven, die zonder oppervlakkig
bezit te zijn gebleven hem ook niet tot filosoof heeft gemaakt. Plato
en de Skepsis hebben hem diep geraakt, in tegenovergestelde zin, maar
juist zo, dat hij in zijn stellingname ze heeft gealtereerd. Het tijdperk
van het natuurlijk zelfvertrouwen der rede liep ten einde, niet voor-
goed weliswaar, maar toch voor lange eeuwen en Augustinus was be-
stemd om te kiezen en zich in te zetten voor dat wat komende was.
Hij bestendigde de geestelijke revolutie, die het katholieke christendom
gebracht had.

* * *

Gaan we nu over tot het andere aspect: de doorwerking van Augus-
tiniaanse gedachten in de latere filosofie. Het is ons niet te doen om
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hen, die als Malebranche, zich rechtstreeks op hem beroepen, maar om
die sterkere doorwerking, die haar krachtbron niet noemt of zelfs niet
kent. Iemand vraagt misschien: hoe kunt ge, na daareven de scheiding
tussen Helleense redelijkheid en Oosters openbaringsgeloof zo scherp
getrokken te hebben, nu suggereren dat er van gelovige gedachten op
de filosofie invloed zou kunnen uitgaan? Het antwoord daarop lijkt mij
aldus te mogen luiden: het rationele en universele, dat kenmerkend is
voor de wijsbegeerte, heeft zich in zijn eerste klassieke geboorte los-
gemaakt uit de moederschoot van het mythische denken. Rituele tradi-
ties en geheime Ieren staan op de achtergrond van de logos van een Py-
thagoras, een Herakleitos en een Plato. De rationaliteit is niet zonder
voorgeschiedenis, zij is het schone kind uit smartelijke baring. De
moeder heeft dat kind gekoesterd totdat het mondig werd, zijn eigen
weg ging en ten slotte de plaats der moeder heeft ingenomen. Dit
proces is het zogenaamde Griekse wonder, dat zich van ongeveer 500
vóór tot 300 na onze jaartelling voltrekt en eindigt in de ondergang
van het Neoplatonisme in oosterse fantazieën, die de verbreiding der
christelijke religie hebben begunstigd. Hetzelfde proces nu heeft zich
na de Middeleeuwen herhaald, toen na de duizendjarige versmelting
van rationaliteit en emotionaliteit, die bij Augustinus aanvangt, de
beide heterogene bestanddelen zijn gaan uitschiften. Het is even waar,
dat die bestanddelen beide in de gebonden vorm van het kerkelijke
denken er in kiem al waren, als het waar is, dat eerst door de losmaking
de rationaliteit tOtvrijheid is gekomen. Descartes is hier de grote over-
gangsfiguur: hij denkt als rationalist, maar met voortdurende bezorgd-
heid, wat de doctores ecclesiae ervan vinden. Niet die zorg is vrucht-
baar, maar de consequenties, waartoe de rede door haar successen in
theoretisch en practisch opzicht wordt aangespoord. Aan de kerkleer
gebonden motieven worden nu geseculariseerd, gerationaliseerd, ge-
universaliseerd: dit zijn drie aspecten van hetzelfde. Het onderscheid
tussen gelovigen en ongelovigen verliest zijn allesbeheersende beteke-
nis voor de rede, waarvan Descartes zegt, dat ze in ieder mens is, maar
dat alleen het gebruik ervan verschilt.
Terugziende vanuit dit gebeuren op Augustinus merkt men op, dat

deze mens met zijn overrijk gevoels- en gedachten leven als in het voor-
bijgaan en zonder zich van de portée ,rekenschap te geven motieven
heeft aangeslagen, die in de nieuwere filosofie tot centrale vraagstellin-
gen zijn uitgegroeid. Zo kwam b.v. bij hem terloops de Skepsis voor,
die hij bestreed vanuit een vlak waarin ze niet ligt. Deze Skepsiswordt
door Descartes uit haar miskenning hersteld en tot een methodisch be-
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ginsel van wetenschap verheven: nu is ze geen zaak van stemming
meer. In de grote wijsgeren die volgen, treft het methodische: Spinoza,
Kant, Hegel. Op Descartes' voorbeeld is Husserl verder gegaan in zijn
leer van de epochè of oordeelshouding terzake van de realiteit van de
in het kennen geïntendeerde inhoud, een uitbreiding waarvan de
vruchtbaarheid nog niet is uitgeput. Was voor Augustinus de Skepsis
een filosofie van de wanhoop of van moedwillige loochening van het
licht der waarheid, voor haar methodische betekenis was hij ontoe-
gankelijk en hier herstelt Descartes' dome méthodique de continuïteit.
Ook Descartes neemt zijn toevlucht tot het geloof in God, wanneer
het hem begint te duizelen. Dit beroep is zwakker dan het suprarea-
lisme van Augustinus, die wéét, dat God zekerder is dan hij zelf. Pascal
zegt ergens: Descartes aurait voulu se passer de Dieu. Eerst bij Husserl
is de noodsprong geheel vermeden. Naarmate de methode zich beves-
tigt en voortschrijdt, wordt het realisme der bewogenheid zwakker. In
onze tijd leveren Husserl en Sjestov als uitersten daarvan een illu-
stratie.
Naast het skeptische motief, dat door Augustinus in: si dubitat vivit,

si dubitat cogitat wordt overwonnen en een voorspel is geworden op
het cogito ergo sum, vragen de beroemde stukken over het geheugen
en over de tijd in de Confessiones onze aandacht. Men kan ze rudi-
menten van introspectieve descriptie noemen. Het exclusieve interesse
voor het eigen zielsgebeuren, waarin Augustinus door geen antiek
schrijver wordt geëvenaard, drijft hem in een richting, die ook later
weer in geseculariseerde vorm haar eigenlijke vruchtbaarheid zou be-
reiken. Want hoe uniek en origineel deze stukken ook zijn, ze blijven
belast met een interpretatieve religieuze finaliteit, die de autobiograaf
belet om de herinnerde ondervindingen in haar eigen bepaaldheid
recht te doen. Eerst de opnieuw tot natuurlijkheid gekomen descriptie
zal geheel overtuigen, zoals men ze in de letterkunde der laatste eeuwen
vindt en waarin de Franse meesters voorbeeldig zijn. We denken aan
de fenomenologische psychologie, door Husserl gegrondvest en door
hem zelf geïllustreerd in Vorlesungen zur Phänomelogie des inneren
Zeitbewusstsein. Wie deze leest, geeft zich rekenschap van de zeer lange
weg, die van Augustinus tot Husserl voert: terwijl de eerste voor de
verschijnselen alleen aandacht heeft voorzover ze op God worden be-
trokken, is er geen heidenser bedrijf denkbaar dan de descriptie en
oordeelsonthouding door Husserl voorgestaan, waarin de fenomenen
uitsluitend worden opgevat in hun zelfpresentatie binnen het transcen-
dentale bewustzijn.
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Belangrijker dan de kennistheoretische perspectieven die in het ver-
lengde van Augustinus' visionaire rijkdom liggen is het stuk levens-
ervaring dat in zijn leer van de onvrije wil is neergelegd. Hier gaat het
niet om beschouwelijkheid, maar om het leven zelf; niet om mogelijke
kennis of kennisgronding, maar om bewustwording van een feitelijk
en onontkoombaar zo-zijn. Wanneer men het specifiek christelijke
omhulsel van Augustinus' leer van de onvrije wil afneemt, komt een
kern te voorschijn, zo treffend analoog met wat moderne kenners van
de mens leren, dat de vergelijking dient uitgewerkt te worden. Augus-
tinus verhaalt van de verwikkelingen van een wil, die zich inspant om
zuiver te zijn en terwijl hij zich omhoog rekt door die inspanning zelf
de weerstand versterkt van de krachten onder de drempel, waarvan hij
streeft zich los te scheuren. Hij komt daardoor in een luchtledig te
zweven, waaruit hij onmachtig en ontmoedigd neervalt. Nadat hij
door lange ondervinding geleerd heeft, dat datgene waar hij zich tegen-
overstelt als tegenover een vijand van zijn zuiverheid, juist de voedende
bodem is, zonder welks medewerking de wil niet kan slagen en dat
mitsdien de tweespalt tussen hem en de driften verdwijnt wanneer bei-
der innerlijke verwantschap is onderkend en in harmonie gebracht,
wordt hij uit de onzaligheid verlost en komt de mens tOtde vrede met
zichzelf, die bij Augustinus vrede met God heet. De Confessiones
tekenen een mens, bij wien de onzaligmakende werking der driften het
antidotum der wijsheid heeft opgeroepen, dat tot bewustzijn komt wan-
neer Augustinus de Hortensius van Cicero leest. Van toenaf heeft de
spanning tussen de beide polen van zijn wezen voortgeduurd totdat
het geestelijke zich met het driftmatige in eenswezendheid heeft ver-
zoend. Toen is hem opgegaan de waarheid, die dertien eeuwen later
door Spinoza, dien wij niet schromen op dit centrale punt zijn geest-
verwant te noemen, aldus zou worden geformuleerd: niet doordat wij
onze driften beheersen zijn wij gelukzalig, maar doordat wij geluk-
zalig zijn, beheersen wij onze driften. Ook hier treffen we het proces
der secularisering van de christelijke heilsleer aan: in Spinoza wordt
deze gezuiverd tot universeel determinisme en heeft daarin een top
bereikt als wellicht sedertdien niet is overstegen. Dit determinisme
heeft binnen de orthodoxien zich bestendigd als de voorstelling van de
ondoorgrondelijke Wijsheid en Almacht, die de gelovigen buiten hun
wil om tot gelukzaligheid bestemt. Terwijl deze voorstelling aan het
onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen vasthoudt, treedt in de
secularisering die het determinisme is inplaats daarvan het onderscheid
tussen hen die door bewustwording van hun bepaaldheid tot vrijheid
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komen en hen die voortleven in een argeloze opvatting van vrijheid.
Als grondslag voor de zelfverwezenlijking van de enkeling, voor de
opvoeding en de vraagstukken der samenleving heeft de bewustwor-
ding van de bepalende factoren van het menselijk zo-zijn in biologisch,
psychologisch, historisch en sociologisch opzicht in de huidige mens-
heid een macht ontwikkeld, waar alle idealisme, dat buiten die grond-
slag om wil gaan als het van vrijheid spreekt, onmachtig bij blijft. Dit
thema is uitermate actueel. Het is bij Augustinus al gesteld in een
christelijk geïnterpreteerde levenservaring. Indien ergens de religie de
mythische moeder der rationaliteit gebleken is, dan hier. Wie bij
Augustinus de geest uit de letter weet los te maken, zal hem als de
voorloper van Spinoza, Hegel en zelfs Marx begrijpen.
Van zijn actualiteit kan ten slotte nog in een ander opzicht worden

gesproken: Augustinus staat terzijde van de grote weg der universele
denkers daarin, dat hij door temperament, levensgang en onder invloed
van de in zijn tijd levende geestelijke machten de waarheid heeft ge-
subjectiveerd. In het subjectiverende, steeds op zieleheil betrokken
denken is de belangeloosheid van de Griekse filosofen ten onder
gegaan. Er is op dit punt overeenkomst met een stroming in het huidige
denken, die, beperkt tot West-Europa, binnen die grenzen veel van
zich doet spreken en de subjectiviteit van de waarheid tot leuze heeft.
Deze denkwijze is kenmerkend voor de situatie waarin ons werelddeel
zich bevindt, voor de afwending van het vertrouwen in de ratio en
voor de lijdelijkheid tegenover de toekomst. In dit met zichzelf zeer
bezige, maar stagnerende denken wordt de gemeenschap opgelost in
individuen en het objectieve in het subjectieve. De subjectiviteit der
waarheid impliceert, dat elke grondslag evenveel recht heeft, er is
geen kriterium meer, waardoor de waarheid een zaak van verantwoor-
ding in gemeenschap zou kunnen zijn. Nu is ook bij Augustinus van
de waarheid het kenmerk der rationaliteit prijsgegeven en in dien zin
ziet het huidige subjectivisme in hem terecht zijn geestverwant. Verder
gaat evenwel de affiniteit niet, want bij Augustinus had het subjecti-
visme een tegenwicht, dat het heden ten dage niet heeft, in de opko-
mende Kerk, waarvan de vader der subjectieve denkers tevens de grond-
vester is. Zijn subjectiviteit is niet die van het verenkelde bewustzijn,
het komt niet op voor de rechten der subjectiviteit als die van een
onaantastbare binnenwereld: het is namelijk tegelijk totalitair, daarin
dat het zijn binnenwereld gemeen heeft met millioenen medegelovigen,
die onder één gezag staan. Het grote is hier, dat het subjectieve niet
enkel vrijheid van geloof, maar evenzeer macht der georganiseerde
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gelovigen is. Deze eenheid van subjectiviteit en objectiviteit is het
feit van het katholieke christendom, dat tien eeuwen lang met zijn
schijnsel de beschaving verlicht heeft. Als totalitaire, op subjectiviteit
gegronde, macht is het opgerezen uit de puinhopen van een andere
beschaving, die was uitgebloeid. Deze verbinding van het subjectieve
met het objectieve verdient, als meesterstuk van menselijke vormge-
ving, blijvende bewondering, ook al staat zij nu voor ons in het licht
van het voorgoed verledene en ambivalente: wij zien te duidelijk, ten
koste ,van welke waarden de eenheid werd gesticht en gehandhaafd.
Als bewonderaars van dit meesterwerk kunnen wij hem veréren die er
de voornaamste bouwmeester van geweest is, zonder meer zijn spoor te
volgen.
Ook wij staan tegenwoordig in een Rome, dat door de barbaren

wordt bedreigd. Ook in onze tijd wordt, vanwege de tOt versplintering
voortgeschreden verzelfstandiging der levensgebieden en de eindeloze
strijd der belangen gehunkerd naar een nieuwe totaliteit en naar een
mythe, die met de bereikte stand der beschaving in overeenstemming
zal zijn. Aansluiting bij de weg die Augustinus baande zal niet meer
mogelijk zijn, teruggaan doet het leven nimmer. Maar zijn synthetisch
genie, dat de polen van persoonlijke levensdiepte en zin voor gemeen-
schap op zo uitzonderlijke wijze omspant wekt bewondering en bemoe-
digt, daar het de levende illustratie is van een mens, die de roep van
zijn tijd heeft verstaan, toen hij het ondergaand imperium en zijn
beweners, waarvan hij er zelf een was, de stad Gods voor ogen stelde,
die zich in de Kerk openbaart. Indien ook hem het lot van alle zieners
getroffen heeft, dat hij enkel gewáánd heeft te schouwen tot het eind
der tijden, dan rijst hij toch als verstaander van de toekomst en maker
daarvan als een reus uit boven andere voorspellers, wier visie een mil-
lennium omspande maar nog bij hun leven door de gang der geschie-
denis is weerlegd geworden.
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DE METSERSTRAAT

Er zit ras in die straat. Haar muren zullen leven tot de laatste steen.
Twee gaslantarens staan er als wachters bij.
Tegenover de huizenrij ligt de grond braak: op Dinsdag en Vrijdag

dokkeren de mestkarren lui over de kasseien. Ze worden er verwacht
als graaggeziene klanten. Wat ze er brengen? Hopen as en afval,
lege conservedozen, gebroken borden en een niet te definiëren zuur-
riekend goedje.
Dan sluiten de huisvrouwen zonder morren alle vensters, ze wachten

tot de wind de laatste walm heeft verdreven.
De mestvaalt is de plaats van het rendez-vous der kinderen na school-

tijd. Ze kruipen er rond, een geblutste emmer voor zich uitschuivend.
Door de harde lappen op hun knieën voelen ze het prikken niet van
de kolenresten. Naarstig scharrelen ze met een ijzeren haak tussen de
barsten van de stinkende korst om er de sintels onder uit te peuteren.
Traag vullen zich de emmers met de brokjes uitgebrande kool.
Onder de kapotgekrabde vingernagels zitten bergjes stof als zwarte

scarabeeën.
Achter de huizenrijen leunen in gezelligheid de koertjes tegen elkaar

aan. Ze zijn gebouwd aan de rand van een wei die een diepe plooi
heeft halverwege haar grasgroene vloer. De koertjes hebben een kleine
poort, groen, alsof zij uit de weide was geknipt en rechtop gezet.
Onderaan is een opening die de kippen vrije entree geeft tot dit stuk
paradijs.
Soms gebeurt het wel dat Frans zijn kop met de rechtstaande haar-

pijlen - een speldekussen - zeiden de anderen, door zo'n opening
praamt. Zijn stem schuift door het gat over de binnenkoer van Mie!
Kosters.
"Miel, mag ik eens uw konijnen zien?"
Geen mens die antwoordt. Frans drumt tegen 't poortje dat moeilijk

openkriept, schuurt langs de rauwe muur het konijnenhok binnen.
Frans weet dat niemand hem dit kwalijk neemt. Hij heeft altijd wat

van zijn betere situatie geprofiteerd: zijn ouders bewonen een eigen
huis en zelfs bij slecht weer draagt hij geen klompen. Dus op de mest-
vaalt komt hij nooit.
Frans met zijn bol jongensgezicht als een Sint-Hubrechtsbroodje is

vol smeiïge verliefdheid voor de beestjes. Zijn handen knuffelen hun
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blauwgrijze vacht, verfrommelen de roze oren. Van de grote deugd
plooit het konijn de pootjes onder zijn witglimmende buik, de oogjes
worden smalle strepen en beide groeien tot een emotionele roer-
loosheid.
In een mistige hoek van versgeplukte wol ademen een half dozijn

jongskens onder het waakzaam oog van een dikopgezette moer.
't Riekt er een beetje naar de mestvaalt van over de deur. Maar

hier, alleen, heeft de jongen daar niet de minste hinder van. Hij loopt
tegen de ruige konijnenvellen aan die te drogen hangen aan grote
verroeste spijkers.
"Voor mij", hoort hij de kleine Ida zeggen, Miels dochtertje, en met

een dik klein vingertje raakt ze even een velletje aan.
"Daar laat moeder een moffel van maken." Haar stemmetje schui-

felt door de spleet van haar hazelipje.
"En wat zullen je hand jes er warm zitten, klein vrouwtje."
Misschien ruiken ze dan ook wel wat zuur maar dat doet er niet

toe? Weet je wat? Ik hou van alles wat jij hebt: van je haar, het
schoonste van de hele wereld, van de lacheputjes in je ronde kin, van je
poppevoetjes. Neen maar, wat zijn ze toch klein. Als je 's zomers in
de zee loopt zie ik ze helemaal niet meer. Het natte zand zuigt Ze op.
Zeg, dan ben ik zo verlegen dat je ze niet meer loskrijgt.
Gek, hé?
Ida, Ida, zeg trouw je later met mij? Dan kweken wij ook konijnen,

grijze maar ook een paar witte om voor jou een manteltje te maken
met een kapje bij. Wat zou je kopje er lekker warm in hebben. Nu,
Ida, wat zeg je?
Frans wacht en speelt met de loshangende banden van haar ge-

bloemde voorschoot. Hij windt ze rond zijn pols zo hard als het koord
van zijn tol.
"Dat zal ik moeder vragen", zegt ze.
De schortband rolt lusteloos af.

Wij woonden nummer 49. Links van ons, Raymond die oliekoeken
bakte voor de Verstratens, confiserie in de Kaaistraat. In onze huizen
hing er een bestendige kermisgeur, een misleidende belofte voor even-
tuele bezoekers. Rechts in het meest kokette huisje van de straat werd
de kachel ook 's zomers aan het werk gesteld. Daar leefden Leonie met
haar dochter Madeleine, de strijkster. Haar rond open gezicht met het
gepolijste voorhoofd had iets van de blink van haar vers gestreken
linnen.
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Boven de keukendeur die glanst als een opgewreven appel hangt
een zeer oude prent: niets anders dan een oog, geweldig, met uit-
puilende iris, omkranst door stekelige wenkbrauwen. Als spanen zijn
ze gericht op de met kachelzwart gesminkte oogbol, waaronder te lezen
staat: "God ziet mij, hier vloekt men niet".
Leonie's keuken is een rustige tempel waar fluisterend gesproken

wordt.
Madeleine is ook de coiffeuse van mijn drie zusters en van mij.

Iedere Zaterdag lei ze ons haar in stevig ingedraaide papillotten die
naar bier roken. 's Zondagsmorgens toverde ze, bij middel van een
liniaal, onze papillott~n om tot lange bellen die bij iedere sup op en
neer veerden over de vierkante kraag van Brugs speldewerk van ons
donkerblauw pak.
Nummer 49 had een grijsgeplakte gevel in grote vierkanten getrok-

ken. Zij contrasteerden fel met de witte steentjes van Leonie's zonnig
huis.
Langs de zijde van de oliekoekbakker was een diep deurportaal en

onder het brede venster van het gelijkvloers gaapte als een slecht ver-
zorgde wonde een donker keldergat.
Dit keldergat, dit deurportaal hebben voor mij altijd een duivelse

bekoring gehad. Ik weet ze onafscheidbaar van de rest van de straat
waar ze hun vaste plaats hebben in de huizenrij. Zelfs met gesloten
ogen moet het onmogelijk zijn er in te lopen. Nochtans die uit de
Metserstraat vragen speciale aandacht en men doet goed er rekening
mede te houden. Zekere dag, het moet een Vrijdag geweest zijn, ik
meen nog, boven de kermisgeur der oliekoeken uit, de gebakken haring
te ruiken, stap ik van de huisdorpel die twee treden telt. Ik schat het
aantal passen die me scheiden. van de gekasseide straat. Een tikje te
zelfbewust sluit ik de ogen. Met matematische zekerheid stap ik de
straat op. Wonderbaar is dit niemandsland!
Alle leven schijnt opgelost. Ontlichaamd ben ik. Realiteit wordt een

verward begrip zodat ik in mijn berekening verstrikt geraak en meteen
niet meer weet welke richting ik uit moet.
Mijn oogleden zijn toegeklemd. De goed afgelijnde contouren van de

klaarlichte dag vervagen vervaarlijk, kringen cirkelen voor mijn ogen.
De straat is plots niet meer recht maar rond en hol als de cirkels die
zich als een lasso spannen rondom mij. Er zijn noch huizen, noch mest-
plein maar alleen een ruimte, eerst grenzeloos groOt, die weldra krimpt
tot een floers van parelmoer waarachter de wolken wachten.
Schoon was dat!
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"Olga! Olga!"
Wie riep daar?
Verwonderd keek ik rond en boven mijn hoofd, door een scheur van

het parelmoeren floers schaterde Louiza.
Met de zorgeloosheid waarmee men verstorven zijde scheurt trokken

haar handen het hemel doek verder open.
Zie, nu staat ze op de wolken in een omlijsting van zilverachtig

schuim. Uit haar geplooid rokje haalt ze een splinternieuw koord met
roodgeverniste handvatten.
"Vis .... Vis .... die vannacht gevangen is .... " plaagt ze ....

"van een, van twee, van drie .... " en met een vlugge haal van het touW
tracht ze me op te vangen. Ik ontspring haar nog net op tijd ....
Hier struikel ik echter over de kasseiekoppen en duikel, hoe was 't in
godsnaam mogelijk, het keldergat in!
Vensterglas berst!
Versuft kijk ik in de verschrikte gezichten van mijn moeder en van

mijn zuster Isa die in de kelderkeuken aan tafel zitten. Ikzelf plak
met mijn gebloemde bloese in het vertrouwde botervlootje. Achteraf
trachtte ik een verklaring te vinden voor deze "meetkundige dwaling".
Of was het meer dan dat? Was ik bezeten door de onontkoombare
drang de werkelijkheid te ontvluchten en bezat ik daartoe niet de
nodige ingekeerdheid zodat ik teruggesmeten werd daar waar ik voor-
lopig thuishoorde?
Niemand durfde ik om uitleg vragen. Zo bleef het dan een warreling

in mijn schamel hoofd. En toch heimelijk verheugd met die nieuwe
sensatie die ik als gestolen goed verborgen hield.
Eerst veel later leerde ik dat alle zinnen coördinerend moeten wer-

ken om de werkelijkheid gestalte te geven. Het beeld dat ik toen van
de straat in mij had opgenomen was onvolledig. Als elf jarig meisje
ging mijn aandacht naar de smalle strook met de uitpuilende stenen.
Maar de straat is een heel complex van huizen, lage of hoge met of
zonder keldergaten, met het effen hemelstuk boven ons hoofd tot het
verstopte riool, van de uitgebrokkelde voorlanden tot de mestvaalt
toe. Dat dit alles de straat was begreep ik toen niet.

Na die zeer ongewone buiteling zei mijn moeder, dat dit weer een
van vaders trekken was die er alleen bij mij zo vast in zat.
- In zijn jongenstijd nam je vader ook nooit vrede met de wereld.

Was dit een symptoom van mijn onrust? Herleefde vader in mij?
Menigmaal heb ik oom Gustaaf horen vertellen met een zekere supe-
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rieure minachting in zijn zware stem hoe zijn broeder op zijn zeven-
tiende jaar alle conventies van welvoegelijkheid over boord gooide en
op een late herfstdag het ouderlijk huis was ontvlucht.
Was ik erfelijk belast? Ging ook dit met mij gebeuren?
Ikzelf heb vader gekend als een van die stille naturen, misschien

te veel in zichzelf gekeerd, met een paar ernstige ogen die meer aan-
dacht schenken aan wat in dan wat buiten de mens gebeurt. Hij ver-
keerde daarbij in eeuwige verliefdheid op mijn moeder, een kleine
frisse vrouw.

Zingend liep ik 's avonds door de straat om de angst uit me te jagen,
met korte rukken me rechts en links kerend om toch niet verrast te wor-
den door "Lange Hespedief" de schrik van alle jongens en meisjes uit de
gebuurte. Soms slingerde hij zijn uitgerekt lijf rond een straatlan-
taarn - waarvan hij eerst het licht gedoofd had - als een parasiet
rond een eikeboom en blies onverwachts een zure bierlucht in het
gezicht van de eenzame voorbijganger. Hij was de trouwste klant van
de "Donkere Wolk" maar ook de meest gevreesde.
Zolang de "Wolk" niet voorbij, bleef ik zover mogelijk van de huis-

gevels weg. Dit kleine estaminet had een tamelijk diep maar minder
duister portaal. Het niveau van de plankenvloer van het café lag
lager dan dat van de vestibule, zodat onder de deur immer een licht-
streep getekend was. Hier hokten de jongens die men ook nooit be-
trouwen kon, hopend iets op te vangen van wat zich in de "Wolk"
afspeelde. Meestal moesten ze zich vergenoegen met het zicht van de
kronkelingen die in 't fijn zand op de plankenvloer getrokken waren.
Het gebeurde dat ze er roerloos lagen als scheepsjongens op het dek

naar "La Madeion" te luisteren: de mondharmonica schraapte pijnlijk-
vals, wat niet belette dat het hele café weldra daverde van losgebroken
enthousiasme.
Ging de deur open dan knipperden de dutsen hun ogen tegen een

rookgordijn dat cynisch verborg wat daarbinnen gebeurde. Door die
rook heen zeefde het licht van de "Lampe BeIge": grove stemmen sne-
den door de verhitte lucht -, botte messen die niets of niemand pijn
deden.
"Troef"! De jongens hoorden de vuistslag van de kaarters op de

stamineetafel. Op de lei schreef een stuk schrapend krijt korte witte
streepjes.
Eenmaal de "Donkere Wolk" voorbij, wordt de straat vertrouwder.
Vóór de ramen zijn de stores afgerold. Stom, als uitgeknipte figuren
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kladderen hier en daar schaduwen op het rechthoekig doek. Gewoon
lijk herken ik er het silhouet van Louiza, de vriendin die 's avonds
nooit uit boodschappen gaat. Alleen 'smorgens heel vroeg, kunt ge ze
verrassen in de natte wei.
Wat ze er doet op dit ongewone uur?
Zei ik reeds dat in ons kwartier het volkse bijgeloof in ere wordt

gehouden?
Louiza is hovaardig als een krielhaantje. Ze draagt meestal vichy-

voorschootjes die kraken van het stijfsel. Helaas, sproeten ontsieren
haar matte huid. Sedert jaren kennen we mekaar en russen ons bestaan
geen geheimen. Toen we nog zeer jong waren hebben we hand in
hand onze kleine wereld ontdekt: de wei met haar luigrazende koeien
op een vloer van gele boterbloemen en bleke madelieven, de gracht
waarin de kikkers paarden en waarop 's winters onze klompen in één
rhythme klabbetterden wanneer ze dichtgevroren lag. De Donder-
dagnamiddag slenterden we tot in de duinen van Mariakerke met de
duinviooltjes, het vogelmelk en het zonnige muurpeper.
Als de blauwende duindistels klisten we aan mekaar.
Het gebeurde ook dat we vermoeid neerploften in het reuzelend

duinzand, ons uitstrekkend op de rug, kijkend met ogen die last hadden
open te blijven in de hoge lucht boven ons hoofd.
"Heerlijk moet dat zijn, vleugels te hebben", zei Louiza.
Meende ze dat?
"Dat kan immers niet", spotte ik terug.
Ze hoorde me niet.
"Hoger dan die meeuwen die daar vliegen", en ze trok me bij de

mouw van mijn cheviotschort. "Maar kijk ginder ver, Olga, daar stijgt
een draak, altijd hoger en hoger. Ja, ik zou die draak willen zijn."
Ze zei dit zeer, zeer stil als schaamde ze zich.
Louiza rechtte haar jonge lijfje en keek, keek tot ze niets meer zag.
Toen wreef ze met haar kleine knuisten over de ogen waarbij ze me

denken deed aan mijn moeder als ze het hinderend beslag op haar bril-
glazen verwijderen wil.
"We gaan", zei ik met effen stem.
"Zeg, Olga, dat van die vleugels blijft onder ons, niet? Vindt je me

erg vervelend?"
Louiza kon niet vermoeden, zodanig ging ze in haar eigen verlangen

op, dat ook ik meer dan eens onrustig werd tussen de enge grenzen
van onze straat. Ik onderging die beklemming als een ongesteldheid
waarbij alleen de eenzaamheid me enig soelaas geven kon: op de
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mansardekamer van Isa duwde ik met de, ijzeren stang het schuine
venster zover mogelijk open, klom op een stoel en stak mijn hoofd
naar buiten. Ik ademde vrijer, en over al die huizendaken heen galop-
peerde mijn kinderfantasie met de onbezonnenheid van een losgebro-
ken veulen. Het duurde een hele tijd voor ik terug mezelf werd en
besluiten kon naar beneden te gaan.

Zekere morgen dacht ik nochtans dat het schoon verbond van
kinderlijke solidariteit tussen Louiza en mij geschonden werd.
Een laag voorbij scherend vliegtuig maakt mij vroeg wakker. Ik volg,

nog suf van de slaap, het zotte spel van het morgenlicht dat met
schuchtere toets op de glazen stulp tikt, waaronder een Onze Lieve-
vrouwtje mijmert. Op haar kleed, dat zacht-blauw is als een uitster-
vende avond, sikkelt een sierspeld. Haar glazen steentjes prikken mijn
ogen open.
De ochtend leeft. In de kamer worden alle schaduwen losgepeuterd.

Met mijn vinger teken ik de grillige kronkelingen van het muurpapier
na waarin ik vandaag een vertrekkende mailboot meen te herkennen.
Boven het schip dat mij vergat mee te nemen danst een pas wakker
geschoten horzel. Danst het diertje op het air van: c'est la reine
d'Angleterre" het lied dat wij bij het koordspringen zingen?
Wat gebeurt er? Is die kamer een muziekdoos geworden? Sedert

wanneer staat dit rijmpje op deze roze boord van mijn katOenen
deken" .... Pomme de reinette .... et Pomme d'Api .... "?
Enkele dagen geleden kende ik het zelf niet, pas eergisteren leerden

we het op school zingen.
"Pomme de reinette . . .. et pomme d'Api" wat doet gij in mijn

kamer?
Stil ben ik teruggedommeld in de wattigheid van het lauwe bed.
Een achterdeur slaat hard toe.
In een wip ben ik voor het venster. Voorzichtig schuif ik de gordij-

nen opzij.
"Louiza!"
Haar kloef jes klakken hol als ze het noodbruggetje oversteekt dat

een vaste schakel vormt tussen onze achterhuizen en de wei, geschei-
den door een kleine gracht.
Bij iedere stap huivert de prille lucht. Op het kraagje van het slepend

slaapkleed nestelen zich genoeglijk en warm haar lichtrosse krullen.
Haar vader is er nu ook. Hij helpt het prikkeldraad oplichten dat de

heemd afsluit.

49



DAMIDA REYNDERS

Louiza is dol op haar vader die reeds een eind over de vijftig is.
Het doet me pijn ze zo samen te zien. Ik heb ook een vader, maar.ik
kan hem niet meer duidelijk voor me zien. Begin Augustus wordt het
twee jaar dat hij naar Frankrijk vertrok, mijn drie zusters en ik waren
toen nog zeer jong.
Vaders foto staat op de spinde in de keuken. Moeder spreekt met

hem als we in bed zijn.
Af en toe denk ik zijn stem te horen maar dat kan niet, want wat ik

verneem zijn doffe, dode klanken en vader heeft een zware stem, zegt
moeder.
Zijn handdruk? Was hij hard of even zacht als die van Louiza's

vader?
In Augustus 1914, op een morgen, zeer vroeg, vertrok hij.
Als spoorwegman was hij verplicht naar Frankrijk te vluchten om

zich te melden bij zijn dienst, die ergens in het departement van Seine
et Oise opnieuw de werkzaamheden had hervat.
Ik zie hem nog strompelend gaan, bepakt met twee witte kussen-

slopen, volgepropt met etenswaren. Het ene kussen drukte hem op de
borst het andere hing hem zwaar op de rug.
Moeder droeg Isa, die pas twee jaar was, op de arm. Gaby hing zeu-

rend aan haar rok. Mijn oudste zuster en ik gaven vader elk een hand.
We liepen allen naast elkaar zodat we de hele breedte van de straat
nodig hadden.
"Couragie, .Miel, 't is voor niet lang", riepen de buren.
Wegingen mee tot aan het tramde pot.
"Goede moed, Flora", zei vader, "ik ben gauw terug. De Duitsers

geraken nooit tot aan de Yzer. Zorg goed voor de kinderen."
Toen gaf hij ons allen een kus wat ons zeer vreemd aandeed.
Op die kus zou een jarenlange scheiding volgen.
Ik zag vader moeizaam de tram instappen, zijn bagage wringend

door de smalle schuifdeur van de derde wagon. Daar zat Fred D'Hul-
sters die net als vader vertrekken moest. Ze zouden samen blijven.
Hoeveel dagen en nachten zal moeder nog moeten wachten op

vaders terugkomst? Of komt hij nog wel ooit terug?
De luide stem van Louiza's vader die tampt als een klok in de nevel-

achtige morgen: "Nièt te ver lopen, Louiza!" brengt mijn gedachten
tot hen beiden, daar voor me, terug.
Met mijn warme handpalmen wrijf ik de klamme ruit droog, duw

er mijn neus tegen en volg nieuwsgierig haar bewegingen.
Als een grote naieve kinderlach tekent de vroege zon .een kring van

tintelingen rondom Louiza's kopje.
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Wat mag ze hier komen doen?
Aan de glooiïng van de wei draait ze zich naar haar vader toe.
"Haast u wat!" zegt hij nogal kort.
Louiza vouwt haar handen tot een kommetje en schept er dauwdrop-

pels in. Haar sproetengezichtje verdwijnt in de geïmproviseerde beker.
Wat zijt ge schoon, Louiza!
Nooit heeft ze maar in het minste vermoed dat ik haar gezien heb

op die morgen in de natte wei. Haar klein geheim bracht geen breuk
in ons kinderlijk eenzijn.
Jammer, de volksremedie is zonder effect gebleven. Bij zonnig

weer staan de sproeten pertinent in dichte boeketjes op haar melk-
witte gezichtje.
En ons jong leventje ging schetterend vOOrtals de koperen fanfare

in een kermisdorp! Wat hebben we er als kind intens geleefd. Het
was er alle dagen feest!
Soms zwoeren we wel bij een eeuwigdurende ruzie .... tot de vol-

gende dag ons nog dichter wist bijeen te brengen.
Weet Louiza nog hoe we na zulke stormachtige momenten, ten

teken van verzoening en welgemeend berouw, een geglaceerde prent-
kaart in de huisgang vonden?
De voordeur kende niet de wrede inkerving van de brievenbus. \Vij

bekommerden ons daarbij niet om postzegels. Een zeer practisch
systeem hadden wij er op uit gevonden: stil openen we de straatdeur
die nooit op slot is - arme mensen eerbiedigen elkanders bezit -
en werpen zo onze correspondentie de gang in. Wie boven op de ver-
dieping WOOntleunt af en toe over het trapportaal om de corridor in
te kijken, wie in de kelders hokt spionneert wie het keldergat voorbij-
schuift. Die speciale post is een van de gelukkigste uitvindingen uit
onze kinderjaren. We zinderden van kop tot teen bij het opnemen van
de kaart als vreesden we het contact met het zo verhooptèreridez-vous
der liefde. Wanneer ik dan lees:

Mamzel Olga Bekaert
van uw liefhebbende vriendin VOor't leven

Louiza
draai ik letterlijk weg van geluk.
"God, wat een heerlijke dagen!"
De seizoenen brengen ieder hun eigen gestalte, hun eigen spelen

en wij zijn de eersten om het nieuwe spel in te zetten en met kinder-
lijke hardvochtigheid het oude linkste laten liggen.
Vele dagen hebben we zelfs gulzig geleefd. Wie:zeidat het aantal
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geleefde dagen niet in aanmerking komt maar wel de gloed waarmee
ze branden?
Alle uren van de dag zijn ons even lief. Dikwijls vindt de schemer

ons met koortsige spanning kersepitten natellend wanneer de balans
van winst of verlies wordt opgemaakt. Dromend sorteren wij de rode,
blauwe, gele, oranje gekleurde knikkers en luxebollen die wij lief-
kozend "slakjes" noemden.
'sWinters ondergaan mijn zusters en ik de intimiteit van de keuken.

Als de wiek van de koperen "Quinquet" wordt opgedraaid en de tafel
alleen waarop ze geplaatst is al het licht opvangt, haalt moeder uit een
ouderwetse kommode een vergeelde doos. Naast een hele resem doods-
santjes bewaart zij de portretten van onze familieleden, dat van het
jongste kind in zijn naakte schamelheid op een krullend schaapsvel -
een vraagteken in zijn opengesperde ogen - totdat van kozijn Pol,
triomfantelijk gekiekt in zijn soldatenglorie.
Die laatste foto, gevat in een effen kadertje van soepel karton, is

me altijd bijgebleven omdat er iets onevenwichtigs aan was. Pol's kepi
zakte in gevaarlijk schuwe lijn op zijn rechteroor. "Precies de jol van
Pito bij hoge bries", gekscheerde de jonge Isa.
Beseften we toen reeds dat de mens zich soms gedraagt als op een

halfvastenfeest en de hele wereld veel schamele zijden telt?
In ieder geval wij lachten met al deze gekke foto's tot wij tenslotte

op schreien stonden. Waarom?
Dat hadden we niet kunnen zeggen.
Na zo'n uitbarsting die vader en moeder met gemengde gevoelens

beoordelen, voel ik mij niet erg veilig. Niemand begrijpt als ik met
een smak de doos toesmijt.
Kon ik hen zeggen dat de soldaat bewoog in zijn foto? Dat zijn

armen rammelden als losgeslagen knoken in de te wijde mouwen van
zijn uniform? ,
Ik alleen loerde naar zijn kepi die op en neer ging naarmate het

rechteroog wegkroop achter het strakgespannen oogscheel dat als een
gefranjed rolstoortje werd neergelaten. Zijn hoofd zag ik worden tot
een perkamenten landkaart, glanzend kaal, waartussen hier en daar
strepen in diep relief gedrukt.
Enorme inktvissen - misschien waren het zijn handen? - kropen

uit de platgedrukte vestzakken, hechtten zich vast rond de koperen
knopen van het uniform met de weelde van opengebloeide waterlelies.
Heel de foto onderging een metamorfose. Pol stond voor me, on-

kennelijk, vreemd.
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En dan komt de zomer. De zon prikt onZe levenslust open tot een
spetterend vuurwerk. Louiza's kopje staat wilder dan ooit. Haar mous-
selinen kleedje danst de plooien open tot een bloemig zonnescherm. Ze
gloeit van ongetemd vuur.
In de vacantiedagen zitten we op de dorpel van de voordeur: we

knippen papieren bloemen en molentjes uit hard glanzend Bristol.
Die molens!
Ik weet nog precies hoe groot ze waren, ik hoor ze nog zoemend rond

draaien als de wind door hun voluten joeg. Ik kan me niet ontdoen
van de herinnering die ze me brengen, herinnering aan die enig won-
derlijke middag.
Het was het tweede jaar van de oorlog. ,,1915" schreven wij in de

rechterhoek van onze huiswerken.
Die middag wandelde een Meneer door onze straat. Dat gebeurde

natuurlijk wel meer. Maar die Meneer hier met zijn zwarte deukhoed
en grijze gabardine had vreemde manieren. Zijn ogen schoven als
schietspoelen over de huisnummers. Ik alleen zag hem aankomen
Louiza die naast me zat werd niet in het minste door zijn blik ge-

raakt. Voor hij ons huis had bereikt veerde ik recht. Toen hij eindelijk
voor de huisdorpel stilstond bekeek hij mij met ogen die van mijn
vader waren.
"Wilt ge Flora roepen?"
Ik schrok en stapte over de molentjes heen tOt bij de onbekende.
Hij herhaalde zijn vraag terwijl hij achterdochtig rond zich heen

keek.
"Dat is mijn moeder", zei ik met uitgedoofde stem.
"Is ze thuis?"
Louiza antwoordt in mijn plaats en zegt dat ze in de kelder is.
Plots hebben de molentjes hun aantrekkingskracht verloren, ze lig-

gen daar als verslenste bloemen. Louiza raapt ze op, bindt de houten
stelen tot een bussel en legt ze in onze huisgang. Nog even loert ze
naar de onbekende en gaat naar huis.
"Moeder!"
De Meneer staat vlak achter me.
"Ze hoort het niet, luider roepen, meisje."
"Ja Meneer", zeg ik gewillig en draai me meteen naar hem toe.
Onder zijn opengevallen gabardine blinken de gevleugelde knopen

van zijn donkerblauw pak.
Die Meneer komt vanwege mijn vader, flitst het door mijn hoofd.

Ook vader had zulke knopen aan zijn kostuum, het uniform der spoor-
wegbedienden.
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"Moeder! Moeder!" gil ik als stond een regiment feldgendarmen aan
de deur.
Sloffend komt ze de trap op, haar armen dampend van het hete

zeepsop. Met een tip van haar geperkte schort veegt ze het zweet van
haar gezicht en bekijkt de ongewone bezoeker met knipperende ogen.
Ze kent hem ook niet, alles is vreemd aan hem. Alleen die knopen

spreken een gekende taal.
"Flora Rau?" informeert hij .... en doet zijn gabardine toe.
Het schamele mens knikt met het hoofd en de knieën van pure ver-

bouwereerdheid.
Moeder moet haar trouwboekje voorleggen: een boekje in zwart

linnen omslag. Triestiger kan het niet.
"Ik heb iets voor u", zegt hij nu glimlachend tot haar.
Hij doet de gesp los van zijn zwarte laarzen die spannen rond zijn

kuiten. Zijn hand glijdt tussen het harde leder en de donkere broek.
Als een goochelaar haalt hij een wit, tot sigaret gerold papiertje naar
boven. Daar staat eigenhandig door vader geschreven: zeshonderd
frank, storting gedaan door E. Renders voor zijn echtgenote en kin-
ders. (Seine et Oise.)
Moeder moet op hetzelfde papier, heel en al onderaan, haar naam

zetten. Voor dit zeer voorname werk haalt ze haar bril naar beneden
die ze nog eens extra opwrijft.
Hetzelfde briefje, nu met moeders handtekening er op zal vader

persoonlijk ontvangen ginder in Frankrijk. Zo zullen ze van elkaar
weten dat ze nog in leven zijn: het enige waar het op aan komt in tijd
van oorlog.
Het briefje ligt daar nog een ogenblik op dat kleine vensterkozijn

dat als tafel dienst heeft gedaan. Moeder kijkt er op als op een schoon
mirakel.
, Onderwijl heeft de onbekende zes btiefjes van honderd frank uit zijn
portefeuille getoverd die hij aan moeder overhandigt.
De Meneer is even geheimzinnig weggegaan als hij gekomen is.

.s Namiddags ben ik zoals naar gewoonte met Louiza naar het strand
geweest waar we onze papieren bloemen en molentjes hebben uitge-
stald op een zandig verhoog dat onze strandétalage verbeelden moest.
"Die Meneervan deze middag", zegt Louiza plots terwijl ze de hou-

ten stelen van twee zingende molentjes in het zand steekt, "wat moest
die hebben Olga?"
"Die kwam horen of mijn moeder wel regelmatig haar oorlogssteun

werd uitbetaald."
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Toen sleepten vier jongens hun zakken barstend van natte schelpen
tot voor ons uitstalraam: dat was mijn redding .
. ' Louiza hoorde niet eens wat ik op haar vraag antwoordde maar riep,
plots aangemoedigd door de vier klanten die voor onze winkel halt
hielden: "venez acheter, très bon marché, la boutique est ouverte! "
Hierbij stond ze recht en haar zangerig gebalanceerd timbre dat

over het strand golfde klonk als het verzwakt echo van: "Faites
vos jeux" uit het kuursaalgebouw van vóór de oorlog.
De kopers knielden neer voor onze toonbank als voor een tabernakel

- dat was maar verdiend ook - en het scheelde weinig of ze dankten
de hemel hun zo'n schat van een winkel op de weg te hebben aan-
gewezen.
Wat een stralende betovering had een greep schelpen! Wat een be-

nijdenswaardige weelde een papieren zandzakje "vaderlandertje" zoals
wij het toen kleurig noemden, naar huis te slepen, krakend van bruin-
gestreepte schelpen. Het enige gangbare strandgeld.
Dat we diezelfde bij hopen rapen konden daar waar de vloedlijn het

zand amoureus nat kust tussen het donkergroene blaaswier in, liet
ons onberoerd. Alleen wat wij met onze handel verdienden had abso-
lute waarde.
Que la vie emit belle!

Ik ging als zoveel anderen de weg van 't leven. Vond het geluk ver
van u. Maar als u, straat van mijn kinderjaren, word ik oud en ken de
eenzaamheid. Allebei zijn wij erg veranderd. Nochtans uw taai gezicht
kan ik niet vergeten.
Gisteren heb ik u een allerlaatste keer bezocht. De koertjes zijn er

niet meer. Het mestplein is weg. De weide vond ik niet. Er staan nu
mensenhuizen op. 't Is triestig, de sociale vooruitgang en haar eisen.
Ja, waarom dan mijn weide niet opgeëist en bezet, dit eens zo verruk-
kelijk achterland waarop ik als kind het gewassen linnen te bleken
legde?
Gij hebt mij niet herkend. Daaraan kon ik mij wel verwachten, geen

enkel huis heeft mij tenslotte herkend.
Vele mannen kwamen van hun werk. Het was tegen de avond.

Ze bekeken mij als iemand die niet van de familie is. Ik zag de blikken
"pulle" die 's morgens vroeg met warme koffie wordt gevuld - ook
mijn vader had er een in zijn tijd - nu, in deze groeiende avond,
sloeg ze los en licht bij iedere stap op de panen broek.
Ik zocht nummer 49.
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"Te huur" las ik.
Het keldergat keek grimmig-zwart.
Door de vensters zocht ik de tegels op de vloer. Er stond schim-

meI op.

Het lof is aangekondigd. Leonie en Madeleine staan in hun deur-
portaal, een groot missaal in de hand. Het is nog altijd hetzelfde kerk-
boek. Ze stappen mij voorbij: de moeder moeilijk slepend aan de arm
van de dochter. Ze herkennen mij niet, dus ook zij niet.
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Churchill's blunder
Er is, in de laatste maand van het vorig jaar, veel geschrijf geweest

over de rede die Sir Winston aan de vooravond van zijn tachtigste ver-
jaardag gehouden heeft en waarin hij, als blijk van zijn vooruitziend-
heid, gewag maakte van een telegram door hem nog voor het einde
van de oorlog verzonden aan maarschalk Montgomery. Hij zou hem
daarin hebben gelast, de den Duitsers ontnomen wapenen zorgvuldig
te bewaren om die hun weer ter hand te stellen, voor het geval de
Russen verder naar het Westen zouden oprukken dan overeenge-
komen was.
Die rede, althans die passage daaruit, dreigt in de geschiedboeken

als de blunder van Churchill geboekstaafd te zullen worden. Zelfs de
kleinste provinciale journalist jes immers, die anders alleen bij schaar
en lijmpot leven, wisten te vertellen, dat die openbaring juist op dit
moment wel uiterst ongelegen kwam, daarmee im- of expliciet zelfs
dat telegram zelf als de normaalste zaak in de wereld beschouwend.
Wij zien dat anders. Niet dat hij het ons verteld heeft is de blunder,

of zoal, dan is dat toch maar de bij-blunder. De hoofdblunder is o.i.
veel meer dat telegram van April '45 al zou dat ook zelfs, volgens
een tweede lezing, slechts opgesteld en niet verzonden zijn.
Ook wij houden Churchill voor een groot man, maar des te ontstel-

lender vinden wij het, dat 's werelds loop mede bepaald wordt door
mensen, wier geest in bepaald opzicht zo vastgeroest is, dat hij daardoor
onbekwaam isgeworden, zich in die van anderen te verplaatsen. De ver-
onderstelling immers dat destijds de Russen ook maar op de gedachte
zouden gekomen zijn, West-Europa onder de voet te lopen raakt kant
noch wal. Het is militair, politiek en moreel even onzinnig.
Wie meent dat de Russen destijds tot dat snode plan militair in

staat geweest zouden zijn, onderschat mateloos de reeds bijna boven-
menselijke inspanning die het hun gekost moet hebben tOt aan de
demarcatie-lijn te komen. Wie meent dat zij politiek zo dwaas geweest
zouden zijn, de overschrijding van die lijn zelfs maar te overwegen,
onderschat niet minder mateloos hun politiek besef. En wie meent dat
zij hier moreel geen been in gezien hebben, geeft daarmee slechts
blijk het zelf met de moraal niet nauw te nemen. Hier valt ons het
spreekwoord van de waard en zijn gasten in. Kortom: Sir Winston kan
op de voorstelling omtrent de Russen, waarvan zijn telegram blijk
geeft alleen gekomen zijn als hij alle vooroordelen deelt die de bang-

57



KORT BESTEK

gemaakte goe-gemeente omtrent hen pleegt te koesteren. Duivels,
zowel tot alles bereid als tot alles in staat.
Waarmee opnieuw bewezen is, dat wij ons niet vergisten toen wij

in een K.B. in het laatste November-nummer van dit tijdschrift con-
stateerden dat er zich onder de acht waarlijk grote staatslieden van
deze eeuw geen ras-echte Europeaan meer bevond.

Het woord van wij weten niet meer wie, die gezegd heeft: "mijn
zoon, weet ge niet met hoe weinig wijsheid de wereld geregeerd
wordt", is nog altijd waar. Churchill heeft het opnieuw bewezen.
De oude man heeft met zijn telegram niet zijn vooruit- slechts zijn

achteruitziendheid aangetoond. Jammer.

De kardinaal en de bisschoppen
Een goed katholiek doet wat zijn hoge kerkelijke overheid hem

zegt te doen. Daar kunnen wij inkomen. En ofschoon hem dat, zoals
de ervaring met het Mandement ons opnieuw heeft geleerd, niet elk
gewetensconflict bespaart, is het toch betrekkelijk eenvoudig.
Maar, aldus onze vraag, wat moet hij nu doen als een even hoge of

nog hogere kerkelijke autoriteit, ook al WOOntdie dan toevallig in het
buitenland, over dezelfde kwestie een heel andere mening verkondigt?
Dat geval doet zich voor, niet één keer, maar herhaaldelijk. Zo nu

ook onlangs weer. De aartsbisschop van Parijs, mgr. Feltin, kardinaal
zelfs sinds 1953, heeft n.l. uitvoerig betoogd dat het streven naar een
katholieke eenheidspartij met alle consekwenties, die het Mendement
er uit trok niet geheel in overeenstemming is met een gezonde opvat-
ting van de aard en de zaak der kerk.
Men forceert niets, wanneer men vaststelt dat het Mandement met

de rede van de kardinaal in strijd is. Integendeel, als men het omge-
keerde wil vaststellen, moet men of die rede of het Mandement ver-
valsen.
. Wij kunnen hieruit geen andere gevolgtrekking maken dan dat

men een goed katholiek kan blijven en toch het Mandement afwijzen
met een beroep op de uitspraak van kardinaal Feitin.
Als een katholiek het beter weet, laat hij ons dat uitleggen.

Schrale troost

Het- gaat met de serieuze Engelse tijdschriften niet best. Het gaat
met de serieuze Franse tijdschriften ook niet best. Het gaat nergens in
Europa best met de tijdschriften, behalve dan in Duitsland, waar alles
goed gaat, - op de politiek na dan. Maár Duitsland heeft ook twee
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oorlogen verloren en het minste wat je verwachten kunt is toch wel,
dat als het een volk in zijn oorlogen niet goed gaat, dat het dan tussen
die oorlogen daarvan geen hinder ondervindt. Het beetje rechtvaardig-
heid dat er nog in de wereld is, moet er, vinden wij, maar blijven.
Over de Engelse periodieken hebben we in deze rubriek al eens ge-

schreven. Over de Franse zijn eind vorig jaar enkele gegevens aan het
licht gekomen. Er zijn er nog wel die, volgens onze maatstaven, gaan,
maar die in Amerika toch slechts de lachlust zouden opwekken. "Nou-
velle Revue Francaise" : 23 000, "Revue de Par is" : 20000. "Hommes
et Mondes" : 15 000. Maar andere, van ouds beroemde niettemin, als
de "Revue des deux mondes", "Tab Ie Ronde" en "Temps Modernes"
halen de 10 000 of nog niet of al niet meer, zoals de "Mercure de
France", die het met 8 000 moet stellen - oplage wel te verstaan,
dus nog niet eens abonné's. Voor de andere is men met 2 000 abonné's
voor heel Frankrijk al tevreden.

Als dit al zo is in het land waar alles wat literatuur betreft zó hoog
wordt, althans werd, gewaardeerd, als dit al zo is in een land met vier
maal zoveel inwoners als het onze, dan zouden wij evenmin ontevre-
den hoeven zijn. Dan heeft, naar verhouding, de film, de radio, de
televisie, het wekelijks bijvoegsel der grote dagbladen - en de bij
vroeger vergeleken zo verhoogde prijs, ons nog minder geschaad dan
diezelfde factoren het onze Franse collega's deden.
Het is een troost, maar een schrale.

Terechtgewezen
Een van onze lezers heeft, juist vanwege zijn grote waardering (of

instemming) met wat wij - over het geheel genomen - publiceren,
bezwaar gemaakt tegen "kinderlijke mepjes", zoals hij er een meende
gevonden te hebben in een Kort Bestek in het Novembernummer van
1954. In een stukje onder de titel "De fatale week" had onze redactie
een voorbeeld gegeven van wat er kon gebeuren, als onder de leus
van het hooghouden van de Westerse democratie de reactie eerst
communisten zou weren van de Universiteit (op Maandag), daarna op
Dinsdag de socialisten, dan op Woensdag de humanisten, Donderdags
de gematigde conservatieven enz. en op Zondag zouden wij allen naar
de kerk moeten.

Onze lezer, een predikant, vroeg: "wat is "de kerk" en wat is
moeten"?, noemde het grapje vals en generaliserend. Verder waar-
schuwde hij ons tegen ressentimenten en onnadenkendheden en maakte
zich bezorgd over een humanistisch jargon, dat wij beslist moesten
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afschaffen. Hij zou gaarne van ons vernemen dat wij duidelijk lieten
uitkomen, dat wij weet hebben van kritische stemmen binnen "de"
kerk die zakelijk gelijk zijn aan de onze.

Om met dit laatste te beginnen, wij hebben er weet van en verheu-
gen ons er in, dat ook of juist in de kerken allerwegen stemmen opgaan
waarmee wij van harte sympathiseren (zie beneden). Nu had er voor
die Zondag ook geschreven kunnen zijn, dat wij allen naar het sta-
dion moeten. Het ging om het moeten, niet om de kerk. Het voor-
beeld was echter minder symptomatisch voor onze ressentimenten dan
onze bezwaarde lezer vreest; misschien heeft een vage gedachte aan
Spanje hier achter gezeten en wij weten heel goed, dat hij, onze lezer,
de eerste zou zijn die het naar "de" kerk moeten gaan met afschuw
zou verwerpen.

Dat wij verder beslist afstand zouden doen van een humanistisch
jargon, dat intrigeert ons wat. Wij kennen een predikant die een
voortreffelijk boekje geschreven heeft: "Stenen voor Stenen? Gesprek
over kerk en humanisme", ook besproken in ons tijdschrift.

Zou zîjn humanistisch jargon - hij noemt zich ook humanist,
maar houdt zich aan het humanisme van de Bijbel - misschien ook
geen aanstoot hebben gegeven aan zijn medegelovigen? Wij zijn er
diep van overtuigd, dat, áls we eens allen naar de kerk zouden moeten
gaan, onze bezwaarde lezer daarin al geen plaats meer zou kunnen
vinden.

Overigens hindert het verwijt van "humanistisch jargon" ons daar-
om ook wel wat, omdat wij alleen van dat jargon houden, dat pittig,
beeldend en raak is en het moet ons van het hart, dat wat wij kennen
als traditioneel humanistisch jargon, dit meestal niet is.

Duits verzet tegen de herbewapening
"Als Duitsland thans herbewapend wordt, geschiedt dat tegen de

wil van de meerderheid van de gezinnen, die dienstplichtigen moeten
leveren. Daarom riepen 200 predikanten in het Rijnland de dienst-
plichtigen en de ouders van de minderjarige dienstplichtigen op tot
dienstweigering" (zie: Perspectief, socialistisch maandblad, Ie jrg.
no. 1).
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TIBOR MENDE, "L'Asie du sud-est
entre detJx mondes", Editions du
Seuil, Par is, 1954.

Waar ligt de grens tussen journa-
listiek en sociale wetenschappen?
Herhaaldelijk hadden wij reeds gele-
genheid in deze rubriek de aandacht
te vestigen op boeken, geschreven
door journalisten, die zich op de gren-
zen bewogen van een wetenschappe-
lijke benadering van de behandelde
stof, en zowel de volle aandacht van
de belangstellende leek als die van
de vakman verdienden.

"L'Asie du Sud-Est" van de jour-
nalist van Hongaarse origine Tibor
Mende vat de indrukken van de
schrijver samen naar aanleiding van
een reis door drie landen, namelijk
Indonesië, Burma en Pakistan. De
reisbeschrijvingen dragen een uitge-
sproken journalistiek karakter. De
schrijver behandelt de verschillende
maatschappelijke vraagstukken van
die landen vanuit zijn persoonlijke
belevenissen, en aan de hand van de
vele door hem gevoerde gesprekken
en interviews. Men voelt reeds in
deze hoofdstukken een scherp door-
zicht van de schrijver, die gespeciali-
seerd is in de problematiek der laag-
ontwikkelde gebieden en in het ver-
leden reeds heeft gepubliceerd over
"L'Inde devant l'orage" (1950), "La
révolte de l'Asie" (1951) en "L'Amé-
rique latine entre en scène" (1952).
Maar hoewel de schrijver gezorgd
heeft voor een degelijke voorstudie
van de door hem bezochte landen, en
blijk geeft van de belangrijkste litte-
ratuur over die landen te hebben ken-
nis genomen, zal toch niemand er
over denken, aan de bedoelde be-
schrijvende hoofdstukken een weten-
schappelijk karakter toe te kennen.

Daarvoor is zijn kennis te fragmenta-
risch en te zeer tweede hands; daar-
voor komen er ook te veel detail-
fouten in het werk voor.
Anders staat het met het slotge-

deelte, waarin de schrijver zijn visie
op de problemen van Zuid-Oost-Azië
samenvat. In dit gedeelte overschrijdt
hij de grenzen van de journalistiek
en geeft hij een analyse, die door de
intelligente en systematische aanpak
als een belangrijke bijdrage kan wor-
den beschouwd voor de sociaal-we-
tenschappelijke litteratuur over Azië.

Wij kunnen het ook anders stellen:
de twee genres naderen elkaar, omdat
de sociale wetenschappen, voorzover
zij gedwongen zijn zich van woorden
te bedienen en, met name wat de in-
terpretatie van de waargenomen ver-
schijnselen betreft, op subjectieve in-
drukken te koersen, ondanks alle
pretentie van wetenschappelijkheid
vaak nog nauwelijks boven het sta-
dium van journalistiek zijn uitge-
komen.

De keuze van de drie behandelde
Zuid-Oost-Aziatische gebieden lijkt
vrij willekeurig. Geografisch be-
schouwd zou men eerder een behan-
deling van Siam en de Philippijnen
(een bezoek aan Indo-China leverde
in 1953 wellicht grote practische
moeilijkheden op) dan van Pakistan
in het kader van "Zuid-Oost-Azië"
verwachten. Maar in dit slotgedeelte
komt de diepere betekenis van de
keuze aan het licht. De schrijver heeft
met name die landen gekozen die zich
"entre deux mondes" bevinden. En
dit zijn bepaald niet de twee werelden
waar de Westerse lezer direct aan zou
denken. Zijn eigen wereld komt er
namelijk niet eens aan te pas. Het
zijn de wereld van India, door de
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schrijver reeds in een vroeger boek
behandeld, en die van China, welke
de schrijver in zijn titel op het oog
heeft. Hier zijn de twee gravitatie-
velden te vinden, waartussen de an-
dere landen hun plaats hebben te be-
palen. Alle pogingen om deze lan-
den een regime op te dringen, dat
"rechtser" is dan het Indiase, moet op
mislukking uitlopen. Wil het Westen
voorkomen, dat Zuid-Oost-Azië vol-
komen in communistisch vaarwater
komt - aldus Mende - dan is er
maar één mogelijkheid: het Indiase
experiment, in zijn revolutionneren-
de aspecten, van ganser harte steunen.

De schrijver hoopt kennelijk, dat
deze oplossing nog binnen het rijk
der prachtische mogelijkheden komt
te liggen. Zijn sympathie geeft hij,
hoewel hij begrip toont voor het vele
positieve, dat in het nieuwe China
reeds is bereikt, toch aan figuren als
Pandit Nehru, of Thakin Nu, de pre-
mier van Burma, al is hij zich vol-
komen bewust, dat hun regeringen
totnutoe nauwelijks de kans hebben
gekregen om met een wezenlijke om-
vorming van de economische struc-
tuur zelfs maar een begin te maken.
Maar wanneer hij de wens uitspreekt
dat zulke figuren, om hun planning
en hun socialistische experimenten
door te zetten, de schijnvertoningen
van een parlementair systeem, toe-
gepast op Aziatische verhoudingen,
zullen opgeven en min of meer dic-
tatoriaal te werk zullen gaan, rijst de
vraag of de autoritaire trekken, die
hem in het communisme zozeer af-
stoten, niet automatisch ook in deze
landen voor den dag zullen treden.

En wanneer Tibor Mende meent,
dat er ook maar een minieme kans
is, dat het Westers kapitalisme be-
reid zal zijn, de sociale revolutie in
Azië actief te ondersteunen, begaat
hij een ernstige vergissing. Zulk een

omschakeling zou neerkomen op niet
minder dan een sociale revolutie in
het Westen. En deze zal pas kans van
slagen hebben, nádat de Aziatische
volken zich aan de macht van het
Westers kapitaal hebben ontworsteld
- uiteraard niet met hulp van dit
kapitaal, maar ondanks de felle ach-
terhoede-strijd, van linie tot linie
door dit kapitaal geleverd.

Ondanks deze tegenwerpingen een
nuttig boek, vooral ook voor Neder-
landers, die geneigd zijn zich voor
een beoordeling van de toestanden in
Zuid-Oost-Azië op de kranten te ver-
laten. Niet álle journalisten bezitten
een inzicht en kennis, die de grenzen
met sociale wetenschap opheft. In
ieder geval een boek, dat aan het
denken zet.

W.F.W.

ERICH NEUMANN, Dieptepsychologie
en nieuwe ethiek. Van Lochum Sta-
terus, Arnhem, 1952.

Dit boekje van 160 bladzijden van
de Israëlische hoogleraar die het vo-
rige jaar in ons land verschillende
voordrachten heeft gehouden, is even
beknopt als rijk van inhoud. Het is
meer dan dit, het komt mij voor dat
de doordenking en doorwerking van
de in dit boek ontwikkelde gedachten
en inzichten van het grootste belang
zijn. De hier uiteengezette nieuwe
ethiek is niet iets "nie dagewesenes",
gedachten en inzichten ontwikkelen
zich in de tijd op een breder front
dan bij een enkele uitverkoren en-
keling, maar hier wordt een samen-
vatting gegeven van eigen en anderer
denkbeelden met een dusdanig ge-
richtheid op de situatie van thans, dat
men in dit boek een voortreffelijke
wegwijzer vindt in een problema-
tiek van het uiterste gewicht en van
verreikende consequenties.

De .oude :ethiek,waaronder.- Neu-
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mann de joods-christelijke ethiek ver-
staat met ook nog haar Griekse wor-
tel, hoezeer zij een overwinning is en
is geweest op het primitief mense-
lijke stadium, is, doordat zij geba-
seerd is op het principe van de tegen-
stellingen, op de strijd tussen goed en
kwaad, tussen licht en duisternis, vol-
gens Neumann niet meer in staat de
vernietigende krachten van de mens
in toom te houden. Deze ethiek is
gekenmerkt door onderdrukking en
verdringing van het onbewust blij-
vende, van wat hij de schaduwzijde
van het zieleleven noemt. Dit heeft
ten gevolg dat er een schijnpersoon-
lijkheid wordt gevormd, resultaat van
het geweten, het door de gemeen-
schap gevormde opper-ik. Volgens
dit geweten - in een ethiek die ab-
solute normen stelt - is de schaduw-
zijde het kwaad. Het ik ondergaat
door de vereenzelviging met de
schijnpersoonlijkheid een inflatie die
een soort bezetenheid van het be-
wustzijn, die tevens een bewustzijns-
verenging is, teweegbrengt.
Over de projecties van de "scha-

duw" en de psychologie van de zon-
debok worden uitstekende dingen
gezegd. Eveneens over de deflatie van
het ik bij de ethische elite, het besef
van zondigheid en waardeloosheid
met de er bij behorende behoefte aan
bevrijding aan genade.
De nieuwe ethiek berust op de er-

varing van de "schaduw" en het aan-
vaarden van het kwaad. Zij is een
totale ethiek, gericht op de integratie
en de op de totaliteit gerichte struc-
tuur van de persoonlijkheid. Dat wil
dus zeggen, dat de eenzijdigheden zo-
wel van een alleen door de schaduw-
zijde als van een door de waarden van
het Ik gedicteerde ethiek worden af-
gewezen. Van groot belang kan de
invloed hiervan zijn op de groep, op
de . collectiviteit. Men zou kunnen

spreken van een realistische ethiek
die hier wordt uiteengezet, in tegen-
stelling met de oude ethiek waarin
niet alleen de plaats van de mens die
verloren is gegaan tussen de tegen-
stellingen bewust-onbewust, geest-
leven, hemel-aarde, gevaar loopt,
maar ook het samenleven der men-
sen onderling. Een boek dat als basis
van discussie uitstekende diensten
kan bewijzen. O. N.

P. SPIGT, De ballingschap van Mul-
tatuli (1865-1868), met een inlei-
dend woord van Prof. Dr G. Stuive-
ling. A. G. Schoonderbeek, Laren.
Multatuli, nog steeds de in het bui-

tenland meest bekende van onze
schrijvers, houdt ook binnen de gren-
zen de aandacht gevangen. Van de
vele studies die aan hem zijn gewijd,
kan echter niet steeds gezegd worden
wat Stuiveling in zijn inleidend
woord schrijft, dat dit geschrift een
onmisbare studie is voor zijn nog
altijd ongeschreven biografie.
Wat in dit boek aantrekt en het be-

langwekkend maakt is drieërlei.
Het is bijzonder levendig geschre-

ven, zoals een geschrift over Multa-
tuli behoort te zijn. Het laat zich
lezen als een spannend verhaal.
In de tweede plaats bemerkt men,

terwijl de lectuur niet gestoord wordt
door verwijzingen en noten, achterin
het zoek een reeks aantekeningen
waaruit blijkt dat al het geschre-
vene nauwkeurig is verantwoord.
Maar het geheel van feiten en op-
merkingen is een kleurig mozaiek ge-
worden, al behandelt het misschien
wel de zwartste jaren in Multatuli's
leven. Het relaas van deze drie jaren
is samengesteld uit gepubliceerde en
ongepubliceerde bronnen, met ijver
en nauwgezet verzameld, met zorg
verwerkt en tot een gaaf geheel ge-
componeerd.
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Tenslotte is er de biografische kwa-
liteit. Volgens Stuiveling is er nau-
welijks een compromis mogelijk tus-
sen hen die Multatuli afwijzen en die
hem aanvaarden. Ik wil niet zeggen
dat Spigt een tussenstandpunt in-
neemt, maar hij neemt, al is hij als
biograaf natuurlijk geboeid door de
persoon van Multatuli, die goede af-
stand tot Multatuli en zijn vrienden
en vijanden of vrienden-vijanden, die
hem in staat stelt recht te doen aan
en begrip te tonen voor zijn perso-
nages.

Dat wordt het best geïllustreerd
aan de verhouding Multatuli-Busken
Huet, waar hij tracht aan te tonen
welke motieven beide dreven, welke
dimensies hun persoonlijkheden be-
zaten, welke mogelijkheden voor hen
openstonden, wat in hen te apprecië-
ren valt en waarin zij faalden.
Zonder zijn sympathie te verloo-

chenen partijdigheid te boven te ko-
men is niet de geringste kwaliteit van
een biograaf. Dat de schrijver hier
stellig iets van bezit, komt tot uiting
in zijn beschrijving van de steeds wat
navarante geschiedenis van de kolo-
niale ambities van de genoemde twee
die waarlijk niet voor boezemvriend-
schap in de wieg waren gelegd, elkaar
bewonderden en elkaar niet begrepen.
Tegenover Huets behoefte zijn maat-
schappelijke positie te veranderen en
te consolideren, met zijn zwak maat-
schappelijk besef (dit geef ik Spigt
toe) en zijn gering politiek inzicht
(hier ben ik, in tegenstelling met
Spigt niet zo zeker van) stelt de
schrijver de hoogvliegende en dan
weer diep in de put zittende Multa-
tuli, zich overgevende aan de won-
derlijkste illusies en dan ineens ge-
heel afknappend, die in geheel an-
dere dimensies dacht en voelde als

Huet. Hier ligt heel wat kennis en'
inzicht aan ten grondslag, als aan het
gehele werkje.

O. N.

DR ]. PRAKKE, Multatuli in Drenthe
(1878-'80-'81). Weerspiegeling en
neerslag in de provinciale pers (Over-
druk uit de Nieuwe Drentse Volks-
almanak 1955).

Dit geschriftje met verslagen en
ingezonden stukken over Multatuli's
optreden als gevierd spreker in den
lande geeft een curieuze kijk op de dei-
ning die zijn optreden in verschillen-
de plaatsen teweegbracht. Wat voor
factor Multatuli in het openbare
leven van die tijd is geweest, blijkt
uit zulke reacties, reacties van de deels
behoudende, deels radicale burgerij
van die dagen.

O. N.

Letter/ust op Kippenrust. Een tuiltje
gerijmd en ongerijmd proza uit de
hof van Betje W olff, ingeleid door
Jan Mens. N.V. Uitg. Mij. ,,Kosmos",
Amsterdam-Antwerpen.

Jan Mens die een veelgelezen ro-
man "Elizabeth" over Betje W olff
op zijn naam heeft staan, heeft een
bescheiden bloemlezinkje samenge-
steld van minder bekende, maar ka-
rakteristieke teksten van Betje Wolff:
enige korte vertogen uit het specta-
torilae weekblad "De Grijsaard",
enige brieven aan vrienden, o.a. die
over haar persoonlijk leven aan Dr.
Houttuyn en voorts het satirieke ge-
dicht "De Menuet en de dominees-
pruik" en het volksliedje "Vrouw
"Vrouw Snaversnel". Voor wie iets
van Betje's geest en stijl wil proeven
en niet de - betere - weg tot ha
romans vindt. '

O. I'
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