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DE VEREENZAMING VAN DE MENS

Proeve ener theorie van geestelijke crises

door

J. ROMEIN

Men behoeft er valse noch ware bescheidenheid in te zoeken,
wanneer ik deze studie aanvang met. de verklaring, dat ik mij
tegenover het thema ongeveer verhoud als een jongen, die net de
griekse letters heeft geleerd tot zijn mogelijkheid om een vertaling
te leveren van de koren uit een .griekse tragedie.
Ik kies dit beeld met opzet - of beter: want beelden kiest men niet,
zij vallen iemand in: dit beeld viel mij niet toevallig in. Cultuur-
geschiedenis is inderdaad een zo jong vak, dat zij het stadium van
het leren der tekens amper te boven is en dat waarover wij het
moeten hebben is inderdaad een tragedie, de tragedie van de mens
en mirabile dictu - tegelijk zijn triomf: hoe hij, "van nature"
een "gezellig wezen" met geen andere zorg dan de éne, die hij met
alle dieren gemeen heeft: zijn voedselvoorziening, zichzelf ontwik-
keld heeft tot een wezen, vreemd de een den ander, en zichzelf
een probleem ..
Door deze overgang als uitgangspunt van onze beschouwingen te
stellen, werpen we een nevenprobleem op, dat eerst onder ogen
dient te worden gezien. Immers de formulering van zoëven, dat de
mens, van een wezen grosso modo zonder p'roblemen, tot een
problematisch wezen geworden is, schijnt de erkenning in zich te
sluiten of althans de gevolgtrekking toe te laten, dat hij in de loop
zijner ontwikkeling van wezen veranderd is. Maar omdat andere
waarnemingen er voor schijnen te pleiten de mens onveranderlijk
te noemen - men in elk geval ook deze mening vaak verdedigd
vindt, is de vraag gewettigd: Is de mens nu altijd zichzelf gelijk
gebleven of niet? Er zijn in de wetenschap niet zo heel veel vragen
- althans niet wanneer men boven het feitelijke uitgaat - waarop
met een ja Of neen valt ,te antwoorden. En hoe dieper de vraag,
hoe vaker het antwoord moet luiden ja-en-neen. Zo, meen ik, ook
hier. Men heeft die onveranderende veranderlijkheid of die ver-
anderende onveranderlijkheid proberen te vangen door in de mens
9



D E VER EEN Z A MIN G V A N DE MENS

zijn geno-type te onderscheiden van zijn phaeno-type, zijn zijns-
vorm van zijn verschijningswijze, het eerste steeds zichzelf gelijk,
het twede wisselend. En inderdaad, wanneer men afziet van de eis,
dat men, dat doende, nu ook precies kan aangeven, welke kenmer-
ken tot het éne, welke tot het andere type behoren, dan kan men,
menen wij, voor een doel als het onze, met deze grove onder-
scheiding volstaan. Voor den bioloog en anthropoloog en zelfs
voor den prehistoricus moge het anders liggen, de socioloog en
historicus loopt geen kans op misvatting, wanneer hij zijn object,
d.i. de mens in zijn historische tijd in zijn genotyp als onveranderlijk
beschouwt, in zijn phaenotyp daarentegen als veranderlijk. De
socio-historicus kan - kan niet alleen maar moet zelfs - erkennen,
dat de primitieve mens in zijn phaenotype een ander is dan die der
antieke landbouwculturen, deze weer anders dan de feodale mens,
en die weer een ander dan de burger. Hij moet ervaren, dat de
bergbewoner anders reageert dan de vlakte- of kustbewoner, en
hij behoeft zelfs niet te bewijzen, dat binnen de feodale maatschap-
pij de geestelijkheid zich anders gedraagt dan de adel en beide
weer anders dan de boer of dat het binnen de burgerlijke maat-
schappij groot verschil maakt of men met een grootburger, een

I

kleinburger of een proletariër te doen heeft. Dat is evident. Hij
moet dat erkennen, omdat hij het ervaart en hij behoeft het niet te
bewijzen omdat het evident is, doch hij zou niettemin zéér verkeerd
doen indien hij vergat, dat onder die phaenotypische vormen, die hij
waarneemt en wier veranderingen zijn veld van studie zijn, zich
steeds het zelfde genotype bevindt. Of anders uitgedrukt, hij moet
zich bewust blijven; dat de veranderingen in levenshouding, die
hij constateert, de verschillende daaromheen geconstrueerde levens-
vormen, die hij ziet ontstaan en vergaan, nooit de kern raken, doch
slechts dwangmatig bepaalde reactiewijzen zijn op een andere na-
tuurlijke of veranderende historische omgeving. Of wel, nog weer
anders gezegd, hij moet beseffen, dat het oer-menselijk gegevene, de
liefde tot zichzelf, tot de andere sexe en tot de gemeenschap, met zijn
onderlinge wisselvormen en polaire haatgevoelens, onder alle "be-
schaving" zichzelf en levend blijft en door alle "beschaving" heen
zijn onveranderlijke en onvervreemdbare rechten blijft doen gelden.
Jk moest mijn zienswijze op dit punt wel zo duidelijk maken als
in luttele woorden ging, omdat wij alleen van hieruit toegang tot
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ons probleem hebben. Immers onderscheidt men niet in geno- en
phaenotype - of hoe men dit tegelijk eender blijven en toch een
ander worden van de mens ook maar onder woorden wil brengen
- dan rest niet anders, dan dat men hem Ofin zijn geheel voor
onveranderlijk àf in zijn geheel voor steeds veranderend houdt.
In het eerste geval kan er van vereenzaming van de mens geen spra-
ke zijn, want, indien hij dan eenzaam is, is hij altijd eenzaam geweest.
In het tweede geval zou die vereenzaming geen probleem zijn:
de mens zou dan eenvoudig zo geworden zijn en niets zou hem
beletten zich in die nieuwe staat even gelukkig of ongelukkig te
voelen als in een vroegere, waaraan de herinnering voor hem ver-
loren was gegaan. Het probleem, der vereenzaming of preciezer:
de vereenzaming ontstaat pas als probleem doordat in die phaeno-
typische staat der vereenzaming een instinct, een drift in hem
gebleven is door en met zijn genotype gegeven, dat blijft hunkeren
naar de gemeenschap. ,
Ik wil uit het tot dusver inleidenderwijs gezegde intussen geen
te verre consekwenties getrokken hebben en ik moet mij met name
als historicus verweren tegen de vraag: wat is dan 's mensen geno-
type? Want of iemand en zoja: wie dan? op deze vraag zou kunnen
antwoorden, moet ik in het midden laten. Vergis ik mij niet, dan
gelooft ook de moderne ethnoloog niet meer aan de mogelijkheid,
zich een beeld van den "oer-mens" te vormen. De historicus in elk
geval kan het niet. Hij kent slechts de primitieve mens en ook
die nog alleen maar uit analogie met de tegenwoordig nog levende
"primitieven" en voor de kennis daarvan is hij dan nog aangewezen
op de ethnologen, die haar op hun beurt weer van de ethnografen
kennen. Langs hoeveel afgronden van foutieve waarneming en
foutieve gevolgtrekking hij derhalve gelopen is en in hoeveel daarvan
hij zelfs onderweg getuimeld mag zijn, laat ik aan uw verbeelding
over. Maar dit éne mogen wij, geloof ik, veilig poneren: hoe pri-
mitiever de mens, hoe dichter bij zijn genotype. Dit is zo veilig, dat
het er zelfs uitziet als een tautologie. Het is, geloof ik, veel meer dan
dat, want deze stelling maakt duidelijk, waarom wij tevoren de
weg. der beschaving tegelijk een triomf en een tragedie genoemd
hebben, nu we hem immers zien als een weg, die steeds verder
afleidt van dat, wat wij mensen oorspronkelijk waren.
Hóe ver de primitiefste mens, waarvan wij kennis dragen, reeds
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van het genotype is afgedwaald, weten wij niet en kunnen wij
niet weten, maar dit is onweersprekelijk: wij zien dien mens als
in alles, uiterlijk en innerlijk, het tegendeel van een eenzame. Men
behoeft de door de jongere ethnologen becritiseerde theoriëen van
Levy-Brühl volstrekt niet met naam-en-toenaam te onderschrijven;
men kan met andere onderzoekers, ten on~ent bijv. Fahrenfort en
Hofstra, b.v. van mening zijn, dat de "logische" mentaliteit bij de
primitieven zo goed haar functie heeft als de "prelogische" , die
Levy-Brühl alléén zag, men kan zelfs omgekeerd toegeven (en
krachtens hetgeen wij zo straks zeiden omtrent het voortleven van
het menselijk geno-type ook in onze moderne maatschappij zijn
wij daar toe geneigd), men kan, met Przyluski b.v. toegeven, dat de
"prelogische" mentaliteit volstrekt niet het uitsluitend prerogatief
van primitieven is - en tàch erkennen, dat de door den genialen
Fransman uit het gedrag der primitieven geconstrueerde begrippen
van identificatie en participatie onmisbaar zijn voor het recht ver-
stand van die aan-allen-gebonden gemoedsgesteldheid van den
nog dicht bij zijn oorsprong staanden mens. Identificatie, d.w.z.,
dat voor het primitief besef iets zowel zichzelf als iets anders kan
zijn, zodat het lid van de stam, die een papegaai als totem heeft, in
volle ernst kan beweren, "wij zijn papegaaien". Participatie, d.W.Z.
dat de mens door een mystieke werking, hetzij op een afstand of
van nabij, deel heeft aan de goede of slechte kracht uitstromend
van een ander mens of zelfs van een voorwerp en dat !ilet name in
emotionele situaties, wanneer immers ook bij ons hét kompas van
het verstand de vreemdste afwijkingen kan vertonen. De abstracte
begrippen: identificatie en participatie zijn slechts de gebrekkige
hulpmiddelen, waardoor wij ons althans enigermate een voorstel-
ling kunnen maken van de volstrektheid, waarmee de primitieve
mens zich aan en met de hem omringende wereld verbonden voelt.
De mens zag zich, ook als soort, niet als iets van de rest der natuur
onderscheiden. De oude voorstellingen van zijn afstamming, hetzij
uit een plant of uit een dier bewijzen het. Eva's appel is slechts een
gerationaliseerd voorbeeld van de afstammingsleer, die de mens uit
een boom dacht voortgekomen, waarbij het eten van de vrucht de
zwangerschap teweegbracht - voorstelling, die bij de Semang van
Malakka nog voortleeft. Bij de meeste totem-volken heeft de mens
een dierlijke afkomst. Beide voorstellingen zijn aspecten der partici-
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patie, en men is geneigd te vragen: i~er een overgang van de vege-
tale naar een animale ontstaansconceptie van de mens die al een
eerste "vereenzaming" zou zijn in zoverre dat de kring, waarmee
hij participeert, in het tweede geval al aanmerkelijk kleiner ge-
worden is.
Ik zou dit, hoe verleidelijk deze inval in verband met ons onder-
werp ook zij, toch niet durven beweren, Ie. niet, omdat we vóór
die inval zich tot theorie kan verdichten zouden moeten weten of
het totemisme inderdaad een later stadium voorstelt en 2e. niet om-
dat de participatie met leyenloze voorwerpen in elk geval ook in en
na het totemisme daarvoor nog een veel te veel voorkomend ver-
schijnsel is. Immers niet alleen de prehistorische mens, die op een
grotwand een afbeeldir'tg maakte van het dier, dat hij doden wilde
en daartoe die afbeelding doorstak, participeert via die afbeelding
met zijn .toekomstig slachtoffer, ook de mens, die, zoals dat nog in
de Middeleeuwen en later voorkwam, een wassen poppetje kneedde
van zijn vijand en dat in het vuur gooide om daarmee hem te ver-
delgen, kent de participatie in haar gedaante van zwarte magie;
en met het volksmeisje van heden, dat haar ontrouwe verloofde
zijn portret terugstuurt met de ogen doorpriemd, is het niet anders
gesteld. Doch niet alleen de magie, de tovenarijen andere dergelijke
naar de zelfkant der maatschappij verdrongen verschijnselen, zijn
participaties, ook het alom nog aanvaarde misoffer, ja alle sacra-
menten en wijdingen behoren in dezelfde sfeer. Door de ouwel
heb ik deel aan het lichaan van Christus, door de wijn aan ~ijn bloed
en de priester, die een kerk, een auto of een bommenwerper wijdt,
laat met zijn wijwaterkwast deze voorwerpen participeren aan zijn
eigen, hem op soortgelijke mystieke wijze overgedragen boven-
natuurlijke krachten. En zwakker, maar toch herkenbaar en nog
veel algemener is de participatie wanneer wij de mensen de graven
hunner afgestorven ve-rwanten zien bezoeken of voorwerpen, die
hun toebehoorden, zien bewaren. Bewust zal iemand niet meer
menen, dat zijn moeder voortleeft in de presse-papier, die hij van
haar bewaart, maar niettemin zal het hem grieven, als een ander
daar onverschillig 'mee omgaat. Men kent ook het verschijnsel,
dat mensen, die lang en goed met elkander leefden, elkaars pijnen
krijgen: onmiskenbaar een geval van identificatie.
Doch identificatie en participatie mogen ons niet te lang ophouden.
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Zij worden hier immers niet om zichzelfs wille genoemd, maar
slechts als maximum-thermometer om zo te zeggen om de primi-
tieve verbondenheid met de omgeving van af te lezen. Men kan
deze ook met voorbijgaan van beide begrippen uit alle archaïsch-
kosmologische classificatie-systemen begrijpen. Die verbondenheid
geldt zelfs, zwakker, ook op de niet-sacrale of half-sacrale gebieden.
Alles wat wij van de primitieve eigendom weten, leidt tot de con-
clusie, dat het oereigendom ontstaan is uit de gedachte, dat het
privaat-verworvene door de verwerving tot de verwerver behoort,
niet van hem is, maar een stuk hem is. De bindingen met de omgeving
zijn zowel horizontaal als vertikaal gespannen. Hij doet niets wat
zijn gemeenschap niet óók doet en hij doet alles zoals zijn gemeen-
schap het óók doet- de horizontale binding. Hij verricht bovendien
niets, althans niets van belang, zonder, al was het stilzwijgend, zijn
voorouders er in te kennen, met wie hij ook na hun dood blijft
verkeren, al is het maar door zijn blijvende verering: de vertik ale
binding. De gewoonte om den kleinzoon of kleindochter naar groot-
vader of grootmoeder te vernoemen, nu ook zelf al bijna verdwenen,
is er een naklank van. Het was oorspronkelijk - juist de naam
immers is in dit opzicht van belang - niet een zaak van pieus
herdenken, maar van reële participatie van een dóór de naamgeving
met den grootvader gelegd verband en dit verband zelf weer een
aspect van de bovengenoemde kosmologische wereldbeschouwing.
Alle gewichtige levensfuncties spelen zich af in en met medewerking
van de groep, alle voorstellingen en opvattingen komen van en
zijn gericht op de groep. Kortom voor den primitief zijn de groep
en de stam de eigenlijke eenheid, waarbij het ik-besef, zo niet af-
wezig, toch nog weifelend is. Traditie beheerst zijn gehele leven en
waar deze heerst, is eenzaamheid uitgesloten.
Men werpe niet tegen, dat ook bij de primitieven toch somwijlen
het hoofd of de medicijnmeester zich in de eenzaamheid terugtrekt
om zich op zijn functie voor te bereiden of haar daarna beter te
kunnen uitoefenen, want re. zoekt hij in zijn afzondering niet de
eenzaamheid, maar juist het intens contact met de geestenwereld,
zoals later de anachoreet en kluizenaar, en 2e. bewijst dit veelmeer
het normaliter niet voorkomen van eenzaamheid, immers juist door
zijn afzondering brengt hij zich bewust in abnormale toestand.
Voorwaarden voor het ontstaan van werkelijke, d.i. ongewilde,
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eenzaamheid is het besef van het "ik" als iets aparts van andere
"ikken" en wat wij dus allereerst te onderzoeken hebben is: hoe
en wanneer ontstaat dit besef, dit individualisme?
Ook hier eerst weer 'n prealabele vraag: mag men onder indivi-
dualisme verstaan, zoals ik hier: het besef van het ik als iets aparts
van andere "ikken"? Ik meen van: j a, wanneer ik mij er maar
van bewust ben dat ik het in die betrekkelijk-ruime zin wil opvatten
en er dus voorlopig noch mee bedoel het ruime begrip van ik-
bewustzijn, dat zeer oud is, noch ook het enge begrip, dat het indivi-
du als de grondbouwsteen van de maatschappelijke wereld ziet
op de wijze waarop in de fysica het atoom dat is voor de natuur.
Op de vraag naar het ontstaan van dat middenbegrip individua-
lisme kan men weer niet een enkelvoudig antwoord geven. Wanneer
de ene schrijver zegt: reeds bij de sofisten - met name Gorgias
- bij de Socratici en de Stoa zien wij individualisme; wanneer
een tweede het Christendom verantwoordelijk stelt voor het ont-
waken van het ik-besef; wanneer weer anderen - zo Michelet en
Burckhardt - het wezen der Renaissance zagen in de "ontdekking
van den mens" en dus hier het individualisme lieten ontkiemen,
en tenslotte nog weer anderen dat pas zien ontstaan tegelijk en
in verband met Verlichting en Romantiek - dan kan men geen van
allen eigenlijk ongelijk geven en voelt men zich derhalve op het
eerste gezicht voor een onoplosbaar raadsel geplaatst. Bij dieper
doordenken doet dan evenwel die ,onoplosbaarheid zelfde mogelijke
oplossing aan de hand. Immers, zo vraagt men zich af: als al die
stemmen gelijk, althans ieder op' zichzelf met zijn opvatting geen
ongelijk blijkt te hebben, kan het dan ook zó zijn, dat het indivi-
dualisme meer dan eens en telkens opnieuw ontstaan is? Zijn er
dan soms, aldus de vraag, die logisch daarachter ligt: bepaalde
situaties, die tot het ontstaan van individualisme leiden, tegenover
anderen, die dat niet doen? En - derde vraag dáár weer achter:
vertonen die situaties soms bepaalde overeenkomstigheden, bestaat
er met andere woorden een bepaalde situationele ontstaansvoorwaarde
voor het individualisme?
Op deze drie vragen mag het antwoord, dunkt mij, bevestigend
luiden. Ja: het individualisme is telkens opnieuw ontstaan, waar-
bij ik hier in het midden laat als te ver voerend, Ie. Ofen zo ja,
in hoeverre deze individualismen weer onderling verschillend zijn
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en 2e.' helemaal afzie van de mogelijkheid om uit de verschillen
dier concrete, immers historisch-vastgestelde individualismen even-
tueel nog weer tot een bepaalde ontwikkeling binnen het kader-
begrip van het abstracte individualisme te besluiten. Ook op onze
tweede vraag luide het antwoord: ja: er zijn blijkbaar bepaalde
situaties, die wetmatig tot individualisme leiden. Evenzo op de
derde vraag: ja, er bestaat een situationele ontstaansvoorwaarde
voor individualisme.
Dit vastgesteld, staan wij voor een reeks verdere vragen: hoe vaak
kunnen wij dan van het ontstaan van individualisme spreken?
Welke zijn dan de speciale situaties waarin het ontstond? Waar-
door worden zij alle gekenmerkt en, tenslotte, welke is dus die
situationele ontstaansvoorwaarde voor het individualisme?
Hoc vaak? Dat somde ik zoëven reeds op, toen ik de diverse me-
ningen over het veronderstelde eenmalige ontstaan de revue liet
passeren. In de sde eeuw vóór Chr., omstreeks het begin onzer
jaartelling, in de Isde eeuwen nog eens in de I8de, dus in totaal
vier keer. Den goeden verstaander behoef ik wel niet te zeggen,
maar ter voorkoming van misverstand wil ik het nochtans doen,
dat hij dit cijfer 4 niet in al te stringente zin dient op te vatten. Een
eventueel artikel b.V. over individualisme bij de scholastici der
I2de eeuw (neem Abelard b.v.) - misschien bestaat het zelfs
wel - is door mijn machtsspreuk natuurlijk niet weerlegd. Ik zou
zelfs om een ander voorbeeld te nemen, geen moeite hebben om
althans bepaalde individualistische trekken aan te geven in de
biografie der moderne devoten, die ofschoon in de Isde eeuw ge-
schreven, toch beslist onberoerd gebleven zijn door de geest der
Renaissance. Zo wil mijn opsomming derhalve niet zeggen, dat in de
tussenliggende eeuwen het individualisme ontbreekt, slechts dit is
bedoeld, dat het in de welgenoemde eeuwen een nieuwe impuls,
een nieuw accent en een nieuw aspect gekregen heeft.
Bezien we nu de genoemde tijdsgewrichten, die vijfde eeuw vóór
Chr. in Griekenland, die wereld, waarin het Christendom opkwam, .
die eeuw der Renaissance en die van Verlichting en Romantiek,
globaal wat nader. Wat treft daarin dan, van alle hemelsbrede
verschillen afgezien, als overeenkomstig? Wat kenmerkt ze alle vier?
Ik zou zeggen: hun crisis-karakter.
In de 7de-sde eeuw v. Chr. stort de oude traditionele adelswereld
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van Griekenland in elkander. In een betrekkelijk kort tijdsverloop
verslijt Athene alle staatsvormen, die wij kennen, van de onaan- \
gevochten aristocratie met schimmige monarchen, via de tyrannis
naar een gematigde en tenslotte een zeer omstreden radicale demo-
cratie. Hoeveel economische en sociale verschuivingen aan dit
politieke verschuivingsproces ten grondslag liggen, hebben nieuwere
onderzoekingen pas duidelijker gemaakt. De namen Draco, Solon,
Pisistratus en Clisthenes zeggen, hoop ik, mijn lezers althans zóveel,
dat zij bereid zijn, zich in dezen bij de vakkundige concensus
omnium aan te sluiten en althans daartegenover een niet al te
individualistische eigen norm te stellen.
<10k de wereld waarin het Christendom ontstaat en meer nog die,
waarin het vat kreeg op de massaas van het Romeinse Rijk en de
bovenhand over de wedijverende, eveneens uit het Oosten geïmpor-
teerde heilsreligies, was een wereld in crisis, doortrild van tot in de
fijnste zenuwen der maatschappij uitrillende economische, sociale
en politieke koortsschokken. Het is geen toeval, dat de ergste Chris-
tenvervolgingen - bewijs van de wassende betekenis van de nieuwe
religie - plaats grijpen omstreeks 250 en 300, onder Decius en
Diocletianus, telkens wanneer de rijkskoortscurve een toppunt be-
reikte. Ferrero heeft duidelijk gemaakt, hoe de ondergang van het
traditionele Senaatsgezag deze crisis op gang gebracht en ver-
scherpt heeft, al is daarmee slechts de helft verklaard, want die
ondergang had uiteraard zelf zijn dieperliggende oorzaken.
Bij de Renaissance is al evenzeer het crisis-karakter openbaar. Zij
is uiteindelijk de weerslag op het ineenstorten der beide middel-
eeuwse universele machten van Kerk en Keizer, op welke ruïnes
burgers en landsvorsten hun wereld hadden te bouwen, een nieuwe
geestelijke en materiële wereld. Ik beheers dat hele geweldig grote
gebied al evenmin als de beide voorgaande en maak gebruik
van de gelegenheid om protest aan te tekenen tegen de over-
schatting van' den geschiedkundige. Maar een studie 'op mijn klein
speciaal terrein, dat der geschiedschrijving, heeft onweerlegbaar
aangetoond, dat alle schrijvers over de humanistische historio-
grafie dier dagen het in zover eens zijn over die geschiedbeoefening,
dat zij allen hierin een geest zich zien spiegelen, die o.a. de grote
persoonlijkheid als vormscheppend erkent, en dat, in tegenstelling
tot de middeleeuwse geest, onafhankelijk van het door haar be-
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klede ambt, dat deze betrekkelijke zelfstandigheid van der't beoor-
delaar leidde tot het opsporen van nieuwe bronnen en een kritische
behandeling daarvan in individualistisch~ sfeer, waaruit alsdan
een eigen oordeel resulteert, dat voorts deze geschiedschrijvers, van
uit hun toen nieuw nationalisme o.a. komen' tot themata als de
geschiedenis van hun eigen tijd, staat, stam en stad, gevolg en oor-
zaak tegelijk van hun toen nieuw burgerlijk zelf besef, welk zelf-
besef op zijn beurt weer aanleiding gaf tot het destijds druk be-
oefende genre van biographie en autobiografie.
Doch ik behoef zo ver niet te gaan en zo diep niet te grijpen: dat
in de 16de eeuw, in samenhang met Renaissance en humanisme,
de hervorming geboren is in een wereld in crisis, weet ook de leek.
Evenzeer, dat het lutheranisme en met name het calvinisme, om
van de protestantse secten te zwijgen, zowel burgerlijke als indivi-
dualistische trekken vertoont, en meer hebben we voor ons betoog
niet nodig.
En is het met het nieuwe individualisme, dat in de 18de eeuw
ontstaat om dan niet meer te verdwijnen, anders gesteld? Neen
immers! Ook hier weer een door traditie gevormde, en op tradi-
tie berustende wereld, die eerst langzaam afbrokkelt en dan snel
ineenstort. Ik denk vooral aan Frankrijk - maar volstrekt niet
alleen aan dat land - waar we kerk en adel in de tweede helft
dier eeuw al meer terrein zien verliezen aan de "philosophes" en
de burgerij, totdat dit verschuivingsproces - het is bekend - op
het einde dier eeuw zijn ontlading vindt in de Grote Franse Revo-
lutie, op welke grondslagen, hoe verweerd en gebarsten ook, onze
maatschappij nog altijd berust.
Door een in zekere zin toevallige omstandigheid zijn we van de
ontbinding van het kerkelijk gezag in het I8de-eeuwse Frankrijk
wat beter op de hoogte dan van soortgelijke processen elders -
want het gaat zo ooit hier om een historie die zich mutatis mutandis
herhaalt. Ruim tien jaar geleden is n.l. een boek verschenen, dat,
bij mijn weten voor het eerst, dit proces tot thema had. Het heet
"Die Entstehung der burgerlichen Welt- und Lebensanschauung in Frank-
reieh, en zijn auteur B. Groethuysen vergeven wij gaarne zijn zich
herhalende breedsprakigheid om het methodisch-nieuwe, dat hij
bracht. Wanneer men al die Franse preken - want deze waren zijn
voornaamste bron - in zijn samenvatting leest dan kan men uit de
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pogingen dier priesters om de door het burgerlijk deel der" beminde
gelovigen" geopperde bedenkingen en bezwaren tegen leer en prak-
tijk der Ker)<.te weerleggen - op de voet zo'n proces van teloorgang
ener eens onbestreden. autoriteit vervolgen. Er komt, hoe precies
is moeilijk na te gaan en dát verklaart ook Groethuysen niet, bij
den burger, wel vanuit zijn economische invloedsverhoging, een
sociaal en persoonlijk zelfbesef, dat hem eerst de moed tot het stellen
van vragen geeft. Die vraagstelling is door de autoriteit op geen
manier te ontwijken. Immers geen antwoord geven betekent: wij
weten het niet en is slechts b~vestiging van de opkomende twijfel
en dus: gezagsverlies. ,Wèl antwoorden daarentegen - ónafhan-
kelijk van het al of niet bevredigende van dat antwoord - betekent
zich op één niveau begeven met den vragenden en twijfelenden
leek en dus ook: gezagsverlies. Hoe probeert het gezag nu aan dit
dilemma te ontkomen? Door haar onfeilbaarheid te postuleren
en zo nodig te proclameren. Maar ook dit is gevaarlijk - voor
haárzelf. Want dit wapen wordt bot, wanneer er geen dwang
achter staat en de dwang wekt twijfel en verzet ook bij wie zich
tevoren vrijwillig onderwierpen. Van ongezien-aanvaarde, vanzelf-
sprekende, dus natuurlijke, dus levende autoriteit, wordt de au-
toriteit abstract, aanvechtbaar, onaanvaardbaar. Noodoplossingen
als de onderscheiding infides implicita en fides explicita, tussen dat-
gene wat men geacht wordt te geloven en datgene wat men wer-
kelijk geloven moet om zich niet buiten de gemeenschap der ge-
lovigen te stellen, blijken net wat het zijn: noodoplossingen. Dat
gene, wat het gezag geleerd had, valt er door uiteen in een aantal
afzonderlijkheden, de klammen, die het geheel bijeenhouden,
vallen weg. Juist door gebrek aan geloof wil men het geloof kennen.
De oude symbolische bindingen in de voorstelling van dood, hemel
en hel verliezen hun bindende kracht. De burger begint te leven
in zijn eigen midden-wereld, waar de oude polariteit der kerkleer
tussen hemel en hel, tussen beloning en straf, tussen armen en rijken,
die op elkaar aangewezen waren, niet meer actueel is, in een wereld,
waar de tragische grootheid: zonde even onbekend is als de zalig-
heid van den heilige - en tenslotte bezwijkt de autoriteit als zo-
danig. Uit flarden der oude overtuiging en elementen der nieuwe
belevingsverbanden smeedt de burger zich nieuwe normen, maar
de oude samenhang is voorgoed verbroken. De enen zoeken het
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in een radikaal ongeloof, de anderen vluchten in wat zij .de "na-
tuurlijke" godsdienst, weer anderen in wat zij de "godsdienst der
rede" noemen. En Groethuy'sen besluit terecht "Die ganze bürger-
liche Lebensentwicklung steht unter der Vor~ussetzung einer fort-
schreitenden Eliminierung überkommener traditioneller Momente,
die sich dieser Entwicklung entgegenstellen muszten" 1).
Ik hoop hiermede voldoende duidelijk gemaakt te hebben, dat de situ-
ationele samenhang: crisis > teloorgang van traditie> gezagsverlies,
geen willekeurige constructie, maar een aan de historische wer-
kelijkheid ontleende trits is. De teloorgang van traditie en autoriteit
zijn, ik zeg nàch oorzaak nàch gevolg, ik zeg: Zijn samen' a.h.w. het
negatieve aspect van de crisis, juist om de drie verschijnselen in het
enge verband te houden, waarin zij historisch kennelijk staan.
Zou het ons nu nog gelukken eveneens samenhang aan te tonen,
tussen crisis, traditie- en gezagsontwaarding enerzijds en het ont-
staan van het individualisme anderzijds, dan zouden wij met die
historische situëring van het individualisme, meen ik, een eind met
de oplossing van ons probleem gevorderd zijn. Want, zoals u zich
herinneren zult, hebben we de aanwezigheid van een ik-besef
voorwaarde voor het ontstaan der eenzaamheid genoemd en de
kans is derhalve groot, dat ook het psychologische verschijnsel der
eenzaamheid historisch beschouwd in crisissituaties 'of m.a.w. in
de teloorgang van traditie en gezag blijkt te wortelen.
Welnu, dat bewijs is niet moeilijk te leveren met hetzelfde voor-
behoud dan van zoëven, dat u met uw vertrouwen in mijn woord
moet aanvullen, waar dat woord zelf uit plaatsgebrek te kort schiet.
Eerst weer de Grieken. De sofist Gorgias, zelf wel geen Athener,
vormde daar toch zózeer school, dat Plato het nodig vond, hem te
bestrijden, en verkondigt al uiterst individualistische, zelfs subjecti-
vistische stellingen. Dat Socrates oude bindingen verbrak en een
individualistisch-critisch beginsel voor het uitgangspunt van alle
ware filosofie hield, bewijst, ook al zouden we er niets méér van
w~ten, zijn dood.
En het Christendom in zijn oorsprong? Wijst het evangeliewoord:
"geeft den Keizer wat des Keizers is" niet al op een apolitieke
houding, die men niet anders dan individualistisch noemen kan
en die in elk geval, voorzover wij weten, ook den bescheidensten
1) 11 '.1.17.
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burger van de antieke polis vreemd was? En wijst het "laat de
doden hun doden begraven" niet op een soortgelijk loslaten van
de verticale bindingen? Komt het in dat oudste Christendom op
iets meer aan dan op de verlossing van de eigen ziel? En dit vooral:
en hier grijp ik van het individualisme al naar het alléén-zijn en
het zich-alléén-voelen over: heeft dat laatste ooit treffender uit-
drukking gevonden dan in de scène van Jezus op de Olijfberg?
Zonder volgelingen dan die hem verraden of verloochenen zullen.
Jezus op de olijf berg en - aan het Kruis. Zelfs de band met God
is dan ook onvoelbaar geworden: Eli, eli lama sjabachtani? Mijn
God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat later de Ka-
tholieke Kerk haar gelovigen weer specifiek anti-individualistische
idealen voorhield, is hiermee niet in strijd. Zij is er destijds in ge-
slaagd voor de oude normen nieuwe in de plaats te stellen en uit
de door het oer-Christendom verbroken traditie een andere op
te bouwen, die zoals bekend nog heel wat meer geestelijk erfgoed
der mensheid bevat dan alleen de herinnering aan Jezus' prediking
en kruisdood.
Na het Christendom het derde grote crisis-tijdperk, dat we samen-
vatten in de begrippen Renaissance-Humanisme-Hervorming.
Burckhardt's beroemde formule der Renaissance als "die Ent-
deckung der Welt und des Menschen" is door lateren wel partieel
- bestreden, maar nimmer totaal verworpen. Het laat zich ook niet
ontkennen, dat in de Renaissance, die in de praktijk ook meer be-
staande tradities verbrak dan dat zij aanknoopte bij oude, de
mens weer veelal zichzelf tot norm werd, variant op het woord
van Protagoras, de exponent van het Grieks individualisme, ja
subjectivisme, van wien immers de uitspraak afkomstig is, dat: de
mens de maat is van alle dingen. De ideale mens was voor de Re-
naissance de "homo singolare": de afzonderlijke mens. Erasmus,
die zijn eigen weg wil volgen en noch zich aan de leerstellingen en
praktijk der oude Kerk conformeert noch de partij der reformatie
kiest, heet een "homo pro se", een mens-op-zichzelf.
Het is geen toeval, wanneer de Reformatie der I6de eeuw, zonder
de Renaissance ondenkbaar, dezelfde individualistische trek ver-
toont, noch dat met name het calvinisme en de kleinere secten
zich juist aan het oudste Christendom verwant voelen. Ook zij
hebben een traditie te' breken, slagen alleen in het scheppen van
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een nieuwe veel slechter, althans op veel beperkter schaal. Is het
verbreken ener traditie historisch-plastischer te verbeelden dan -
in de beeldenstorm? En is het wel nodig er op te wijzen, dat deze
beeldenstorm alleen denkbaar was als gevolg van voorafgaand
autoriteitsverlies der eens allen omvattende Moederkerk? Tegelijk
valt aan het individualistisch karakter met name weer van de
calvinisten, om van sacramentisten, Wederdopers, Davidjoristen,
vrijgeesten en andere "stiefkinderen van het Christendom" te
zwijgen, niet te tornen. Het is hier zelfs principieel, inzoverre als
door het wegvallen van het middelaarschap der priesters elke
protestant persoonlijk tegenover zijn God komt te staan. Maar
hoe ver weg is deze God in de erfzonde-leer! Voor wie onder de
calvinisten ernst maakte met de leer omtrent de volstrekte souve-
reiniteit Gods, juist voor de grootste gelovigen derhalve, zover als
een Oosters despoot van de geringste zijner slaven! Dit alleen-zijn
met God is volgens Schmalenbach - en ook hier weer de stap van
individualisme naar vereenzaming - "die einzige primäre Quelle
alles einsamen Fühlens und Bewusstseins".
Ofschoon ik beken - en dat niet alleen omdat literair fatsoen mij
daartoe noopt - dat ik aan Schmalenbachs artikel "Genealogie
der Einsamkeit" 1), ook wat sommige voorbeelden betreft, veel
te danken heb, moet ik zijn zoëven genoemde conclusie toch rond-
uit afwijzen, reeds op deze grond, dat een alleen-zijn met God, ook
al zou hij voor het dogmatisch bewustzijn nog zover zijn, toch altijd
nog een zijn-met-twee is en derhalve niet een volstrekte eenzaam-
heid kan wezen. '
Het schort Schmalenbach aan sociologisch inzicht. Schakelen we
dit in, dan wordt het aanstonds duidelijk, meen ik, niet alleen
zoals we daareven zagen, dat het individualisme in het crisis-com-
plex het positieve aspect voorstelt, zoals het traditie- en autoriteits-
verlies er het negatieve van uitmaakt, doch dat het, sociologisch
bezien, de vrucht is van de burgerlijke levenshouding. Dit geldt
reeds - in het algemeen - voor de Renaissance en het Protes-
tantisme, bij de Verlichting en de Romantiek is het zo evident, dat
zelfs een theologisch auteur als Groethuysen aan het burgerlijk
karakter van het I8de-eeuwse anti-clericalisme niet heeft getwijfeld;,
ja het allernadrukkelijkst - en terecht - op de voorgrond stelt~
') Logos VII, 3.
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Zou ik voor buitenlanders de pen voeren, ik zou misschien nog
evenveel woorden nodig hebben als ik nu reeds verbruikt heb om
mijn gehoor het begrip burger uit te leggen. Wij, Nederlanders,
daarentegen kennen het sinds de burger tot heerschappij gekomen
is in en door de Opstand of liever: kennen doen wij het burgerlijke
eigenlijk niet, wij beleven het. Zijn deugden zijn door een eeuwenlang
herhaalde opvoeding de onze; wij zijn erfelijk belast met zijn fouten.
Wij houden van dien in zichzelf gesloten mens, die zich moeilijk
uit en nog moeilijker zich uitstort, die het tonen van zijn affecten
beneden zijn waaràigheid acht en die de kracht tot dit zelfbedwang
in dat besef van persoonlijke waardigheid vindt, doch die aan de
andere kant - merkwaardige, maar doorzichtige paradox - niets
liever doet dan zich met gelijkgezinden in verenigingen aaneen-
sluiten, die, voor het merendeel machteloos naar buiten, hun doel
. hoofdzakelijk in zichzelf vinden, d.w.z. dienen - en hier doe ik
nogmaals de stap van individualisme naar eenzaamheid - om het
onbehaaglijk gevoel van vereenzaming te keren, dat dan echter
bijna even vaak weer doorbreekt en zich uit in onderlinge discussies,
afgestemde bestuursmoties, splitsing, scheuring, afscheiding, en -
de stichting van nieuwe nog kleinere en nog machtelozer organisa-
tietjes. Wij houden van dien mens, die stijl heeft naar binnen, zó
dat wij wel eens vergeten, dat hij naar buiten toe stijl mist uit
gebrek aan collectieve traditie, wiens redevoeringen vaak leerzaam,
zelden ontroerend zijn, die als hij zich aan openbaar hulde- of
rouwbetoon waagt, het meest zegt, als hij het minste spreekt. Wij
houden van dien mens, die zijn overtuigingen niet kant-en-klaar
van een leider heeft overgenomen, maar die zelf kritisch schiftend
de zijne gevormd heeft, die zijn norm van goed en kwaad in zich-
zelf vindend, er naar handelt en anderen er naar beoordeelt, zonder
zich anders dan in theorie af te vragen of diezelfde norm voor ande-
ren. wel deugt. Wij houden van dien burgerlijken mens, omdat wij
zelf het zijn, onverschillig welk beroep we uitoefenen of welk werk
wij in de maatschappij verrichten, want de minste onder ons heeft
er altijd nog iets van, zozeer heeft de burgerij haar stempel op heel
ons volk gedrukt. .
Historisch beschouwd is het anders. Historisch beschouwd is het
lang niet onverschillig welk soort beroep en welk soort arbeid tot
het type-burger hebben geleid. Het zelfstandige handwerk, de zelf-
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standige handel, het zelfstandige boerenbedrijf op eigen bodem zijn
economisch-sociale grondslagen, waarop de burgerij berust - en
uit die burgerij kon onder bepaalde omstandigheden het indivi-
dualisme ontkiemen. Die bepaalde omstandigheden kennen wij
reeds: tijden van crisis, waarin de oude bindingen scheurden, het
oude gezag verschaalde en de mens a.h.w. op eigen binnenfonds
was aanwezig. Alleen als dat meer in zich bevatte dan juist die
traditie, kon het dat traditie- en gezagsverlies doorstaan en uit dat
op-zichzelf-teruggetrokken zijn de energie putten tot het scheppen
van een nieuw gezagscentrum en dit op de duur de nieuwe waarden
doen stollen tot een nieuwe traditie: ideologisch vagelijk aangeduid,
maar ofschoon telkens anders, practisch toch altijd zeer concreet
begrepen als de traditie der vrijheid.
Zolang echter dit mensenslag als heersende groep beperkt bleef tot
de Republiek der Verenigde Nederlanden, vonden haar burgers
in die vrijheidstraditie wel vastheid voor zichzelf, maar konden zij
geen voorbeeld zijn voor de burgers daarbuiten. Dat werd pas
anders door de Engelse, de Amerikaanse en de Franse Revoluties,
die de wereld omwentelden door in heel West- en Noord-Europa en
in Noord-Am~rika de burgerij tot heersende klasse te verheffen
en daarmee de burgerlijke levenshouding tot, min of meer, een
massa-verschijnsel te maken. En met di~ levenshouding het indi-
vidualisme als burgerlijk ik-besef, min of meer alweer, te systemati-
seren tot een levens- en wereldbeschouwing en te cóncretiseren tot
een bepaalde praktijk van bestuursbeleid en staatsinrichting -
in één woord de periode van het liberalisme in te luiden, die grosso
modo de Westerse beschaving in de Igde eeuw zou kenmerken.
Dit verschijnsel van het min of meer massaal worden van het
individualisme in de Igde eeuw is, zie ik wel, voor ons problee~
van het alleruiterste belang. Immers wat zien we, wanneer we het in
vroegere crisis-perioden opduikende individualisme bestuderen en
het vergelijken met het Igde-eeuwse? Dan zien we, meen ik, twee
dingen, althans twee dingen waar het, gelet op het,verschijnsel der
echte vereenzaming, op aankomt.
In de eerste plaats dit: dat we het oudere individualisme zien
kiemen en vrucht dragen in, vergelijkenderwijs gesproken, enkele
uitzonderlijke individuën, die we voorgangers der mensheid noemen,
waarmee we dan, mirabile d~ctu, mensen bedoelen, waar de anderen
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niet achteraangegaan zijn, mensen in elk geval, wier individualisme
hoogstens tot uiterlijke, nimmer tot innerlijke vereenzaming kon
leiden, omdat zij weliswaar los stonden van de oude normen, maar
geheel opgingen in de poging tot het scheppen van een nieuwe. Ik
zei het, zoals het me inviel: geheel opgingen in. Welnu, waar van op-
gaan in iets sprake is, daar is de echte vereenzaming ver, daar leeft nog,
in gesaeculariseerde vorm, de oeroude participatie en identificatie.
Zo er ooit een traditie-breker en individualist geweest is, dan toch
zeker wel Spinoza. Maar wie hem als eenzaam beschouwt - en ik
noem juist hem, omdat hij zo vaak als de eenzame bij uitstek is
getekend, vergist zich nochtans. In zijn kamertje op de Paviljoens-
gracht is hij nooit alleen, ook al zouden zijn bezoekers te tellen
geweest zijn, hetgeen bovendien niet waar is. Zodra het individua-
lisme evenwel door de triomf van het liberalisme tot in zekeren zin
gemeengoed geworden is, weliswaar niet van de massa van het volk,
dat nog een honderd jaar terug alleen al door zijp.wijze van werken
en wonen en bovendien door zijn al of niet welwillende bevoogding
van elk ik-besef verstoken bleef, doch dan toch van de massa der
burgerij veranderde uiteraard die omstandigheid, verschoot het
individualisme om zo te zeggen van kleur, want de doorsnêe-burger
had noch het vermogen noch de behoefte, hetzij om tradities te
breken, hetzij om op te gaan in het bouwen van nieuwe.
En - en dat is het tweede punt, dat opvalt bij een vergelijking
van het vroegere met het moderne individualisme: het heeft, niet
langer beperkt tot relatief weinige top-individuën, een groot deel
van zijn vroegere scheppingskracht ingeboet. Op de teloorgang
van autoriteit en traditie volgt geen vorming van vervangwaarden
meer. Dit tweede verschijnsel zie men allereerst dus - we komen
er nog op terug - in samenhang met zijn vermassalisering. Het in
de ganse burgerlijke bovenlaag en tot diep in de klein-burgerlijke
rijen doorgedrongen individualisme van de negentiende eeuw ver-
stopte enerzijds de uitgangen van participatie en identificatie, zelfs,
ja juist bij de toen heersende klasse. Daarvandaan heeft het negen-
tiende-eeuwse burgerdom dat beheerste en ingetogene, maar ook dat
stijve en stuurse, dat ten onzent b.v. in een Thorbecke zo volkomen
belichaamd is. De doorsneê-burger van de Ige eeuw dacht boven-
persoonlijk gezag te kunnen inissen. Hij voelde niet, dat hij daarmee
zijn menselijkheid, hij zag niet dat hij daarmee vervolgens zijn stijl
10
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en tenslotte zelfs zijn cultuur prijsgaf, die immers altijd op een zo-
danige boven-persoonlijke gezagsinstantie en op de daardoor ge-
vormde traditie berust. En anderzijds was hij, als maar "gewoon
mens" tot het scheppen van nieuwe autoriteits- en traditie-waarden
ook niet in staat. Bovendien, gesteld al dat hij het gekund had, hij
meende het niet nodig te hebben en hij had er tenslotte ook daarom
geen gelegenheid toe, omdat de Ige eeuw, hoeveel er ook in die tijd
veranderd moge zijn, geen crisis-tijdperk was in de zin, waarin wij
dat begrip hier hanteren, in de zin van een alle verhoudingen ver-
schuivende economisch-sociaal-politieke omwenteling, waarna
slechts op de ruïnen der oude een nieuwe wereld kan worden op-
gebouwd. In een crisis, in die eigenlijke - katastrofale - betekenis
van het woord bevinden wij ons nu pas weer, tegen het midden van
de 20ste eeuw, al hoort de scherpe luisteraar het eerste gerommel
van die aardbeving ook al een honderd jaar eerder, als voor het eerst
tegenover het woord: liberalisme, het woord: socialisme opduikt.
Beide punten: de vermassalisering van het individualisme èn het
uitblijven ener nieuwe traditie-vorming, maken, dat de Ige eeuw,
ondanks de afwezigheid van een crisis, voor ons probleem van zó
beslissende betekenis geweest is, dat wij er nog geen afscheid van
mogen nemen. Zij heeft het aspect ervan gewijzigd, in een mate
die haar tot een nieuw probleem verschoven heeft. De Revolutie
aan het einde der I8e eeuw, die terecht de Grote heet, had alle
oude tradities stuk-geslagen en slechts voor de~ groot-burger de
brokken er van bewaard. Doch een traditie in brokken verliest
zijn functie, zoals ook een gebroken vaas. Men werd er zich meer en
meer van bewust als wat het was: rest en reliek. Als zodanig al was
het functie-loos en omdat het bovendien steeds minder paste in een
onder invloed der voortschrijdende techniek steeds sneller ver-
anderende uiterlijke omgeving werd het zelfs lichtelijk belachelijk,
niet alleen voor ons bewustzijn-achteraf, maar ook voor het zelf-
bewustzijn juist van de besten van toen, die het geheel verwierpen.
D.w.z. het is nooit een echte traditie meer geworden, want het
kenmerkende van echte traditie is immers juist het oncritisch aan-
vaarden ervan. Wie over een traditie gaat nadenken, zij het zelfs
om haar weldadig en zegenrijk te heten, heeft er in wezen al mee
gebroken. Vandaar dat die poginge~ tot herstel van de vóór-revo-
lutionnaire traditie, waarin de reactionnaire romantiek zich uit-
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putte, gewild en onernstig aandoen. Deze romantici waren inder-
daad, objectief, onernstig, hoe ernstig zij zichzelf ook namen en hoe
ernstig men hen alscritici van het cultuur-tekort van hun tijd ook ne-
men moet. Want dit moet men toegeven: de partij der reactie heeft
begrepen wat de p'artij van de vooruitgang niet begrepen heeft,
n.l. dat in de nieuwe traditie-loze wereld alle cultuur ten dode was
opgeschreven. Dat is de onvergankelijke les uit de geschriften van
een Burke, een De Maistre en een Haller. Waar het op aan kwam
was echter het scheppen ener nieuwe traditie: de eerste partij heeft
dat niet gewild, te veel gehecht als zij was aan het restant van de
oude; de tweede heeft het niet gekund, overweldigd als zij was
door de wonderen der techniek in haar nieuwe uiterlijke omgeving.
Ziehier de eigenlijke tragiek van de Ige eeuw. Aan critici heeft
het haar riiet ontbroken, ook niet aan dezulken, die de vinger op
de wonde plek legden. Wat er aan cultuurkritiek in de Ige eeuw
geboden is, is feitelijk steeds het constateren van haar steeds toe-
nemende cultuurloosheid geweest - Kierkegaard, Dostojewskij,
Nietzsche; ten onzent: Groen van Prinsterer, Potgieter, Multatuli
en Huet - want cultuurloosheid wil niet anders zeggen dan tra-
ditie-tekort, hetgeen cultuur-psychisch uitgedrukt hetzelfde is als
onvermogen tot identificatie en participatie of individueel-psychisch
gezegd: het wegvallen van het "Über-Ich".
Maar al die critici bij elkaar zijn er niet in geslaagd - en dat is
het nieuwe en beklemmende in de Ige eeuwen ik herhaal: haar
eigenlijke tragiek - noch om een nieuw gezag te vestigen en een
nieuwe traditie te scheppen, noch om de blijvende menselijke be-
hoefte aan identificatie en participatie te bevredigen, noch tenslotte
om een nieuw Über-ich, welk ook, als norm te stellen.
De diepste oorzaak hiervan, wij wezen er al op, maar nog al te
zeer in het voorbijgaan, is niet. de Franse, politieke, maar de
Engelse, industriële revolutie .. De machine heeft alle horizontale
en verticale maatschappelijke en familiale bindingen stuk-gedreund.
De zoon oefent niet als vanzelfsprekend meer het beroep van den
vader uit. De vader is daardoor in veel mindere mate dan voorheen
. het über-ich voor den zoon. De moeder is niet langer meer de van-
zelfsprekende norm voor de dochter, waarnaar deze zich richt. De
ouders verliezen hun autoriteit, de familie-banden worden geslaakt,
het eerst in het industriële West;Europa, dan ook elders. Vandaar

,
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het vaderzoon conflict, in de Ige eeuw veelvuldiger, maar vooral
ook bewuster dan voorheen (Toergenjew). Vandaar ook het slapper
worden van de band des huwelijks, met zijn bevrijding voor de
vrouW (Ibsen), maar ook met zijn verwezing van de kinderen.
Men oefent ook zijn beroep niet meer uit in één verband met zijn
beroepsgenoten. En naast die horizontale belevingssamenhangen
komen ook de verticale herinneringssamenhangen te vervallen,
zowel in het klein als in het groot. Naar grootvader of oudoom als
familiehoofd te'luisteren valt niemand meer in. Het historiebeeld
wordt langzamerhand zó gecompliceerd, dat het zijn normkarakter
verliest. Het beroep op de geschiedenis gaat niet meer op. Men kan
met haar alles, d.i. niets meer bewijzen. De wijsbegeerte verliest
haar alomvattend, normstellend aspect en verbrokkelt na Hegel
tot even zoveel kentheorieën als er wetenschappen, ja bijna als er
wetenschapsbeoefenaren zijn. In het solipsisme stiet zij op de uiter-
ste grens van subjectief idealisme: Buiten het bewustzijn van de ene
persoon, die zich op haar kennis bezon, bestond er geen kennis.
De wetenschappen zelf specialiseren zich dermate, dat niemand
het geheel meer kan overzien. De zedeleer individualiseert zich
("ja zuletzt für die verschiedenen Individuen gilt eine besondere
Moral," Paulsen, System der Ethik I, 19, 1903). De kunstenaar
schuwt de traditie bewust: hoe minder traditioneel immers hoe
meer origineel. Hij maakt van de nood der vereenzaming de deugd
der originaliteit - een gewilde deugd vaak, in zijn uitwerking
moeilijk van ongewilde ondeugd te scheiden. Het gevolg is dat hij
werkt àf voor een publiek, dat hij niet kent àf zelfs helemaal voor
zichzelf, tot schade èn voor het publiek èn voor hem. Zelfs de Bijbel
verloor, onder het mes der radicale kritiek haar normgevend ka-
rakter. De godsdienstwetenschap tenslotte relativeerde zelfs de
meest absolute norm, die de Westerse cultuur had gekend: het
Christendom. Er bestonden op de duur inderdaad geen andere
waarden meer dan die het individu zelf wenste te belijden. De enige
norm droeg de Ige eeuwse burger in zichzelf. In de Ige eeuw kreeg
het begrip individu zijn volle etymologische betekenis: die van de
kleinste ondeelbaarheid. Het is immers niets anders dan het latijnse
aequivalent voor het Griekse atoom. Dat het begrip individualisfne
een Ige-eeuwse schepping is, is geen toeval; evenmin dat het ge-
smeed is door de Tocqueville in een boek over de nog jonge Ameri-
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kaanse democratie 1). Het begrip individualisme eenmaal gegeven,
kon zijn filosofische fundering niet uitblijven.
Het scherpst deed dit Stirner, die in zijn "Der Einzige und sein
Eigentum" (1845) het individu tot een openbaringswijze van het
absolute verhief, tot iets zó eigens, dat het zonder meer onherleid-
baar werd, zodat zelfs alle verstandhouding tussen de individuën
onderling principieel onmogelijk werd. In die spiegel der naakte -
toenmalige! - waarheid, haar door Stirner voorgehouden, d,orst
de Ige-eeuwer niet goed kijken. De mens van toen begon - voor
het eerst - voor zijn eigen konterfeitsel te vrezen. Hij vereen-
zaamde daardoor, niet alleen van zijn medemensen, maar zelfs
van zichzelf, omdat hij bang voor zichzelf werd. Vandaar, dat
Stirner's naam maar zelden genoemd werd. Het betekende een
afgrond, waarvoor men instinctief terugschrok. Zijn denkwijze
echter is voor de Ige eeuw zeer algemeen, al ontbreekt den anderen
de moed haar zó onverhuld te uiten. De volstrekte vereenzaming
immers is voor de mens zo'n schrikbeeld, dat hij gewoonlijk alles
probeert om er aan te ontsnappen, uiteindelijk door zelf-vernieti-
ging. Rainer Maria Rilke heeft zijn leven lang langs de afgrond der
zelfvernietiging gelopen, hij, voor wien zelfs het bindendst wat de
mens pleegt te kennen, de liefde, bron was van eenzaamheid.
"... Ubd so ist Lieben", schreef hij in I904 aan een jongen dich ter,
"für lange hinaus und weit ins Leben hinein: Einsamkeit, gesteigertes
und vertieftes Alleinsein für den, der liebt." 2)
Doch daarnaast staan de mens andere wegen open. Tegen angst is
zelfbedrog een der gebruikelijkste afweermiddelen en niets maakt
zo vindingrijk als zelfbedrog.
Eén weg zagen wij reeds - die van Stirner, de verabsolutering
vande vereenzaming. vVeinigen hebben hem bewandeld, ofschoon
het meer voorkomt, dat de mens zijn schrikbeeld vergroot, om zijn
-angst ervoor te rechtvaardigen. Een tweede, al minder verlaten,
maar toch evenmin drukbegane weg om de eenzaamheid te ont-
vluchten was, hoe paradoxaal het klinken mag, het zoeken van de
eenzaamheid. Hem volgden vele romantici. Zij zochten de eenzaam-
heid in een soort gesaeculariseerde mystiek, om zich als in een
"unio mystica" één te kunnen voelen, hetzij met de natuur of zelfs

") De la démocratie en Amérique, vol lIl, bk. I1, ch. II.
2) Gec. bij T. Melder, Mystiek Sensualisme, diss. A'dam "945 blz. 77.
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met het heelal, maar desnoods ook - met een andere eenzame.
"Mij is gemeenzaam, wie even eenzaam het leven verlangende
slijt" (Perk). Andere romantici vluchten voor de eenzaamheid -
derde weg - in het verleden. Sommigen hunner ontdekten daar
een "organisch beginsel" dat zij in het heden smartelijk misten
(Eichhorn, Von Savigny, Krause, de jonge Thorbecke). Anderen
sloten zich van hun eigen tijd af om hun eigenlijk leven in de historie
te leiden (Scott, bij ons Bosboom-Toussaint, Hofdijk, de jonge Van
Lennep). Een vierde weg, die vele kunstenaars en wijsgeren in-
sloegen was die der deïficering van de eenzaamheid. Ook dit komt,
in eenvoudige taal gezegd, er op neer, dat zij van de nood een deugd
maakten. In die simpele woorden immers laat zich tenslotte de
levenshouding van een Kierkegaard, een Nietzsche of een Sjestow
samenvatten: zij verheerlijkten intellectueel op uiterst-geraffineerde,
maar psychologisch tegelijk op uiterst primitieve wijze, wat zij
vreesden en krachtens het eeuwige menselijke genotyp ook vrezen
moesten: de vereenzaming, precies zoals de primitief van de 'ge-
vreesde hem omringende natuurkrachten zijn goden gemaakt had .
."Auf der Höhe ist es einsam, " zei de tweede en de derde verstoutte
zich tot een protest tegen de rede, als de vermeende, maar in wer.
kelijkheid wrakke brug voor het onderling verkeer tussen de mensen.
Zij wilden de volgelingen, die zij niet kregen, ook niet hebben.
Hoe snakte Multéltuli naar aanhang en erkenning, die toch slechts
had kunnen komen uit het "publiek, dat hij verachtte". Ofwel:
zij vergoddelijkten (vijfde weg), niet de eenzaamheid, maar het
eenzame individu, d.i. zichzelf. Zelfs of juist de kleineren. ;,Ik ben
een God in het diepst van mijn gedachten" (Kloos), alles pogingen
om de benauwde cel der eenzaamheid te ontvluchten en het zelf.
besef ruimte te geven, want het gevoel van vereenzaming ligt zeer
dicht bij het gevoel van uitgesloten zijn. In ernstige gevallen' leidt
het zelfs tot vervolgingswaan (Leopold, wiens hele oeuvre ook in
dit verband van belang is).
Naast die vijf hoofdwegen, die alleen voor de intellectueel uitver-
korenen onder de heersende klasse openstonden, bestond er echter
nog een aantal anderen voor de massa der gewone burgers. Opper-
vlakkig beschouwd schijnen de nationalistische en chauvinistische
gevoelens, die de Ige eeuw pas in volle omvang gekend heeft, in
volstrekte tegenstelling ~ot het individualisme te staan. Zij doen
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dat ook, maar wie het voorgaande aandachtig gevolgd heeft,
zal de gedachte niet moeilijk vallen, die nationalisme en indivi-
dualisme beide in hun psychische oorsprongen ziet als veroorzaakt
door de industrialisering. In ons verband is nationalisme óók een
uitweg uit de vereenza,ming, met name in de nationale oorlogen,
tot wier ontstaan en hevigheid dit sentiment in belangrijke mate
heeft bijgedragen. De participatie, in het klein verband van stad,
dorp, groep en gezin verbroken, zocht een uitweg in het grotere
verband van de natie en in het gezamenlijk nastreven van haar
doeleinden, waartoe dezelfde industriële en verkeerstechnische om-
wenteling, die het kleine verband uit de voegen gelicht had, de
mogelijkheid bood.
Ook internationalisme en nationalisme pleegt men als tegenstel-
lingen te zien. Ook zij zijn het. Maar in ons verband blijken zij
niettemin op dezelfde wortel te stoelen: ook in het internationalisme,
in het besef van de eenheid van het menselijk geslacht en in het
gezamenlijk streven naar haar verwezenlijking, kon de participatie
een uitweg zoeken, en deed zij het. De tegenoverstelling van na-
tionalisme als een "natuurlijk" en internationalisme als een "onna-
tuurlijk", kunstmatig gevoel, berust dan ook op een dwaling.
"Natuurlijk" zijn zij beide, in zoverre als zij herleidbaar zijn tot
de behoefte aan participatie. "Onnatuurlijk" zijn zij beide, in
zoverre als zij historisch betrekkelijk nieuw zijn. Hoogstens kan men
zeggen, dat het iets oudere nationalisme op de weg naar de "natuur-
lijkheid" al iets verder is voortgeschreden dan het jongere inter-
nationalisme. In zoverre was dit laatste de minst begaanbare weg
om uit de doolhof der vereenzaming te geraken.
Toch hebben in de Ige eeuw, noodgedwongen, vooral de arbeiders
deze weg ingeslagen, voorzover zij althans in hun bekende ellende
van toen niet met de jeneverfles participeerden. Zij toch leden
door hun over het algemeen mindere bewustheid weliswaar
minder onder de vereenzaming dan de bourgeoisie, maar objectief
het meest. Zo voor één kategorie geldt, dat de maatschappelijke
ontwikkeling de organische bindingen met zijn beroep verbrak,
dan zeker wel voor de handwerkslieden en onteigende boeren, die
tezamen het grootste contingent van het zich vormende industrieel-
proletarische leger leverden.
Tegenhanger tot hun gevoel van lotsverbondenheid met het we:.
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reldproletariaat, was dat van hun algemene solidariteit tegen de
gemeenschappelijke vijand, het ondernemerdom, waarvan zij, be-
grijpelijk genoeg, niet de wanhoopspogingen om aan de vereen-
zaming te ontsnappen, maar wel de bourgeois-solidariteit tot hun
onderdrukking waarnamen. Zo verhevigde de vereenzaming aan
beide zijden de klasse-strijd, die zelf het onvermijdelijk gevolg van
het moderne kapitalisme was. Die strijd werd zelf.~mede zowel voor
de bourgeoisie, maar vooral voor de arbeiders de uitlaat voor hun
participatie-behoefte, normaler nog dan het nationalisme voor de
eerste en zeker dan het internationalisme voor de tweede groep.
Na de klassevorming der Ige eeuw in het licht van ons probleem
bezien te hebben, behoeven wij zeker wel niet meer uitvoerig stil
te staan bij de onschuldige aspecten van het groeps- en verenigings-
leven uit dezelfde eeuw. Wij begrijpen nu zonder meer dat de para-"
doxale formule: het opgewekte verenigingsleven van de Ige eeuw
is een gevolg der vereenzaming, de waarheid nabij moet komen.

* **
We hebben in het voorgaande heel wat wegen opgesomd, die een
uitweg uit de vereenzaming schenen te bieden. We beweren boven-
dien niet, dat er niet nóg meer waren. Eén ervan, de meest begane
en minst deugdelijke, hebben we zelfs met opzet niet genoemd en
zullen we daarom" nog moeten noemen. Maar we zouden niette-"
min de tragiek der situatie onrecht doen, ja, erger, we zouden ons
het begrip voor het cultuur-psychologisch aspect van de crisis,
waarin de wereld sinds ongeveer een kwart eeuw, of wil men persé
een jaartal, sinds IgI4 verkeert, afsnijden, indien wij aannamen,
dat ook maar één dier vele wegen, ik zeg niet tot het doel: het stui-
ten van het vereenzamingsproces, geleid héeft, doch zelfs zou kun-
nen leiden. We mogen "nooitvergeten, dat de Ige-eeuwer alle op-
gesomde alsmede de nog verzwegen en de misschien over het hoofd
geziene wegen, slechts uit nood heeft ingeslagen, dat de banden
die hem aan welke vereniging of organisatie ook bonden, hoe
talrijk ook, zoveel losser zijn en losser worden naarmate zij talrijker
zijn; dat zij nooit die alomvattende betekenis erlangen kunnen van
dat éne functionele verband, dat de primitieve mens in àl zijn
functies bond aan zijn stam en de prae-kapitalistische mens aan de
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groep temidden waarvan hij geboren werd, opgroeide, werkte,
huwde, kinderen kreeg en stierf. Wij mogen nooit vergeten, dat
alle organisatorische bindingen tezamen, nooit de éne organische band
kunnen vervangen.
Welke weg, en hiermede komen wij tot onze slotbeschouwing,
staat de mensheid dan open? Welke methode of methoden moeten
wij dan toepassen, om aan de triomf der beschaving haar tragisch
karakter te ontnemen? Of is er geen weg om te gaan, bestaat er
geen toepasselijke methode en is het proces van vereenzaming be-
stemd om door te woekeren als een ongeneeslijke kanker met als
slot de dood der beschaving? Is de mens gedoemd aan zijn triomf,
zijn zelfverheffing boven het dier, te gronde te gaan? Moeten wij
er tenminste in berusten, dat wij de een den ander vreemd en onszelf
een probleem geworden zijn? En moet het ook in de toekomst zo
blijven?
Berusten kan men echter altijd nog en hoe onvermijdelijker datgene
is, waarin men berust, des te .gemakkelijker gaat het berusten.
De wereld verkeert evenwel in een dermate critische toestand, dat
berusten in de doem der vereenzaming met de barbarij als gevolg,
dat berusten, vóór alle mogelijkheden uitgeput zijn, verraad aan
het beste in ons, onze menselijkheid, zou betekenen. We kunnen
bovendien van te voren niet weten of onze bijdrage tot het probleem
misschien tot een oplossing zal leiden, ook al bestaat zij en kan zij
slechts bestaan uit een verhelderde bezinning er op.
Dus nog eens : Welke weg is dan nog open, welke methode kan nog
gevolgd? Teruggrijpen op oude gezagscentra en oude tradities?
Onwaarschijnlijk. Dit is immers wat de romantiscJ1e traditiona-
listen in de eerste helft van de Ige eeuw geprobeerd hebben en wij
hebben gezien, dat dit mislukt is. Het scheppen dan van een nieuw
gezagscentrum en een nieuwe traditie? Even onwaarschijnlijk.
Men kan niet uitgaan om een traditie te scheppen. Tenminste!
En in die éne bedenking: tenminste zal nog de laatste mogelijkheid
verborgen blijken te liggen: tenminste niet .als zodanig en uit het niet.
Maar wat men wèl kan, wat men althans kan trachten en dus ook
moet trachten, is dit: om te beginnen de aard bepalen van de crisis
waarin wij ons bevinden door haar oorzaken op te sporen, daarna
haar vermoedelijke afloop berekenen door haar verloop te volgen.
We kunnen er enerzijds uiteraard niet aan denken de huidige
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crisis hier in al haar aspecten te behandelen. Zij is immers zowel
economisch als sociaal, zowel politiek als cultureel. Doch anderzijds
kunnen wij, zoals blijken zal, toch ook niet geheel afzien van het
crisis-totaal. Immers, zien wij wel, dan ligt haar eigenaard juist in
dit totalitair karakter. Maar ligt misschien juist in dit totalitair
karakter der crisis de mogelijkheid van een oplossing voor ons pro-
bleem? Is niet juist de omvang der nu door de historie zelve aan de
orde gestelde problemen de prikkel tot het besef, dat een individuele
oplossing, een houding-bepaling alléén van onszelf, kinderachtig
lapwerk zou zijn? Ligt in de taak, de mensheid hier gesteld, niet
althans de mogelijkheid tot genezing van de kwalen, die tot het
ontstaan der crisis zoveel hebben bijgedragen: de kwalen van
kapitalisme en individualisme, met de vereenzaming als hun gevolg?
Is de samenwerking, nodig om déze crisis te boven te komen, niet
"het geneesmiddel voor de vereenzaming?
Dit alles zou ijdele praat zijn en ik zou het verzwegen hebben,
zoals men bij diep leed lege troostwoorden verzwijgt, wanneer wij
niet op goede gronden van mening konden zijn, dat er een nieuwe
orde bezig is uit de~e baaierd te groeien, een orde waarin door de
gebondenheid van de economie en de gebondenheid v.an de be-
roepen in die economie weer van een functioneel verband van den
mens althans in zijn beroep gesproken zal kunnen worden. Op
goede gronden: dat wil dus niet zeggen, omdat we overál uit de
vereenzaming een verlangen naar nieuwe gemeenschapsvorming
zien, ofschoon het geen toeval is, dat in beide kampen het woord
socialisme opgang doet. Want als het verlangen naar gemeenschap
alléén een garantie bood, dan zou de vereenzaming nooit ontstaan
zijn, die immers alleen door het bestaan van dat verlangen ondraag-
lijk is. Neen, die goede gronden liggen heel elders: en ten slotte
in dezelfde industriële, teèhnische en verkeersmogelijkheden, die
in een vroeger stadium "tot de vereenzaming hebben geleid. Door
hun verdeiontwikkeling echter hebben zij gemaakt, dat de periode
van het individuele kapitalisme reeds tot historie wordt en reeds ge-
worden is, dat. de economie van de toekomst derhalve slechts
socialistisch zal kunnen zijn en dat mitsdien ook de politieke en
sociale structuur en tenslotte ook de cultuur die weg zal hebben te
volgen ..
Maar dat zal niet "vanzelf" gaan. Wij onderschatten de moeilijk-
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heden niet waarvoor wij staan. Hoofdzaak is echter, en daarmee
kom ik op mijn "tenminste" van zoëven terug, hoofdzaak is, dat
nu in deze crisis, anders dan in de vroegere, objectieve voorwaarden
aanwezig zijn voor het opnieuw leggen van functionele verbanden
in het menselijk bestaan, dat m.a.w. ook de vereenzaming een
historische kategorie is gebleken en daarmee reeds veel, zo niet
alles van haar verschrikking verloren heeft. In de toekomst dreigen
misschien juist heel andere gevaren, zo zij al niet onder ons levend
zijn! We behoeven de nieuwe traditie, en daarop immers sloeg
ons "tenminste", we behoeven de nieuwe traditie niet als zodanig
en uit het niets te scheppen. Wat we kunnen èn moeten is "slechts"
onze eigen wil en wens, voor zover dat gaat, inschakelen in het .
maatschappelijk proces en daarmee een nieuwe traditie voor-
bereiden. De geschiedenis kent voorbeelden van op die wijze ge-
schapen tradities. Toen het er in de Ige eeuw om ging een nationa-
lisme aan te kweken, heeft men bewust in de geschiedenis naar
nationale tradities gezocht, maar onbewust heeft men ze daarmee
geschapen. Indien wij nog genoeg van de Latijnse schrijvers over
hadden, zou hun studie vermoedelijk leren, dat zij de traditie van Ro-
me alsgezagscentrum evenzeer onbewust-bewust geschapen hebben.
Doch, hoe ook ontstaan, de historische betekenis die deze traditie ge--
had heeft is onloochenbaar. Niets leert haar beter dan de geschiedenis
van het Pausdom. De algemene erkenning van het primaat van den
bisschop van Rome over de westerse Kerk berust ontegenzeg-
lijk voor het grootste deel op die traditie, ofschoon Rome, ?elfs
al vóór Constantijn, geen hoofdstad des Rijks méér was en al wáren
er, toen de Romeinse bisschop Paus werd en die algemene pretentie
formuleerde, eeuwen verlopen, sinds het laatste keizerlijke decreet
in Rome afgekondigd was.
Zo zouden ook nu de subjectieve voorwaarden voor een nieuw
gezagscentrum en een nieuwe traditie geschapen kunnen worden
omdat de objectieve al aanwezig zijn. En dit nieuwe traditionalisme
zal niet zl,liver een terugkeer tot het oude mogen zijn. De schrik
voor de vereenzaming mag ons de winst niet doen voorbijzien, die
- de ontdekking der individuele waarden gebracht heeft. Als uit-
gangspunt voor die nieuwe gemeenschapstraditie weet ik geen beter
dan het oude evangelie-woord: wie zijn ziel verliezen wil, zal haar
behouden. Het oude evan~elie-woord, maar vernieuwd, gesaeculari-

.1



DE VEREENZAMING VAN DE MENS

seerd: wie de individuele waarden verliezen wil, zal ze behouden
- en wie ze behouden wil, voeg ik er aan toe, zal ze verliezen.
Doch nog eens: ik weet het. Dit alles is, hoe moeilijk ook alom te
zeggen, nochtans gemakkelijker gezegd dan gedaan, we moeten,
zei ik zoëven, onze eigen wil en wens inschakelen en het "voor-
zover dat gaat" , dat ik er aan toevoegde, is mij zomin los uit de
mond gevallen als ,,,,elk woord in deze studie ook. Ik ben mij
bewust en U weet het ook, dat de crisis, waarin de mensheid zich
nu bevindt, méér in haar doos van Pandora bergt, dan de hoop, die
ik er misschien al te gretig van de bodem opraapte. Ik weet en U
weet het ook, dat de nood oneindig hoog gestegen, de norm oneindig
diep gedaald is. En ik vraag mij met beklemd hart af, zoals ook U
zich afgevraagd zult hebben, of de weg uit de eenzaamheid die ik
wees, de juiste is en vooral, indien ja, of zij begaanbaar is, niet
alleen voor ons, maar vooral voor de massa. Want de massa, het
heeft geen zin voor die waarheid de ogen te sluiten, is een andere
weg gegaan, niet alleen dan die ik wees, maar ook dan de andere,
die ik noemde. Zij is de weg gegaan, die wij tevoren verzwegen, de
weg die wel altijd verlichting brengt, doch altijd tijdelijk en die
nooit naar de bron der genezing leidt, de weg der verdoving, ver-
doving in sport, fifm, radio en oorlog. Zij heeft berust in haar
traditieloosheid en haar cultuurloosheid en zij weet al sinds lang
niet beter, omdat men haar allang haar traditie en cultuur ontnomen
en haar slechts de barre barbarij gelaten heeft.
Het zou daarom kunnen zijn, dat het althans voor de Europese
mensheid te laat is, dat geen weg meer een uitweg is. Indien dit
zou blijken - maar vergeet niet, dat we dit moment nooit met zeker-
heid kunnen bepalen; doch indien dit zou blijken, welnu herinnert
U dan uit de verte der tijden, toen er nog een Europese cultuur was,
het stoïcijnse amorfati. Zeg dan, maar ook dan pas: het zij zo, en
berust in Uw dan onvermijdelijke vereenzaming met de gedachte,
gedaan te hebben wat gij kondt doen - dan zult gij niet gans ver-
laten zijn, want één met uw nobel streven.



VERZEN AAN EEN GESTORVENE
door

G. ACHTERBERG

ARENDEN

Als ik aan' u begin te denken,
hoe of het met u zijn moet volgens levens
onwederlegbare gegevens,
voel ik in mij de vogels zwenken,
want uwe verten vallen dicht.
Maar in de droom verheffen zich
arenden allerwege
en vliegen naar u weg.

ARBEIDSVERMOGEN VAN BEWEGING

Dw leden strekken zich in boomen
eindelijk uit.
Gij gaat in paarden vooruit
en kunt overal komen.
Dw stilte is toegenomen
met dit nieuwe geluid.
Wees voorzichtig, woorden, en wacht
tot alles volkomen sluit.
Deze materie is nog te zacht
voor de verbeeldingskracht.

SEXTANT

Met de sextant van mijn gevoel,
(de stethoscoop van mijn verstand)
kan ik uw ligging nog bepalen
in de bewustelooze dalen
achter mijn denken, in een land
waarom de zee van het vergeten spoelt.

,-
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DOSSIER

In mijn geheugenoverzichten
moet een staat verscholen liggen
van uw toestand op het oogenblik.

Om alles beslissend door te lezen
is het noodig niets te wezen
dan een accountant, scherp en strikt.

KLANKBORD

Tegen het klankbord van de nacht
bewegen nog uw woorden.
Al wat gij hebt gezegd
is blijven leven in accoorden,
die ik alleen in donker tref,
wanneer de stilten hooren,
die tusschen ons staan opgericht.

AFSPRAAK

De zomeravond en de dood zijn In de kamer
en ik ben diep gerust om dit.
Ik lig terzijde op mijn bed en adem
en langzaam nemen wij de dingen in bezit.

Hierop alleen blijven de oogen open:
of een van buitenaf de ramen vindt,
die zich zou voegen bij dit samenwonen,
alsof het afgesproken werd.
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DUALIS

Gij kunt u nimmer overgeven
aan de verstomming, in mijn stem
staan uw stembanden aangedreven
van een aanhoudend jubelen.

Binnen elkander uitgebreid
ben ik de twee van ons voorheen,
verdubbeld tot een nieuw geheel:
leven en dood gelijkertijd.

TRANSMISSIE

Stemmen, die in mijn bloed beginnen,
maken zich er uit los
om in de dunne zenuwen te zingen.

o gelukzaligheid, dien jubel af te dwingen
van knoop tot knoop, totdat hij zwevend wordt,
om ergens tegen haar te trillen,
die dan weer levend wordt.

DRACHT

Er is een mensch in mij geweest,
en nu beweegt een doode zich
van strottenhoofd tot middenrif
en vindt een weg naar hiel en wreef;
stijgt in het ruggemerg omhoog;
hartkleppen laten uit en in
wat voortaan zonder ziel of zin
moet circuleeren in een boog
binnen het wezen dat ik ben,
als ik niet wederbaren kan
wat eenmaal buiten mij bewoog,
Dit is er de potentie van,
o lied, dat nimmer loog.
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HECHTING

De engelen hebben zich aan u gehecht
en gij zijt bijna onvindbaar meer.
De groote perspectieven v'an weleer
staan in mijn oogen, leeg en recht.

Blauwe zoeklichten van de ziel bij nacht
schuiven hun cirkel het geheugen door:
vleugels bewegen in het witte spoor;
overal is het vol van uw gezicht.

OOGST

Dat nimmermeer de dag ontvonke:
de nacht hangt vol met trossen donker.
o blauwe druiven van de dood,
tot in mijn handen neergezonken.

BLOEI

Ik bloei van binnen met de dood tot bloem,
wiedend het andere kruid, dat ik verdoem.
Ik voed haar met mijzelve, eenmaal zal
een graf met bloemen bloeien zonder tal.



MYTHEN VAN DE TOEKOMST
door

R. ]ACOBSEN

De titel van dit opstelletje is ontleend aan het vermetele, verbazing-
wekkende boek van Olaf Stapledon "Last and First Men", dat in
October 1930 verscheneI), in een paar jaar verscheidene oplagen
beleefde. Een enkel woord om te verklaren, welke soort van werken
met dien titel bedoeld zijn. Geen" Utopieën" als "In het jaar 2000"
van Bellamy en dgl., waarin de auteur zijn ideaal van de toekomst
projecteert: een aardsch paradijs, waarin wezens van gelijke be-
weging als hijzelf in ongestoorde gelukzaligheid leven onder om-
standigheden, die volmaakt aangepast zijn aan een gefixeerde
menschelijke natuur. Het genre, dat ik op het oog heb, behoort in
zekeren zin tot de historische romantiek, hoe zonderling dat ook
klinken moge. Immers, gelijk in den historischen roman de auteur
een beeld tracht te geven van het verleden, zooals hij dat van zijn
tijd en persoonlijkheid uit kan verstaan, zoo gebeurt dat in de be-
doelde werken met betrekking tot de toekomst.
A plus forte raison bevinden wij ons hier op geheel onzeker, glib-
berig terrein. De term historie, zooals wedien nu eenmaal opvatten, is
in dit geval dan ook onmogelijk te handhaven. Beter past het woord
mythe, als men dat tenminste van zijn mystiek element wil ont-
doen. Omgekeerd zou ik in een zeer sceptische bui wellicht durven
zeggen, dat alle geschiedschrijving mythe is. Het is inderdaad niet
onmogelijk, dat onze vaderen even versteld zouden staan, indien
. zij onze voorstelling van het verleden konden lezen, als onze nazaten,
ongetwijfeld, over wat wij aangaande de dingen der toekomst
hebb~n gefantaseerd.
Men zal geneigd zijn te meenen, dat op dit terrein het hek geheel
van den dam is. Minder dan men denken zou. Ons oordeel, onze
smaak, onze fantasie laten zich niet alles opdisschen. Sunt certi
denique fines. Welke grenzen den "historiograaf der toekomst" ge-
steld zijn, ik kan niet beter doen dan Stapledons definitie ten dezen
aan te halen.
"If such imaginative construction of possible futures is to be at
all potent, our imagination is to be strictly disciplined. We must
endeavour not to go beyond the bounds of possibility set by the
1 1
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particular state of culture within which we live. The merely fantas-
tic has only minor power. .. Yet our aim is not merely to create
aesthetically admirable fiction. We must achieve neither mere
history, nor mere fiction but myth. A true myth is one, which,
within the universe of a certain culture (living or dead), expresses
richly, and often tragically perhaps, the highest admirations pos-
sible within that culture. A false myth is one which either violently
transgresses the limits of credibility set by its own cultural matrix,
or expresses admirations less developed than those of its culture's
best vision."
M.a.w. een beunhaas, die slechts met wat fantasie toegerust, zich
op dit terrein zou wagen, zou al spoedig gewaarworden nergens te
belanden. Onmisbaar zijn hier een vitaal historisch gevoel, een
doordringend begrip van de bestaande politieke en sociale structuur,
een grondige kennis van de bijbehoorende geestelijke en wijsgeerige
stroomingen, van de doeleinden en strekkingen der techniek, zelfs,
als men zoover als Stapledon gaat, om den mensch als kosmisch
verschijnsel te beschouwen, van de grondslagen der biologie, astro-
nomie en aanverwante \vetenschappen, op den koop toe een leven-
dige, plastische, vruchtbare fantasie.
Ja, nog iets, waarmee ik eenigszins verlegen Zit, het te omschrijven.
Er is niemand, die eenigermate bewust leeft, die niet de grenzen
van zijn vermogens, van zijn geestelijke potentie kent en dus,
onvoorziene omstandigheden voorbehouden, een vaag voorgevoel
van zijn levensloop heeft. De mythograafvan de toekomst moet een
dergelijk instinct op grooter schaal bezitten, als cel van het or-
ganisch geheel, waarvan hij deel uitmaakt, een voorgevoel hebben
van de richtingen, waarheen zijn samenleving groeien kan, wat
aan onderbewuste prognose in hem leeft kunnen kristalliseeren en
. uitbeelden. Want van profeteeren kan hier geen sprake zijn; ver-
geten wij niet, dat altijd alles anders mogelijk is, omdat zekere
factoren onder bepaalqe omstandigheden een beteekenis kunnen
krijgen, die niemand van te voren vermocht te gissen, zooals dat
in de natuur bij een bacterie of insect kan voorkomen. Hier geldt
het woord van Kant: "Alles was geschieht, ist vernünftig, dass es
aber geschieht, hat mit Vernunft nichts zu schaffen," m.a.w. het
gebeuren is eerst logisch, als het een voldongèn feit is.
Het kan tot verheldering van het bovenstaande strekken, een paar
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van dergelijke toekomstmythen onder het oog te nemen en ze,
voor zoover reeds mogelijk, aan het werkelijk gebeurde te toetsen.
Het is opmerkelijk, dat zulke forecasts, voor zoover ze litteraire.
waarde hebben, uitsluitend voorkomen in de Angelsaksische litte-
ratuur. Noch de Fransche, noch de Duitsche letterkunde leveren
iets overeenkomstigs op, tenzij de laatste in den vorm van opge-
wonden visioenen eener Duitsche opperheerschappij, gegrond op
de militaire verplettering en knechting van de rest van het mensch-
dom. Evenzeer opmerkelijk is het, dat zulke Angelsaksische prog-
nosen zich niet bezig houden met de toekomst van de eigen natie,
maar van Mankind, de Menschheid in het algemeen.
Het is verleidelijk, naar de oorzaken van een en ander te speuren;
zonder een zeer speciaal en diepgaand onderzoek geloof ik echter
niet, dat een eenigszins bevredigend resultaat bereikt kan worden.
Op het eerste gezicht doet zich deze vraag op: is de reden gedeel-
telijk daarin te zoeken, dat het Angelsaksische ras zich reeds -
half onbewust - dermate meester van de wereld meent te mogen
voelen, dat het de menschheid met zichzelf identificeert? Daar
zijn van die aanduidingen in "The Sleeper awakes" van Wells,
waarover hieronder nader. Deze "forecast" speelt in het begin van
de 23e eeuw in een Londen van 33 millioen zielen; een- en ander-
maal schijnt het den schrijver eensklaps te binnen te schieten, dat
dit Londen, monsterlijk als het is, toch moeilijk de geheele wereld
kan voorstellen en er worden dan pour acquit de conscience de
namen van ettelijke andere wereldsteden aangekoppeld. En de taal
van het grootste deel der wereld is Enge1sch: "taken together
with its Spanish-American and Hindoe and Negro and "Pidgin"
dialects, it wa~ the everyday language of two-thirds of humanity".
Hoe dit zij, het is opmerkelijk, dat deze Engelsche en Ameri-
kaansche toekomstvisies opgehouden hebben "nationaal" te denken,
onmiskenbaa~ een symptoom van de neiging van het menschdom,
om trots alle verschijnselen van het tegendeel zich te nivelleeren,
.tot een eenheid samen te groeien. Het is immers een feit, dat zelfs
het nationaal-socialisme en wat daarmee gelijk te stellen is, onder
zijn

l

intolerant-chauvinistischen schijn, in wezen internationaal is-
of was, internationaler dan het bolsjewisme, met Komintern en
al, tenminste zooals de zaken op het oogenblik staan.
Onwillekeurig, zonder zich daarvan nader rekenschap te geven,
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gaat de litteratuur, die ik op het oog heb, van dit algemeen-men-
schelijk standpunt uit; historisch, niet utopisch beschouwd acht ik
dat van groot belang. In dit opzicht verdient ze zeker "true myth"
genoemd te worden.
Hoe oud het genre van de toekomstmythe is, kan ik niet uitmaken,
zoover strekt mijn belezenheid blijkbaar niet. Wel staat me een
verhaal van Edgar Allan Poe voor den geest "Mellonta Tauta" ,
dat in het jaar 2848 speelt; ook op dit gebied, zooals op dat van den
pseudo-wetenschappelijken en den detective-roman zou dan de
fameuze Amerikaan de pionier geweest zijn. "Mellonta Tauta"
dient zich aan als een brief van een reizigster aan boord van een
luchtschip, dat haar met zijn vaart van honderd mijlen in het uur nog-
al een "slow coach" lijkt. Maar daarmee houdt de overeenkomst met
latere toekomstmythen ook op, een prognose ontbreekt; het verhaal
is met sterk ironiseerende, hekelende bedoeling van den eigen tijd,
vooral van zijn futiele, onnoozele wetenschap geschreven en be-
hoort overigens tot Poe's z.g. geestige Tales of Imagination, die
allerminst 's mans sterke zijde uitmaken. In elk geval, het motief
van de toekomstfantasie is er; of het op een later geslacht van in-
vloed is geweest, moet ik in het midden laten.
Eerst in het laatste decennium van de negentiende eeuw begint het
thema in de litteratuur door te klinken. Dat is geen toeval, het
markeert het einde van het naïeve geloof in een automatischen
"progrès" . Weliswaar had het gros van het Engelsche publiek nog
geen flauw begrip van de naderende gevaren, het van alle kanten
optrekkende onweer en zooal, dan was het in zijn zelfgenoegzaam-
heid en hoovaardij ervan overtuigd, dat dat alles het heilige eiland
niet raken kon. Het was een stemming van een weinig sluimerens,
een weinig handvouwens, van vrede, vrede en geen gevaar, de
stemming van het zalig duttende dorp Matchings Easy, die Wells
zoo meesterlijk in het begin van "MI'. Britling" schildert. In het
brein echter van wie verder zien gaat twijfel rijzen, of het wezen
der dingen nog wel aan den uiterlijken schijn beantwoordt. De
wereld begint een alarmeerend geluid te geven, als een machinerie,
die allengs haperen en in het honderd loopen gaat. De klassenstrijd
neemt steeds onrustbarender vormen aan. Engeland gaat op indus-
trieel en commercieel gebied niet meer zóó vooraan, dat het alle
anderen in de verre verte achter zich laat. De concurrentie van de
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Amerikaansche nijverheid, van de Duitsche, die ordinaire waar
tegen dumpingprijzen op de markt werpt, begint te nijpen. De
"splendid isolation" in de politiek heeft haar glorie verloren, ver-
oorzaakt een onbehaaglijk gevoel van eenzaamheid. Imperialisten
van het slag van Kipling trachten zich aan hun eigen gebral te
bedwelmen. Kritischer geesten waren de opvatting toegedaan, dat
juist die opgeblazen propaganda de wortel was van alle kwaad
"lVith its silly old Bags, its silly unmeaning tradition ofnationality,
its cheap newspapers and cheaper passions and imperialisms, its
base commercial motives and habitual insincerities and vulgarities,
its race lies and conBicts".
Ik haal hier Wells aan, niet alleen omdat ik de gangbare meening
der radicalen van een veertig jaar geleden niet scherper zou weten
te omschrijven, maar ook omdat het gaandeweg tijd wordt kennis
te maken met den man, die feitelijk den grondslag gelegd heeft
tot het genre van den toekomstroman.
Hij nadert de tachtig en behoort tot een uitgestorven generatie.
Hij stamt uit de onderste laag der kleine burgerij, uit wat hijzelf
kenschetst als de "Small Shopkeeper and Upper Servantclass".
Na eenige ambachten en ongelukken, o.a. als apothekersspod-
jongen en winkelbediende, slaagde hij erin een stipendium, later
een beurs te verkrijgen en studeerde eenige jaren biologie aan de
London University. In die dagen moet hij een vrij luidruchtig
heerschap geweest zijn, blijkens wat hij in zijn autobiographie over
zijn strubbelingen aan de universiteit vertelt. Bij eenzoolevendigen
.en critischen geest is dat niet onverklaarbaar; niet te vergeten ook,
dat hij geen zuiver natuurwetenschappelijken aanleg had, welk een
schitterend examen hij ook tenslotte aflegde. Zijn natuur was veel
gecompliceerder en stond voor de meest verscheiden invloeden
open, ze was prikkelbaar als die van een dichter, vol bonte fantasie
en intellectueeIe avontuurlijkheid, vol belangstelling voor het
levende, het menschelijke, voor wat zich daaruit ontwikkelen ging.
Ik ben allang vergeten, welk van zijn verhalen ik het eerst gelezen
heb, maar het staat me nog voor, hoe levendig mijn verbeelding
reageerde op zulke dingen als "The Time Machine" en "The War
of the Worlds," hoe zij beantwoordden aan dat latente gevoel van
onzekerheid, onveiligheid, dat door den allengs onheilspellender
gang der gebeurtenissen gewekt werd. Er loerde ergens iets, een
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nog ongeweten, vormloos gevaar, een geestelijke boosheid, een drei-
ging. Het is karakteristiek, dat WelIs in zijn eerste mythe eener
wereldcatastrophe, "The War of the Worlds", het gevaar nog niet
op aarde weet te localiseeren; het komt van buiten. Uit de wereld-
ruimte storten in hun projectielen vreeselijke vijanden op de vreed-
zame aarde neer, de Marsbewoners, octopusachtige wezens, die op
hun planeet de heerschappij over de rest van de dierenwereld
veroverd hebben. Het is ongetwijfeld de bioloog, die hier bij WelIs
om den hoek komt kijken.
Het is niet te ontkennen, dat hij het geval met veel fantasie en
verve behandeld heeft; het verhaal b.v. van de panische vlucht uit
Londen is een respectabel stukje massa-plastiek. Ik zou ook niet
durven zeggen, dat hij hier de door Stapledon gestelde grenzen over-
schrijdt; de man zelf zal zich in de regionen der verbeelding veel
verder wagen. Maar geheel Wells is het boek nog niet. Het is te
Jules-Verniaansch en Wells is niet de Engelsche Jules Verne,
zooals wel beweerd, maar door hemzelf volstrekt ontkend is. Het
is nooit het pseudo-wetenschappelijke offantastische thema, waarom
het hem te doen is, dat geeft hij maar vluchtig, soms nauwelijks
aannemelijk aan, om daaraan verregaande consequenties en sociaal-
ethische bespiegelingen te verbinden. Er blijft altijd iets mathema-
tisch aan zijn constructies; hij gaat uit van een gegeven, een
casuspositie, om die door te redeneeren. Zoo b.V. in "The invisible
Man": ontneem iemand zijn zichtbaarheid, - wat gebeurt er
vervolgens met hem, hoe reageert de persoon daarop? Een zekere'
invloed van het Amerikaansche "behaviorism" is hier niet onwaar-
schijnlijk.
Neen, in de dagen van zijn "War of the Worlds" moest WelIs het
vak van mythograaf der toekomst nog leeren.
Tien jaar later. De politieke toestand van Europa heeft zich in-
tusschen gecondenseerd en verscherpt. Drievoudige Entente staat
tegenover Drievoudig Verbond en iedereen in het Vereenigd
Koninkrijk weet, dat het Duitsche R~jkde vijand is. Op het gebied
der techniek verschijnt een verbazingwekkende nieuwigheid: de
eerste bestuurbare luchtschepen volbrengen met omzichtigheid hun
précaire tochten en proeven met vliegtuigen zwaarder dan de
lucht schijnen eindelijk succes te zullen hebben. De mensch staat
op het punt het luchtruim te veroveren. Nu verschijnt "The War



MYTHEN VAN DE TOEKOMST

in the Air". Men lette op het jaar I908 ~ terwijl er nog nauwelijks
gevlogen wordt, terwijl het groote publiek de eerste proeven op
het gebied der aviatiek met een belangstelling als voor een lucht-
schommel of voor een electrischen draaimolen gadeslaat, redeneert
Wells met verbluffende scherpzinnigheid, ja met profetischen blik
de gevolgen van deze omineuse uitvinding uit. Het is hem on-
middellijk duidelijk, dat haar gruwelijke uitwerking de technische
en economische voordeelen in elk opzicht zal overtreffen, dat het
militair bedrijf er zich van zal meester maken, om den oorlog naar
de derde dimensie over te brengen.
De toon van "The vVar in the Air" is uï"terstgealarmeerd, zulk
een indruk heeft de nieuwste verovering der techniek blijkbaar op
Wells gemaakt. De Zeppelin, die toenmaals het luchtruim scheen
te zullen beheerschen, is de hoofdrol toebedacht. Het luchtschip
wordt ook vrij gedétailleerd en aannemelijk beschreven, de schil-
dering van zijn verbluffend, walvischachtig aspect in de ruimte
wekt ook thans nog, nu wij weten, dat de vervaarlijke producten
van den "verrückten Graf" vrij onschadelijk, uiterst kwetsbaar
speelgoed zijn, een niet gering ontzag. Het vliegtuig, dat in 1908
nog nauwelijks bestond, komt er minder goed af, het blijft een vaag
en zonderling mechaniek, dat er zelfs nog niet geheel zeker van is,
of het zich door middel van een schroef dan wel van kleppende
vleugels zal bewegen, een soort van voor het luchtruim bestemde
motorfiets met een zadel en een groot stuurrad, ... hier heeft de
historie de mythe achterhaald en haar tot bakersprooIge gemaakt.
Maar afgezien daarvan, zijn profetische blik heeft den meester niet
bedrogen. De vreeselijke uitwerking van den luchtoorlog is nu
werkelijkheid, de halve wereld weet ervan te gewagen. Er is geen
oorlogszone meer, er is nergens veiligheid en wie zich hier aan het
gevaar meent te onttrekken, loopt het elders in den mond.
Wells laat, merkwaardigerwijze, den oorlog niet, zooals men zou
verwachten, met een overval van de Duitsche luchtmacht boven
Engeland beginnen. Het wordt nogal kinderlijk gemotiveerd, het
is om de kwestie van de Monroe-leer, dat het Duitsche Rijk en de
Vereenigde Staten in botsing geraken. Een groote Duitsche lucht-
vloot voert in samenwerking met de Hochseeflotte een overrompeling
uit. De slag in den noordelijken Atlantischen Oceaan wordt door
de onverwachte verschijning der luchtschepen ten nadeele van de
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Amerikaansche marine beslist. Dan daagt de Duitsche luchtvloot
op boven New-York, dat, geterroriseerd door een kort, maar fel
bombardement, de witte vlag hijscht. Reeds achten de Duitschers
zich meesters van de Nieuwe Wereld, met de bezetting van het
groote krachtstation van Niagara Falls meenen ze de geheele
Amerikaansche nijverheid te kunnen beheerschen, - dan plotseling
komt in drie eskaders een onmetelijke Oost-Aziatische luchtvloot
opzetten, bemand met Japanners en door hen gemilitariseerde
Chineezen, begeleid door zwermen van helrood geschilderde vlieg-
tuigen. Zij verschijnen niet als bondgenooten der Amerikanen,
maar om de Duitschers te vernietigen, zelf het nieuwe Continent
te beheerschen en zoo de wereld een Pax Asiatica te schenken.
Intusschen is ook in Europa de oorlog ontbrand tusschen Engeland
met Frankrijk als bondgenoot en het Duitsche Rijk, maar waartoe
het spel van al deze gefingeerde militaire verwikkelingen te volgen,
waar alweer de mythe voor het bloedig licht der geschiedenis ver-
bleekt? Tot onze aandacht weer gespannen raakt door de veronder-
stelde consequenties van het nieuwe wapen. Deze oorlog neemt geen
einde, omdat elk logisch strategisch doel ontbreekt. Hij versnippert
in een groot aantal guerrilla's, want Wells veronderstelt, dat vlieg-
machines voor een prikje te bouwen zijn (ten onrechte gelukkig)
en de overheerschende kwestie van de benzine ziet hij geheel over
het hoofd. De permanente algemeene oorlog doet het economisch .
systeem met één slag ineenstorten. De ondergang van het oude
Romeinsche Rijk is te vergelijken bij het geleidelijk verval en
afsterven van een uitgeleefd lichaam, deze collaps - bij den blik-
semdood in een motorongeluk. De industrie loopt spaak, heirlegers
van werkloozen vullen de straten der groote steden, hongersnood
verwekt een vreeselijke epidemie, "the purple disease", het over-
schot van het gedecimeerde menschdom vervalt weer tot een soort
van primitieven landbouw, een barbaarschen toestand, beter ge-
zegd, een reddelooze verwildering, zonder een zweem van de be-
schaving en kunst der oorspronkelijke barbaren.
De vier apocalyptische ruiters, het witte, het roode, het zwarte,
het vale paard met de hel in hun gevolg, zijn over de aarde ge-
draafd en hebben gemoord met zwaard en met honger, en met den
dood, en door de wilde dieren der aarde. De zoo hartstochtelijke,
Duitsch-getourmenteerde styliseering van Dürers bekende hout-
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snede rijst bij de lectuur van de laatste hoofdstukken van het boek
onweerstaanbaar voor de verbeelding.
Er volgt nog een epiloog. Na de koort~achtige opwinding tijdens de
vijf oorlogsjaren en de gruwelijke verwildering tengevolge van de
ontbinding der geheele maatschappij zinkt het menschdom ineen
in de apathie van een slaafsch geploeter voor het dagelijksch brood.
Aan den rand van de onmetelijke woestenij van puinhoop en, die
eens Londen geweest is, leiden kleine verstrooide nederzettingen
een kommerlijk bestaan. De overlevenden hokken in de vervallen
villa's van de suburbs, de kookkunst hebben zij vrijwel verleerd,
zij kleeden zich met den afval van weelderiger dagen, havelooze,
potsierlijke maskerade; enkele predikanten en geneesheeren voeren
een schijn van gezag. De verlaten Londensche straten te betreden
is een avontuur, dat men niet zonder hartklopping bestaat. Daar
heeft de pestilentie het hevigst gewoed, de besmetting heet er nog
lang niet geweken. En bovendien - het spookt er. Waaghalzen,
die er 's nachts gezworven hebben, weten te verhalen, hoe voormalig
Trafalgar Square, Leicester Square, Piccadilly dan wemelen van
schimmen, holoogige, geschminkte skeletten in de verspochte
vodden van avondkleedij, waardoor de botten heengluren. Brutaal
klampen zij met heesch gefluister den levende aan. Huivering-
wekkende, zondige praat. Zoo fabelt het bijgeloof.
Intusschen gaat trots ineenstorting, verderf en dood in Noord-
Europa en Amerika de oorlog zijn gang, de oorlog, die niet eindigen
kan.
Mellonta tauta; zal dat gebeuren? Wie durft in het aangezicht van
dezen vrede zeggen, dat de historie hier de mythe gelogenstraft
heeft? Wankelt de menschheid nog niet stuurloos aan den rand
van een gapenden afgrond?
De persoonlijke noot ontbreekt niet in "The War in the Air" ; deze
toekomstmythe is in het gewaad van een roman gestoken. Hoofd-
persoon is een Cockney uit de Londensche suburbs, het alter ego
van Wells, die zelf immers een Cockney is en dat in tal van variaties
in zooveel van zijn romans verschijnt, als Kipps, Mr. Lewisham,
Bealby, Mr. Polly, Harry Smith. Deze Bert Smallways is een
slungel, niet oversnugger, niet overeerlijk, verre van moedig,
kortom een ordinaire doorsnee, zooals onze maatschappij ze bij de
vleet aflevert. Hem gaat de auteur nu als proefkonijn gebruiken.
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Na wonderlijke avonturen in een ontsnapten luchtballon geraakt,
Smallways aan boord van de "Vaterland", het vlaggeschip van
Prins Karel Albert, luchtadmiraal van het Duitsche eskader. "rt
was, as if Heaven was experimenting with him, had picked him
out as a sample from the English millions, to look at him more
nearly and to seewhat was happening to the soul ofman."juisthet
tegendeel van Bert is dat andere staaltje van het menschelijk ge-
slacht, de Duitsche Alexander, Karl Albert, die in zijn rol van
opgeblazen wereldveroveraar onnavolgbaar geteekend wordt.
Vertoont Bert Smallways al te rauwelijk de klei, waaruit de Hemel-
sche Pottebakker hem geformeerd heeft, in Karl Albert is geen
spoor van natuur, alles in hem is schmink, opmaak, pose. Tenslotte
slaat de Cockney nog niet zoo'n kwaad figuur, wanneer de Prins
en hij als luchtschipbreukelingen op Goat Island tusschen de beide
Niagaravallen beland zijn en niet zonder voldoening ziet men
hem den hooggeboren onmensch overhoop schieten.
Toen W"ells "The \Var in the Air" schreef, was hij een veertiger;
in jonger, internationaal minder-bewogen jaren hal'! hem een ander
probleem geïnteresseerd: de vraag, hoe de sociale kwestie zou ver-
loopen, waartoe de klassenstrijd tenslotte leiden zou. Hij was in
die "Sturm-und-Drangperiode" natuurlijk socialist, hij afficheerde
zijn overtuiging zelfs met een vuurroode das. Marxist is hij nooit
geweest; hij polemiseert herhaaldelijk met den grooten theoreticus,
wiens Duitsch-philosophische leerstelligheid hem blijkbaar kregel
maakt. Aan de eindoverwinning en dictatuur van het proletariaat
gelooft hij dan ook niet; hij is veeleer van meening, dat de bezit-
tende klasse de arbeidersmassa steeds sterker onderdrukken en tot
slaven, op den duur zelfs tot "ondermenschen" zal vernederen;
in elk geval, die mogelijkheid voorziet hij.
Terzelfdertijd werd zijn wetenschappelijke belangstelling nog door
een ander vraagstuk beziggehouden, n.l. dat van de meerdimen-
sionale meetkunde. Dat dooreenloopen en kruisen van meer dan
een motief is het juist, wat een geest als die van Wells zoo merk-
waardig maakt. Zijn verbeelding kan zich ook niet tevredenstellen
met het zuiver mathematische begrip, het moet hem voorstelling
worden. Zoo werden die curieuze verhalen in het leven geroepen,
die als "Tales of Space and Time" gebundeld zijn, waarop ik, hoe
verleidelijk dat ook is, hier niet nader kan ingaan. Een enkel van
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die verhalen dien ik echter te vermelden, omdat hij het daarin ver-
werkte thema later op een andere wijze heeft behandeld. Ik bedoel
zijn eersteling "The Time Machine". De vierde dimensie is niets
anders dan de tijd; indien men zich in de ruimte van drie afmetin-
gen kan bewegen, moet dat ook mogelijk zijn in de vierde, in den
tijd; het komt slechts er op aan, een time-accelerator te construeer~n.
Ziehier bij tooverslag een instrument kant en klaar, dat levendig
aan het electrische hobbelpaard van het Zanderinstituut herinnert.
De reiziger in den tijd behoeft slechts in den zadel te stijgen en den
hefboom aan te zetten, die het toestel in de toekomst lanceert.
Later bekruipt den uitvinder de lust ook het verleden te verkennen,
maar van die reis keert hij niet terug, zoodat het geheim van de
tijdmachine in de ruimte der eeuwen verloren is gegaan.
Het toestel beweegt zich door het tijdruim met de snelheid van het
licht, zoodat na eenige seconden van den normalen tijd het begin
van het achthonderdste millennium van onze christelijke jaartelling
bereikt is;-Het menschelijk geslacht bestaat nog steeds, maar het
heeft een eigenaardige ontwikkeling doorgemaakt. Het heeft zich
gesplitst in twee geheel onderscheiden rassen, de Eloi en de Mor-
locks, die zelfs lichamelijk weinig meer gemeen hebben. De eersten
vormen de aristocratie, aetherische, hypernerveuze wezens van een
praerafaëlitische schoonheid, die in een paradijsklimaat een vol-
komen lanterfantend leven leiden, een soort van droombestaan.
De Morlocks zijn de slaven, donkere, gedrongen kobolden, die on-
dergronds leven en het zonlicht niet meer kunnen verdragen. Maar
's nachts gaan zij op buit uit, zij jagen de Eloi en die zij machtig
kunnen worden, eten zij op. Dat is de klassenstrijd tot zijn uiterste,
onmeedoogendste consequentie doorgeredeneerd. De heerschende
klasse ontzenuwde nietsnutters, het arbeidersvolk verdierlijkte
kannibalen.
De koene pionier van de Time Machine is echter tenslotte slechts
een toerist, die in de zaken van de toekomst ternauwernood be-
trokken wordt. Vier jaar later zou Wells het thema opnieuw op~
vatten in het veel dynamischer en uitvoeriger "When the Sleeper
wakes", dat oorspronkelijk in verscheidene Engelsche en Ameri-
kaansche periodieken als feuilleton gepubliceerd werd en een jaar
of twaalf daarna door hem werd omgewerkt onder den titel" The
Sleeper awakes". Zoo verscheen het in boekvorm in IgIO.
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Het verhaal begint, zooals meermalen bij Wells, met een eenzaam
man, die plotseling bij den weg opduikt en met zichzelf geen raad.
meer weet, in dit geval eene Mr. Graham, die na overspannen
arbeid in een toestand van volslagen slapeloosheid geraakt is.
Plotseling komt de reactie en vervalt hij in een staat van catalepsie.
Die bewusteloosheid houdt een eeuw of wat aan. Zijn kleine ver-
mogen, vermeerderd met een paar erfenissen, is intusschen met rente
op rente tot een fantastisch bedrag aangegroeid; hij isde bezitter van
nagenoeg allen rijkdom in de wereld. Hij is het Kapitaal in eigen
persoon. Het vermogen wordt beheerd door een comité van trustees,
den Raad van den "Sleeper" . .
Hij zelf is een soort van godheid geworden, maar een wasgele,
verschrompelde, stoppelige godheid, die in een weidsche praalzaal,
gesloten in een hyperhygiënische vitrine wordt bewaard en op
gezette dagen voor de populatie ten toon gesteld. De Council,
de ware meester van de wereld, rekent erop, dat hij nooit meer
ontwaken zal. Maar dat ontwaken komt en op een voor de heeren
uiterst critiek moment. Nog duizelend van zijn eindeloozen slaap,
wankel op de beenen, wordt de Sleeper eensklaps in de meest ver-
bijsterende verwikkelingen gestort. Want er is een proletarische
revolutie op til, op touw gezet door Ostrog, den leider van een der
groote staatsbedrijven. De Council, zich geheel bewust van zijn
netelige positie, komt dit ontwaken zeer ongelegen en hij tracht
Graham te doen verdwijnen. Maar door de mannen van Ostrog
wordt hij uit zijn gevangenis bevrijd en na een avontuurlijken tocht
naar de groote Hall gevoerd, die het revolutionnaire hoofdkwartier is.
Na een korten strijd wordt de Council ten val gebracht en Boss
Ostrog, gevolmachtigde van den Sleeper, regeert in zijn plaats.
Er verandert echter niets, de oude misbruiken blijven bestaan en de
ontevredenheid van het bedrogen volk, duurt voort. Graham, die
temidden van deze voor hem nieuwe wereld vrijwel reddeloos
staat, weet niet, hoe in te grijpen en wordt bovendien aanvankelijk
door al het vreemde, dat hij ziet, begrijpelijkerwijze afgeleid. De
bevelen, die hij waagt te geven, worden door Ostrog alleronder-
danigst genegeerd. Als tenslotte Ostrog om het verzet in Londen
te breken, eenige escadrilles vliegtuigen met negerpolitie bemand
uit Afrika opgecommandeerd heeft, trots Grahams uitdrukkelijk
verbod, vliegt deze, die intusschen geleerd heeft een vliegtuig te
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besturen, hun tegemoet, om tenminste te vernietigen wat hij kan.
Een heldhaftig besluit, een hopeloos ondernemen, een toomelooze
val. "Although he could not look at it, he was suddenly aware,
that the earth was very near."
Hoe ongewenscht het ook is, dat de aanhangers van Ostrog den
Sleeper te zien krijgen, de heeren van den Council zijn onmiddellijk
na zijn ontwaken in hun verbouwereerdheid. buiten staat, Gra-
hams gangen nauwlettend te bewaken. Zoo geraakt hij op het bal-
kon van het groote regeeringsgebouw en zijn verbaasde oogen
aanschouwen voor het eerst dit 23e-eeuwsche Londen. Een on-
metelijk plein, omsloten door gebouwen van titanische afmetingen,
overhuifd door stoute metalen gordings bogen. Zij dragen een uit-
spansel van het een of andere doorzichtige materiaal, dat den hemel
buitensluit. Geweldige bollen van koel, wit licht beschamen de
bleeke zonnestralen, die tusschen bogen en staalkabels neerschieten.
Want deze stad is een onmetelijke serre en het is "the City of dread-
ful Light" inplaats van de "City of dreadful Night". Duizeling-
wekkend hoog in de ruimte zweven bruggen, ijl als filigraan,
bezaaid met tallooze voetgangers; een spinneweb van dunne
staalkabels hangt van de gordingsbogen en de bovenverdiepingen
der gebouwen neer en nu en dan schiet een menschje op een soort
van schommeltje gezeten met verbijsterende vaart daarlangs om-
laag, om door een cirkelronde opening op den beganen grond te
verdwijnen. Want er is natuurlijk ook een onderaardsche stad,
verscheiden lagen diep. De atmosfeer is heiig, tegenover het paleis
verrijst een' onmetelijk hooge grijze gevel met eindelooze rijen
vensters, balkons, erkers. Hij is kris en kras met veelkleurige op-
schriften bedekt, in een raadselachtig letterschrift, waarin Latijnsche
karakters met geheel onbekende afwisselen.
Dan valt Grahams oog op de straat, onder zijn balkon aan den
voet van het hooge paleis. Ze is meer dan 100 m. breed en bestaat
uit parallelloopende strooken, de eene een weinig boven de andere,
die naar het midden afhellen. Het middelste platform is vast, de
andere bewegen zich met toenemende snelheid, vlak onder zijn
balkon naar rechts, aan den overkant naar links, het bovenste
voor het snelste verkeer met de vaart van een exprestrein, daarop
zijn banken en van afstand tot afstand kiosken geplaatst. Het is
een ingewikkeld stelsel van trottoirs-roulants en de ontelbare menig-
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te ziet hij met blijkbaar gemak en vaardigheid van het een op het
ander stappen, op het middenterrein tot staan komen ofin de tegen-
gestelde richting naar boven stijgen, om dan met een ruk te ver-
dwijnen. Het treft Graham, dat het publiek grootendeels in grof,
bleekblauw linnen is gekleed. Graham ziet de stad ook van den
buiten- of bovenkant, als men wil, als hij door de handlangers. van
Ostrog uit zijn gevangenschap is verlost. In nacht en sneeuw leiden
zij hem over glibberige ijzeren daken, langs griezelige, smalle loop-
bruggen, die diepe zwarte afgronden overspringen, door goten met
halfgesmolten sneeuw gevuld, over de van onder verlichte glas-
overkappingen van straten, langs den rand van een glazen koepel,
waardoor flarden van muziek opklinken. Het is Graham, of hij
het gewriemel in een reusachtigen glazen bijenkorf gadeslaat en
meer dan eens begeven de beenen het onder hem, als duizeligheid
hem overmeestert. Dan door zijn geleiders opgejaagd, vermant hij
zich weer en krabbelt tegen een gladde glazen helling op, om aan
den anderen kant in de smeltende sneeuwbrij omlaag te glitsen.
Totdat plotseling het gehuil van een sirene de geheele lucht en
hemzelf tot in het merg van zijn gebeente vervult. Tegelijk slaan
met. kwaadaardig violet gesputter eindelooze rijen booglampen
aan. Grahams ontsnapping is al ontdekt. In panische haast gaat
het dan verder, langs stalen ladders, over eindelooze woestenijen
van ijzeren en glazen daken, onder de maaiende schaduwen van
reusachtige windmotoren. Reeds wordt in de verte een dreigend
aanzwellend gezoem hoorbaar; het is het vliegtuig, uitgezonden
om den vluchteling te zoeken, dat als een meikever met zijn
stijve gespreide vlerken weldra boven booglampen en windmolens
zichtbaar wordt. Graham en zijn gidsen ontsnappen alleen door
met levensgevaar langs ijzeren klampen in de diepe spleet van een
goot tusschen plaatijzeren wanden af te klauteren.
Dit geheeIe spookachtige visioen eener afgedekte reuzenstad heeft
de benauwenis van een koortsdroom of een nachtmerrie; \'Vells
schreef het inderdaad in een toestand van hevige overspanning,
wellicht reeds onder den invloed van een naderende gevaarlijke
ziekte; in dit geval kwam dat zijn werk ten goede. (Slot volgt)



DE ITALIAANSCHE TUIN

door Anthonie Donker

Er ligt terzijde van de straat
Een oude Italiaansche tuin
Teloor in diep vervallen staat
Tusschen de wereld en het duin.

floor er de vinken, en de ekster
Opvliegend uit het oude hout,
Die schielijke geluidverwekster
Die dieper stilte omsloten houdt.

Hier kan ik eindlijk ademhalen
Zooals een boom, een blad, een bloem,
Bij egel, eekhoorn, nachtegaal en
Al wie ik mijn vrienden noem.

Onttrokken aan hun doen, vervreemd,
Nauwlijks behoorend bij de menschen,
Als wie er wel zijn weg nog neemt
Maar zich niet een van hen kan wenschen,

Word ik gelijk de wilde varen
Die zijdlings van het tuinpad groeit,
Gelijk de ijle muggenschare
Die doelloos door de scheemring roeit.

Hier ben ik met één enkele schrede
Buiten de wereld en den tijd.
Ik wandel er in een verleden
En heden zonder onderscheid.

Droefgeestig staan er steenen beelden,
Een half uiteengevallen bank
Onder de uitgedunde weelde
Van een verkwijnde wingerdrank.
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En waar de wingerd niet meer rankt
Verschijnt het kaal, vermolmd spalier.
Tegen den leegen tuinmuur hangt
Een groen beslagen, bronzen lier.

Onwezenlijk is dit, te midden
Van tijd en eeuwigheid te zijn.
Zoo balanceerende moet bidden
Iets tusschen God en wereld zijn.

En op mijn lippen sterft de lucht
Zoo broos en teeder als een kus.
Over den tuin waart als een zucht
Van den verweerden Terminus.

Maar in het hoog, verwilderd gras
Staan hooger nog de zonnebloemen
Te zegepralen op -wat was
En roekeloos den dag te roemen.

Een mensch staat loodzwaar in zijn zorgen,
Er nijgt in hem iets naar den grond.
Een bloem verheft zich in den morgen,
Alsof zij er voor altijd stond.

Zij rijst zoo recht en vast omhoog
En op haar stengel rust de schaal.
Zoo staat met toren, trans en boog
Op aard geen enkle kathedraal.

Zij rijst zoo vrij van vrees en hoop,
Zoo rustig, rank en zonder rouw.
Soms heeft de souvereine loop
Er iets van bij een jonge vrouw.
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Van al wat' zich bevindt in 't licht
Kan slechts een bloem volkomen staan
Die stilte en dat evenwicht
Voel ik als in mij overgaan.

In dezen Italiaanschen tuin
Buiten de wereld en den tijd,
Tusschen den straatweg en het duin
Verloren in de eeuwigheid.

I .
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Sept. '42
ANTHONIE DONKER



VERZEN

APPÈL 1)
door

Top NAEFF

De wereld vrij maar wreeder nog in de dagen
Toen de oorlog woedde, en het groote rookgordijn
Voor ons verborg de laatste waarheid: het geheim
Van dood en leven, toen ons onophoud'lijk vragen
Bleef onbeantwoord, en wij zelf, den kop in 't zand
Gestoken, heimelijk het ongewisse loofden,
Den zegen van nog niet te weten hoeveel hoofden
Er straks ontbreken zouden, wie in 't vaderland
Weerkeeren, wie vermist, maar nog niet opgegeven
- De harten thuis als in een daaglijks nauwer strop
Als hield - een voetstap in de straat! - onze adem op
Wellicht op Doods registers al stond ingeschreven.

Het vuren is gestaakt, slagboomen weggeruimd.
Bevrijding! Hoop en vrees over de grens gevlogen!
Ondraag'lijk spant het uur, nu wij verwachten mogen.
Duizenden keerden reeds, geen spoor wordt er verzuimd.
En nogmaals duizenden ... "Maar 't gaat om juist dien éénen.
Heeft niemand hem ontmoet? Misschien zijn naam gehoord?
Aan onderstaand adres schrijf met een enkel woord".
Colonnes trekken uit om bijstand te verlenen.

De dagen tellen af, gestaag, als kraal op kraal
Glijdt van den rozenkrans door vingeren, die beven.
Eens komt de laatste ronde, appèl op dood en leven -
Maar honderden zijn immers nog in 't hospitaal!
Een stem zal uit den aether nieuwe namen lezen,
En zie, daarginds de buurt als voor een vorst bevlagd
Nu buurmans zoon repatrieerde onverwacht.
Waarom voor uwen man, uw vriend het ergst te vreezen ?

') Herplaatst wegens misstelling
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Ja, dàn ... als eenmaal de allerlaatste binnen is...
Save our soulds! Er kunnen nog zóó velen komen
Vóór 't hart, verminkt, zich sluit om de uitgeholde dra omen,
Wijl niets te winnen, niets meer te verliezen is.



DR LEONARD POLAK

6 januari 1880 - 9 December 1941

door

H. j. Pos

Schijnbaar tengevolge van een van buiten af komende daad: de
laagheid van een ambtgenoot, die een aan de faculteit geschreven
brief"waarin het woord vijand voorkwam, aan de Gestapo voorlegde,
is Leo Polak in het kamp Sachsenhausen gestorven. Schijnbaar,
want al kan het misdadig verraad, waarmee die ambtgenoot, rector
"magnificus" der Groningse universiteit onder de bezetting, zich
voor het nageslacht heeft gebrandmerkt, door niets worden ver-
ontschuldigd of vergoelijkt, ze is toch niet meer dan aanleiding
geweest tot de voltrekking van een lot, waarvan het beloop zich
tevoren reeds aftekende en dat in diepsten grond door het eigen
wezen van Leo Polak werd bepaald. Zijn onverschrokken tin voor
waarheid en recht, ondersteund door een schitterend verstand en
zeldzame kracht van zegging, waren aan de belagers van onze
beschaving wel bekend. Ze hadden al lang zijn naam genoteerd
in hun doodsboeken. "U bent de gevaarlijkste man van Groningen"
zei de man die hem verhoorde, onbedoeld daarmee hem onder-
scheidend naar de waarde die hij voor óns had. Hadden niet vroeger
al landgenoten meegeholpen om hem te signaléren? Had niet de
secretaris van de afdeling Nederland der Kantgesellschaft in 1933
naar Berlijn geschreven, dat de voorzitter "een sluwe jood" was?
In het vrije Nederland was toen nog het conflict, dat door de kui-
perijen van dien secretaris was veroorzaakt, ten gunste van het recht
beslist geworden. Maar onder de bezetting was er geen recht meer
en zo voltrok zich het onafwendbare.
Geboren op 6 januari 1880 te Steenwijk, vertoonde Leonard Polak
reeds vroegtijdig buitengewone begaafdheid voor studie, muziek en
tekenen. De moeilijk tot spel of ontspanning te bewegen jongen
werd door Ds Bijl opgeleid voor de derde klas van het gymnasium
te Zwolle. Op dit gymnasium onder rector j. W. Gunning waren de
klasgenoten Polak en N. van Wijk, de latere Leidse slavist, [acile
principes. In 1899 student geworden te Amsterdam studeerde Polak
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rechten onder Houwink, Conrad, Treub, van Hamel en filosofie
bij BeHaar Spruyt. Hij vatte het plan op om bij van Hamel te pro-
moveren over de zin der vergelding. Eerst in 1921 is het werk
gereedgekomen en heeft de promotie onder Kranenburg plaats-
gehad. Polak ging in dat werk eigen wegen. Van de destijds preva-
lerende beveiligings-theorie inzake de straf had hij zich los gemaakt
en gekozen voor de ethische vergcldingsgedachte. Op de bizon-
dere betekenis van deze opvatting der straf in verband met het
determinisme is onlangs door M. P. Vrij in het Tijdschrift voor
Strafrecht gewezen.
Na zijn doctoraalexamen in de rechten was Polak teruggekeerd
naar Steenwijk, waar hij zich in de ouderlijke woning aan verdere
studie wijdde en juridische adviezen gaf. In 1912 weer in Amster-
dam gaf hij zijn boek "Kennisleer contra materie-realisme" uit,
een bestrijding van het materialisme, opgezet in Kantiaanse geest.
Kort daarop werd hij privaat-docent aan de universiteit van Am-
sterdam, eerst in de kennisleer, later ook in de metafysica en ethica.
Dit was de tijd van zijn geroemde Zaterdagmiddagcolleges, die
talrijke enthousiaste- toehoorders, zowel studenten als minder
ontwikkelden trokken. Boeiend zonder oppervlakkig te zijn en van
een geleerdheid, die van alle dorheid vrij was, werd hij de vereerde
meester van allen die naar verdieping van inzicht zochten. Zijn
zeldzame gaven kwamen ook ten goede aan de Amsterdamse Ver-
eniging voor Wijsbegeerte, die onder zijn voorzitting in de jaren
'20 tot '29 bizonder gebloeid heeft. Wie in die tijd haar werkzaam-
heden volgde, herinnert zich even dankbaar de verscheidenheid van
binnen- en buitenlandse sprekers als de toegiften waarmee de voor-
zitter, met groot gemak aan ieder in diens eigen taal om verant-
woording vragend, vaak opponerend en soms beamend, steeds zo
gul was. Ook het aandeel, door mevrouw H. Polak-Schwarz bij
voortduur aan de arbeid van haar man genomen, in het bizonder
de gastvrijheid door haar aan sprekers als Stern, Cassirer, Brunsch-
wig, Russel, Husserl en zovele anderen betoond moge op deze
plaats dankbaar worden vermeld.
Via de verdieping der strafrechtproblemen was Polak tot de wijs-
begeerte gekomen. Na het aftreden van van der Vlugt te Leiden
werd hij in 1925 benoemd op diens plaats en werkte als bizonder
hoogleraar in de wijsbegeerte des rechts. Het na zijn promotie in de
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rechten opgevatte plan om ook in de filosofie te promoveren kwam I"

niet tot uitvoering, doordat op voorstel van Heymans hem in 1922

het doctoraat honoris causa door de Groningse universiteit werd
verleend. Door zijn kunde en trouw aan de school van Heymans
was hij diens aangewezen opvolger voor de filosofie. Op 2 Februari
1929 aanvaardde hij zijn ambt met een oratie over het probleem
van het bestaan der buitenwereld. In Groningen heeft hij gewerkt
totdat in November 1940 de bezetter hem van de uitoefening van
zijn functie onthief. Evenals in Amsterdam wijdde hij zich aan
velerlei cultureel en sociaal werk, in en buiten de universiteit.
De door hem opgerichte Vereniging voor Wijsbegeerte kwam tot
grote bloei, de Academische leergangen, die enige achtereenvol-
gende jaren werden gehouden, hebben veel aan hem te danken ..
Overal werkte hij geestdriftig en stuwend, initiatief nemend en
weerstanden overwinnend. Hij geloofde aan de universaliteit van
de rede, die in ieder mens is. De hartstocht waarmee hij haar
voorstond, had iets weg van geloofsijver, maar was van zuiver-
wijsgerigen inhoud, immers ze verwierp alle gedachte aan een heil,
dat langs boven- of buitenredelijke wegen v:ordt verworven. De
redelijk denkende mens heeft slechts bewust te maken en te ver-
sterken wat hij als kennend, willend en voelend wezen bezit om
tot volle zelfverwerkelijking te komen. Deze filosofie was noch
puur beschouwelijk noch sceptisch: ze was actief en bezonnen. De
menselijke problemen wogen bij Polak het zwaarst, al was hij een
scherpzinnig theoreticus der kennis. Hij filosofeerde altijd ten over-
staan van medemensen, puttend uit de rede die allen verbindt.
Van een persoonlijke problematiek merkte men bij hem niets,
evenmin als van een ontwikkeling die standpunten doorloopt en .
prijsgeeft totdat eindelijk de kristallisatie is bereikt. Polak was altijd
paraat en altijd zeker. Hij was vroeg gerijpt en bleef toch jeugdig.
Zijn denken was statisch en toch strijdbaar, zijn rationalisme on-
modern, maar geestelijk sterker dan al wat irrationalistische mo-
derniteit voortbrengt. Sterker in intellectueel, maar vooral in
moreel opzicht. Wie als hij, leeft uit Kant en Spinoza is er beter
aan toe dan de volgeling der "levensfilosofie".
Leo Polak heeft op voorbeeldige wijze zijn wezen verwerkelijkt
in zijn leven en in zijn dood. Wie onverschrokken en argeloos op-
komt voor waarheid en waarachtigheid, ontmoet weerstanden.
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Deze schijnen van buiten te komen, al worden ze mede door de
eigen houding gewekt. Polak heeft die weerstanden in tweeërlei
vorm ontmoet: een betrekkelijk onschuldige en een misdadige.
De eerste was het gevolg van de strijd die hij in Nederland gevoerd
heeft tegen alle vormen van dogmatisme en sectarisme. Vele land-
genoten, in dierbare gevoelens getroffen, konden hem de meedogen-
loze scherpte van zijn kritiek niet vergeven. Hij had in den geest
van Kant de grondslagen van het zedelijk handelen doorgedacht
en gevonden, dat de diepste grond voor ons willen in de norm ge-
legen is, die tot ons wezen behoort. Socrates, de Stoa en Spinoza
hadden het ook reeds zo geleerd. De autonome moraal verwerpt de
afleiding van normen zowel uit het lagere als uit het hogere: ze kent
geen bovenmenselijke persoon als wetgever. Ons goeddeels kerkelijk
denkend volk en zijn leiders voelden dit atheïsme als afbraak. Velen
zijn nog altijd niet vrij van de diepe afkeer, die in zijn tijd Spinoza
bij de joodse zowel als de christelijke orthodoxie heeft gewekt.
Polak heeft vaak de waarheid ervaren van zijn eigen stelling, dat
dogmatisch denken onvermijdelijk tot zedelijke disqualificatie van de
andersdenkende leidt. Zijn geestdrift vergiste zich in de mate waarin
men het godsdienstig gevoel tot zuivere redelijkheid kan opvoeden.
Ook lag het niet in zijn temperament om met behoud van eigen
inzicht anderer overtuigingen ongemoeid te laten. Aristocratisch.1
relativisme zou voor hém verraad aan de ene, universele waarheid
hebben betekend. Zijn steile houding wekte dus verzet: de moraal
de kern van ons wezen, maar zonder God, de mens onvrij en toch
verantwoordelijk, een geestelijk wezen en toch sterfelijk: het ging
alles zo in tegen de traditionele gevoelens en werkte prikkelender
naarmate het klemmender werd betoogd. Het betoog ontweek men,
maar men zette zich schrap in de afwijzing. De miskenning, die er
het gevolg van was, moet hem soms hebben pijn gedaan. Maar
gelukkig was er in ons vaderlandse leven zoveel humaniteit, dat
het steilste dogmatisme zich onthield van aantasting van de persoon.
Men weerde af, maar liet leven. Anders dan in de tijd van geloofsver-
volgingen en heksenprocessen, anders ook dan zijn grote voorbeeld
Spinoza heeft de vrijdenker Polak een rustig burgerlijk bestaan kun-
nen leiden, gelukkig in zijn bloeiend gezin, geëerd door leerlingen en
volgelingen, door tegenstanders ontzien en ontweken, zich koeste-
rend in de weelde van in een vrij land een waarlijk vrije geest te zijn.
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Met bezorgdheid volgde hij, lang vóór '40, de ontwikkeling in
Duitsland. Hij bestreed, waar hij kon, het opstekend irrationalisme,
op congressen, in woord en geschrift. Vergeefs, want de filoso-
fischebewustheid was slechts de dunne boven-l~ag van massale onder-
grondse krachten. Reeds de discussie met de filosofische verzakers
der rede was onvruchtbaar, omdat generzijds de wil ontbrak om
de binding aan de rede te erkennen. Die filosofen waren de theore-
tische handlangers van de practijken van het geweld, dat iedere
vorm van discussie of rechtvaardiging verwerpt. Ook hij, die nooit
kamp gaf zolang het beroep op de rede erkend werd, stond machte-
loos tegenover een bezetter, wiens enig antwoord de gevangenis
en het concentratiekamp was. Zonder dat hij enige andere daad
van verzet had gepleegd dan enkel deze, dat hij de bezetter bij
zijn ware naam genoemd had, werd hij gevangen genomen. Over-
gebracht naar Leeuwarden en weer terug naar Groningen werd
hij in Mei 1941 weggevoerd naar Sachsenhausen. Zijn lichaam
was niet bestand tegen de zware arbeid. In November bleek een
operatie noodzakelijk. Op 9 December '41 is hij bezweken aan
"longontsteking en hartzwakte" . De ontdekking, dat hij een rapport
maakte over de behandeling der gevangenen heeft wellicht zijn
dood verhaast.
Ons land heeft in hem een edel en schitterend mens, een van zijn
meest verlichte geesten verloren. Ook het buitenland zal hem
herdenken. Nadat hij op de internationale congressen te Oxford,
Praag en Parijs de Nederlandse filosofie had vertegenwoordigd,
was besloten, dat het volgend congres in 1941 te Groningen onder
zijn voorzitting zou plaatsvinden. Zijn leven is ontijdig door ge-
weld beëindigd. Maar wat hij in zijn leven en denken betekend
heeft kan niet worden vernietigd.
Dit is de troost en de trots van wie zich zijn naasten, vrienden,
leerlingen en vereerders noemen.

, !
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door

HALBO C. KOOL

"Is het vitalisme dood," zoo vroeg in "Boekenschouw" van 1933
Pater Van Heugten, en terwijl hij deze vraag alvast bevestigend
beantwoordde, stelde, hij aan Marsman, als den voorman dezer
richting, de vraag, waar nu zijn zweepslag bleef, zijn klaroenstoot,
zijn paardengehinnik ? ,
Door het deel spot en sarcasme, in de beeldende woorden van deze
overigens toch belangstellende vraag, op een uiterst gevoelige plek
pijnlijk getroffen, steigert Marsman omhoog. Gegriefd in wat hem
jarenlang het meeste ter harte is gegaan, waarvoor hij zijn beste
krachten en tijd veil heeft gehad en wat hij, teleurgesteld en ont-
goocheld, tenslotte in zijn hart begraven had, vereenzelvigt hij
zich nu, brieschend van trots, met deze wanhopige jeugdliefde, die
hij is trouw gebleven: "inderdaad, Ie vitàlisme c'était moi". Dat
wil zeggen: ik leef nog, en dus is het vitalisme nog steeds nietdood!
Deze fiere uittarting van een schamperen vragensteller - en,
over diens hoofd heen, van het Lot - bleek echter pas mogelijk na
beschamende bekentenissen: "Het vitalisme, als theorie van de
vitaliteit, als ideaal van een krachtige jeugd, ontstaan in mij, omdat
in de werkelijkheid die vitaliteit er niet was,ja dat vitalisme is dood.
Het is een phase van mijn leven geweest, een wanhoopskreet, een
leus van bezieling, een machtspreuk, een tooverwoord - maar
het is geheel zonder werking gebleven dan dat het mij van mijzelf
heeft vervreemd. Heb ik dus het recht om het vitalisme, uitvitalis-
me, uit lijfsbehoud, te laten sterven en dood te verklaren, of niet?"
Niet voor zichzelf, zoo wist hij, behoefde hij zich te schamen; hij
was trouw gebleven aan zijn beginselen, aan zijn programma: "Ie
vitalisme c'était moi". Maar het beschamende was, dat hij deze
beginselen, dit programma, niet meer den naam kon geven van
een richting, dat hij het vitalisme dood moest verklaren, en nog
slechts als persoon, als individu ervoor kon instaan. Niet zichzelf
had hij overschat, maar zijn generatie, en deze en bloc; zij was
"lauw en voorzichtig beschouwelijk" gebleven. Niet in de ideëele
waarden van het vitalisme is hij teleurgesteld, maar in de practische
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mogelijkheden ervan; en nog heeft hij "de illusie niet overwonnen,
dat er eenmaal ook in Holland een jeugd zal zijn." Niet zijn eigen
geestdrift als aanvoerder en moed als voorpost zijn te kort geschoten,
maar wat hij van deze krachten latent in anderen aanwezig had
gewaand, was beneden de geschatte maat gebleven: "De honden,
eerwaarde pater, hebben hier zulke afschuwlijk-gevoellooze huiden,
dat mijn zweepslag ze hoogstens gekitteld heeft, maar nimmer ge-
striemd - en ik verzeker u dat de karwats goed was en dat ik met
hartstocht sla."
Dat een dichter een prachtig vers kan schrijven, zonder aan
vitalistische normen te beantwoorden, Marsman zou het geen 00-
genblik hebben willen bestrijden; maar dat een jong dichter, van
zijn eigen generatie, niet bewust partij zou kiezen - ook, ja hij,
als dichter, vooral, in poeticis - voor de jeugd, d.w.z. voor "dan-
sende veerkracht, lachende helderheid, durf, glans, teederheid,
vuur", dat moest Marsman voorkomen als een verraad van dezen
kunstenaar aan zijn roeping. Waarom? Omdat, hoe eenzaam zijn
geest moge hebben geleefd, welke individualistische kanten zijn
aard moge hebben vertoond, wat bitterheid de drang tot samengaan
hem moge hebben gebaard, hij voor en na met rotsvaste overtuiging
bleef gelooven in een bovenpersoonlijke taak, door hem geromanti-
seerd in den droom van het herwonnen paradijs, in de opgave
hier op aarde het paradijs te herwinnen.
Zich vormend in de twintiger jaren, toen na den eersten wereld-
oorlog het opengaan van nieuwe perspectieven ret beloofde land
als grijpbaar voor oogen tooverde, bleef een dwingend ongeduld
naar deze nieuwe zaligheid kenmerkend voor de sfeer, waarin z~jn
poëzie ademde, Zijn geest zich thuis voelde en Zijn wilskracht
zich spande. Dat hij zijn eigen individualistische persoonlijkheid
niet ten offer kon brengen aan dit toekomstbeeld,. ligt voor de hand.
Daarvoor was hij teveel dichter, door de poëzie gebonden aan een
traditie die zich slechts in den loop van vele jaren kan aanpassen
bij de zich langzaam wijzigende verhoudingen; door de poëzie,
ook, ingesteld op een andersoortige vernieuwing dan de maat-
schappelijke die het uitzicht tegelijkertijd zou wijZigenen naderbren-
gen; door de poëZie, tenslotte, gericht op eeuwige waarden die ten
allen tijde, en in elk landschap, ideologisch en idealistisch blijven.
Maar Marsman vertegenwoordigt, als geen ander in ons land, met
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zijn poëzie de belichaming van een nieuwen tijd, want zijn principi-
eel partijkiezen voor de jeugd en zijn hardnekkig vasthouden aan
haar programma zooals dat in hem zelf gestalte had aangenomen,
beteekenden den inzet voor den strijd om de toekomst, voorzoover
deze reeds aanstonds was te verwerkelijken, zij het dan ook nog
slechts in woorden - doch, "in den beginne was het Woord". Dat
is de terreinwinst, die hij op zijn voorpost voor ons allen heeft
bevochten. Het is ook de basis, waarop hij zijn generatiegenooten
verwijten van lauwheid en lafheid durfde en mocht maken. Geen
ander heeft als hij de toekomst zoo heldere beelden van te rea-
liseeren mogelijkheden afgedwongen. Geen ander heeft zooveel,
ook van zichzelf, achtergelaten om uitsluitend en alleen naar den
horizon toe te groeien. Geen ander bleek in staat zich dermate
als hij, op het wezenlijke te concentreeren.
Dat een katholiek, iemand derhalve die in onze beschaving de oudste
traditie vertegenwoordigt, met iets als begrijpelijk leedvermaak
den dood van het vitalisme constateerde, lijkt wel symbolisch.
Zonder twijfel werken in ieder individu conserveerende én ver-
nieuwende krachten, maar het maakt een groot verschil, of men
zich bewust naar de toekomst richt dan wel het verleden met alle
geestkracht voor oogen houdt, ofmen vooruitziend wil zijn dan wel
van nature steeds omkijkt, Prometheus tot patroon kiest dan wel
Epimetheus. Zooals een Pater Van Heugten zijn eeuwig verankerde
waarheid als een onfeilbaar kompas voor alle tijden ziet, ook al zal
hij het ermee eens zijn dat het koper op gezette tijden dient te wor-
den gepoetst en dat er een oogenblik kan komen waarop vernieuwing
van het foedraal meer dan gewenscht wordt; zoo is de nieuwlichter
grif bereid, datzelfde kompas te verfoeien, omdat de naald onder
de wisselende uiterlijke omstandigheden voortdurend trilt en niet
rotsvast naar één en dezelfde pool schijnt te wijzen, ook al wil hij even
grif toegeven, dat er geen beter richtingwijzer is te vinden dan dit
gebrekkige instrument.
De kring waarin Marsman aanvankelijk den meesten weerklank
voor zijn persoonlijke programma scheen te vinden, was die van
het -let wel! - katholieke jongerentijdschrift "De Gemeenschap".
Vooral bij den vroeg gestorven Gerard Bruning vond hij als norm
zijn eigen eisch van een sterk en volledig leven. Bruning echter
'"ontkende de kans op intensiteit zonder gehalte". Voor hem waren
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de moreele normen tevens vitalistisch, en van nature reeds gebonden
aan de voor hem objectieve waarheid. Zoo kwam hij ineenen' tot
een aesthetisch-vitalistisch-moreel oordeel. Voor de consequente
doorvoering van deze beginselen, waarvoor Gerard Bruning
"duizend dingen" zonder aarzelen verwierp, welke Marsman lief
waren, deinsde deze laatste terug. Toch had hij bij den dood van zijn
vriend "het gevoel, of de contemporaine litteraire critiek met hem
haar ruggegraat kwijt" was.
In den wel eens "heidensch" genoemden kring zijner engste bent-
genooten - die van "De Vrije Bladen" - werd hij grondig teleur-
gesteld in die "kans op intensiteit zonder gehalte". Ook al zag hij
enkele individuen toenemen in kracht, "de menschen waarvoor
ik schreef, de onzekeren, de driekwart overtuigden, de aarzelenden,
die, dacht ik, slechts één stoot noodig hadden om los te komen, om
vol te loopen van gloed, zijn precies gebleven als voor mijn zweep-
slag". De stoottroep voor een idealisme zonder doctrine, enkel
onder de leus van het vitalisme, bleef een wenschdroom.
Ook in zijn volk, waarvan de dichter moét houden, "omdat hij
leeft met hun taal, hun sterkst en zuiverst bezit," bleef Marsman
voor zijn eigen gevoel "zonder weerklank", en het lèwatrijn met dit
opschrift vertolkt de mate' van zijn wanhoop.
Wat hij wilde, was slechts te verwerkelijken met, door en in dejeugd,
omdat het nieuw was, het modernisme van zijn tijd. Hij kon trach-
ten het te verwerkelijken in zichzelf - en hij deed dat - maaI:
dan bleef het smal. Het kon steil worden, hoog, maar op den grond-
slag van een enkeling zou het nooit breed en forseh kunnen uit-
groeien. Wanneer aan een boom all~en maar één enkele tak ont-
spruit, is het dwaasheid, waanzin, een rijk, groen bladerdak te
verwachten. De boom, de traditie, de verkalking blijft het opval-
lende; ergens is een brutale loot uitgebarsten in voorbarige weelde.
En dan zegt op een zeker oogenblik de stam: zie je wel!
Zoo ongeveer moet Marsman de vraag van Pater Van Heugten
hebben aangevoeld. En hij had in dit verband zelfs den naam van
Gerard Bruning amper in het geding kunnen brengen, omdat de
stam met grond ~n reden aan de loot had kunnen vragen, wie het
meeste recht had op hem: de traditie of de vernieuwing? Zijn
eigen bentgenooten ... : "De namen van wie eens mijn vrienden wa-
ren werden tot asch tusschen mijn tanden en ik spuw ze uit."
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Het eigen volk... : "Wees mijn klankbodem, maar zij klinken niet."
Kon, of mocht, Marsman dan niet volstaan met een verwijzing
naar zijn eigen werk, zijn zeker in dit opzicht voorbeeldige poëzie?
Hij mocht het zeker, maar hij kon het niet. Zijn antwoord: "Ie
vitalisme c'était moi," is niet anders dan een verwijzing naar eigen
werk in dit verband, maar het heele betoog dat eraan voorafgaat,
bewijst woord voor woord, dat zijn pretentie niet is, een phaeno-
meen, maar een symptoom te zijn. Zijn teleurstelling is dezelfde
als die van den illegalen strijder, die thans tot de ontdekking komt,
dat de vernieuwing na den tweeden wereldoorlog alweer niets
anders is dan een aanpassing aan de inmiddels zich gewijzigd
hebbende omstandigheden; dat men wel meedoet, maar geen
initiatief neemt; dat het dorre hout het opnieuw gewonnen heeft
van de groene takken.
Wel, er is bij dit alles. één geruststelling: dat elke groene loot het
dorre hout dichter brengt naar den dag, waarop het zich zal moeten
aanpassen, bij de lente, bij den zomer, bij den nieuwen tijd. In-
middels is het enkel een kwestie van geduld:

Vlam in mij, laai weer op;
hart in mij, heb geduld,
verdubbel het vertrouwen -
vogel in mij, laat zich opnieuw ontvouwen
de vleugelen, de nu nog moede en grauwe;
0, wiek nu op uit de verbrande takken
en laat den moed en uwe vaart niet zakken;
het nest is goed, maar het heelal is ruimer.
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DE NIEUWE BOND DER VERENIGDE NATIES

Verzameling van documenten in Nederlandse vertaling
ingeleid en toegelicht door Prof. J. H. W. VERZI]L

Uitgeverij Vrij Nederland, Amsterdam 1945

Wie over de constitutionele regelingen van den Volkenbond van 1919
alsmede over de hoofdzaken harer praktijk beknopt en volkomen be-
trouwbaar wil worden ingelicht, zal altijd nog goed doen Verzijls
Volkenbondsverdrag met bijlagen, in de bekende wetten-uitgave van
den Zwolsen Tjeenk Willink, te raadplegen. En wie de rechtspraak van
het Volkenbondshof wenst te volgen, kan niet beter doen dan Verzijls
meesterlijke artikelen in het Weekblad van het Recht te lezen; geregeld'
volgden zij elk vonnis of advies op de voet en menigmaal werden zij
ten behoeve der vreemde rechters in een der talen van het Hof over-
gebracht.
Nauwelijks was het grondverdrag van de Nieuwe Volkenbond, zoals
Verzijl de Verenigde Naties terecht eens noemde, vastgesteld, of hij
bracht de voornaamste reeds beschikbare constitutionele teksten bijeen
in grotendeels eigen.en dus goede Nederlandse vertaling, en in hun onder-
ling verband toegelicht door een korte Inleiding.
Achtereenvolgens bevat de bundel drie voorbereidende documenten
voor de grote conferentie van San Francisco. Vervolgens het aldaar
gemaakte Grondverdrag van de nieuwe Volkenbond alsmede, be-
houdens een paar door Verzijl toegelichte afwijkingen, het met het statuut
van het oude gelijkluidende statuut van het nieuwe Hof. Voorts geeft
Verzijl een officiële toelichting op althans twee der vijf essentiële
leemten in het grondverdrag, die hij vermeldt. Ten slotte houdt de
bundel in de regeling voor de Voorbereidende Commissie, die in het
laatst van 1945 te Londen vergaderde en die zou ophouden te bestaan
na de verkiezing door de Algemene Vergadering van den nieuwen
Secretaris-Generaal. .
Onder de vele merkwaardige dingen die Verzijls teksten inhouden,
worde hier slechts de aandacht gevestigd op de door de vijf grote
mog~ndheden aan de Conferentie van San Francisco gegeven preci-
sering van het in artikel 27 van het grondverdrag vastgestelde
vetorecht dier grote mogendheden bij belangrijke Qesluiten in de
Veiligheidsraad. De vergelijking, welke die precisering maakt tussen
de oude Volkenbond, waar voor belangrijke Raadsbesluiten een-
parigheid van stemmen vereist was, en de nieuwe Volkenbond, die
zich met een stemmenmeerderheid tevreden stelt, mits er vijf groten tot
die meerderheid behoren, doet, rekenkundig beschouwd, inderdaad de
nieuwe Bond als een vooruitgang zien. Maar toch betreft het hier een
logica, die weinig overtuigende kracht bezit. De wijze immers waarop
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van grote-mogendheden-zijde de vrijheid om niet mede te werken aan
een Veiligheidsbesluit werd opgeëist, getuigde te duidelijk van de wens
om bij de allerbelangrijkste beslissingen de souvereine vrijheid van be-
slissing als laatste woord te beschouwen. Het is inderdaad moeilijk hier
vooruitgang te zien. San Francisco heeft aanstekelijk gewerkt: sedert
dien wordt het vetorecht telkens opgeëist ook buiten de besluiten van
de Veiligheidsraad om.
Het gemeenschappelijke front der groten ten aanzien van het vetorecht
is te San Francisco niet verbroken kunnen worden. En Minister Eden
heeft in zijn commentaar op het nieuwe grondverdrag onomwonden
verklaard, dat door de werking van het recht de nieuwe Bond zou kunnen
worden een mislukking. In de oppositie geraakt is hij er vervolgens met
kracht tegen te velde getrokken, onmiddellijk gevolgd door zijn opvolger
als minister. Met belangstelling zal men deze allerbelangrijkste zaak
moeten volgen.
De bundel wordt besloten door Verzijls mooie heet-van-de-naald-
artikelen uit "Vrij Nederland". VANEYSINGA

KORT BESTEK

Generaal Christiansen is voor de tweede maal naar ons land ge-
trokken, zooals een spotprentje in Het Vrije Volk liet zien. De
eerste maal in actie, de tweede passief. Hij zal voor Nederlandsche
rechters over onder zijn verantwoordelijkheid begane wandaden
terechtstaan. Maar Seyss? Baron van Tuyl heeft in Neurenberg
geklaagd over onvoldoende materiaal. Dat wijst op een ernstig
verzuim, bij zulk een overvloed van feiten! Vorrink zal in Neuren-
berg als getuige optreden over de misdaden aan ons land begaan.
Maar dringt de regeering ook op een berechting in Nederland aan
van-den man die ons volk bijna te gronde heeft gericht? Moet dat
alles alleen daarginds temidden der andere zaken worden be-
handeld? Niet op zichzelf? Daarvoor is het misdadental van Seyss
tegen ons volk toch waarlijk groot en erg genoeg! Temidden van
dat vele zij één misdaad van Seyss persoonlijk hier in het bijzonder
naar voren gehaald. Niet omdat zijn andere misdaden minder
zouden zijn. :Maar omdat Seyss naar wij meenen te weten deze
persoonlijk voor zijn rekening heeft genomen. Wij bedoelen de
langzame vermoording van Prof. Telders in de concentratie-
kampen. Seyss moet destijds gezegd hebben dat Telders als zijn
persoonlijke vijand gevangen werd gehouden, omdat hij hem in



KORT BESTEK

een nummer van De Gids van voor den oorlog een landverrader
had genoemd. Daarop zou elke interventie, tot zelfs van hooge
instanties uit neutrale landen zijn blijven afstuiten. Persoonlijk
zal hij inzake den dood van een onzer eerste vaderlanders, over
wiens lot hij persoonlijk heeft beschikt, moeten worden berecht.
Wáár anders dan in het land waar hij het misdrijf heeft begaan?!

* **
Volgens krantenberichten heeft Mr. Donker den Minister van
Justitie om inlichtingen gevraagd naar aanleiding van Mussert's
bewering dat de N.S.B.-beurs indertijd vooral van uit Indië gespekt
werd. Mr. Donker wilde weten of dit juist was en, zoo ja, wie de
geldschiete~s waren. Met spanning wordt het antwoord op deze
vragen tegemoet gezien. Het valt te betreuren, dat het rechtsgeding
zelf geen licht heeft doen opgaan over den achtergrond en het
stoffelijk aspect van Mussert's bezoek aan Indië en vooral ook over
-de andere dramatis personae, vooral die in de hoogere regionen van
het publieke leven daarginds, die met zoo ongeveinsde hartelijkheid
het mannetje binnenhaalden. Nu dit niet is geschied, spreken wij
de hoop uit, dat de Minister in de vragen van Mr. Donker aan-
leiding moge vinden een grondig onderzoek te doen instellen en
de uitkomst daarvan zonder eenige terughouding openbaar te
maken. Het betreft hier een zeer ernstige zaak, waarover ons volk
het recht heeft de volle waarheid te weten.



AAN DIT NUMMER WERKTEN MEE:
G. ACHTERBERG,geb. 1905.

Dichter van een groot aantal bundels, van
welke hier genoemd worden: Afvaart, Eiland
der ziel, Osmose, Morendo, Sintels.

Prof. Dl' N. A.DoNKERSLOOT(AnthonieDonker),geb.1902.
Hoogleraar Nederl. letterk. aan de Univ. van
Amsterdam, voorheen reel. De Stem, thans
red. Critisch Bulletin, dichter en essayist.

Prof. Jhr Dl' W. J. M. VANEYSINGA,geb. 1878.
Hoogleraar te Leiden in het volkenrecht, op
welk gebied verschillende publicaties van zijn
hand verschenen. Hij was o.a. rechter aan het
Permanente Hof van Internationale Justitie.

Dl' R. JACOBSEN,geb. 1876.
Historicus en kunsthistoricus, was conrector
van het Erasmiaansch Gymnasium te Rotter-
dam, schreef o.a. een boek over Karel van
Mander.

HALBOC. KOOL,geb. 1907.
Secretaris hoofdredactie van Het Vrije Volk,
dichter o.a. van De Tooverformule en Scher-
ven, stelde enkele bloemlezingen samen.

Prof. Dl' H. J. Pos, geb. 1898.
Hoogleraar wijsbegeerte aan de Univ. van
Amsterdam, was voorzitter Comité van Waak-
zaamheid van anti-nationaalsoc. intellectuelen,
publiceert op het terrein van taalwetenschap
en wijsbegeerte.

Prof. Dl' J. M. ROMEIN,geb. 1893.
Hoogleraar geschiedenis aan de Univ. van
Amsterdam, voorheen journalist en part.
docent, publiceert op terrein van algemene,
vaderlandse en cultuurgeschiedenis.

In de lijst van medewerkers aan het vorige nummer is
abusievelijk onvermeld gebleven Prof. MI' J. VALKHOFF,
hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam in de
rechtsgeleerdheid, die op het gebied van staat en recht
publiceert.



Niellwe uitgaven:

ANTHONIE DONKER

TRALIEVENSTER
GEDICHTEN, GESCHREVEN IN DE DUITSE
STRAFGEVANGENIS TE SCHEVENINGEN

PRIJS f 2.- INGENAAID

*
DR S. HOFSTRA

DE HOUDING VAN DEN MENSCH
TEGENOVER DE NATUUR

Een origineel en interessant geschrift, waarin de schrijver de ver-
schillende relaties die de mens tot de natuur kan hebben, op scherp-
zinnige wijze onderzoekt. Duidelijk toont de schrijver aan, dat in
verschillende tijdperken en bij verschillende volken het accent telkens
weer op een andere houding ligt. Belangrijke aantekeningen ver-
hogen de waarde van dit boekje.

PRIJS f 2.50 GEBONDEN

*
Binnenkort verschijnt:

DE VERNIEUWING VAN ONS
STAATKUNDIG BESTEL

DOOR

MR DR JAN F. DE JONGH
De schrijver, tot voor kort chef van het kabinet van den Minister
van Handel en Nijverheid, poogt in dit boek, na een analyse van
de fouten van het verleden, een weg te wijzen naar een staatkundige
organisatie, waarbij, behalve aan de eisen van vrijheid en democratie,
ook aan de eisen van doortastendheid, slagvaardigheid en efficiency
wordt voldaan. Tal van actuele politieke vraagstukken komen daarbij
ter sprake.

PRIJS f 4.25 GEBONDEN

VERKRIJGBAAR IN OE BOEKHANDEL

.

K.V. DRUKKERIJ G. J. THIEMÉ • KIJ![EGE:>
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