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Willem Loeb t

HET PLOTSE RIJPEN
Voor J. van Oudshoorn

Pleegt rijp en rot zóó saam te staan
Dat, na het lang en pijnlijk streven
Door negen/tiende van een leven,
De uitbloei grenst aan het vergaan?

Schier aan het eind van zes decaden,.
Verflenterd, schonkig en ontdaan,
Gaat plots - en wie weet waarvandaan? -
De volle dracht zichzelf ontladen.

Maar wat is tijd? En wat is groeien?
En wat was omweg en verzuim?
Wat werd geborgen in het ruim
En wat verstierf tijdens het bloeien?

Wat weten wij van eigen wetten,
Van eigen dwangloop, eigen baan?
Wie wist de waarheid van zijn waan
Strak-onverstoorbaar door te zetten?

't Is mist en schemer jaren-door,
Deemoedig tasten naar vervulling
En dan, ineens, komt de onthulling:
De ploeg doorsneed de laatste voor.

Het laatste zaad kiemt in de gronden;
Gekromder rug en matter oog
- Reeds rijgt de Pers den necroloog -
Heeft eindelijk zijn heul' gevonden.

Zal grijzer hoofd den oogst aanschouwen?
Wij zaaiden niet voor dit geslacht.
Wie dééd, wat hij zijn opdracht dacht,
Zal niet om tegenstroompjes rouwen.

Wij scheppen, schop na schop en schop
En spillen spieren, hersens, handen,
Verbitteren en knarsetanden:
Wie tilt, ná ons, de schoven op?
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Wijl wij verstild totaal ontspannen
Raast ónze drang in andren door
- Steeds voor een minimaal gehoor -:
De nummers sterven, niet de Mannen.

Uit: 'De Kalaharischloffer'
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Jan den Tex

DE ONHANDELBARE DEMOCRATIE

I

Wanneer een term als leuze gebruikt wordt - zoals dat met het woord
'democratie' in Nederland sinds ongeveer .vijftigjaar het geval is1 - is zijn
betekenis onderhevig aan krachtige zuiging in verschillende richtingen,
even veel richtingen, in de regel, als er partijen zijn, die aan dat gebruik
als leuze meedoen. Het gevolg kan zijn, dat de betekenis kapot getrokken
wordt, hetzij in de zin dat verschillende onafhankelijke of tegenstrijdige
betekenissen ontstaan, hetzij zó dat het woord eenvoudig iedere beteke-
nis verliest - de leuze, met andere woorden, volkomen hol wordt. Die
twee gevallen staan niet gelijk. Een woord zonder betekenis is geen woord
dat door verstandige mensen mag worden gebruikt. Er zijn er die menen
dat het woord 'democratie' evenals 'fascisme', 'bolsjewisme' e.d. reeds
dit stadium bereikt heeft, dus het stadium van het zuivere 'voorteken' _
negatief voor de zojuist genoemde woorden, positief in ons geval. Ik
geloof dit niet, en ga er in het volgende van uit dat er sprake is van ver-
schillende nog min of meer kenbáre betekenissen, die evenwel snel aan
het vervluchtigen zijn, zodat het de moeite waard is ze stuk voor stuk
te onderzoeken en te keuren op hun bruikbaarheid, om te eindigen met
een voorstel, aan één betekenis op grond van de grootst mogelijke bruik-
baarheid de voorkeur te geven boven de andere, en het woord voortaan
zoveel mogelijk alleen in deze betekenis te gebruiken. Daarbij acht ik
een betekenis bruikbaar, wanneer hij:
Ie. voldoende aansluit bij het altijd enigszins vage spraakgebruik van een
tamelijk grote groep mensen om gemakkelijk begrepen te worden;
2e. objectiefvoldoende scherp bepaald is om de term met enige zekerheid
te kunnen toepassen op een verschijnsel;
3e. emotioneel zó weinig geladen is, dat de boven bedoelde vervluchti-
ging zo min mogelijk dreigt.
Hieruit volgt, dat het optimum aan bruikbaarheid altijd een compromis
zal zijn, want de spraakmakende gemeente pleegt abstracte termen in
een vrij vage en emotionele betekenis te gebruiken, terwijl volkomen
precieze en koele betekenissen gewoonlijk iets van het symbool krijgen
en voor de leek onbegrijpelijk worden. De ideale betekenis in de be-
schaafde discussietaal is er een die noch de vaagheid en emotionaliteit
van de eerste, noch het esoterische van de laatste heeft. Het zoeken van
1 Zie het hoogst interessante proefschrift van mr J. van de.'Giessen 'De Opkomst der
Democratie als Leuze', Den Haag, Van Stockum, 1948."
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JAN DEN TEX

deze ideale betekenis blijft echter altijd een pragmatische bezigheid; de
vraag is telkens weer: 'welke betekenis kan mij in de practijk de beste
diensten bewijzen?' Daarentegen is de vraag naar de 'ware' betekenis
van een woord zinloos, even zinloos als het vragen naar de 'ware' con-
structie van een vliegmachine. Woorden en vliegmachines volgen geen
hemels model, doch zijn door mensen bedachte hulpmiddelen tot het be-
reiken van menselijke doeleinden. Daarom zijn de betekenissen der woor-
den, evenals de constructies van vliegmachines, aan gestadige verande-
ring overhevig, en de vraag naar de 'beste' betekenis of constructie kan
alleen gesteld worden voor bepaalde plaatsen, tijden en doeleinden.

II

Het is van groot belang het zo juist opgemerkte in het oog te houden bij
het bespreken van de eerste betekenis [of groep betekenissen] van het -
woord democratie welke wij zullen hebben te onderzoeken: die welke
daaraan wordt toegekend in kringen die onder de invloed staan van de
door Lenin gegeven interpretatie van Marx. Er is een sterke neiging
onder niet-communisten, deze opvatting, waarbij democratie verenig-
baar is met bepaalde vormen van dictatuur, a priori af te wijzen als be-
wust boerenbedrog, vervalsing, misbruik en verraad aan de hoogheilige
idealen ener tot godin verheven [ware] Democratie. Het behoeft na het
vorenstaande nauwelijks betoog, dat ik deze opvatting niet kan delen.
Een ieder heeft het recht democratie te noemen wat hij wil, mits hij de
term duidelijk genoeg omschrijft en consequent in de zelfde betekenis
dóórgebruikt. Bovendien is de tegenstelling tussen de termen democratie
en dictatuur, die wij in het Westen zo sterk voelen en bijna als essentieel
in de definitie opgenomen beschouwen, niet zo heel oud. Historisch ge-
zien staat de Leninistische opvatting misschien dichter bij de antieke
en ook nog bij de vroeg-negentiende-eeuwse betekenis dan de moderne
Westerse opvatting, die sterk gekleurd is door de strijd, in naam der
democratie, tegen de fascistische en nazistische dictaturen. Het is hier
de plaats niet daarop nader in te gaan, temeer daar ik op andere gronden
meen dat wij deze 'Russische' opvatting rustig als voor Nederland on-
bruikbaar kunnen verwerpen. Zij is namelijk nauW gekoppeld aan de
Marxistisch-Leninistische staatsleer volgens welke in de klassestaat geen
gelijkheid tussen individuen behorende tot verschillende klassen bestaat,
en evenmin de lotsgemeenschap en het samenhorigheidsgevoel die, mèt
een zekere mate van gelijkheid [daarover zijn alle opvattingen het eens]
een noodzakelijke voorwaarde voor iedere democratie zijn. Democratie
kan daarom volgens deze leer alleen bestaan binnen de heersende klasse,
terwijl de verhouding tussen de klassen er alleen een kan zijn van onder-
drukking. Die koppeling maakt op zich zelf de bedoelde betekenis al
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DE ONHANDELBARE DEMOCRATIE

onbruikbaar voor Nederland waar men over het algemeen met deze
theorie niet op de hoogte is en [voorzover wél op de hoogte] er niet in
gelooft. Dit laatste mag terecht of ten onrechte zijn - ik wil dat thans niet
nader onderzoeken. Maar in de pragmatische beschouwing van de be-
tekenisleer waarvan dit betoog uitgaat is het feit van deze onkunde en
dit ongeloof al voldoende om de 'Russische' betekenis van het woord
democratie te verwerpen. Wel heeft het bestaan van deze betekenis een
belangrijk gevolg voor onze discussies met communistische tijdgenoten.
Willen zulke discussies vruchtbaar zijn - maar dat willen ze meestal niet -
en hebben Wemet volkomen consequente communisten te doen - maar
dat zijn er weinig - dan moeten we met de 'Russische' betekenis rekening
houden en dan van drieën één: Ofwij moeten het woord democratie
geheel vermijden, Ofwij moeten er een conventionele, tijdelijk door beide
partijen aanvaarde betekenis aan hechten, Ofwij moeten teruggrijpen op
de vage algemene begrippen, die als het ware de grootste gemene deler
van beide betekenissen vormen. Ieder van deze drie gedragslijnen brengt
eigenaardige moeilijkheden mee, maar is te verkiezen boven een discussie
over democratie waarbij de partners van verschillende betekenissen van
dat woord uitgaan. Zo'n discussie kan geen verheldering, alleen verbitte-
ring door vertroebeling brengen.

III

Maar ook de 'Westerse' betekenis van democratie is geen solide éénheid,
al begrijpen Westerlingen elkaar onderling over een veel groter gebied
dan wanneer zij met communisten discussiëren. Ook hier bestaan be-
langrijke tegenstellingen, die in zo verre misschien nog verraderlijker zijn
dan de in de vorige afdeling besprokene, als zij niet zo duidelijk geformu-
leerd zijn en daardoor gemakkelijker verdoezeld worden. Twee van deze
tegenstellingen wil ik in het volgende behandelen, wèl wetende dat daar-
mee het onderwerp niet uitgeput is. Ik duid ze kort aan met ideële tegen-
over reële, en politieke tegenover sociale democratie.
In Amerika heerst de opvatting, die ook in Europa veel aanhang heeft,
dat democratie betekent een ideale maatschappij-orde waarnaar ",,'ijmoe-
ten streven, en waaraan wij de bestaande onvolkomen ordeningen moe-
ten toetsen. Kenmerkend voor deze opvatting is de beroemde definitie
van Lincoln: 'democratie is regering van het volk, door het volk, voor
het volk'. Deze definitie legt het accent sterk op de politieke kant, maar
dit behoeft niet zo te zijn; de vier vrijheden van de 'Atlantic Charter'
zouden ook als een definitie van democratie in deze zin kunnen gelden,
waar de nadruk meer op het sociale valt. Er zouden er nog dozijnen
andere te geven zijn, zoals 'Vrijheid, gelijkheid en broederschap'. In al
deze definities, en ook in het dagelijks gebruik van de meesten onzer die
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het woord in de mond nemen zonder ons om definities te bekommeren
ligt een zekere mate van identificatie van 'democratisch' met 'goed' van
'ondemocratisch' met 'afkeurenswaardig'. Het is verleidelijk één dezer
definities die zo nauw blijken aan te sluiten bij het ook in Nederland
heersende spraakgebruik als 'bruikbaar' in onze zin te aanvaarden. Toch
geloof ik dat wij hiermee een fout zouden begaan. Wanneer een woord
van een onmiskenbaar emotioneel plusteken voorzien is, wanneer het om
zo te zeggen emotioneel sterk geladen is verliest het bijna alle objectieve
betekenis. omdat onze emoties nu eenmaal sterk individueel zijn en ook
van moment tot moment belangrijk kunnen verschillen. Een gelovig
Christen zal dan democratisch noemen een maatschappij-orde die ge-
baseerd is op het evangelie - ik ken Christenen die er zo over denken en
zich daardoor in de onmogelijkheid stellen met een niet-Christen over
democratie te discussiëren. Voor een socialist zal democratie een ander
woord voor socialisme worden. in liberale ogen zal democratie er uitzien
als iets dat met socialisme onverenigbaar is. Om al deze redene~ geloof
ik dat wij moeten zoeken naar een 'reële' of beschrijvende betekenis van
het woord democratie, een betekenis dus, waarmee het woord bepaalde
verschijnselen aanduidt, niet naar mate van hun gelijkenis met een ab-
stract ideaal, maar naar de mate waarin zij voldoen aan zekere feitelijke
criteria, niet a priori geladen met lof of blaam. Ook hierbij hebben wij
houvast aan het spraakgebruik. En wel aan het spraakgebruik van de
zelfde personen op andere ogenblikken. Eén van de criteria voor demo-
cratie die wij telkens weer aanleggen is de beslissende invloed van een
meerderheidsbesluit [wij zullen straks zien of er nog andere zijn]. En nu
is het toch wel zó, dat, telkens wanneer "rij daarbij inzien, dat een meer-
derheid niet altijd gelijk heeft, geen recht kan scheppen, wij onbewust een
objectief criterium hebben aangelegd en ontsnapt zijn aan onze emotio-
nele geladenheid, die ons die lading doet overbrengen op onschuldige
woorden. Gaan wij op die weg van ontlading verder, dan zullen wij ten
slotte komen tot een betekenis van het woord democratie die geen a
priori oordeel over de hiermee aangeduide maatschappijvorm inhoudt.
Eerst hierdoor worden verstandige en vruchtbare discussies tussen men-
sen van verschillende levensbeschouwing mogelijk.

IV

Een tweede tegenstelling in betekenisgroepen, die de vorige doorkruist
maar die ik hier alleen binnen de groep van de 'reële' betekenissen wil
behandelen, is die tussen politieke en sociale democratie. Ook hier weer
geeft het spraakgebruik ons voor een keuze geen beslissende aanwijzing,
want het woord wordt geregeld in beide betekenissen gebruikt. Wij ge-
bruiken het in de politieke betekenis, wanneer wij bij het beschrijven
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van een maatschappij-orde als democratisch in de eerste plaats denken
aan de wijze waarop in die maatschappij geregeerd wordt: de methode
van besluitvorming, of beter nog 1 de methode volgens welke de macht-
hebbers aangewezen worden. Bij de sociale betekenis denken We meer
aan de resultaten.van de besluitvorming. In deze laatste zin noemen wij
de afschaffing van privileges, de vermindering van klasseonderscheidin-
gen, soms ook de socialisatie der productiemiddelen, ook dàn democra-
tisch, wanneer zij op allesbehalve democratische wijze tot stand zijn
gekomen, bijvoorbeeld door een verlicht despoot. Kunnen en moeten
wij hier een keuze doen? Veelal meent men van niet: het feit alleen dat
een woord in twee betekenissen wordt gebruikt, zou alle pogingen om
één dier betekenissen tot de ware te verklaren, verijdelen. Deze houding
berust m.i. op een misverstand. Wat wij niet kunnen en mogen doen, is
iemand a priori het recht ontzeggen een woord in een bepaalde betekenis
te gebruiken, b.v. omdat die betekenis nieuw zou zijn, of etymologisch
onjuist, of een niet-bestaand begrip zou aanduiden. Maar niets belet ons
om wanneer een woord in twee betekenissen gebruikt wordt, die tot
verwarring aanleiding kunnen geven, een voorstel te doen, dat woord in
het vervolg slechts in één van die betekenissen te blijven gebruiken. Voor-
al bij wetenschappelijke woorden, ofwoorden waarvan het wetenschappe-
lijk gebruik de betekenis sterk beïnvloedt, kan zo'n voorstel wel eens suc- '
ces hebben. Ik doe bij dezen zo'n voorstel inzake de politieke en sociale
betekenis van het woord democratie, namelijk om voor de laatste een
ander woord [of liever verschillende andere woorden] te zoeken. Laten
wij de afschaffing der privileges en der klasseverschillen egalitarisme of
nivellering noemen, laten wij in andere gevallen van socialisme, of van
sociale rechtvaardigheid spreken [dit laatste Wanneer er van een emotio-
neel plusteken sprake is]. En laten wij de term democratie, in overeen-
stemming met de etymologie en met het overwegende deel van het
spraakgebruik, reserveren voor de methode van besluitvorming of van
aanwijzing van regeringspersonen. Dat is dus niet omdat die methode
belangrijker zou zijn dan de resultaten die er mee bereikt worden. Het
omgekeerde is het geval. De bedoeling van mijn voorstel is juist om te
bereiken, dat de heftige ideologische geschillen die vastzitten aan de
intrinsiek verschillende idealen op het gebied van de sociale rechtvaardig-
heid, niet door een toevallige gelijkheid van woorden worden over-
gebracht op het meer technische en minder hartstochtelijke gebied van
de opvattingen over de beste methode om de personen der machthebbers
te doen aanwijzen.

1joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy, London 1947 [2e
edi tie] blz. 269.
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v

Tot nu toè waren de resultaten van ons onderzoek vrijwel zuiver nega-
tief: de afbraak die aan iedere opbouw vooraf dient te gaan. Die opbouw
zelf is veel moeilijker. Wij hebben allen wel zo ongeveer in ons hoofd
wat wij onder een democratische regeringsvorm verstaan, en dat is in
algemene trekken het zelfde. Maar het is iets heel anders, die vage alge-
meenheden om te zetten in duidelijke bruikbare criteria, die tevens nauw
genoeg aansluiten bij het spraakgebruik. Democratie is volksregering, en
men zou dus geneigd zijn te verklaren dat een democratische regerings-
vorm er een is waarbij de volkswil bepaalt hoe er geregeerd wordt, dus
geheel afgescheiden van de vraag of die volkswil in concreto verheugend-
progressief, dan wel treurig-achterlijk is [bijvoorbeeld gebonden aan irra-
tionele tradities, of misleid door gewetenloze demagogen]. Dat is heel
mooi zo ver het gaat, maar het gaat niet heel ver, want de volkswil, of
om het met een moderner woord te zeggen, de publieke opinie is een
grotendeels mythisch verschijnsel. Over de meeste onderwerpen van
regeringsbeleid, en over de personen die al dan niet de regeringsmacht
moeten uitoefenen, bestaat op de meeste ogenblikken geen publieke opinie,
zeker niet in een land met meer dan twee partijen. Over sommige onder-
werpen kan daarentegen op bepaalde ogenblikken voor korte tijd wèl een
publieke opinie bestaan. Dat komt iets vaker voor ten aanzien van de
persoon, die men als leider wenst te zien optreden, en nog weer vaker
ten aanzien van de persoon, die men niet als lei~er wenst te zien optreden.
Hoe vaak men het bestaan van een publieke opinie op een bepaald punt
kan aannemen, hangt natuurlijk afvan de definitie van 'publieke opinie'
die men prefereert. Bij een strengë definitie, bijvoorbeeld 'publieke opinie
is de overtuiging van een grote meerderheid van de burgers', zal er wel
bijna nooit van een publieke opinie sprake kunnen zijn; voor Nederland
in de laatste honderd jaar zou ik slechts één voorbeeld kunnen bedenken:
de verzetsstemming in de tweede helft van de laatste oorlog. Maar ook
bij een minder strenge definitie is het aantal gevallen, dat er van een pu-
blieke opinie ten aanzien van zaken of personen sprake is, zó klein, dat
een positieve definitie van democratie als boven gegeven onbruikbaar is.
Om maar eens een voorbeeld te noemen: bijna iedereen zal het er over
eens zijn, dat de weg waarlangs Drees minister-president geworden is,
zuiver democratisch was, en toch was er geen sprake van een publieke
opinie, noch voor zijn persoon, noch voor het regeringsprogramma van
zijn ministerie. Wèl kunnen wij het begrip publieke opinie in een uit-
sluitingsdefinitie invoeren en zeggen, dat geen regeringsvorm democra-
tisch is, waarin een man als leider kan optreden of aanblijven, dan wel
een maatregel kan worden doorgevoerd of tegengehouden, tegen een
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duidelijke publieke opinie, in de gevallen waarin die aanwezig is. Nu
kunnen wij deze uitsluitingsdefinitie omzetten in een positieve definitie
door de invoering van het begrip 'waarborgen' en daarmee schieten wij
een heel eind op. Wij krijgen dan dit criterium: democratie is een rege-
ringsvorm,. die in zijn instellingen waarborgen biedt, dat nimmer [al-
thans nimmer voor lange tijd] de regeringsmacht op één der boven
aangegeven vier manieren uitgeoefend kan worden tegen de publieke
opinie. Aangezien verder volgens de vorige, als onbruikbaar verworpen
definitie, die echter meer met ons gevoel overeenkomt, er meer democra-
tie zal zijn, naar mate in meer gevallen een positieve overeenstemming
tussen regeringshandelingen of personen en publieke opinie bestaat, kun-
nen wij hieraan als tweede criterium toevoegen: democratie is een re-
geringsvorm, die waarborgen biedt, dat in zoveel mogelijk gevallen een
publieke opinie ten aanzien van zaken of personen tot stand komt.
Ik geloof, dat wij aan deze beide criteria genoeg hebben. Het eerste cri-
terium sluit de dictatuurstaten uit [ook indien zij, zoals de Sovjet-Unie,
aan het tweede voldoen], het tweede de bourgeois-aristocratieën uit de
vorige eeuw, ook al deden zij zelden of nooit iets tegen de uitgesproken
publieke opinie. Nu moeten wel beide criteria nog verdiept worden door-
dat wij ons afvragen~ waarin in het algemeen die waarborgen zullen
kunnen bestaan, maar niet meer uitgebreid. Aan die verdieping zal ik
de laatste afdeling van dit artikel wijden; deze wil ik afsluiten met de
hernieuwde waarschuwing, dat geen van beide criteria iets inhoudt over
de wenselijkheid van een zodanige regeringsvorm in concreto, voor een
bepaalde plaats en tijd. Immers, de hier bedoelde waarborgen kunnen
op twee wijzen een funeste uitwerking hebben: ten eerste doordat de
publieke opinie zó achterlijk is of door jarenlange propaganda vergiftigd
[zie Duitsland], dat het voor het volk gewenst is, dat die opinie zo min
mogelijk het regeringsbeleid bepaalt. Ten tweede kunnen afdoende waar-
borgen tegen het uitoefenen van de regeringsmacht in strijd met de
publieke opinie het niet gewenste gevolg hebben, dat doeltreffende rege-
ring er door bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt.

VI
Welke zijn nu in het algemeen de waarborgen, die een regeringsvorm in
onze ogen tot een democratische stempelen? Onderscheiden we weer de
waarborgen naar de boven aangegeven categorieën.
Opdat een bestaande publieke opinie zal kunnen verhinderen, dat er
regeermacht in strijd met die opinie wordt uitgeoefend, is het in de eerste
plaats nodig, dat zij zich als publieke opinie kenbaar kan maken. Volle
vrijheid van meningsuiting, niet alleen voor de wet, maar in feite [arbei-
ders in dienstbetrekking, eigengereide zonderlingen in kleine plaatsen]
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is een eerste vereiste, waarbij de enige beperking, die met het democra-
tisch beginsel verenigbaar is, bestaat in de eis, dat deze meningsuiting niet
dusdanige vormen mag aan~emen, dat die van andersdenkenden er illu-
soir door wordt gemaakt. Dit brengt mee, dat maatregelen tot beperking
van die vrijheid, ook als zij genomen worden tot redding van de demo-
cratie, nooit democratisch mogen worden genoemd. Het is een verwar-
ring tussen de gangbare betekenissen van 'democratisch', eigenlijk niet
beter dan een woordenspel, wanneer men wel het tegendeel hoort ver-
kondigen. Zo min als men de medische wetenschap het best verdedigt
met medische middelen, verdedigt men de democratie altijd het best
met democratische middelen, of de revolutie het best met revolutionnaire
officieren [Trotsky].
In de tweede plaats is het in het algemeen nodig, dat de publieke opinie
georganiseerd wordt en gekanaliseerd in partijen, waarbij ieder de vrij-
heid moet hebben tot de partij van zijn keuze toe te treden; de onmisken-
bare nadelen van het partijwezen kunnen wij dan wel temperen, maar wij
zullen die toch in hoofdzaak als onvermijdelijk hebben te aanvaarden, zo
lang wij op andere gronden voorstanders van een principieel democra-
tische regeringsvorm zijn.
In de derde plaats moeten deze vrij gevormde partijen in staat gesteld
worden om periodiek de publieke opinie te peilen, 'neuzen te tellen'.
Verkiezingen zijn dus een noodzakelijk element in iedere democratische
regeringsvorm, waarbij het essentieel is, dat de stemming vrij en geheim
is, alle partijen gelijke kansen voor hun propaganda hebben, en het stem-
recht toekomt aan allen wier mening bijdraagt tot de vorming van een
publieke opinie. In onze tegenwoordige maatschappij sluit dit alleen
kinderen, krankzinnigen en gevangenen uit, in andere tijden en plaatsen
waar vrouwen, slaven, armen, laaggeborenen of aanhangers van een
andere dan de heersende religie feitelijk niet tot de vorming van een
openbare mening bijdragen, is een toekenning van het stemrecht aan
beperkte bevolkingsgroepen geenszins in strijd met het begrip democra-
tie, hetgeen aardig overeenkomt met het spraakgebruik [Athene, Zuid-
Afrika]. Ik geloof hiermee de voornaamste criteria van de eerste groep
te hebben genoemd. Enkele andere, die ook wel in dit verband worden
genoemd, hebben m.i. met democratie niets te maken. Het zijn eerbied
voor eigendom, familie en gevestigde rechten, het recht van de gevangen-
genomen burger terecht te staan voor een onafhankelijke rechter en
daaraan verwante criteria. Deze hebben te maken met het begrip rechts-
staat, dat onafhankelijk is van het begrip democratie, hoewel het er
dikwijls mee verward wordt. Dit is een gevolg van de geschiedkundige
toevalligheid, dat in de meeste Europese staten de strijd voor de rechts-
staat samenviel met die voor democratisering van de regeringsvorm,
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en grotendeels gevoerd werd door lieden, die ook voor deze laatste op-
kwamen. Dikwijls zijn de twee zaken ook zeer wel verenigbaar, maar dit
wordt anders zodra er een sterke publieke opinie tegen eigendom, familie
en gevestigde rechten ontstaat, of zodra in een bepaald land de rechter-
lijke macht bij een belangrijk deel der publieke opinie in de verdenking
komt op deze en andere fundamentele punten een van de publieke opinie
afwijkende privé-opinie te huldigen. Voor Nederland meen ik, dat het
geval zich nog niet heeft voorgedaan en dat de rechtsstaatsgedachte
vooralsnog geen gevaar loopt van de zijde van de voorstanders ener
verder gaande democratisering.
Ten slotte nog enkele woorden over de criteria der tweede groep, welke
gericht zijn op het zo dikwijls mogelijk tot stand komen van een publieke
opinie. Dit zijn er in hoofdzaak twee: het bevorderen van een maximale
hoeveelheid algemeen vormend onderwijs voor alle leeftijden, bestemd
voor al die ingezetenen, die de publieke opinie mede vormen of mede
zullen vormen, en het geven van maximale publiciteit aan alle regerings-
handelingen. Ten aanzien van een derde punt kan men in twijfel ver-
keren, of het een deugdelijk criterium is voor democratie of juist voor
een ondemocratische maatschappij-orde. Het bevorderen van een maxi-
male propaganda van de kant van de politieke partijen vergemakkelijkt
het tot stand komen van een publieke opinie, als men daaronder ook
opgezweepte hartstochten verstaat. Noemt men daarentegen opgezweep-
te hartstochten schijnopinie, dan wordt het vormen van een 'ware' d.i.
rationele publieke opinie door partijen-propaganda uitermate bemoeilijkt
en zou deze laatste als ondemocratisch moeten gelden. Ik wil hier niet
al te positief kiezen, maar er alleen op wijzen, dat wanneer men als doel
van een democratische regeringsvorm voornamelijk ziet het vermijden
van gewelddadige revolutie, een opgehitste volksmening even veel, zo
niet meer respect verdient als een op redelijke gronden steunende.
Maar is dit het enige doel der democratie?
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PERCY IN VENETI:Ë.

Ik had gehoord, dat Percy van zijn reis door Europa in zijn vrijgezellen-
flat aan Broadway was teruggekeerd. Op een avond besloot ik hem te be-
zoeken. Van tevoren opbellen hoefde niet. Als hij in New Yark was, bleef
hij 's avonds altijd thuis. Hij hield niet van New York. Hij voelde er zich
als een kiezelsteentje in een betonmolen, zoals hij zeide.
Percy had niets van een reclameplaat-Amerikaan. Zijn schouders waren
niet vierkant als die van een bokskampioen. Hij kauwde geen kauwgum,
droeg geen dassen als vuursalamanders en verfoeide de hemd-uit-de-
broek-mode. Wanneer hij sprak, gorgelde hij niet als een te nauwe regen-
pijp in een plensbui. Coca Cola noemde hij tanden poetswater en niemand
had hem ooit 'O.K.' horen zeggen. In profiel leek hij op Dante. Hij vond
het prettig, wanneer je dat opmerkte. Hij liep tegen de veertig. Zijn haar
glinsterde bij de slapen als van rijp. Zijn dunne mond was wat scheef-
gezakt van het eeuwige pijproken en zijn gijze ogen waren ondoorzichtig
als matglas. Je was er nooit helemaal zeker van, watje aan hem had. Hij
schreef 'short stories' in 'The Saturday Eveningpost', 'Colliers' en der-
gelijke. Daar leefde hij van. Hij reisde veel. Om 'local colour' op te doen,
zoals hij zeide.
Toen ik binnenkwam, stond hij in het donker voor het raam te staren in
de rose mist van de lichtreclames. Dante aan de oever van de hel, dacht
ik, maar Dante rookte geen pijp. Het duurde even, voordat hij zich naar
mij omkeerde.
'Ik stoor toch niet?' vroeg ik.
'Welnee, ik word nooit gestoord, of altijd. Dat is maar, hoe je het nemen
wilt, want ik ben altijd bezig.'
Hij knipte het licht aan en liet zich in een stoel zakken en beduidde mij
hetzelfde te doen. Op zijn bureau stond zijn 'portable' met een nog maag-
delijk blank vel papier erin.
'Een goede reis gehad?' informeerde ik.
'Dat weet ik nog niet. Ik heb al mijn geestelijke bagage nog niet uitge-
pakt,' antwoordde Percy, trok aan zijn pijp en tuurde voor zich uit. 'Ik
weet nooit, wat ik allemaal van een reis meebreng. Het uitpakken duurt
maanden. Soms stuit ik op verrassingen, waaraan ik helemaal niet meer
gedacht heb.'
'Is je koffer ook wel eens eerder leeg dan je verwachtte?'
'Niet als ik naar Europa ben geweest. Europa is als een boek, dat je altijd
opnieuw kunt lezen. Het leven is er zo anders, zoveel gecompliceerder
en ... verschrikkelijker. Het verschrikkelijke trekt mij aan, zo ongeveer
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als een afgrond iemand, die duizelig is.' Percy hield op, ietwat gegêneerd,
naar het scheen, over deze bekentenis.
'Toen je daarnet aan het raam 'stond, moest ik aan Dante denken, schou-
wend in de poel van de hel.'
Hij lachte geamuseerd, maar werd onmiddellijk weer ernstig.
'Ik ben geen Dante en Broadway is geen hel. Dante was een ziener, ik ben
maar een toeschouwer. En Broadway heeft evenveel van de hel als een
superproductie van Hollywood van het leven. Dante was een gelukkige
kerel. De verschrikkingen, die hij zag, waren slechts het spel van zijn
verbeelding. Maar ik heb ergere dingen gezien dan hij en die waren de
werkelijkheid van anderen. Steden van puin en mensen zonder toekomst
met een ondragelijk heden en een verpletterend verleden. Het echte van
die hel was, dat zij werd verdiend. Ik heb er mij gevoeld als een 'play-
boy' in een achterbuurt. Ik heb er mij geschaamd voor mijn dollars, mijn
kleren, mijn leren koffers en vooral voor mezelf.'
Hij deed een paar diepe trekken en zijn gezicht verdween voor enkele
ogenblikken in wolken van zoete geur.
'Een whisky?' vroeg hij dan.
'Cheerio', We dronken elkaar toe.
'Je zult toch ook nog wel wat anders hebben gezien dan puin,' trachtte
ik het gesprek weer op gang te brengen.
'Zeker, kijk maar.' Hij schoof me een foto-album toe. 'Het meest trieste
puin, dat er is, is het menselijke en dat vind je overaL'
Zonder veel interesse sloeg ik de bladen om. De meest bekende sight-
seeingpunten van Londen, ruige landschappen uit Schotland, opnamen
van het oorlogsgebied in Normandië, de Eiffeltoren en de Sacré-cceur
van Parijs, ruïnes in Duitsland, Zwitserse bergen en tenslotte de kathe-
draal van Milaan en de San Marco van Venetië.
'Het is altijd nog een illusie van me eens naar Venetië te gaan. Is het
werkelijk zo romantisch als ze beweren?' .
Percy haalde de schouders op.
'Dat ligt aan jezelf en hoe lang je er blijft,' gaf hij ten antwoord. 'In het
begin ergerde het me na al het puin van de oorlogsgebieden als een goed-
kope prentbriefkaart. Het aquarium van Lido met zijn menselijke gar-
nalen, de lagunes en kanalen met hun lunaparkgondels, de palazzo's,
die zich als opgemaakte oude matrones in het Canal Grande staan te
spiegelen, het marmeren plein van San Marco en dan de San Marco
zelf met zijn vergulde paarden, die me aan een caroussel op Coney Island
deed denken, het had allemaal voor mij iets van de decors voor een
technicolor-opname. Het is waarschijnlijk erg Amerikaans wat ik zeg,
maar ik ondervond het nu eenmaal zo. Later kreeg de betovering mij te
pakken. Toen werd de oude dogenstad de eigenlijke werkelijkheid, waar-
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in de mensen en ikzelf niet meer thuis behoorden. Ik betreurde het, niet
geleefd te hebben in de tijd, waarin de luister van het Venetiaanse stads-
beeld harmonisch als een gouden lijst om het leven en de mensen paste.'
Slechts met een half oog kijkend was ik aan het laatste blad gekomen en
ineens werd ik gegrepen. Twee foto's Waren er naast elkaar geplakt. De
enewasvan een ongemeen mooie, nogjongevrouw met melancholieke ogen
en een praerafaëlitische mond, de ander van een verminkt straattype,
een éénogige Raspoetin, die de rechterarm, waaraan de hand ontbrak,
vooruit stak om de vleesstomp goed te laten zien. Het ene oog van de
man leek te fosforiseren. Fanatiek loerde het door het verwarde haar,
dat erover heen hing. Op de plaats van het andere oog gaapte een duister
gat als in een doodskop. Ik kon mijn blik van dat ene oog niet afwenden.
Het hypnotiseerde me. Ik voelde, dat Percy gespannen naar me keek
en verwachtte, dat ik iets zou zeggen.
'The Beauty and the Beast, bien étonnés de se trouver ensemble,' scherts-
te ik, maar ik kon niet verhinderen, dat een huivering langs mijn rug liep
en Percy dat merkte.
'Misschien minder 'étonnés' dan jij veronderstelt,' glimlachte hij raadsel-
achtig.
Er viel een stilte, waarin hij diep scheen na te denken. Dan begon hij te
vertellen. Eerst langzaam alsofhij naar zijn woorden moest zoeken, maar
geleidelijk vlotter als moest hij zich bevrijden van iets, dat hem drukte.
'Italië is een wonderlijk land. God en duivel spelen er nog een algemeen
erkende rol in het leven. Ook zij, die zich van God niets aantrekken, zijn
er nog bang voor de duivel. Kan iemand bang zijn voor de duivel, als hij
niet aan God gelooft? Zonder God heeft de duivel geen reden van be-
staan, tenzij je de duivel tot god verklaart.' Hij zoog aan de pijp, die
zachtjes knetterde. 'Toen ik de eerste keer Francesco voor de San 1-1arco
zag zitten, was ik even ontdaan als jij daarnet. Een duif zat op zijn schou-
der en pikte hem in het oor. Hij scheen dat prettig te vinden, want hij
liet haar rustig begaan. Een vervuilde Franciscus, dacht ik bij mezelf.
Hij vroeg niets, maar naast hem op de grond stond een schoteltje met een
paar lire. Ik voelde me als een forel aan de haak, zó hield zijn éne oog
mij vast. Om los te komen legde ik honderd lire op het schoteltje. Hij
bedankte niet, maar zei langzaam in verstaanbaar Engels: 'Het pennings-
ke van de weduwe.' Hij grijnsde daarbij sarcastisch. Ik kreeg een kleur
als een schooljongen. Ik werd boos, eerst op hem, maar dan op mezelf.
Ik nam mij voor de hoofdingang van de San Marco te vermijden om hem
niet meer onder het oog te komen, maar dat oog vervolgde mij tot in het
hotel. Het dreef in mijn Cinzano, het flikkerde me tegen van mijn pols-
horloge, het vlamde op uit mijn aansteker, het gloeide in de peer van het
lampje op mijn nachtkastje. Ik kon het niet kwijt raken en droomde er-
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van. De volgende morgen werd ik met een onbehagelijk gevoel wakker.
Terwijl ik onder het seheren in de spiegel keek, herinnerde ik mij het oog
van de bedelaar bij de San Marco. Het was alsof ikzelf zo'n oog had. Aan
het ontbijt liet ik mijn 'ham and egg' staan. Ik kon het éne oog van Fran-
cesco toch niet opeten? Ik haastte mij naar de piazza. Dit keer legde ik
tweehonderd lire op het schoteltje. Hij zei: 'Men kan niet afdingen op
zijn geweten, sir.' Ik had de sterke gewaarwording, dat achter mijn rug
iemand naar me stond te kijken. Ik draaide me schielijk om, maar zag
niets bijzonders. Toeristen voederden de duiven, langs het palazzo ducale
flaneerden een heer en een dame in de zon. Ik bleef ontevreden met me-
zelf zonder te weten waarom. Wanneer het boze oog bestaat, zoals de
Italianen geloven, dan heeft Francesco het boze oog, stelde ik bij mezelf
vast, maar deze conclusie gaf me niet de minste voldoening en nam mijn
onrust niet weg. Integendeel.
Die middag trok in de hal van het hotel Gabriëla mijn aandacht. Ik wist
niet, of ze er de vorige dagen ook was geweest. Het leek mij niet waar-
schijnlijk. Zij was niet het type van een vrouw, die door een man over het
hoofd wordt gezien en over het hoofd gezien wenst te worden. Het eerst
zag ik haar handen. Lange smalle handen met rood gelakte nagels, maar
zonder ringen, handen als sierlijke koraaldieren rank en wit. Ze hielden
een nummer van 'Plaisir de France' zo hoog, dat haar gezicht geheel
verborgen was. Ze droeg een mosgroen tailleur en haar nylon benen ein-
digden in bruine sportieve schoenen. Ik wachtte met een zekere spanning
op het moment, dat ze het tijdschrift zou laten zakken. Ik bereidde me
voor op een teleurstelling, maar het werd een verrassing. Ze had Titiaan-
rood haar, een ivoren teint en een volle rijpe mond. Ik schatte haar op
nog geen dertig jaar, ofschoon haar donkere diepliggende ogen veel
ouder waren. Zij moest een française of een Italiaanse zijn. Haar on-
miskenbare distinctie was vermengd met een zweem van canailleusiteit,
maar minder opvallend dan in het portret, dat Van Dongen van de
comtesse de NoaiIIes heeft geschilderd. Ik trachtte haar maatschappelijk
te classificeren. Ik was het meest geneigd haar voor een uit een mislukt
huwelijk weggedwaalde mondaine vrouw te houden. Veel tijd om haar
te bestuderen had ik niet, want er kwam een heer uit de lift, die haar
vriendschappelijk begroette. Toen ze met hem door de draaideur naar-
buiten ging, realiseerde ik mij opeens, dat zij het kon geweest zijn, die
bij het palazzo ducale wandelde, terwijl ik de bedelaar tweehonderd lire
gaf. Tegelijk werd ik mij ervan bewust, dat ik al de tijd, waarin ik mij
met haar had bezig gehouden, niet aan het oog van Francesco had ge-
dacht. Maar alsof het zich daarvoor wilde wreken, begon het me on-
middellijk weer te obsederen. Ik probeerde me te verstrooien, maar niets
hielp. De volgende morgen maakte ik mezelfwijs, dat ik Francesco alleen
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maar voor de grap driehonderd lire ging brengen om te weten, wat hij
tegen mij zou zeggen. Hij zei: 'Ook met driehonderd lire koopt men zich
niet los van zichzelf.'
De avond van diezelfde dag ontmoette ik Gabriëla in de lege bar van het
hotel. Zij was alleen. Ze ging een paar krukken van mij afzitten en nam
niet de minste notitie van mij. Ik weet niet, of het door de derde whisky
kwam, waarin ik tevergeefs de woorden en het boze oog van Francesco
poogde te verdrinken, maar het irriteerde mij. Ik lijd niet aan een over-
matige belangstelling voor vrouwen en ik nam het haar kwalijk, dat zij
mijn belangstelling had gaande gemaakt. Een belangstelling overigens,
die niets had uit te staan met die, welke een zeker soort mannen voor
mooie vrouwen plegen te koesteren. Dat verbeeldde ik mij tenminste.
Het was duidelijk, dat ze zich hier thuis voelde, en dat stelde me een
beetje teleur. Ze dronk menthe-soda, nam een cigaret uit een rood leren
étui en liet zich door de barman vuur geven. Om met haar in gesprek
te komen wist ik niets beters te verzinnen dan haar gedienstig een asbak
toe te schuiven met de opmerking: 'Als ik me niet vergis, woont U ook
in het hotel?' Ze zei niet onvriendelijk, dat ik me vergiste. Haar Engels
was beter dan mijn Italiaans.
'U bent française, is 't niet?' tastte ik verder.
'Het spijt me, maar U vergist zich weer. Ik ben een geboren en getogen
Venetiaanse.' Haar mond glimlachte onder haar droefgeestige ogen.
Het scheen haar te verwonderen noch te beledigen, dat ik haar had aan-
gesproken, en ik was daar blij om. Ik weifelde, of ik mij vormelijk aan
haar zou voorstellen, maar besloot het te doen.
'Mijn naam is Gabriëla Mazzolotti,' zei ze eenvoudig.
Het viel me tegen, dat ze ook haar voornaam noemde. Het kwam mij
zelfs voor, dat zij even aarzelde haar familienaam prijs te geven. Zou ik
mij voor de derde maal hebben vergist? Ik klom weer op mijn kruk en
het speet me bijna, dat ik mij met haar had ingelaten.
'Bent U van plan op de lange golf te blijven uitzenden?' vroeg zij spot-
tend.
Met tegenzin nam ik mijn glas op en ging naast haar zitten. De barman
trok zich hinderlijk discreet terug.
'Als U een geboren en getogen Venetiaanse bent, kunt U mij misschien
iets vertellen over iemand, die mij hevig interesseert. Ik bedoel die
zonderlinge bedelaar, die bij de San Marco zit,' zei ik.
'0, il santo.'
'Nee, de man met het boze oog,' wierp ik tegen.
'Hij heeft geen boos oog,' verklaarde Gabriëla met overtuiging."
'Italianen vergissen zich wel eens op dat punt,' waagde ik op te merken.
'Hebben ze niet jaren lang Mussolini vereerd?'
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'Mussolini had twee boze ogen. Daarom heeft hij Italië in het ongeluk ge-
stort,' antwoordde Gabriëla. 'Maar het oog van Francesco brengt geluk.'
'Toch niet voor hemzelf.'
"""ie zal dat beoordelen? Geluk is dat, wat men ervoor aanziet.' Ze nam
een slok menthe-soda, inhaleerde de rook van haar sigaret en blies een
pluim als een struisveer voor zich uit. 'Voordat Francesco 'il santo' werd'
genoemd, was hij zeker niet gelukkig, hoewel iedereen dacht, dat hij dat
wèl was. Hij stamt uit een der rijkste en aanzienlijkste families van Italië.
Voor een jonge man is dat bijzonder gevaarlijk. Sterkeren dan hij zijn
daaraan bezweken. Hij leefde zoals de meesten onder zulke omstandig-
heden leven. Vrouwen, paarden, auto's, feesten. Hij kon er maar niet
genoeg van krijgen. Aldoor verlangde hij naar mooiere en duurdere.
Ook het grootste familievermogen is daar op de duur niet tegen bestand,
nietwaar? Het is gewoonlijk nog gauwer op dan de verkwister. Er was
niemand, die hem waarschuwde, allen juichten hem toe. Het zou ook
niet geholpen hebben, als iemand hem gewaarschuwd had. Hij zou toch
niet hebben geluisterd. Er zijn maar weinig mensen, die de moed hebben
om een op hol geslagen paard tegen te houden, men laat het liever zijn
nek breken.'
Ze draaide het glas langzaam tussen haar vingers rond en keek erin als
een waarzegster in haar kristal. Koolzuurbelletjes maakten zich los van
de bodem en de wanden en stegen pijlsnel omhoog als glinsterende water-
insecten, die lucht moesten happen.
'Wie de goden verderven willen, slaan zij met blindheid, zeiden de oude
Romeinen, maar ik geloof veeleer, dat de duivel dat doet,' zei ze dan.
'God slaat niet met blindheid, maar met de bliksem van het inzicht, en ik
weet niet, wat erger is. Francesco heeft dat 'ondervonden. Hij begon
schulden te maken. Om die schulden te betalen ging hij speculeren en
om zijn speculaties te dekken pleegde hij fraude. Hij werd tot drie jaar
veroordeeld. In de gevangenis sprak hij veel met de aalmoezenier. Hij
leerde het leven, dat hij tot dan toe had geleid, van een afstand te zien.
Hij was er voor het eerst met zichzelf alleen. Toen hij eruit kwam, meende
hij een ander mens te zijn geworden. Hij had enkel nog maar vrome
illusies en goede voornemens. Hij zocht de vrouw op, die hij het laatst
had liefgehad, in de hoop haar te trouwen en een nieuw leven met haar
te beginnen. Maar de vrouw was dezelfde gebleven, die zij Was. Zij had
tijdens zijn afwezigheid geleefd van dat, waarvan een mooie jonge vrouw
zonder andere middelen van bestaan gewoonlijk leeft. Het gaf niets, dat
hij haar dat wilde vergeven. Zij vond, dat hij zichzelf meer had te ver-
geven dan haar. Zij voelde niets voor het leven, dat hij haar aanbood. Zij
zeide, dat ze haar geloof in hem had verloren, maar bedoelde, dat zij
geen geloof meer had in zichzelf.'
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Gabriëla dronk haar glas leeg. Ik zag haar blanke keel zwellen en ineens
viel het mij op, dat zij een gouden kruisje om de hals droeg.
'Toen begon de verleiding van de herinnering hem te kwellen. Er is
geen sterkere verleiding dan die van herinneringen, omdat ze in het
eigen hart wortelen en weliger gaan bloeien, naarmate je je meer moeite
geeft om ze uit te roeien. Francesco wilde er niet aan toegeven. Hij vocht
er tegen, diep teleurgesteld over zichzelf, omdat hij vechten moest. Iedere
dag en iedere nacht verloor hij terrein, terrein, dat hij in de cel zo ge-
makkelijk leek veroverd te hebben. Hij bad vertwijfeld, dat God hem
helpen zou, maar wist tenslotte niet meer, ofhij dat eigenlijk wel wenste.
Hij zag geen uitkomst meer. Op een nacht, terwijl hij in de bijbel zat
te lezen, viel zijn oog op de vermaning: 'Wanneer uw oog u ergert, ruk
het uit, wanneer uW hand u hindert, kap haar af.' Het was hem alsof
God rechtstreeks tot hem had gesproken. Hij vond geen rust meer, tot
hij zichzelf overeenkomstig het woord van de Schrift had verminkt.
Sindsdien zit hij als bedelaar bij de San Marco en tracht de wereldse toe-
risten tot inkeer te brengen, zoals hijzelf tot inkeer werd gebracht.'
Waarschijnlijk heb ik ongelovig gekeken, want ze voegde mij verwijtend
toe: 'Jullie Amerikanen zijn te nuchter en te materialistisch om zoiets te
begrijpen. Het lijkt jullie geen goede business: een hand en een oog voor
je ziel, nietwaar?'
'Maar dat is afschuwelijke waanzin,' mompelde ik.
'Is heiligheid niet altijd afschuwelijke waanzin, voor wie er de moed toe
missen ?'
'Heeft U die moed?' vroeg ik ironisch.
'Ik? God nee, gelukkig niet. Stel je voor.' Ze lachte ietwat geforceerd.
Ik trachtte me haar voor te stellen met één oog en één hand.
'Inderdaad, gelukkig niet. U zou er uitzien als een geschonden beeld.'
Zij scheen gevleid.
'Toch lijkt zijn daad mij zinneloos,' begon ik te argumenteren. 'Indien
hij zich werkelijk voor alle verleiding had willen afsluiten, zou hij zijn
beide ogen hebben moeten uitrukken en zijn beide handen afkappen.'
Gabriëla schudde haar rossige krullen.
'Nee, dat zietU verkeerd. Door zijn zelfverminking plaatste hij zich bui-
ten de wereld, die hem trok, en herwon hij de kracht en de rust, die in
de cel zijn deel waren geweest. Dáárom was het hem te doen.'
'Is het niet laf voor gevaar zó te vluchten?'
'Er behoort meer moed toe de verleiding te vluchten dan erin onder te
gaan.'
'Dat hangt ervan af, of de verleiding aangenaam is.'
'Het is in ieder geval niet aangenaam zich een oog uit te rukken en een
hand af te kappen.'
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'Dat lijkt me ook,' stemde ik toe. 'Als Francesco een vrouw was geweest,
zou hij het zeker niet hebben gedaan.'
'Waarom niet?'
'Vrouwen zijn daarvoor te ijdel en soms ook... te mooi,' glimlachte ik.
'Dat laatste had U niet moeten zeggen,' zei ze, terwijl zij haar neus poe-
derde en met haar lippenstift haar mond bijwerkte. 'Alle mannen zeggen,
dat ik mooi ben. Mooi zijn is geen verdienste. Van een schrijver als U had
ik iets anders verwacht.'
Hoe wist zij, dat ik schreef? Had zij bij de chef de reception naar mij ge-
informeerd ?
'Wat U van mij ook verwacht moge hebben, ik vrees, dat ik U altijd zou
hebben teleurgesteld,' zei ik afwerend.
'Daar ben ik nog niet zo zeker van,' zei ze en ze lachte me toe, alsof er
een bijzondere verstandhouding tussen ons bestond. 'Wij, die geen heili-
gen zijn, moeten het van de heiligen hebben. Zij boeten voor wat wij
misdoen. Het zou, dunkt me, geen kwaad kunnen, wanneer U eens een
een flinke gift aan 'il santo' gaf. Een paar duizend lire.Voor U als Ameri-
kaan betekent dat niet veel. Elke goede daad betaalt zichzelf. Hij zal
zeker voor U bidden en het komt mij voor, dat U dat wel gebruiken
kunt. Doet U het?'
Was dát het, wat zij van mij verwachtte? Was zij alleen maar een mon-
daine bigotte vrouw, die weldadigheid trachtte te plegen ten koste van
mijn zak?
'Doet U het?' drong zij aan.
'Ik zal het morgen doen,' beloofde ik lachend en stond op om weg te
gaan.
'Nee, niet morgen, maar nu. We hebben te weinig goede impulsen om er
niet direct gevolg aan te geven. Morgen komt U er misschien niet meer
toe.'
'Het is anders meer Uw goede impuls dan de mijne.'
'Des te beter voor mij.'
'Maar het is al laat,' stribbelde ik tegen.
'Voor een goede daad is het nooit telaat. Ik ga met U mee om te zien, of
U een man van Uw woord bent.' .
Ze nam haar tasje en gleed van de kruk. Ik voelde argwaan in me op-
komen. Was alles maar een voorwendsel om bij me te blijven?
De barman kwam uit de discretie, waarin hij zich iets te opvallend had
weggecijferd, tevoorschijn. Gabriëla stond erop zelf te betalen. Mijn arg-
waan zakte.
Buiten stelde ze voor, dat we een gondel zouden nemen. Mijn argwaan
leefde weer op. De gondelier gafme een knipoogje en wilde de gordijntjes
sluiten, maar Gabriëla voorkwam hem.
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'Laat dat, Beppo. We gaan een goede daad verrichten,' zei ze mat.
'Geen betere daad dan de liefde, signora,' antwoordde Beppo met on-
aangename vrijmoedigheid.
Ze deed alsof ze het niet had verstaan.
We voeren onder een toneelmaan over het wiegelende water, waarin de
lichten sidderend uitvloeiden tot blinkende krissen. De paleizen langs de
oever hadden de ogen gesloten. Ik hoorde Beppo de Baccarole uit Hof-
manns Erzählungen neuriën. In de verte toeterde een motorbootje. De
whisky had mijn hoofd een beetje licht gemaakt. Gabriëla's parfum
maakte het nog lichter. Haar witte hand lag roerloos in haar schoot als
een duif op het nest. Verwachtte ze, dat ik die hand zou nemen? Van
terzijde gluurde ik naar haar. Zij leek mij onaanraakbaar als een schim.
'Hoe weet U dat allemaal van 'il santo' ?', vroeg ik om de beklemming te
verbreken.
'Heel Venetië weet het. Hij vertelt het iedereen, die ernaar vraagt.' Haar
stem klonk alsof zij sprak in haar slaap.
Wij wisselden geen woord meer. Ik voelde me opgelucht, toen de gondel
aanlegde.
Het San Marcoplein blonk als de vloer van een sprookjespaleis in de
maneschijn. De vroegere eeuwen leken er teruggekeerd. '11 santo' zal er
niet meer zijn, dacht ik, maar hij zat nog bij de ingang van de kerk, niets
dan een donkere schaduw. Zelfs zijn éne oog was geblust. Gabriëla lichtte
me bij met een zaklantarentje, dat zij uit haar tas haalde. Het was mijn
plan geweest vijfhonderd lire te geven, maar ik gaf er duizend. Uit edel-
moedigheid of om een goede indruk op Gabriëla te maken? Ik hield het
op het eerste omdat ik het laatste vreesde. '
,Ah, il Americano,' zei Francesco. 'De kameel wordt kleiner en het oog
van de naald groter. Een hand, die weldoet, behoeft niet te worden af-
gehakt. Buona notte, good night, sir.' Het klonk alsof hij grinnikte.
Wij hadden ons nauwelijks een paar passen van hem verwijderd, toen
Gabriëla mijn hand nam. De aanraking leek mij te electriseren, want ik
begon van het hoofd tot de voeten te beven.
'Ik dank U. Ik wist wel, dat U zou doen, wat ik verwachtte. Ik heb me
niet in U vergist. Buona notte.'
Zij haastte zich van mij weg. Het had veel van een vlucht. Ik schaamde
me, dat ik van haar niet hetzelfde had kunnen zeggen.'
Percy zweeg, de ogen halfgesloten. In de ramen weerlichtte het van de
verspringende lichtreclames. Ik bekeek nog eens aandachtig de foto's van
Gabriëla en 'il santo'.
'Een zonderling avontuur', zei ik eindelijk.
'Niet zo zonderling als het schijnt,' zei Percy. Hij nam de pijp uit de
mond, die schever bleef dan anders. Dat was zo zijn manier van lachen.
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'Die nacht had ik geen last meer van het boze oog, maar des te meer van
Gabriëla,' vertelde hij verder. 'De volgende dag bezocht ik verschillende
café's, restaurants en hotels in de hoop haar terug te zien. Ik vond haar
nergens. 's Avonds ging ik weer naar de bar. Zij was er niet en zij kwam
ook niet. Uit verveling knoopte ik een gesprek aan met de barman. Ik
vroeg hem, of hij de geschiedenis van jil santo' kende.
'Van de bedelaar van San Marco? Natuurlijk, sir. Iedereen in Venetië
kent die. Hij is een van de duizend-en-een kopstukken van de fascistische
partij geweest. Een aartsprofiteur. Onder de oorlog drukte hij zich in
een vet administratief baantje. Na een formidabel corruptie-schandaal
kon hij niet gehandhaafd worden. De Duitsers Waren toen al in het land.
Hij redde zich eruit door dienst te nemen bij de Gestapo. Maar bij een
bombardement in het Zuiden kreeg een bom van 'the Allies' hem te
pakken. Aan zijn verminkingen heeft hij het te danken, dat hij de Duce
heeft overleefd. Hij moet nu bedelen. Voor schobbejakken van zijn soort
heeft de regering geen ondersteuning.'
Het was, of ik een stomp in mijn maag kreeg. Ik kon mijn glas niet leeg
drinken.
'En Gabriëla?' vroeg ik na een poos.
'Ze was zijn vriendin, sir, maar nu is zij de vriendin van iedereen. Een
mooie vrouw wordt veel vergeven.'
De man lachte weerzinwekkend. Ik had hem wel neer kunnen slaan.
Een uur later zat ik in de trein.'
Percy spuwde een rookwolk uit als een vulkaan.
'Hoe ben je aan haar foto gekomen?' vroeg ik.
'Wel, die heb ik van de barman gekocht. Hij had een hele serie. Deze was
de fatsoenlijkste.' Percy stak de pijp weer in de mond. 'Nog een whisky?'
Ik bedankte.
Bij het weggaan zei ik nog eens, dat ik hoopte hem niet gestoord te heb-
ben.
'Welnee, kerel, integendeel, je bezoek heeft mij bijzonder geïnspireerd,'
verzekerde hij en hij gaf mij met een voor hem ongewone jovialiteit een
klap op de schouder.
Toen ik de deur achter me dicht trok, ratelde zijn schrijfmachine al als
een mitrailleur in de aanval.
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HUMANISTISCHE WAARDE-FUNDERING

Deze titel belooft iets te veel. Ik bedoel daarmee niet, dat men erover kan
twisten, of wat hier volgt werkelijk een fundering mag heten; op deze
vraag zal ik aan het slot ingaan. Maar wel denk ik aan het feit, dat ik mij
zal beperken, en alleen zal spreken over de zedelijke waarde. Nu ben ik er
weliswaar van overtuigd, dat wat op het zedelijke terrein geldt, mutatis
mutandis ook voor andere gebieden van kracht blijft, maar ik zou zeker
niet willen suggereren, dat men bij de overgang van het ene gebied naar
het andere niet op oneffenheden zal stoten. Integendeel, de bijzondere
schraalheid van de oogst, die men tot dusver op het wijsgerig- aesthetisch
terrein heeft kunnen binnenhalen, zal wel in de eerste plaats moeten
worden toegeschreven aan de omstandigheid, dat het probleem 'Wat is
nu eigenlijk schoonheid ?' door de mens met veel minder klem is gesteld
dan Socrates' vraag 'Wat is nu eigenlijk goed ?', maar geheel toereikend is
deze verklaring toch, geloof ik, niet: ook het feit, dat de schoonheids-
waardering een hier niet ter zake doende complicatie vertoont, waarvan
het zedelijk waarderen vrij blijft, zal hierbij van invloed zijn geweest.
Het ervaringsfeit, waarvan wij kunnen uitgaan, is dit: de mens komt niet
enkel tot een theoretisch oordeel 'zo en niet anders is het', hij beperkt zich
niet tot een onverschillig constateren van een reeks feiten en het doorzien
van hun onderlinge samenhang, hij is ook, ja men mag wel zeggen: vooral
een waarderend wezen. Wij reageren op werkelijke of voorgestelde personen,
handelingen, eerbied en bewondering enerzijds, van afkeuring, minach-
ting en verontwaardiging aan de andere kant. En dit zedelijk waarderen,
dat van grote invloed is bij het tot stand komen van een wilsbesluit, is zelf
van de wil volkomen onafhankelijk. Zoals men het eigen theoretische
oordeel niet naar willekeur kan wijzigen, en dus zich kan dwingen voor
waar te houden, wat men niet voor waar houdt, zo is men ook niet in
staat anders te waarderen dan men nu eenmaal doet. Wat van de wil af-
hangt, dat is alleen het onder woorden brengen of op andere wijze uiten
van eigen theoretisch oordeel of zedelijke waardering: daarin kan men
willekeurige wijzigingen aanbrengen, m.a.w. men kan liegen of huiche-
len; maar juist dit van de wil afhankelijke anders uiten vooronderstelt de
van de wil onafhankelijke primaire reactie, waaraan men in het secun-
daire oordeel een niet adaequate uitdrukking geeft.
Van dit zedelijk waarderen, dat kenmerkend is voor de mens als zodanig,
is het gehele leven doortrokken, zo sterk zelfs,dat men zonder overdrijving
kan zeggen, dat een aanzienlijk deel van het menselijk gedrag mag wor-
den beschouwd als een in handeling omzetting van zedelijk waarderen.
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Het grondprobleem nu van de ethiek kan als volgt worden geformuleerd:
Als wij" zedelij"k waarderen, wat is dan de maatstaf, die wij", blij"kbaar volkomen
onbewust, bij dit waarderen aanleggen? Ik zeg: de maatstaf! Ons zedelijk waar-
deren maakt namelijk aanspraak op algemeen-geldigheid. Onze hedonis-
tische waarderingen doen dat niet: die zijn zuiver subjectief, gelden dus
uitsluitend voor de waarderende persoon. Daarin gebruikt ieder zijn eigen
particuliere maatstaf, zodat 'over smaak niet te twisten valt'. Immers
twist vooronderstelt maatstaf-gemeenschap. En wanneer dus de zedelijke
waardering in dezen volkomen op één lijn staat met het theoretische oor-
delen, en men over zedelijke kwesties met hartstocht 'twist' en debatteert,
dan bewijst dit niet, zoals men wel meent, dat de beslissing dáárover
eigenlijk buiten het terrein van de wetenschap valt; integendeel,juist dóór
te twisten verwijst eigenlijk elk der twistenden den ander naar een boven
de partijen staande gemeenschappelijke maatstaf, die in de gewraakte
waardering wordt miskend.
Ook de dagelijkse ervaring, die toch leert, dat er in de zedelijke waarde-
ring zo veel verschillen voorkomen, brengt ons desondanks niet tot de
overtuiging, dat het hiermee blijkbaar net zo gesteld is als met de hedo-
nistische waardering, dus dat de een er zus en de ander er zo over denkt,
en dat men na dit geconstateerd te hebben, getroost kan overgaan tot de
orde van de dag. Nee, alle schijn van het tegendeel ten spijt, mét het zede-
lijk waarderen blijft gepaard gaan de overtuiging, dat dit waarderen
meer is dan een kwestie van smaak, en algemeen-geldig is.
Gaan wij dus nauwkeurig na, wat ons in de ervaring van het zedelijk waar-
deren zelf is gegeven, dan komen wij tot de conclusie, dat deze ervaring in
eerste instantie schijnt te wijzen op het aanleggen van één maatstaf.
Deze conclusie lijkt nu al heel gauw als regelrecht absurd te moeten wor-
den opgegeven: hoe zou men bij het aanleggen van één maatstaf tot zulke
uiteenlopende resultaten kunnen komen? Als reeds het zedelijk waarde-
ren van één persoon zich herhaaldelijk wijzigt, is het dan niet dwaas te
veronderstellen, dat barbaar en cultuurmens één onveranderlijke maat-
staf zouden hanteren? Moet men niet veeleer aannemen, dat de aangeleg-
de maatstaf wisselt naar plaats en tijd, en afhankelijk is van o.a. het ge-
slacht, de leeftijd, de ontwikkeling, de sociale omstandigheden, het volk
en het ras van de waarderende persoon?
Wie zich van deze zonder twijfel indruk makende argumentatie bedient,
doet feitelijk niets anders dan dit: uit de verschillen in de waarderingen
concludeert hij tot een verschil in waarderingsmaatstaf. Maar deze con-
clusie is voorbarig. Als van enige metingen niets anders bekend is dan dat
de verkregen uitkomsten niet gelijk zijn, betekent dit nog niet, dat bij
deze metingen niet dezelfde maatstaf is gebruikt. Het is ook mogelijk, dat
onnauwkeurig is gemeten, èn ... dat verschillende objecten zijn gemeten.
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En deze beide mogelijkheden zijn bij het zedelijk waarderen zo goed als
altijd verwerkelijkt.
Immers, wàt wordt zedelijk gewaardeerd? De zedelijke waardering vol-
trekt zich voornamelijk - niet uitsluitend, zoals we later zullen zien -
naar aanleiding van handelingen. Analyse van de zedelijke wàardering leert
ons echter iets, waarvan we ons eerst niet ofnauwelijks bewust waren, nl.
dat het eigenlijk niet de handeling zelf is, die het object is van de zedelijke
waardering, maar altijd iets, dat 'er achter zit': de gezindheid van de han-
delende persoon. Deze gezindheid is niet direct gegeven, die moet uit de
handeling èn uit een reeks andere, evenmin direct gegeven factoren, die
mede de handeling bepalen, worden opgemaakt. Deze handeling moet
dus worden geïnterpreteerd, en aangezien deze interpretatie bij de een
heel anders uitvalt als bij den ander, is datgene, wat feitelijk wordt ge-
waardeerd, haast nooit bij twee personen precies gelijk. En dan: de waar-
dering voltrekt zich zonder enige nauwkeurigheid, immers op de gis. Wat
niet te verwonderen is, als men bedenkt, dat het object der zedelijke waar-
dering niet direct gegeven is, terwijl men zich van de aangelegde maat-
staf als zodanig niet bewust is.
Daar komt dan nog één ding bij: er wordt bij de zedelijke waardering een
zeer vertroebelende rol gespeeld door iets, waarvan men zich wèl bewust
is, nl. de moraal. Deze moraal is samengeweven enerzijds uit de resultaten
van zedelijke waarderingen, die men deels zelf gewonnen heeft, maar voor een
veel groter deel heeft overgenomen van anderen; anderzijds uit een op
dezelfde manieren verworven theorie over het zedelijke waarderen. Die resul-
taten zijn vaak behaald in ruwe taxaties, tot stand gekomen onder de in-
werking van tal van storende omstandigheden; en wat men er bij gedacht
heeft, is zelden meer dan een ethiek in eerste aanleg. Het uit deze troebele
componenten bestaande complex nu is voor de zedelijke waardering van
grote betekenis. Deze moraal nl. dringt zich elk ogenblik in de plaats van
de maatstaf. Dat wil dus zeggen: wanneer enig ons door het leven geboden
materiaal onze waardering opwekt, dus ons zedelijk reageren op gang
brengt, dan kan veelal onze onbewuste maatstaf zich niet direct in zuiver-
heid laten gelden, maar alleen indirect via het medium van deze vertroebelende
moraal.
Indien men dus beweert, dat de maatstaf naar individu, klasse, volk,
plaats en tijd verschilt en zich voortdurend wijzigt, dan heeft men niet
helemaal ongelijk: er is zonder twijfel iets, dat barbaar en cultuurmens
scheidt, en inderdaad ook aan voortdurende verandering onderhevig is.
Het is alleen niet, zoals men dan meent, de maatstaf zelf, het is datgene,
waarin deze maatstaf, zij het vaak uiterst gebrekkig, tot uitdrukking komt:
de moraal.
Aangezien het bezwaar voor de hand ligt, dat hier twee namen gegeven
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zijn aan wat één en het zelfde is, een kunstgreep, die een niet bestaande
verscheidenheid moet suggereren, moet ik iets zeggen over de verhouding
van moraal en maatstaf.
De moraal van een persoon - en aangezien de.moraal van een tijd of een
groep weer bepaald wordt door de moraal van de toonaangevende per-
sonen in die tijd of groep, kunnen we ons daartoe beperken -, de moraal
van een persoon dus is een complex van ethische overtuigingen, die de
neerslag zijn van zedelijke waarderingen, en van theoretische overtui-
gingen, die op dat zedelijk waarderen betrekking hebben. Dit complex is
niet aangeboren, het wordt door ieder mens in de loop van zijn leven ver-
worven. De maatstaf daarentegen is dat, wat in elke zedelijke waardering
voorondersteld is, datgene, zonder het aanwezig zijn waarvan iemand geen
zedelijke waardering zou kunnen bereiken of van anderen begrijpen,
m.a.w. de logische voorwaarde voor elk zedelijk reageren, en dus ook voor het ver-
werven van een moraal.
Verduidelijkt kan de verhouding van moraal en zedelijke maatstaf wor-
den door een vergelijking met het gebied van het theoretische oordelen.
Ook daar vindt men iets, dat wisselend en veranderlijk is: bij een persoon
is dit het geheel zijner overtuigingen, wat men noemt zijn 'ontwikkeling',
bij een tijd zijn dit de dan heersende opvattingen. En precies zoals de
moraal in de plaats kan treden van de eigenlijke maatstaf, zo aanvaardt
of verwerpt iemand vaak wat hem als waar wordt voorgezet, omdat het
al of niet past bij het geheel zijner overtuigingen. Maar ook op het gebied
van het theoretische oordelen kan uit de aanwezigheid van dit variabele
en veranderlijke element niet worden geconcludeerd tot de ongelijkheid
en veranderlijkheid van de waarheidsmaatstaf. Anaxagoras en de zijnen,
die de zon voor niet zo heel veel groter dan de Peloponnesus hielden, had-
den niet een andere maatstaf voor wat waar is dan de mensen van heden,
zij hadden enkel een andere opvatting omtrent wat aan die maatstaf
beantwoordt.
De argumenten, die wij na het bovenstaande mogen aanvoeren vóór de

éénheid van maatstaf, zijn de volgende:
I. De analyse van de ervaring van ons zedelijk waarderen wijst op maat-
stafeenheid.
2. De verscheidenheid der zedelijke waarderingen, die tegen maatstaf-
eenheid schijnt te pleiten, bewijst in werkelijkheid niets. Wel treedt er bij
het zedelijk waarderen een variabel en veranderlijk element op, maar dat
is niet de maatstaf zelf, en iets soortgelijks vinden we bij de theoretische
oordelen, die zonder maatstafeenheid ondenkbaar zijn.
3. Er is een ver gaande analogie tussen het zedelijk waarderen en het
theoretisch oordelen. Als men dus de eenheid van de zedelijke maatstaf
loochent, dan kan men de eenheid van de waarheidsmaatstaf niet hand-
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haven. En omgekeerd, wanneer men deze laatste wèl handhaaft - en dat
doet ieder, die wetenschap erkent, dat doet zelfszijns ondanks degene, die
deze eenheid loochent en dus zegt, dat het oordeel, dat er één maatstaf
voor waar-zijn geldt, niet ••• wáár is! - wanneer men dus de eenheid van
de waarheidsmaatstaf handhaaft, dan lijkt het mij inconsequent de één-
heid van zedelijke maatstaf te loochenen.
Ik kan daar nog één, belangrijke overweging aan toevoegen: als de sto-
rende omstandigheden, die bij het zedelijk waarderen optreden, met zorg
worden geëlimineerd, en als het object van de zedelijke waardering uit
enkele gegevens nauwkeurig kan worden opgemaakt - dus speciaal in
laboratorium-gevallen, die men gebruikt voor een psychisch experiment
- dan is er wel degelijk overeenstemming in waardering.
Heb ik met dit alles bewezen, dat er in feite eenheid van maatstafis. Stellig
niet, en een bewijs daarvan zou ook principieel niet te leveren zijn. Maar
wel meen ik te hebben aangetoond - en dat is alles wat men in dezen kan
bereiken -, dat er geen enkele redelijke grond is deze maatstafeenheid te
loochenen, en daarmee alle zedelijke waardering te relativeren en tot een kwestie
van smaak te denatureren.
Bij het zoeken naar de waarderingsmaatstafkunnen we alleen uitgaan van
de ervaring, die ons hieromtrent ten dienste staat, dus van concrete zede-
lijke waarderingen, die in velerlei situaties door ons zelf en ook door
anderen voltrokken zijn, en waarvan wij de neerslag vinden in litteratuur,
zeden en gebruiken, wetgeving en rechtsspraak. Tot deze waarderingen
hebben wij slechts kunnen komen door, zij het onbewust en des te meer
onder de inwerking van storende omstandigheden, gebruik te maken van
de maatstaf. Deze waarderingen zijn dus wat men zou kunnen noemen
toepassingen van de maatstaf. Deze te vage terminologie vereist precisering.
Gesteld, dat ik er in slaagde het onbewuste reactie-proces, dat een zede-
lijke waardering is, om te zetten in een bewuste redenering, dan zou die
redenering deze grondvorm vertonen:

Ie praemisse: wat zedelijk gewaardeerd wordt, is goed, in die mate als
het die en die kenmerken vertoont;

2e praemisse: in dit bijzonder geval heb ik te maken met een zedelijk te
waarderen object, dat deze reeks kenmerken vertoont.

Conclusie: di t zedelijk te waarderen object is in een bepaalde mate
al of niet goed.

Bekend zijn ons de conclusies, d.W.Z.de concrete zedelijke waarderingen;
bekend zijn ook de tweede praemissen, waarin het te waarderen geval zo
volledig mogelijk wordt gekarakteriseerd. En gezocht moet worden de
gemeenschappelijke eerste praemisse, het grondoordeel, waarin de funda-
mentele waarde, de maatstaf, is geformuleerd.
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Dit grond oordeel is naar mijn overtuiging gevonden in wat HEYMANS ge-
noemd heeft het objectiviteitsbeginsel, waarvan de inhoud deze is:
Wat altijd weer als slecht of gemeen wordt gelaakt, dat is het zwaarder
laten wegen van bepaalde belangen, niet omdat zij objectief zwaarder
zijn, maar omdat het direct of indirect eigen belangen zijn, het is dus de
partijdige ik-zucht in al haar verschijningsvormen; wat altijd weer als goed of
edel wordt geëerbiedigd, dat is het ontvankelijk zijn voor anderer belangen als
voor de eigen, dus de objectiviteit der gezindheid in al haar verschijningsvormen.
Het valt buiten het bestek van dit artikel Heymans' objectiviteitstheorie
toe te lichten en tegen misverstanden te verdedigen. Erkend moet worden
dat het woord 'objectiviteit' in gevoelskleur te kort schiet, een te verstan-
delijke bijsmaak heeft, en daardoor misverstanden wel moest oproepen.
Een zelfstandig naamwoord, dat weergeeft het 'anderen liefhebben als
zichzelven' zou verkieslijker zijn, de dan voor de hand liggende term 'lief-
de' moet echter als misleidend worden afgewezen.
Maar hoe dit ook zij, gesteld al, dat in het objectiviteitsbeginsel de inhoud
van de maatstaf onvoldoende zou zijn geformuleerd, dan zou het tot dus-
ver geleverde betoog daardoor niet worden aangetast. 'Wat is toch die
maatstaf?' is de met begrijpelijk ongeduld gestelde vraag. En niet zelden
wordt met deze vraag gesuggereerd, dat het dan misschien waar moge
zijn, dat de maatstaf de logische voorwaarde is voor elk zedelijk reageren,
maar dat men aan die bewering niets heeft: om die maatstaf te bereiken,
moet men de abstractie zo lang hebben voortgezet, dat van een inhoud van
die maatstaf geen sprake meer kan zijn! Om deze vraag te beantwoorden
en die suggestie terug te wijzen moest ik hier het objectiviteitsbeginsel
noemen. Maar ik doe ook niet meer dan dat. Niet omdat ik slechts een
half overtuigd aanhanger van de objectiviteitstheorie zou zijn, maar wel,
omdat eventuele gebreken van die theorie datgene, waarom het hier gaat:
de mogelijkheid van een humanistische waarde-fundering, niet zouden op-
heffen.
Ik heb boven gezegd, dat het zedelijk waarderen zich voornamelijk vol-
trekt naar aanleiding van handelingen, en dat de gezindheid het object
dezer waardering is. Nu treden er echter enige complicaties op, die de
fluctuaties in de waardering vergroten, en in zekere zin een relativerende
strekking hebben.
Wanneer ik, zoals ik inderdaad doe, het anti-semitisme als onzedelijk ver-
oordeel, dan betekent dit nog niet, dat ik een persoon A, van wien ik niets
anders weet, dan dat hij anti-semiet is, ook onzedelijk acht. Waarom niet?
Omdat dit anti-semitisme wel het symptoom kan zijn van een slechte ge-
zindheid, maar dat niet beho~rt te zijn. Wanneer A namelijk is opgegroeid
in een sterk anti-semitisch milieu, waar hijjoden heeft leren beschouwen
als minderwaardige, ja zelfs gevaarlijke wezens, dan behoeft hij helemaal
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niet wreed te zijn of onverschillig voor het lot van anderen om tot daden
te komen, die van wreedheid en onverschilligheid schijnen te getuigen, en
die ook inderdaad terecht als ui tingen daarvan zouden worden beschouwd,
indien zij verricht werden door iemand, die dank zij een zorgvuldiger op-
voeding beter kon weten. Wat mij er dus toe brengt mijn oordeel over A,
die anti-semiet is, op te schorten, is de mogelijkheid, dat zijn houding te
wijten is niet aan slechte gezindheid, maar aan een hoe dan ook ontstaan
gebrek aan inzicht. Precies voorzover zijn anti-semitisme daaraan niet kan
worden toegeschreven, veroordeel ik hem. Indien ik dus het anti-semitis-

C' me veroordeel, dan veroordeel ik de gezindheid van iemand, die, terwijl
zijn inzicht volmaakt was, desondanks anti-semiet zou zijn.
Overal waar instellingen, zeden, ideologieën zedelijk worden gewaardeerd:
daar kan men de vraag, die in deze waardering wordt beantwoord, het
scherpst zo formuleren: Hoe zou iemands gezindheid zijn, indien hij, ter-
\vijl zijn inzicht volmaakt was, dit of dat bevorderde?
Zoals deze waardering dus eigenlijk een indirecte is, zo is het ook met die,
welke leidt tot het vinden van de goede handeling. De 'goede handeling'
kan geen andere zijn dan die, welke iemand van volmaakt goede gezind-
heid zou verrichten, indien tevens zijn inzicht volmaakt was. Maar het is
heel wel mogelijk, dat iemand deze goede handeling verricht, alleen om-
dat en voorzover zijn eigen belang deze handeling wenselijk maakt. Zo is
wie de goede handeling verricht, niet altijd goed, en wie goed is, verricht
lang niet altijd de goede handeling. De zedelijke mens wordt, indien hij
soms schadelijk ofzelfs verderfelijk is in zijn handelen, daardoor niet min-
der eerbiedwaardig, en wie van onzedelijke gezindheid is, blijft, ook waar
hij nut mocht stichten, even verachtelijk.
Van het indirecte karakter van deze waarderingen is men zich natuur-

lijk gewoonlijk niet bewust, en dit moet dan leiden tot velerlei vertroebe-
ling in de concrete waardering, die weer n~et zonder invloed blijven kan
op de moraal. Juist daarom kan de ethiek zo zuiverend werken. Dat wil
niet zeggen, dat de ethiek voorschriften zou kunnen geven omtrent de
zedelijke waardering. Het is niet zó, dat b.V. de ethicus decreteert, dat
alleen de gezindheid het object van de zedelijke waardering moet zijn, nee,
door vergelijking van concrete waarderingen, en door na te gaan, onder
welke omstandigheden en in welke zin deze zich wijzigen, abstraheert hij
daaruit als diepste bedoeling, dat de gezindheid het object van deze
waarderingen is. En als dit aan het licht is gebracht, dan kunnen andere
waarderingen, waarin deze eigenlijke bedoeling is miskend, met behulp
van het nu gevondene worden gezuiverd. De ethiek heeft dus allerminst
de pretentie ons te kunnen leren, hoe wij moeten waarderen, zij heeft de
meer bescheiden taak ons te laten beseffen, hoe wij het doen. Ofliever, hoe
wij het zouden doen, indien de zedelijke waardering zich niet voltrok on-
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der de invloed van vele storende omstandigheden. Die storende omstan-
digheden onschadelijk te maken en daardoor de zedelijke waardering
zich in zuiverheid te laten voltrekken, dat is de grootse paedagogische
taak van de ethiek.
Het is wellicht nuttig hier ook iets te zeggen over het vaak gehoorde ver-
wijt, dat de ethiek verstandelijk behandelt, wat zich als heter op aankomt
voor een dergelijke behandeling niet leent, en daardoor steriliserend werkt
op het zedelijk waarderen. Het verwijt is onbillijk. Natuurlijk is de ethiek,
zoals elke wetenschap, zoals elk betoog, verstandelijk. Maar zij is er zich
zeer wel van bewust, dat zij de verstandelijke verwerking is van niet-ver-
standelijke gegevens. Niet-verstandelijk: immers wanneer wij geen waar-
derende wezens waren, dan zou geen denken, hoe ingespannen ook, in
staat zijn ons enige zedelijke waardering te laten bereiken of begrijpen.
Waarom is het 'den ander liefhebben als zichzelven' eerbiedwaardig?
Hier vindt de verstandelijke analyse haar grens. Voor wie zedelijk waar-
deert, is de vraag van een zinloze overbodigheid: dank zij zijn keurver-
mogen spreekt dit voor hem van zelf. Er mocht iemand niet zedelijk
waarderen, dan begrijpt hij zelfs de vraag niet. De ethiek laat dus het
principieel niet-verstandelijk karakter van de zedelijke waardering vol-
ledig gelden. Wat zij doet: na-denken over de vraag, wat goed is en wat
slecht, is niet meer dan het ontledend en samenvoegend verwerken en
daardoor tot klaar besef verhelderen van wat men buiten alle verstandswerk-
zaamheid om daaromtrent voelt en weet. Zolang de ethicus zich aan dit nà-
denken houdt, en zich niet aan een vóór-dichten waagt, is er niet het minste
gevaar, dat zijn werkzaamheid het zedelijk waarderen zelf aantast. Maar
wel worden door zijn bezonnenheid onschadelijk gemaakt die insluipsels
in de moraal, die bij toetsing aan de waarderingsmaatstaf zelf geen stand
kunnen houden.
In hoeverre kan dit betoog nu een waarde-fundering genoemd worden? Om
deze vraag te beantwoorden grijp ik terug naar mijn boven gebruikte
wending: 'objectiviteit der gezindheid in al haar verschijningsvormen'. Ik be-
doel daarmee dit: men pleegt b.v. 'oprechtheid', 'waarheidsliefde' ofhoe
men het vasthouden aan de waarheid ook noemen wil, voor te stellen als
een zelfstandige deugd, waartegenover dan het liegen zou staan als een
eveneens zelfstandige zonde; zo stelt men dan verder het dapper ofmoe-
dig zijn tegenover lafheid, barmhartigheid tegenover wreedheid enz. En
als men er toe gekomen is deze deugden en zonden zo zelfstandig te ma-
ken, dan moet men zich wel gaan afvragen: welke verwantschap bestaat
er nu tussen deze verschillende deugden, en wat is hun rangorde? Aan
welke deugd moet de voorkeur gegeven worden, wanneer zij met elkaar
in conflict komen? Men denke aan het eenvoudige voorbeeld van den
medicus, die Ofaan zijn patient de waarheid omtrent zijn toestand kan
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vertellen, en dan 'wreed' moet zijn, of hem kan sparen, maar dan moet
liegen. Als dus de medicus slechts zo kan handelen, dat hij in elk geval
_of aan de barmhartigheid of aan de oprechtheid te kort moet doen, dan
moet dit 'conflict van plichten' onoplosbaar geacht worden. De zelfstan-
dighetd van al deze deugden is echter slechts schijn. Zij zijn allemaal
zonder uitzondering - en daarin ligt ook juist hun verwantschap - ver-
schijningsvormen van die centrale, in de maatstaf zelf geformuleerde
deugd, waaraan ik dan voorlopig, zonder hiermee te praejudiciëren over
de inhoud, de naam 'objectiviteit' zal geven. Dat wil dus zeggen: iemand
van volmaakt 'objectieve' gezindheid zal, tenminste wanneer tevens zijn
inzicht voldoende is, onder bepaalde omstandigheden, die men kan aan-
duiden met de letters abc, de waarheid spreken. En wanneer dus een
ander, b.v. de bewuste medicus, onder gelijke omstandigheden zich af-
vraagt, wat hij behoort te doen, dan is het juiste antwoord, dat ook hij de
waarheid moet spreken. Onder andere omstandigheden echter, die ik aan-
duid met de letters xyz, zal een volmaakte 'objectiviteit' zich uiten in een
gedrag, dat men 'barmhartig' kan noemen, en ook de medicus zal dus
onder die omstandigheden barmhartig moeten zijn. Gesteld nu echter,
dat de omstandigheden van het eerste en het tweede geval samengaan,
en dus een complex abc:ryz vormen - wat moet hij dan doen? Wie nu
spreekt van een onoplosbaar 'conflict van plichten', en meent, dat hij nu
het onmogelijke moet doen, namelijk tegelijkertijd de eerlijkheid èn de
barmhartigheid betrachten, heeft dit verrassende resultaat toch wel alleen
kunnen bereiken dank zij een heel zonderlinge methode. Hij heeft een-
voudig de eerlijkheid, die past bij abc, opgeteld bij de barmhartigheid, die
hoort bij xyz. Maar het gaat niet aan dergelijke verschijningsvormen van
objectiviteit te verabsoluteren. Om de vraag te beantwoorden wat de
medicus moet doen, dient men ook hier weer uit te gaan van de objectivi-
teit zelf. Dat betekent in dit verband dit: wat hij behoort te doen, is ook
nu weer gelijk aan datgene, wat een mens van volmaakt objectieve gezind-
heid, die over dezelfde gegevens beschikte, onder die omstandigheden zou
doen. En dit gedrag zou wel denkbeeldig zijn, maar toch principieel reali-
seerbaar, en het zou dus natuurlijk niet kunnen bestaan uit het gelijktij-
dig verrichten van onverenigbare handelingen. Men zou misschien niet
zonder meer kunnen spreken van 's mans eerlijkheid noch over zijn
barmhartigheid. Maar dit kan alleen een verlies zijn in de ogen van hen,
die zich blind staren op deze oppervlakte-waarden, en niet zien, dat deze
niet meer zijn dan de aan bepaalde omstandigheden gebonden verschij-
ningsvormen van de centrale zedelijke waarde.
De strekking van dit betoog is duidelijk: de zogenaamde oppervlakte-
waarden zijn hiermede enerzijds gefundeerd in de centrale zedelijke waar-
de, anderzijds zijn zij gerelativeerd, immers zij worden slechts als waarden
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erkend, indien de omstandigheden, waarbij zij passen, zijn gerealiseerd.
Het inzicht in de juistheid dezer relativering wordt geloof ik bemoeilijkt
door de nu eenmaal gangbare term, die ik hier ook zelf heb gebruikt:
'waarde'. Dit substantivum suggereert een op zich zelf staande entiteit,
die ten allen tijde zal blijven, wat hij is, nl. een waarde, en waarvan men
dus nooit kan zeggen, dat hij dat niet is. Deze opvatting is onjuist: er is
geen waarde, waar niet gewaardeerd wordt ofkan worden, en het is mis-
leidend een onder bepaalde omstandigheden optredende waardering te
bevriezen tot een zelfstandige waarde.
Intussen, er rest nog de vraag, wat ik met de centrale zedelijke waarde
zelf heb gedaan. Die heb ik niet gerelativeerd, maar ook niet gefundeerd.
Het laatste spreekt eigenlijk vanzelf: funderen kan men niet tot in het on-
eindige voortzetten. De centrale waarde, die het fundament is van alle
bijzondere waarden, kan zelf niet weer gefundeerd worden op een nog
diepere waarde, die op haar beurt een fundament zou eisen, dat dan nog
niet het laatste zou kunnen zijn. Met andere woorden: wij waarderen;
en gesteld nu, dat wij de maatstaf van die waardering hebben gevonden,
zouden wij die dan eerst mogen vertrouwen, als die op zijn beurt is ge-
waardeerd? Dat is een doorglijden in het absurde.
Wij waarderen, zoals wij nu eenmaal.waarderen - ja, waarom? En het
enige antwoord, dat hierop te geven is, beantwoordt in feite niets: omdat
wij het niet anders kunnen. Zo zijn wij. Maar wie heeft ons zo gemaakt,
wie heeft ons dit vermogen te waarderen gegeven? Suggestieve vragen,
die men graag beantwoord wil zien met 'de Godheid'. Pas als dit waar is,
zo meent men vaak, staan wij op vaste grond. Het menselijk keurvermo-
gen kan zijn kostbaarheid en onvervangbaarheid alleen ontlenen aan het
feit, dat het een geschenk Gods is. Wij mogen enkel op onze eigen waar-
dering vertrouwen, omdat het Gods stem is, die zo in ons spreekt.
De humanist wijst deze voorstelling af. Het passende antwoord ligt reeds
besloten in Plato's dialoog Euthyphro. Daar wordt Socrates de waarheid
in de mond gelegd, dat niet het goede goed is, omdat de goden het lief.
hebben, maar dat omgekeerd de goden het goede liefhebben, omdat het
goed is. Zo is het ook hier. Men kan niet zeggen, dat het keurvermogen
kostbaar is, omdat God het geschonken heeft, maar andersom: God
wordt geacht het geschonken te hebben, omdat men het als kostbaar
erkent.
En wie nu gelooft, dat het Gods stem is, die in hem spreekt, die moge zich
er over verheugen aldus een instrument Gods te zijn, hij vergist zich, wan-
neer hij meent dááraan zijn vertrouwen in het eigen waarderen te ont-
lenen. Ook als hij van het tegendeel overtuigd was, en moest menen, dat
Gods waardering afwijkt van die van hemzelf, dan zou hij deze laatste
toch niet kunnen opgeven. Gesteld dat iemand volledig ingelicht was over
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een doorzichtig, dus geen andere interpretatie toelatend voorbeeld van
niets ontziende zelfzucht. Indien hij dan een stem Gods hoorde verkon-
digen, dat dit goed was, zou hij dan zijn eigen waardering niet langer
vertrouwen? Iemand kan natuurlijk van zijn ongelijk overtuigd worden
en dus zijn oorspronkelijk oordeel laten varen; maar deze mogelijkheid,
die berust op de aanvankelijke onvolledigheid der gegevens en de onze-
kere interpretatie daarvan, hebben we hier uitgesloten. Het is ook moge-
lijk, dat de hoorder van Gods voor hem onaanvaardbaar oordeel meent
zich te moeten buigen, zodat hij zijn eigen oordeel verloochent. Maar
juist deze verloochening bewijst, dat het niettemin zijn oordeel blijft. En
daarvan innerlijk loskomen kan hij nooit. Hij kan zijn toevlucht nemen
tot het veronderstellen van een taalverschil : misschien spreekt Gods stem
met het woord 'goed' de zedelijke afkeuring uit, die hij zelf tot uitdruk-
king brengt met de term 'slecht'. Maar gesteld dat hij, na uitschakeling ook
van deze mogelijkheid, gedwongen wordt het feit onder de ogen te zien,
dat wat hij zedelijk zwa~t vindt en afkeurt, bij God wit heet en wordt
goedgekeurd, wat dan? Dan zou hij gelijk moeten geven aan Shaws Saint
joan, die de simpele waarheid uitspreekt: 'What other judgment can I
judge by but my own?'
Front makend naar rechts houdt de humanist dus staande, dat de cen-
trale waarde geen fundering behoeft. Maar met niet minder kracht moet
hij ten gerieve van de linkerzijde er aan toevoegen, dat deze waarde ook
geen relativering gedoogt.
En ook dit spreekt eigenlijk van zelf. Relativering is alleen mogelijk ten
opzichte van waardering van bijzondere gevallen. Wanneer men b.v.
nagaat, \velke motieven zo al kunnen leiden tot liegen, dan kan men ge-
rust zeggen, dat in liegen zich vaker een tekort aan objectiviteit openbaart
dan in waarheid spreken, terwijl omgekeerd objectiviteit in meer geval-
len tot waarheid spreken leidt dan tot liegen. Maar de aan een 'verhoor'
onderworpen verzetsman uit de bezettingstijd, die weigerde de waarheid
te spreken, hoewel dit hem zijn leven had kunnen redden, illustreert, dat
onder bepaalde omstandigheden juist liegen getuigen kan van zedelijke
objectiviteit. En daarom is het oordeel 'liegen is slecht' een ruwe generali-
satie, die moet worden afgewezen, omdat de noodzakelijke relativering
ontbreekt; wat dus niets anders wil zeggen dan dat de bijzonderheid der
gevallen daarin ten onrechte is verwaarloosd.
Relativering van de maatstaf echter zou in ,eite neerkomen op het over-
boord zetten van de zedelijke waardering zelf. Maar wanneer nu iemand
zegt: 'goed, dan zèt ik die zedelijke waardering overboord; ik acht het
niet wetenschappelijk mijn denken dienstbaar te maken aan een bij voor-
baat aanvaarden van de nog te doordenken waardering' - wat dan? Dan
maakt hij zich vrees ik schuldig aan grootspraak: hij kàn het zedelijk
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waarderen niet over boord werpen, evenmin als het hem mogelijk is zijn
mens-zijn af te leggen. En wat de wetenschappelijkheid betreft, elke weten-
schap stelt als eerste eis: eerbied voor de gegevens. Het denken vervalt
niet tot dienstbaarheid, wanneer het uitgaat van de ervaring, maar juist
wanneer het terwille van een gewenste theorie de gegevens van de erva-
ring, die daarmee in strijd zijn, niet accepteert, zoals ze zijn.
Ik kan de afwijzing van fundering en relativering van de centrale zede-
lijke waarde ten slotte zeer. eenvoudig formuleren: Wij waarderen op
'goed' en 'slecht'. Wat wij met die woorden bedoelen, kan niemand ons
voorsc~rijven of leren, en dat behoeft ook niet: slechts door te proberen
ons eigen vaag gevoel tot klaar besef te verhelderen kunnen wij te weten
komen, wat wij bedoelen. Maar àls wij dit dan weten, dan - weten wij het
ook werkelijk! Dan hebben wij daarmee de onaantastbare zekerheid be-
reikt, die zelfs in alle twijfel is voorondersteld.
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VERKEERSONGEVAL
Langzaam liep hij om de hete huizen

van de middagstille buitenstad,
wachtend, in de tuin van zijn gedachten,

waar zij altijd bij de ceder zat,
tot zij opzag van zijn verzen, wenkte,

dat hij, als hij wUde, komen kon,
om te rusten van de lange moeheid

en de hitte van de zomerzon.

Langzaam liep hij, wachtend, - en hij wist niet
dat de binnenstad alom zijn hoofd heen joeg,

toen een auto op een kruispunt remde,
en het donker, galmend, door zijn lichaam sloeg.



Christiaan Terpstra

THE LADY OF USHER

Waar eens het huis was, rot nu een ruïne.
Een rijwielband hangt in het reigersnest;
de afVal stremt de gracht, haar stank verpest
de hokken waartoe nu het huis moet dienen.

Gehavend en doorweekt kleeft dat nog met één vleugel
aan 't leven - en met 't uitzicht uit het vege raam.
Straks is er niets meer dan een ongewone naam,
een ruige rechthoek in het gras misschien. De heuvel

- de kim die 't park omsloot - de valbrug in de weg,
een bloem wellicht, een bres, zijn nog te vinden.
En wie ze vindt weet ook: 't is àl verloren.

Toch is er iets, dat ik om haar nu zeg
en dat mij aan die bouwval steeds zal binden:
haar uitzicht blijft er op de heuvels en het koren.



J. A. Wiersma.
HEDENDAAGSE FILMKUNST

De cinegrafie is ruim drie en vijftig jaar oud. Ik gebruik met voorbedach-
ten rade dit woord liever dan het min ofmeer bijzondere begrip filmkunst,
dat in de gehele productie slechts een wisselend deel van het geheel dekt.
Ook de titel boven dit opstel is niet toevallig. Er is reeds een duidelijk be-
grensd verleden in deze halve eeuw cinegrafische bedrijvigheid. In 1927
werd, met de geboorte van de geluidsfilm, een periode afgesloten, die zich
door veelvuldige proefnemingen onderscheidt van die, waar wij thans
middenin zitten. De problemen, die vóór het laatstgenoemde jaar kun-
stenaar en publiek bezig hielden, werden toen ingewikkelder gemaakt
door de toepassing van het geluid, met name van de dialoog. Deze ver-
wikkelingen bleken van zoveel gewicht te zijn, dat zij de vóórdien ontwik-
kelde theorieën en 'zekerheden' ernstig hebben ondergraven. Voor de
goede verstaander: er zijn, in aesthetisch opzicht, nauwelijks 'zekerheden'
meer. Met andere woorden: de 'wetten' van de dramaturgie der 'stomme'
film en die van de hedendaagse geluidsfilm zijn uitsluitend nog samen te
brengen onder de grootste gemene deler of het kleinste gemene veelvoud
van het vormprincipe der filmkunst: dat van de zichtbare beweging of
visuele dynamiek. Of, anders gezegd, aan beide vorm-variaties ligt slechts
de. eenheid van het bewegende beeld, van het beeld in beweging, ten
grondslag. Dat is dan ook alles wat de twee perioden verbindt. Aan de
uitsluitende zichtbaarheid van vóór 1927 kwam in dat jaar een einde. Het
probleem, dat toen actueel werd, was dat van de verhouding van beeld en
geluid in de filmconceptie. Dat is ook thans het kernprobleem van de
aesthetica. Dit is punt van uitgang voor de volgende beschouwingen,
waarin ik dit standpunt nader hoop te kunnen toelichten. Daarvoor is het
nodig, dat wij in het kort de geschiedenis van de cinegrafie raadplegen.

Met de uitvinding, in 1895, van de 'cinemathographe' van de gebroeders
Louis en Auguste Lumière, vangt deze aan. Het is de aanwending van de
geperforeerde filmstrook, waarmee achter elkaar opgenomen filmbeeldjes
kunnen worden voortbewogen en geprojecteerd. Het moment van het
verspringen der afzonderlijke beeldjes wordt door het afschermen van de
lens [het onderbreken van de belichting] aan de waarneming van het oog
onttrokken. Daardoor werd de illusie van de beweging volmaakt, zodat
wij aan kunnen nemen, dat op dit ogenblik de filmkunst, althans de cine-
grafie in zijn eenvoudigste vorm werd geboren. Etymologisch is in het
griekse origineel 'kinematograaf' het vorm-beginsel van de filmkunst ge-

228



HEDENDAAGSE FILMKUNST

geven. Het beteken t: bewegings-schrij ver of-beschrijver. Dit vormprincipe
nu was het punt van uitgang voor de schoonheidsleer van de filmkunst.
De Lumières vertoonden in het eerste openbare programma, op 28 Decem-
ber 1895, in de kelder van het Grand Café, 14 Boulevard des Capucines,
vl.akbij de Opéra, te Parijs, actualiteiten: het uitgaan van een fabriek, de
aankomst van een trein. Doch ook reeds een korte, geënsceneerde klucht:
'LArroseur arrosé' [De besproeier besproeid]. In dit eerste programma
zijn reeds de twee typen film samengebracht, die nog aanleiding kunnen
geven tot meningsverschillen over het 'wezen' van de filmkunst: het pro-
totype van de documentaire [engels: factual film] in de filmstrook over
het uitgaan van de fabriek. En dat van het film-drama [de 'speel'-film] in
'De besproeier besproeid'. Men maakte voor de vuist weg kleine drama's,
geheel opgenomen volgens de regelen van de toneeldramaturgie. Men
liet beroemdheden als Sarah Bernhardt en Henri Lavedan voor de camera
treden. Zo ontstond de serie van de 'Film d'Art' in Frankrijk, het land van
de toneeltraditie, van het neo-classicisme, van het Woord bij uitstek. De
eerste vertoningen, in de schaduw van het symbool dezer traditie, de
Opéra, moge in dit opzicht veelbetekenend heten!
Deze practijk heeft zeer lange tijd de filmproductie beheerst, niet alleen in
Frankrijk, doch eveneens in Amerika [op Frankrijk ingesteld], in Duits-
land, in Scandinavië, in Engeland, en, later, ook in ons land. In Frankrijk
werd deze serie afgewisseld door de fantasmagorieën van Georges Méliès,
die vooruitliepen' op de tekenfilm, ongeveer tezelfder tijd 'ontdekt' door
Emile Cohl, een Fransman, die vergat zijn vindingen te patenteren.
Spoedig daarna begint er kentering te komen in de opvattingen omtrent
het gebruik van de cinegrafische beschrijvingstechniek. Overal verspreid
doch min of meer gelijktijdig. In Denemarken en Zweden, met de 'Nor-
disk' en de 'Svenska' als belangrijkste filmproducenten, wordt een nieuwe
traditie geschapen, die in figuren als Asta Nielsen, Valdemar Psylander,
Olaf Fanns en Lars Hanson intuïtief de kunst van de filmacteur voort-
brengt. In figuren als Maurits Stiller en Viktor Sjostram 1 zijn de eerste
typen van de specifieke filmregisseur belichaamd. Dat wil zeggen van die
eersten onder de eersten, die zich rekenschap gaven van de bijzondere
mogelijkheden der cinegrafische middelen. Hier werd een eigen filmstijI
verwerkelijkt, die aan het einde van de jaren negentig door Georges
Méliès, voor wat het gedrag van de filmacteur betreft, aldus werd om-
schreven: 'voor alles moet zijn spel sober zijn!' Daarmede gafhij in enkele
woorden de aesthetische grondslag van het filmspel. En deze regel geldt
tot op de huidige dag. Deze 'waarheid' is waarschijnlijk de enige, die haar
geldigheid niet zal verliezen.

1 In 1948 vinden wij Victor Sjostrom, die ook in Amerika werkte, terug als acteur in
Molander's Ordet, Het Woord, in de rol van de oude boer Borg.
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In Amerika was het David Wark Griffith, kort geleden gestorven, die
deze jonge traditie daar vertegenwoordigde, tesamen met Cecil B. de
Mille en Thomas Ince; Griffith is een man van grote betekenis geweest, die,
waarschijnlijk als eerste, de close-up, de opname van dichtbij, gebruikte.
En later werkt in Duitsland Fritz Lang 1 die zich tot een der belangwek-
kendste figuren in de internationale cinegrafie zal ontwikkelen. In Frank-
rijk was men ver van Méliès' eenvoudige leefregel voor de studio af. In
1917 slaakte wijlen Louis Delluc, frans criticus, de verzuchting: 'Le Fran-
çais n'a pas la tête cinémathographique'. Het hoofd van de Fransman staat
niet naar de film. Delluc was een van de eerste vertegenwoordigers van
de voorhoede-beweging van publiek, kunstenaars en theoretici, die onder
de naam 'Avantgarde' in het midden van de jaren twintig een begrip
werd, een program, een cinegrafische geloofsbelijdenis 2. Engeland heeft
nimmer een Avantgarde gekend en is dus in een zo summier overzicht als
dit te verwaarlozen.
Men zocht in de werkplaatsen der 'cineasten' naar de werkmethoden, en
in de kring der theoretici naar de formule, die de kunst der cinegrafie, de
filmkunst, zowel haar practische verwerkelijking als haar theoretische
rechtsgrond zou verschaffen. De Duitser Walter Ruttmann heeft, naar
de aard van het land zijner herkomst, de meest abstracte uitdrukking ge-
vonden voor het 'wezen' der filmkunst, samengevat in zijn studies 2, 3 en
4, met name in 'opus' 4. Daarin wordt de kunst van de film tot haar be-
wegingsgrond herleid, dat wil zeggen volkomen ontmenselijkt, terugge-
bracht tot het 'Nullpunkt der Sachlichkeit'. De Franse 'school' daar-
entegen heeft, op een enkele uitzondering na, uitsluitend 'absolutisten'
voortgebracht. Dat zijn die cineasten, wier werk door associatieve,
gedachten-verbindende werkingen en door de verwikkelingen van het
[intellectuele] probleem wordt beheerst - gezien van de abstractie uit. De
onderscheiding tussen abstractie en absolutisme in de filmkunst, als hulp-
methode om bepaalde stijl-varianten te onderkennen niet zonder zin, is
voor de practijk der filmkunst, zowel als voor de hantering van aesthetische
maatstaven slechts van academische betekenis.
De gebeurtenis, die vooral haar stempel heeft gedrukt op de ontwikkeling
der cinegrafie [en op de cinegrafische theoriel] was de verschijning van
de russische film, die in 1927 voor het eerst tot ons land doordrong. Het

1 Wijlen Max Reinhardt heeft Shakespeare's koningsdrama's eens genoemd: een sublie-
me syntbese van 'Geist und Kolportage'. Zou men een karakteristiek willen geven van
het niveau waarop Fritz Lang's werk zich in boofdzaak beweegt, dan komt men tot de
formule; 'Kolportage ohne Geist' .
• In een woord van welkom tot Alberto CavaIcanti, een der pioniers van de Avantgarde,
in 1948 te Haarlem, heeft zijn inleider dit alsvolgt geformuleerd;' ... you were for us, young
men and women, tbe apostel of a new faith, of the brand-new cinematographical idea'.
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werk van nu wijlen Sergei M. Eisenstein, dat van de hem congeniale W.L
Poedowkin en van de orthodoxe Dziga Wertoff beïnvloedde sterk de
practijk der filmregie. En de 'normen' of de 'wetten' der filmcritiek. Rus-
land heeft, voor zover mij bekend, geen individualistisch-experimentele
Avantgarde gekend. Het werk der genoemde Russen was de radicale
toepassing van principes, die de europese eenmans-experimentators óók
hadden ontdekt. Eisenstein en Poedowkin hebben veel geleerd van de ge-
noemde Amerikaanse pioniers met name van Griffith, doch eveneens van
Freud en Iwan Pawlow voor wat de 'psychologische montage' betreft. De
invloed van de 'russische' beginselen en methoden is in alle werkplaatsen
der cinegrafie doorgedrongen. Zèlfs Frankrijk bleef er niet onbewogen
onder. Poedowkins stelling: 'de montage is de grondslag van de filmkunst'
werd hètgeloofsartikel van de Catechismus der cinegrafen. De Russen
maken school, en het epigonendom vervalt tot een steriel 'cineasme'.
Door de montage, het schikken der afzonderlijke beelden tot een verha-
lende strook, de verplaatsbare ['entfesselte'] camera, dat wil dus zeggen
door de variabele camera-instelling; door de sur-impression, de over el-
kaar heengedrukte en in elkaar vervloeiende beelden, door de deformatie
van het beeld en door de willekeurige beheersing van de begrippen ruim-
te en tijd, zou men een cinegrafische kunst kunnen voortbrengen, die zich
van alle andere, oudere kunstvormen [en wel in het bijzonder van het
toneel] onderscheidde. Poedowkin en Eisenstein waren van deze nieuwe
beschrijvingstechniek de erkende meesters.
Doch de hoger genoemde Dziga Wertoffkwam al spoedig een illusie ver-
storen. Hij was namelijk van mening, dat de films van Eisenstein en
Poedowkin toch eigenlijk niet anders lieten zien dan... gefilmd toneel.
Omdat het geen 'documenten' in strikte zin, doch gedramatiseerde, van
tevoren opgestelde en berekende verhalen waren. Door het feit, dat er
een scenario was, aldus deze gedachtengang, werd het op het leven ver-
overde, pure 'document' vervangen door de van tevoren aangegeven en
geweten gebeurtenissen en reacties der 'acteurs'. Dit standpunt is theo-
retischjuist. Als punt van uitgang voor een bruikbare filmaesthetiek is dit
purisme echter waardeloos. Een vorm-variant van een, zeer verscheidene
mogelijkheden openende, beschrijvingstechniek wordt hier tot alleen za-
ligmakend beginsel geproclameerd. Ditzelfde soort verwijt - dat een film
gefotografeerd toneel zou zijn - krijgen heden ten dage nog tal van film-
kunstenaars te horen. Met name van die critici, die bij de Russen school
gingen, doch niet met hen evolueerden. Voor wie de geluidsfilm toch
eigenlijk niet anders dan een ontaarding van de 'zuivere' filmkunst ge-
bleven is. Dit is de ironie van het lot, dat steeds zijn verraderlijk spel
speelt met de 'Zekerheden' - en dus de beperktheden - van het specialis-
me. Dat zich vastlegt op 'wetten' en formules, die ophouden 'waarheden'
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te zijn op het ogenblik, dat zij door de ontwikkeling worden achterhaald.
Het principe der cinegrafische beschrijvingstechniek kan ongeveer alsvolgt
worden omschreven: niet door de registratie van de ervarings-werkelijk-
heid ~aakt men filmkunst, doch door de interpretatie daarvan. Met an-
dere woorden: met camera [en microfoon] roept men een realiteit in het
leven, die wel relatie heeft met de waargenomen werkelijkheid, doch die
daarvan slechts gedeelten behoeft te geven om te komen tot een 'nieuwe',
tot een cinegrafische werkelijkheid, tot een kunstzinnige realiteit. De ver-
beelding van de kunstenaar wordt met de eigen middelen van de cine-
grafische beschrijvingstechniek, overeenkomstig bepaalde 'spelregels'
uitgedrukt. Met de verlangzaming en de versnelling van het beeld beheerst
men, gelijk in de muziek met de wisseling der tempi, de tijd naar behoe-
ven. Met de gelijktijdige aanwezigheid op verschillende plaatsen - dus in
de ruimte - wordt dit begrip betrekkelijk gesteld. Door het bewust schik-
ken van de opeenvolging en de wisseling der beelden - realistisch, gede-
formeerd of caricaturaal- krijgt de bedoeling van de kunstenaar zijn bij-
zondere vorm.
De genoemde Rus Wertoffbetoogde onder meer ook, dat het camera-oog
een werkelijkheid zou geven, die zuiverder was dan die van onze waar-
neming. Dit camera-oog zou analyseren, niet liegen, in een woord: die
ongerepte realiteit verschaffen, welke de basis van de filmkunst zou moe-
ten zijn. In deze gedachtengang is één belangrijk ding vergeten. Een
overweging, die deze vondst weer relativeert, betrekkelijk stelt. En wel
deze, dat 'achter elke camera een man staat, die de camera richt. Die dus
een keus doet uit de onderwerpen of voorwerpen, die hij opneemt. De
man achter de camera is dus de beslissende instantie bij het verzamelen
en schiften van het materiaal, waarmee hij een werkelijkheid moet op-
bouwen. Niet dus het zogenaamde analyserende 'oog' van het dode en
op zich zelf onbelangrijke instrument, dat de camera is. De analyse doet
degeen, die de camera hanteert. Die tevens interpreteert. Bovendien
wordt het rhythme van het film-verhaal mede door de montage bepaald,
waardoor een bijzondere suggestie wordt gegeven, afhankelijk van de
wil van hen, die aan de totstandkoming van een film deel hebben, met
name van die der regie. Ook de functie van de 'cutter' of'editor', de man,
die de filmstroken monteert, is hier van groot gewicht 1.

Men was zo ingenomen met de pas ontdekte waarheden der aesthetica,

1 De traditionele overschatting van de ondergeschikte functie der camera vindt men nog
steeds in de terminologie van filmcritici, die' de camera van alles laten 'aftasten'; die ver-
tellen, dat de camera 'zich' hier en daar en overal 'beweegt'. Deze terminologie sugge-
reert, dat de camera zelf iets zou doen ofkunncn doen, terwijl zij in feite slechts bewogen
wordt en niets kan 'aftasten' als de man er achter daar bezwaar tegen zou hebben. Een
valse suggestie!
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dat men onder meer stelde, dat de levende acteur niet méér dramatische
substantie vertegenwoordigde in de bouw van het filmdrama, dan alle
andere materiële zaken die men daarvoor hanteerde. Men vergeleek
daarmee voor de waarneming van het oog twee gelijkwaardige doch ziel-
kundig ongelijksoortige zaken. Waarbij geen rekening werd gehouden met
de geestelijke persoonlijkheid van de acteur, met de verschillen in zelf-
standige gemoeds-waarden, vergeleken met het dode ding. Ook deze 'wet'
werd al spoedig critisch ondermijnd. Zij is tè juist!
Het resultaat van dit onderzoek naar het 'wezen' van de filmkunst, dat
wil zeggen: naar de grenzen daarvan, was, dat de cinegrafie werd geacht
te zijn in beginsel de kunst van de visuele, door het oogwaarneembare,
beweging, van de leuchtend bewegte Form, van licht in beweging. Daardoor
werd vooral duidelijk wat de film niet kon en mocht zijn: gefotografeerd
toneel, literatuur, picturalisme door dik en dun. Let wel: dit werd gecon-
stateerd in de periode van de zwijgende of stomme film.
Deze aesthetiek was dus gebaseerd op de cinegrafie als uitsluitend door
het oog te verwerken beschrijvingstechniek. En in de practijk werden die
beginselen ook verwerkelijkt. Deze wetenschap, deze ervaring, die aan-
vankelijk tot een kleine kring beperkt bleef, werd allengs gemeen goed.
Zeker in de belanghebbende kringen der filmproductie. Doch in het
directe gevolg van de voornaamste vertegenwoordigers der Avantgarde
kwam een stroom epigonen opzetten. Met als begeleidend verschijnsel:
verstarring in maniertjes in het werk der navolgers en snobisme bij het
publiek, dat wil zeggen: bij dat van de film- 'gemeenten'. Ook thans, of
missçhien beter: juist thans bloeit dit snobisme van de pseudo-kenners
in een aantal liga's. Wij realiseren ons vooral nu, dat dit pionierswerk
slechts een eerste schrede was op een weg, waarvan het einde nog dicht
in de nevelen ligt. Zoals gezegd vormden zich in het publiek kringetjes
van kenners, pseudo-kenners en snobs, welke beide laatsten het epigonen-
dom even ernstig namen als de kenners de meesters zelf. Er ontwikkelde
zich een critisch jargon, dat al spoedig niet meer op de technisch-aesthe-
tische situatie paste. Men legde de nadruk op de 'vorm' en was verrukt
over iedere fraaie arabesk, door een vaak onbeheerste doch kennelijk
'entfesselte' camera getrokken. Deze practijk werd nog onlangs geparodi-
eerd in de overigens minder dan middelmatige Nederlandse film 'Neder-
lands in zeven lessen' in het grapje over de scheve torens, dat men er in-
gelast had om 'de' filmcritici een plezier te doen ... De industrie, die on-
middellijk bereid was de vondsten der Avantgarde te exploiteren toen van
belangstelling ervoor gebleken was, maakte een handig gebruik van het
snobisme, dat bereid was iedere draak te accepteren als die maar over-
eenkomstig de 'wetten' van de filmaesthetiek gemaakt was. Waarop
Menno ter Braak constateerde, dat de 'cineast' braaf had dienst gedaan
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als middelaar tussen Kitsch en Kitsch, ofvan 'gewone' tot 'gecontrapun-
teerde' Kitsch 1.

De theorie van de Avantgarde heeft verhelderend gewerkt, ook nadat de
geluidsfilm hogere eisen stelde aan de intelligentie van de cinegrafen - en
niet minder aan die der acteurs 2. Daardoor werd het besef verscherpt
van het eigen karakter van de kunst der cinegrafie; doch tevens van de
affiniteit, de verwantschap, die er bestaat tussen de cinegrafie en de an-
dere, oudere kunsten. De filmkunst is slechts een bijzondere manifestatie
van het voorstoffelijke [levens] rhythme, waaraan ook alle andere kunsten
hun bestaan ontlenen. Dit is de gezamenlijke oerworm van alle kunsten.
Dat wil dus zeggen, dat de affiniteit, de verwantschap, van de cinegra-
fische beschrijvingstechniek, van de filmkunst met het toneel, de litera-
tuur en de beeldende kunsten rustig erkend kan worden.
Sommige critici beroepen zich steeds op het werk van de Avantgarde der
zwijgende periode om te bewijzen, dat een groot deel van de huidige
filmkunst eigenlijk geen aanspraak kan maken op deze naam. Zij zijn van
mening, dat deze affiniteiten de huidige geluidsfilmdramaturgie het 'we-
zenlijke' kenmerk van de filmkunst eigenlijk hebben ontnomen. Hiertegen-
over zou ik dit willen stellen: het willen verklaren van het werk van Eisen-
stein, Poedowkin, Carné, de franse absolutisten, Grierson, William Wyler
en David Lean uit het abstracte werk van Ruttmann, uit de dansende
boordjes van Man Ray en de grammaticale filmstudies van Hans Richter,
heeft even weinig zin als het willen 'verklaren' en legaliseren van het
werk van Rembrandt, Tittaan, de franse impressionisten, de Haagse School,
Greco of Vincent uit het experimentele, abstraherende werk van Kadins-

1 Een van de 'meesters' van deze Kitsch was Joseph von Stern berg, de ontdekker en de
exploitant van Marlene Dietrichs ruige erotiek. Hij heeft waarschijnlijk een waardig
opvolger gevonden in Orson Welles, die met 'Lady from Shanghai' zijn chef-d'oeuvre
van 'vormvaste' filmkitsch geleverd heeft.
2 Een merkwaardige ervaring bij het weerzien van films uit het 'heldentijdperk' der
cinegrafie is, dat daarin, evenmin als in de eerste dagen van de 'Film d'Art', de formule
van Méliès zuiver werd nageleefd. Ook in het baanbrekende werk van de Russen [van
1927] is van een gelimiteerde actie van de speler voor de camera vaak nauwelijks sprake.
In Poedowkins 'Moeder' en Petrow-Bytows 'Kain en Artem' ['27] wordt er op los ge-
Bouwmeester-d op een wijze, die zich in niets onderscheidt van de toneel-periode der
'Film d'Art'. Als men anno 1948 zou willen illustreren, dat filmspel géén toneel-spel mag
zijn, dan vindt men de afschrikwekkendste voorbeelden van deze ketterij onder meer bij
de 'grote' Russen, wier dramaturgie door sommige film-critici ook nu nog als model wordt
gesteld tegenover de huidige filmregisseurs en acteurs, die 'toneelmatig' zouden werken.
Als men dan nog ten overvloede ervaart, dat een fenomeen als [thans wijlen] Eisenstein
in zijn laatste werk terugkeert tot de opera-stijl uit de jaren van Fritz Lang's 'Nibelun-
gen' [1925] dan moet het de argeloze toeschouwer vreemd te moede worden als hij steeds
weer hoort van [onveranderlijke] 'wetten' der cinegrafie.
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ky, Vordemberge-Gildewart of Bart van der Leck. Dit kàn van scherp-
zinnigheid getuigen en theoretisch 'juist' zijn, omdat alle schilders dezelf-
de middelen [verf en kwasten] gebruiken. Doch er zijn grenzen. Van het
scherpzinnige naar het belachelijke ... il n'ya q'un pas. Er is het feit van
een hierarchie van waarden, een rangschikking, die men niet ongestraft
kan doorbreken. Er is niet alleen èen chronologisch verschil tussen het
werk van de oude Russen en dat van de huidige filmregisseurs, de Russen
incluis. Doch er is eveneens een verschil in niveau, in artistieke en cultu-
rele waarde tussen de [meesterwerken der] oudere kunsten en de nog zeer
jonge filmkunst.
Nog een ander gezichtspunt: de waarde van het werk der griekse tragici,
van Shakespeare en van Ibsen [om drie hoogtepunten uit de toneellitera-
tuur te noemen] ligt niet in de eerste plaats, zelfs niet in hoofdzaak, in de
mise-en-scène van hun stukken. Doch in hun poëtische ofwel literaire
kwaliteiten. Men kan ze ook 'ongezien' genieten. De visualisatie, het op
het toneel brengen, daarvan is een bijzondere en belangrijke bijkomstige
waarde. Die op zichzelf aan een belangwekkende, reproducerende kunst-
vorm het aanzijn heeft gegeven: het toneel. De waarde van het film-dra-
ma nu ligt, sinds de komst van de geluidsfilm, evenmin uitsluitend [meer]
in de visuele, zichtbare vorm. Meer dan bij het toneel intussen, doch even-
eens in de [elementaire] poëtische bestanddelen, die zichtbaar en hoor-
baar worden verwerkelijkt. Hier ligt de nadruk op het beeld, omdat dit
in het cinegrafische procédé punt van uitgang was en is. Het is de geluids-
film, die de werelden van oog en oor weer verbond. Die de relaties der
kunsten in hun rhythmische oervorm opnieuw bevestigde. Die daardoor
tevens de relativering. het betrekkelijk stellen, van de "aanvankelijk gevon-
den 'waarheden' of 'wetten' der filmkunst nodig maakte. Mede door de
voortdurende ontwikkeling, dat wil zeggen van de verfijning der appara-
tuur, welke een verrijking van dramaturgische mogelijkheden betekende.

11

In 1927 maakte de komst van de geluidsfilm plotseling een einde aan de
ontwikkeling van de 'stomme' filmkunst. De toepassing van het geluid, en
met name van het woord, werd aanvankelijk met zulk een gebrek aan
fantasie uitgevoerd, dat de tijden van het gefotografeerde toneel schenen
te zijn teruggekeerd. Men paste zich opnieuw bij het primitiefste naturalis-
me aan. Aesthetisch gezien was er sprake van een wan-verhouding. Wat
men de van aanvang afzeker wist was dit: dat dit primitieve naturalisme
hier evenmin een oplossing bieden kon als voorheen. Een samenvatting
van beeld en geluid in een evenwichtige verhouding zou uitkomst moeten
bieden.
Een oplossing werd gevonden in een contrapuntische behandeling van
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beeld en geluid. Rudolf Arnheim stelt dit begrip tegenover het 'parallelis-
me', dat men aanvankelijk toepaste, en dat ik naturalisme zou willen
noemen. Men ziet een deur openen en hoort haar sluiten, overeenkom-
stig de naturalistische situatie. Met contrapuntiek bedoelde men dit, dat
beeld en geluid niet naturalistisch samen behoeven te vallen, doch dat
men die twee elementen 'los' van elkaar kan gebruiken, tegenover elkaar,
doch zó, dat beeld en geluid samen moeten vallen, zoals in de muziek de
verschillende stemmen op een bepaald thema met elkaar in harmonie
moeten worden gebracht. Onder geluid valt, uiteraard, ook het woord.
Het is hiermede gegaan als met alle andere vondsten: wordt het met be-
grip voor de betrekkelijke waarde ervan intelligent toegepast, dan kan het
zeer verhelderend werken, vernieuwing van inzicht bevorderen. Doch het
epigonendom maakte van deze vruchtbare werkmethode een vervelend
maniertje. Een schrandere vondst verstarde al spoedig tot een handig-
heidje.
Een voorbeeld van deze methode van montage: men ziet een trappen-
huis in een gemeenschappelijke woning. Men hoort het geluid van nade-
rende voetstappen, doch ziet niemand. Door deze geluidstoepassing weet
men echter, dat er iemand in aantocht is. Ook kan de onzichtbare woor-
den spreken, die in het dramatische verband zeer suggestief kunnen wer-
ken. Zo behoeft een dialoog of een monoloog niet parallel of naturalistisch
gesproken te worden. Wie de Engelse film 'Brief encounter' gezien heeft,
herinnert zich, dat door het beeld van het gelaat ener in gespannen be-
spiegeling verzonken vrouw haar eigen gedachten fluisterend op de
'sound-track', op de geluidsband, gesproken worden. Dit is een goed voor-
beeld van de cinegrafisch toegepaste 'monologue interieur". Zo wordt in
Laurence Oliviers filmbewerking van 'Hamiet' een monoloog op de ge-
luidsband gesproken, terwijl de zichtbare HamIet op z'n gelaat de emo-
ties weerspiegelt. Ook is in 'Brief Encounter' de dialoog als geluidsdécor
toegepast. Het doet er namelijk niets toe wat de ratelende dame, die het
tweetal in hun laatste bijeenkomst stoort, zegt. Het feit, dàt zij ratelt,
schept een suggestieve geluidsachtergrond 1. Dit is een intelligente variatie
in de toepassing van de middelen. Een ander, veel ouder, voorbeeld van
schrandere geluids- en beeld-samenvatting vindt men in 'Le roman d'un
tricheur' van Sacha Guitry, waarin het verhaal over het leven van het
jongetje tot man in beelden begeleid wordt door de gesproken toelichting
van de auteur, hoofdrolspeler en regisseur. Doublures van beeld en woord

1 Een der jongste voorbeelden van de dialoog als geluidsdécor geeft Vittorio de Sica's
film 'Fietsendieven'. De voor de regen schuilende man komt temidden van een geoepje
Duits sprekende jonge priesters te staan. Dit practisch onverstaanbare gemurmel, dat
zich met het geruis van de regen vermengt geeft een humoristisch effect aan deze
kleine scène.
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moeten uiteraard worden voorkomen. In iedere behoorlijke film is tegen-
woordig wel een staal van goede geluidstoepassing te vinden. Dat behoort
tot de inventaris van de studio. Het contrapunt kan toegepast worden te-
samen en in afwisseling met een naturalistisch parallellisme. Het zal van
het talent van de kunstenaar afhangen of hij deze middelen in de juiste
verhouding zal weten te gebruiken. Hij zal daarbij sterk moeten werken
met wat Arondéus noemde 'de wichelroede der intuïtie'.

Sterker dan bij de stomme film werd bij de geluidsfilm duidelijk, dat de
filmdramaturgie zich niet [geheel] kan isoleren van de oudere kunstvor-
men, waarvan zij de uitdrukkingsmiddelen leende en varieerde. Men
zeide: de film is een zelfstandige kunst, die met geen andere kunstvorm
iets van doen heeft. Is dat juist? Ik antwoord: film is, naar de middelen
of de 'vorm' gerekend, een kunst sui generis, van eigen aard. Hiermede is
echter niets gezegd omtrent de verhouding van de verschillende kunstvor-
men tot elkaar, die slechts in middelen verschillen om een oer-vorm of
een fundamentele werke~ijkheid: die van het transcenderende, voorstoffe-
lijke levens-rhythme tot uitdrukking te brengen. Sinds de film met het ge-
luid, met het woord, verbonden werd, heeft zij aan universele verstaan-
baarheid in taalkundige zin iets verloren, doch aan diepte, aan kunst-
zinnige en culturele betekenis, gewonnen.
Als hct juist is, dat de scheppende middelen van de filmkunst worden
afgeleid uit de aard van het materiaal, dat door de optische techniek van
de film gegeven is, dan is het tevens juist, dat ook de middelen, door de
acoustische of geluids-techniek gegeven, van wezenlijke betekenis voor de
opbouw van het filmdrama zijn.
Men heeft de dialoog theoretisch afgewezen op grond van de overweging,
dat de filmkunst twee-demensionaal is. Door deze beperking tot het platte
vlak, die juist het 'wezen' van de filmkunst bepaalde, zo betoogde men,
kan de film zijn eigen taal spreken, omdat zij geen werkelijkheid reprodu-
ceert, doch realiteit schept. Theoretisch moge dit min of meer juist zijn.
Ieder beeld van de tegenwoordige film geeft echter, soms bij uitzonderlijk
goede fotografie, zéér sterk de illusie van de drie-dimensionale ruimte.
Dat wil zeggen van de 'gewone' ruimte-verhoudingen, die wij waarne-
men, althans op een afstand van enkele meters van het oog verwijderd.
Men betoogde nu, dat men in de tweedimensionale werkelijkheid van de
film, geen elementen uit onze drie-dimensionale ruimtelijkheid over kon
brengen. Zodat de dialoog dus onaanvaardbaar was. Voor het bewustzijn
van de toeschouwer is zulks, psychologisch, zeker niet het geval.
Nauw verwant aan deze theoriëen uit het oudste verleden is ook die van
de montage als fundamenteel principe, als ziel van de filmkunst. Ook
deze 'wet' is door Poedowkin zelf herzien. De montage is inderdaad van

237



J. A. WIERSMA

belang, omdat het rhythme van het verhaal vooral daardoor wordt be-
paald 1. Doch het feit der montage is aanwezig geweest van het eerste
ogenblik af dat er films gemaakt werden. Dat het op een bepaald moment
in de historie zoveel nadruk kreeg, was uitsluitend te danken aan de om-
standigheid, dat eerst toen duidelijk werd van hoeveel artistieke waarde
een schrandere, op de essentie afgestemde montage was, die een maximum
aan gevoelsuitdrukkirig gaf. Het is echter zonder meer duidelijk, dat er
nog meer wezenlijke waarden zijn, vooral na de komst van de geluidsfilm.
Onder meer deze, dat de keuze van de te monteren stof mede beslissend is
voor de wezenlijke waarde van de film als kunstwerk. Ook dit is een vorm-
kwestie van de eerste orde. Voor de atmosfeer, voor het karakter van het
kunstwerk. In één woord: voor de aesthetische waarde ervan, voor het
gehalte der schoonheid, waaraan de variabele middelen ondergeschikt
zijn. Oók de montage. Men heeft de betekenis ervan echter verabsolu-
teerd in een overigens zeer verklaarbare ijver om de 'autonomie' van de
nieuwe kunst te bewijzen. Men heeft teveel willen bewijzen. Reeds van de
aanvang af was er bij Eisenstein en Poedowkin verschil van mening over
het gebruik van de montage. De eerste zeide: de montage moet 'dialec-
tisch' zijn. Dat betekende: een verhaal moet uit tegenstellingen opgebouwd
worden, opdat de waarheid duidelijk worde aan het publiek. De toeschou-
wers moeten een schok krijgen, opdat de evidentie van het betoog tot hen
doordringt. Neen, zei Poedowkin: de montage moet 'verhalend' zijn. Het
drama moet beeld voor beeld uit de ontwikkeling van het gegeven opge-
bouwd worden. Het ene beeld moet logisch en psychologisch zuiver uit
het andere voortvloeien.

Er is zo'n duidelijk verband tussen de verschillende kunsten onderling,
dat het niet behoeft te verwonderen, dat er aansluiting werd gezocht bij
de oudere kunstvormen. Met name bij die van het toneel. Allerlei elemen-
ten en waarden van de oudere kunst werden door de cinegrafie 'opgezo-
gen'. Voor zover dat mogelijk was. De filmkunst en de muziek bezitten
verwantschap, omdat zij beide, met eigen middelen, de tijd als duur be-
heersen door hun rhythmiek, in de dans de oer-vorm aller kunsten. Dit
wordt algemeen aanvaard. Film is echter ook: kunst van het uitdrukkings-
volle, schilder-achtige beeldvlak. In het filmdrama beweegt zich ook
homo ludens, de spelende mens, die we eveneens op het toneel-podium
vinden, zij het actérend in andere stijl. De grootste europese en amerikaan-
se - evenals de russische - regisseurs hebben zich bewust of onbewust,
van al deze verwantschappen rekenschap gegeven. Alleen een bepaald

1 De beweging [het tempo] der montage behoort overigens bepaald te worden door, en
afhankelijk te zijn van het innerlijk rhythme van het verhaal, van de atmosfeer en van'de
zielkundige verwikkelingen. •
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type film-theoreticus wil niet hier aan. Doch deze kunstenaars bleven, in
hun beste werken, tevens op de gewenste afstand door deze vormelemen-
ten te gebruiken in een juiste verhouding. De Fransen hebben intuïtief ge-
voeld, dat een filmkunst zonder de verworvenheden van een cultuur-tra-
ditie, van de waarden van atmosfeer en psychologie, op den duur geen
bevrediging schenken kon. Men vergete niet, dat het exper~menteel vaak
voortreffelijk werk der historische Avantgarde slechts vóórspel, vóórstu-
die was voor de grotere concepties van de film-dramaturgie. Wanneer
men de grammatica kent is dat voorwaarde voor het begrip en het han-
teren van de taal. Zich op de grammatica beroepen ten overstaan van een
[experimenterend] kunstenaar van rang en niveau, wordt een belache-
lijke bezigheid als men de verhoudingen uit het oog verliest. Een vocalise,
een klankgedicht, kan van een grote bekoring zijn. Doch het kan nooit
een [beslissende] maatstaf wezen voor een oordeel over het werk van Leo-
pold of Hooft. Een abstract schilderstuk kan bekoorlijk zijn. Doch het is
van een ander niveau, van een andere orde, dan het Joodse Bruidje ofeen
der oudere zelfportretten van Rembrandt. Hoewel ze alle met een kwast
op het doek gebracht zijn! Zo is er een hierarchisch verschil tussen Poe-
dowkin en Poesjkin, tussen Fritz Lang en Shakespeare. Een abstract of
een absoluut experiment in de filmkunst, hoe gaaf en afgerond het moge
zijn, is van een àndere orde dan de conceptie van een film als 'Brief En-
counter' of 'Les Enfants du Paradis', hoewel in beide typen filmkunst de-
zelfde beginselen van rhythmering en poëtisering worden toegepast. Hoe-
wel het beide manifestaties van 'leuchtend rund tönend] bewegte Form'
zijn. Hier conformeert de 'vorm' zich aan de 'inhoud', die op haar beurt
'vorm' is. Hier is een differentiatie, een zeer gevarieerde wijze van wer-
ken met tonen en half-tonen in beeld en woord, een geheel van atmosfe-
rische waarden, die deels met eigen middelen, deels door assimilatie van
vormelementen uit verwante kunstgebieden zijn verwerkelijkt. Wanneer
dus talentvolle regisseurs werk leveren, dat verwantschap vertoont met
dat van aangrenzende kunstgebieden, met name met de toneeltraditie,
dan kan dat àndanks, doch tevens dank zij, die affiniteiten een werk van
bijzondere betekenis zijn. Omdat het meer geeft dan technische raffine-
ment alleen. De grenzen vervloeien. In de afbakening, het kennen van de
grenzen en het aanvoelen van de verhoudingen ligt de kracht en de waar-
de, de originaliteit en de genialiteit van de kunstenaar.
Ook de inhoud is vorm-probleem. Door de keuze uit de veelheid der ver-
schijningen bepaalt men mede de vorm. Ook de dialoog, het woord, is dus
zowel vorm als inhoud. Naar deze inhoud richt zich het middel met zijn
veelvuldige mogelijkheden. Daarnaar richt, of daaraan conformeert zich
het middel, zonder te domineren of zich hinderlijk op te dringen.
Literatuur en film hebben dus op een zeer elementaire wijze met elkaar
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te maken 1. De synthese van literatuur en film is het speciaal voor de film
geschreven, op de film-techniek afgestemde, film-spel [screen-play]. On-
der filmtechniek verstaan we dus óók de techniek, de gedragingen van de
film-acteur, een aan de filmtechniek geassimileerde toneel-traditie. Dit
film-spel is de zuiverste vorm van film-literatuur. Daardoor wordt de op-
dracht van allen, die bij de totstandkoming van de film betrokken zijn,
veel ingewikkelder en zwaarder. Doch daardoor kan het resultaat van de
collectieve arbeid ook verrassender en cultureel waardevoller zijn.
Dat een 'cineast' verdienstelijke arabesken kan trekken met de 'entfessel-
te' camera, schrandere 'musique des images' kan brouwen, wil nog niet
zeggen dat hij als regisseur, alsdrama turg op lange adem veel zal betekenen.

Er is een vorm van dialoog-film denkbaar, die theoretisch niet te aanvaar-
den is. Dat is de film, waarin de dialoog geheel op de wijze van het toneel
is geregistreerd. In zo'n geval leidt het er gemakkelijk toe, dat het beeld
een doublure van het geluid wordt. Dan houdt de film op een zelfstandige
creatie te zijn, en is het resultaat een cinegrafische reproductie van een
toneelstuk of een verzameling dialogen. Hier is dus de verhouding weer
doorbroken, die de zelfstandigheid een feit doet zijn. De ideale verhouding
is het geluid en/of het woord als noodzakelijke en psychologisch verant-
woorde aanvulling van het beeld. Een goede reproductie behoudt echter
ten allen tijde zijn culturele waarde. Zoals Laurence Olivier's verfilming
van 'HamIet' bijvoorbeeld. Op dit bijzondere grensgeval kan ik hier ech-
ter niet ingaan.

Ik noemde de inhoud ook vormprobleem. Wanneer wij onder inhoud ver-
staan de substantie van begrips- en gemoedsproblematiek, die het 'ver-
haal' vormt, dan is de samenvatting van de dialoog vorm-variant naast
geestelijke waarde. Naast het visuele beeld wordt, door selectie [keuze]
en het uitbalanceren van de onderlinge verhouding het klankbeeld aan de
eisen van de vorm-geving onderworpen. Klankbeeld te verstaan in de
ruimste zin. De vorm van het film-drama is niet in de eerste plaats een
zaak van visuele originaliteit, van handigheid en routine. Noch in de
eerste plaats een zaak van oorspronkelijkheid, van handigheid of van
routine in de dialoog-regie. De ideale vorm van het film-drama [of het

lOok op een minder formele manier. Vroeger, in de stomme periode, werden stukken
literatuur verfilmd, zonder het literaire karakter er aan te ontnemen. Men daeht, dat
dit 'literaire' karakter aan de film zijn kunst-waarde gaf. Dat was natuurlijk een misver-
stand. Voorbeeld: 'La chûte de la Maison Usher' [1928] van Jean Epstein. Ook nu nog
verfilmt men romans zonder door een scherpe keuze van beeld- en dialoogdclen en een
juiste verhouding der middelen het letterkundige werk adequaat v~or de film gereed te
maken.
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nu een speelfilm, een gedramatiseerde documentaire of een 'gewone' do-
cumentaire mag zijn] is een twee-eenheid van beeld en geluid, vormdelen
die elk op zichzelf mede beslissend zijn voor de aesthetische waarde van
het totale kunstwerk. De verhouding tussen beeld en geluid wordt dus
beheerst door het evenwicht tussen de vormdelen. Door de min of meer ge-
lukkige wijze, waarop deze samenstellende delen worden gevoegd tot een
eenheid. Het geluid en de dialoog moetenfunctioneel aan het beeld worden
toegevoegd. Deze [zelfstandige] dramatische functie- wordt niet bepaald
door de kwantiteit, de hoeveelheid, doch door de kwaliteit, de hoedanig-
heid, van geluid of dialoog. En realiseren wij ons, dat als derde, zeer
krachtige en suggestieve dramatische factor, de stilte aan het arsenaal der
dramaturgische middelen werd toegevoegd. Vroeger had men niet anders
dan stilte, thans is het een [contrapuntische] factor mee in de compositie.

Wij moeten afstand nemen van een leerstellige aesthetiek, die op de prac-
tijk der stomme filmkunst werd gebouwd. De filmkunst heeft zich ont-
wikkeld langs door de techniek getrokken lijnen van visuele en acoustische
mogelijkheden, die een samenvatting moesten vinden. Vooral de geluids-
film wordt in sterke mate beheerst door de verfijning van de apparatuur.
Deze afhankelijkheid van de techniek vooral heeft mij ten zeertse over-
tuigd van de betrekkelijkheid der 'wetten' van de compositie. 'La tech-
nique est à la base de la conception', constateerde Léon Moussinac in
1925. Wanneer wij nu zien, dat de kleurenfilm een gelijksoortige ontwik-
keling vertoont van een primitief naturalisme naar een [bescheiden] dra-
matische functie, terwijl we er nog geen notie van hebben welke compli-
caties de perspectief-film zal kunnen brengen, dan moet dit, dunkt mij,
tot enige bescheidenheid en wetenschappelijk verantwoorde voorzichtig-
heid manen in het doen van àl te categorische uitspraken en het decre-
teren van aesthetische 'wetten'.
Er is eenstemmigheid in opvatting over de toepassing van de middelen,
die de cinegrafische beschrijvingstechniek uit de aard van haar dispositie
voorschrijft. Men zal zich voortdurend rekenschap moeten geven van de
ontwikkeling der cinegrafische techniek aan de hand van de verfijning der
apparatuur. Er behoort te zijn een besef, dat de cinegrafie wel een eigen,
doch geen geïsoleerde kunstvorm is, die geen enkel aanrakingspunt zou
hebben mèt, of inspiratie zou kunnen putten uit de oudere kunstvormen.
Een te eenzijdige en beperkte instelling op het verleden der cinegrafische
vormgeving en een daarmee gepaard gaande verabsolutering van bepaal-
de, aan tijd en techniek gebonden 'wetten', moet onherroepelijk leiden
tot een overschatting van de werk-methoden, die, historisch gezien, slechts
als stijl-varianten van een kunst in wording mogen worden aangemerkt.
Het film-specialisme, dat ook in ons land in enkele uitsluitend aan de
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film gewijde periodieken aan het woord is, heeft steeds de neiging om zich
in de aangegeven vooroordelen vast te bijten. Dit standpunt behoeft een
royale waardering en erkenning van de vonsten der geheel tot historisch
moment vergroeide Avantgarde niet uit te sluiten. Deze vondsten werken
in de hedendaagse productie nog door. Wat ik wil bepleiten is een niet-
dogmatische, 'open' aesthetiek, die zich voortdurend rekenschap geeft,
niet alleen van de ontwikkeling der techniek en van de verfijning der
apparatuur, met de daaruit voortvloeiende konsekwenties, doch ook van
de ervaringsfeiten, die wijzen op een vervloeiïng van de grenzen der kunst-
vormen, door een voortdurende wisselwerking van de middelen der oude-
re uitdrukkingsvormen en de nieuwe middelen der cinegrafie op elkaar .
. In ons europese beschavingsgebied heeft zich een filmkunst ontwikkeld,
die aansluiting zocht en vond bij de europese kunsttradities. Daar heeft
zich een kunst van de [vertraagde] beweging ontwikkeld - gezien van het
standpunt der oorspronkelijke, tumultueuze 'dynamiek' uit - waarvan wij
de waarden en de voorwaarden hebben getoetst in een bespreking over
de verhouding van beeld en geluid, welke aan de beschrijvingstechniek
der cinegrafie ten grondslag moeten liggen om een zelfstandige kunst-
vorm te garanderen. Ik ben mij ervan bewust, dat deze stof nog lang niet
uitgeput is met deze kanttekeningen op de vormkwesties die met de ont-
wikkeling van een kunst in wording samenhangen. Zij kunnen in ieder
geval punt van uitgang ener discussie zijn. Die ten doel heeft de oude
'spelregels' aan de jongste ontwikkeling te toetsen.



s. Vestdijk
IVOREN WACHTERS

XVIII

De zege, die hij behaald had, - alleen maar door niets te doen, alleen
-maar door te praten, wat hij altijd al deed, - verwekte zulk een on-
metelijk geluksgevoel, dat hij op weg naar huis zichzelf niet meer her-
kende, of beter: dat hij voor het eerst begon te geloven aan wat hij altijd
in scherts over zichzelf had staande gehouden. Voor het eerst was hij niet
meer ijdel, - de ijdelheid was in trots omgezet. Hij was een groot man. Er
waren maar weinig mensen op de wereld die hem eronder zouden kunnen
krijgen. Ze moesten het maar eens proberen! Zo onbedwingbaar was dit
gevoel van agressiviteit, dat hij bijna een gebochelde jongeman te lijf was
gegaan, die een paar huizen van hem vandaan woonde en hem onder een
lantaren tegemoetliep, de huissleutel in de hand, half zichtbaar, als een
miniatuurwapen. Hij had het strakke en waardige, ouderwets hoveling-
achtige over zich, dat dergelijke mismaakten voor twijfel aan zichzelf
behoedt; al eens eerder had Philip zich aan zijn glazige blik geërgerd,
aan zijn statige tred en de ongezonde verstarring van zijn blauwbleke
wangen. Zo onder de lantaren, met zijn huissleutel, zag hij er bijzonder
verraderlijk uit, en hij keek hem nog aan ook, zeer op zijn hoede, zeer
hooghartig. Terwijl Philip zijn eigen sleutel in het slot stak, keek hij op-
zij: ook de kleine bultenaar stond voor zijn deur, en stak de sleutel in het
slot, en keek terug, het hoofd achterover en wat verdraaid, alsof hij een
dubbele onderkin had of een zeer hoge halsdoek droeg: er lag iets van
het Directoire in die kleine, waakzame gestalte. Maar even later was hij
verdwenen, en Philip herinnerde zich Lida's lippen, en glimlachte ver-
tederd, vergevingsgezind tegenover de hele straat, en hij dacht aan Scho-
tel de Bie, en voelde zijn borst zwellen van een heerlijke overmoed. Het
leek hem meer dan waarschijnlijk, dat de leraar niet wist wat zoenen was,
en alleen maár met zijn neus wreef, net als de Eskimo's.
Daar het vijf over half negen was, rekende hij erop Nel nog thuis te
zullen treffen. Ten opzichte van Selhorst waren zijn plannen vaag: hij
kon doen alsof hij alom half acht thuisgekomen was, hij kon een verhaal
opdissen over een leraar die lang van stof was geweest of op wie hij had
moeten wachten. Van veel belang was het niet; hij was niet bang, hij zou .
waarschijnlijk nooit meer bang zijn; maar deze avond, in zijn gelukzalige
stemming, wilde hij in geen enkel opzicht last van Selhorst hebben. Reeds
zag hij zich dromen op zijn kamertje, - niet van Lida zozeer, als van de
ongehoorde perspectieven, die zich plotseling voor hem geopend hadden,
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_ de onaantastbare figuur die hij geworden was, - de schimmige en
veelbelovende stoet van meisjes en vrouwen, die de eerstkomende jaren
onder zijn invloed zouden komen te staan, onder de invloed van woorden,
gebaren en de stille belofte van kussen. Zijn kussen waren belachelijk in
waarde gestegen, onbegrijpelijk haast. Toch zou hij zuinig zijn met de
distributie ervan. Zolang zijn woorden die kleine, vriendelijke wezens
zacht kronkelend aan zijn voeten konden brengen, had het geen zin van
dit kostelijke wapen al te roekeloos gebruik te maken, - een wapen inder-
daad, en dat hem niet minder gevaarlijk en onberekenbaar toescheen dan
de hand die hij tegen de bultenaar had willen opheffen.
In huis was alles stil. Geruisloos opende hij de tochtdeur, in tweestrijd of
hij dadelijk naar de keuken zou gaan, of eerst naar boven om poolshoogte
te nemen. Beneden waren onbewoonde kamers: de salon voor, en daar-
achter een koel tuinvertrek, waar Selhorst 's zomers wel zat te lezen.
Oudergewoonte luisterde hij ook aan deze twee deuren; het had niet de
minste zin, maar het schonk hem altijd een gevoel van veiligheid. Maar
daar viel licht in de gang, en hij zag Nel in de keukendeur staan, aange-
kleed al.
'Philip,' riep ze zacht, 'of je dadelijk boven komt.'
'Wat nu, mijn engel?' - Hij slenterde naar de keuken en keek over haar
schouder naar binnen. - En de rozijnencake ? Of zullen we die maar voor
morgenochtend vroeg bewaren? 't Is al wat laat voor je, de kleinen
wachten. Zeg, wat wil onze oude vriend boven?'
'Dat weet 'k niet. Je moest dadelijk bij 'm komen, als je thuis was.'
'Kwaad?'
'Ik weet 't niet, hij heeft verder niets over jou gezegd. Ik kan ook nog
niet weg: ik moest wachten tot hij me 'n brief zou meegeven, maar die
heeft hij al geschreven. Om acht uur was er 'n brief voor hem.'
'Van wie?'
Zij haalde de schouders op.
'Ik had nogal gedacht, dat hij in slaap ge\'allen zou zijn en niet wist, dat
'k nog niet thuis was.'
'Hij is nog niet helemáal kinds,' zei Nel wrevelig, en liep terug naar de
keuken. Goedgemutst keek hij haar na, zijn lippen tuitvormig geplooid,
komisch toegeeflijk; het was de lippenstand voor een kus, en hij dacht
aan Lida in de donkere straat, en alle vrouwen en meisjes die zich
achter Lida verscholen, en het bloed steeg hem naar de wangen. Nel leek
hem bijna zielig, zoals ze daar stond, met hoed en mantel in die lege,
opgeruimde keuken.
Terwijl hij naar boven liep, verdween zijn laatste ongerustheid. Blijkbaar
hing Selhorst's bevel met die brief samen, die al geschreven was, maar
waarvan de verzending op zijn komst moest wachten, - vermoedelijk
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iets over de school. Het eerste wat hij op de tafel zag liggen was inderdaad
de brief, met de gefrankeerde envelop ernaast. Schuin daarachter lag een
opengescheurde envelop. Selhorst, die ineengedoken achter de tafel zat,
hield een brief in de hand, alsof hij las, maar de richting waarin hij
keek was anders. Aanvankelijk dacht hij, dat zijn oom een kleine attaque
had gehad, zo erbarmelijk zag hij eruit. Zijn ogen schenen uit de kassen
niet eens meer te puilen, maar te hangen. Hij was vlekkig rood; zijn ade-
ren waren gezwollen; en, het ergste, de rimpels, in het voorhoofd en naast
de ogen, gehoorzaamden niet meer aan de bedoelingen van het sarcas-
tisch wetende masker, maar waren een eigen leven gaan leiden, drukten
woede en hulpeloosheid zelfstandig uit, zond,er samenhang met de rest,
alsof zijn gezicht uiteen was gevallen tot een mozaiëk van menselijke
hartstochten. De grijsblauwe bouffante hing los. Vlak bij zijn rechter-
hand, die de brief hield, stond het glas mineraalwater, bijna leeg.
'Zo, ben je daar,' zei hij met onnatuurlijk deftige stem, een jammerlijke
parodie op officieël vertoon, en meteen begon zijn rechterhand regel-
matig te schudden, het leek wel van slecht bedwongen ongeduld, maar
het was niet van ongeduld, het was een gruwelijk vergroot beven; zijn
zegelring tikte een paar maal tegen het glas, 'wil je dit 's even lezen?'
Strijdend tegen zijn angst, al zijn trots en zorgeloosheid van zo even te
hulp roepend, naderde Philip; daar de brief hem niet toegereikt werd,
nam hij hem zo voorzichtig mogelijk zijn oom uit de hand. Selhorst keek
naar zijn schuddende hand, en sloot de ogen, alsof hij niets meer zien
wou, geen hand, geen brief, niets. Het had een smartelijke mimiek moeten
worden, bestemd voor denkbeeldige toeschouwers, maar zijn gezicht stond
alleen maar leeg en uitdrukkingloos, met hier en daar nog wat zelf-
standig rimpel werk, als een Galtonfotografie van tien verschillende grijs-
aards, ieder met zijn eigen zorgen, vervagend gesynthetiseerd tot éen.
Toen Philip de eerste regels gelezen had, werd hij lijkwit.

Zeer Geachte Heer.
Gistermiddag was uw pupil, Ph. Corvage, bij mij op het spreekuur, voor
de behandeling van een carieuze kies. Voor de nabehandeling en de vul-
ling zal hij nog een of twee keer terug moeten komen. Hij zei, dat hij gee n
geld had, en bood mij een gedicht aan, dat op de tandheelkunde betrek-
king had. Ik heb dit als een grap beschouwd, en zou gaarne van u ver-
nemen, of het uw bedoeling is, dat ik met de behandeling doorga. Voor
deze ene keer hindert het niet, maar ik kan daar geen gewoonte van
maken. U kunt mij ook opbellen. Gaarne uw inlichtingen tegemoetziend,
hoogachtend,

L. P.BRANDT
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Hij lei de brief neer, en staarde voor zich uit, over de tafel heen. Met
diezelfde onnatuurlijk deftige stem vroeg Selhorst:
'Is dat waar?'
'Ja, oom.'
'Wat voor verkla ... verklaring heb je daarvan te geven?'
Tersluiks gluurde hij naar Selhorst, wiens grote, bloedbelopen oogbollen
niets schenen uit te drukken, geen woede, geen haat, - alleen hulpeloos-
heid, en misschien angst om de eigen hulpeloosheid. Zijn schuddende hand
had hij naar zich toegehaald en onder de neerhangende bouffante ver-
borgen. Wat moest hij doen: braveren of zich voegen? Uit gewoonte
volgde hij de tweede weg, ofschoon iets hem zei, dat hij daar verkeerd aan
deed.
"t Was'n grap, oom; u moet 't me niet kwalijk nemen. Ik had 'n gedicht
gemaakt, en Wim Perelaar zei... Ik had willen zien, of 'n tandarts - 't
gedicht ging over m'n eigen gebit - of 'n tandarts dat in betaling zou
aannemen. Ik heb 'm duidelijk gezegd, dat 'k geen geld had en dat u
de behandeling niet zou betalen.'
'Je had dus niet eens pijn?'
'Ja, oom, 'k had juist erge pijn.'
'Dat .. .' - Selhorst zocht naar zijn woorden, het voorhoofd asymmetrisch
gerimpeld. - 'Dan was 't dus géen grap. Je had pijn, en je zegt, dat 't 'n
grap was.. .'
'Ja, oom, ik had pijn, en dat was natuurlijk géen grap. Maar 't ge-
dicht was wèl 'n grap, dat wil zeggen: 't was grappig, we vonden 't alle-
maal grappig. Elly Temminck ismet me meegegaan naar de wachtkamer
daar heb ik't geschreven ... Ik heb 'm duidelijk gezegd .. .' - Door moede-
loosheid overmeesterd zweeg hij, te zeer overtuigd van het hopeloze van
iedere uiteenzetting. Op dit ogenblik wist hij niet eens meer wat in het
algemeen een grap kon worden genoemd, wat de definitie was van een
grap.
Plotseling hief Selhorst met een ruk het hoofd op, en werd donkerrood.
Hij trachtte de wenkbrauwen te fronsen, hij trachtte gebiedend te kijken,
te spreken. Hij bracht het niet verder dan een ongearticuleerd gegrom:
'Je zit me maar wat voor te liegen!'
'Pardon, oom, ik sta u niet voor te liegen.' - Hij was nog zo luciede, dat
het opzettelijk het foutieve hulpwerkwoord verbeterde. - 'Ik heb u toch
gezegd, dat ik 'm duidelijk gezegd had, dat u ... '
.'Houd je mond, vlegel! Je spreekt jezelf tege'n, je zit me voor te liegen,
gewoon voor te liegen, net als altijd!'
Philip haalde de schouders op; Selhorst zag dit, en verloor alle zelf-
beheersing.
'Je hebt die tandarts willen oplichten!' loeide hij, terwijl hij zijn lompe ,
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grauwgevlekte handen op de tafel pootte en zich moeizaam overeind-
hees, alsof hij zijn schouders onder een zware last zette, eerst rechts, dan
links, 'niet te verwonderen ... rotzak, datje bent!',
Philip begreep handelend te moeten optreden. Hij liep om de tafel heen,
maar hield zich op een paar pas afstand van Selhorst, die bezig was zijn
stoel achteruit te trappen, grommend en vloekend.
'Oom, houd u nu kalm! U mág zich niet opwinden. 't Was 'n grap, ik heb
't niet zo bedoeld .. .'
'Je bent 'n oplichter, 'n ellendeling, altijd wel geweten ...Alles voor niets.'
'Oom, dat mag u niet zeggen!' riep hij, nog steeds met het doel de oude
man te kalmeren.
'Mág ik dat niet zeggen? Wie heeft jou te eten gegeven, rotlummel? Wie
mag dat niet zeggen? Godv ... je vader was al 'n oplichter, immers altijd al
geweten; met z'n gladde tong ... de rot... rotzak! Oplichter, gewoon .. .'
'Oom, schei uit!' riep hij met angst in zijn stem, en kwam nog een stap
naderbij, maar deinsde terug, toen Selhorst zijn rechterarm met gebalde
vuist voor de borst boog, als om hem een slag te geven. Even later steun-
de hij zich met beide handen op de tafel, voorovergebogen, schuddend'
over zijn gehele lichaam. Het glas viel om; het mineraalwater stroomde
naar de brief. Meer onsamenhangende woorden volgden, maar eindelijk
scheen hij gevonden te hebben wat hij zocht, een afgeronde volzin, niet te
lang, waartoe hij zich bepalen kon. Hij keek recht voor zich uit, niet naar
Philip, toen hij met tergende vastberadenheid, als een vondst, een enorme
constatering, uitstootte:
'Je vader was 'n oplichter.'
Nog verder week Philip achteruit. In zijn handen was geen gevoel meer,
dat er op de deur geklopt werd, hoorde hij niet. Nog éenmaal bereikte
het zijn oor: 'Je vader was 'n oplichter,' - toen schoot hij op Selhorst toe
en sloeg hem in het gezicht. De oude man bleef staan, scheen het niet te
merken, stotterde: 'Je vader. ..tóch 'n ... ,' - zweeg toen, paarsrood in het
gezicht. De handen om zijn strot merkte hij des te beter. Toen hij al
achterover was gezonken, half over de stoel heen, had Philip hem nog vast,
blind en gevoelloos. De bouffante viel over zijn knijpende handen, met
een opdringerige, ruwharige warmte.
Rochelend lag Selhorst naast de stoel op de grond. Nadat Philip blinde-
lings zijn woede op alles had gekoeld wat hem maar in handen viel:
de brieven, het glas, een stoel die hem in de weg stond, viel zijn oog op
het portretje op het buffet. Of misschien had hij er al aan gedacht voor
hij ernaar keek. Hij sprong erop af en smeet het tegen de spiegel, die niet
barstte, maar alleen een klein, rond, dof gat vertoonde, als een niets ziend
of alziend oog. Van waar hij stond kon hij Selhorst niet onderscheiden;
maar wel merkte hij, dat er nóg iets aan de kamer veranderd was,
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behalve de verfrommelde papieren op de tafel, de omgevallen stoelen, de
glasscherven op de grond. Hij draaide zijn hoofd om, en daar stond Nel
in de deuropening, de mantel dichtgeknoopt, de kleine, blauwe hoed
ver naar voren in het gezicht. Aarzelend kwam zij de kamer in.
'Jezes, wat is er nou weer gebeurd ... Zijn jullie nou helemáal...!'
Toen het gerochel haar aandacht trok, liep zij met een uitroep van ont-
steltenis om de tafel heen. Philip volgde schoorvoetend. Selhorst lag op
zijn zij, tussen de tafel en de omgevallen stoel, zwaar en onregelmatig
ademend, soms met lange tussenpozen. Onder het onbarmhartige witte
licht, dat de kamer vulde, leek het donkerrode gezicht vredig en leeg,
kinderlijk bijna. Het was opgezet, en alle rimpels waren uitgewist. Dat de
slappe wangen en lippen bij iedere ademhaling opgeblazen werden, deed
aan een kinderspelletje denken: een kind dat zich in bed verveelt, en met
de ogen dicht een willekeurige rhythmische bezigheid beproeft, met een
willekeurig deel van zijn lichaaI)1.Het hoofd lag niet helemaal opzij, maar
was naar boven gedraaid, alsof hij zo aanstonds naar de tafelpoot zou
gaan kijken waar hij tegenaan lag.
'Jezes nog an toe,' fluisterde Nel, met de hand voor de mond.
Selhorst bewoog zich. Het scheen ofhij zou gaan braken: zijn mond blies
zich op, krampachtig rekte hij zich, éen of twee maal; maar er ontsnapte
alleen lucht; en daar lag hij al weer, met gesloten ogen, vredig contact
zoekend met de tafelpoot, over zijn schouder.
'We moeten 'm optillen,' fluisterde zij, haastig neerknielend, haar zak-
doek in de hand, "t is net als toen .. .'
'Nee. Ja, wel 't zelfde, maar niet .. .' - Hij begon luider te spreken, ijverig
en zakelijk zichzelf aanklagend: 'Ik heb 't gedaan. Heb je 't niet gezien?
Hij zéi 't weer, en toen ... toen heb ik 't gedaan. Ik heb 'm vermoord, kun
je zeggen. 't Klinkt gek, maar zo moet je 't toch bekijken .. .'
'Je bent gek,' zei Nel, wantrouwend naar hem opkijkend, 'hij heeft'n
beroerte gehad; dat zie je toch; 't is net als toen, alleen erger.'
'Ja, maar ik heb 't gedaan.'
'Help me maar liever, - met je onzin. Je hebt niks gedaan.'
Slapjes geholpen door Philip, die zich nauwelijks bukte en maar wezen-
loos voor zich uitstaarde, draaide zij Selhorst op zijn rug, maakte zijn
boord los, verwijderde de bouffante, en haalde kussens van de kana-
pé om die onder zijn hoofd te leggen. Hem op te tillen durfde ze niet,
alleen met de jongen. Toen zij zijn linkerhand onder zijn been vandaan-
trok, deinsde zij met een gil achteruit, en bekeek met een vies gezicht haar
hand, waar deeg van de rozijnencake aan zat. Het stuk cake, plat-
gedrukt onder de zware linkerdij, puilde de broekzak uit. Gerustgesteld
veegde zij haar hand aan het vloerkleed af, waarna zij opstond om kussens
uit de slaapkamer te gaan halen. Toen zij terugkwam, stond Philip nog
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op dezelfde plaats, wrijvend met zijn hand over achterhoofd en nek.
'IJs,' zei hij, , 'n ijszak, of zo. Misschien helpt dat nog. Hoor je dat adem-
halen? Dat is langzamer dan toen.'
'Ik zal water halen; dat is koud genoeg, als 'k de kraan laat doorlopen.
Leg jij 'm dan telkens 'n zakdoek op z'n hoofd, dan zal ik naar de dokter
gaan, en naar je tante.''':' Op weg naar de deur draaide zij zich om. - 'Je
trekt 't je weer veel te veel aan. Haal je nou niks in je hoofd, Philip! Je
hebt je niks te verwijten. Hij heeft zich weer veel te nijdig gemaakt: dat
moet hij toch zeker zelf weten ?'
Maar toen zij terug was, en al vast een begin maakte met het opleggen
van de koude compressen, begon hij weer met zijn zelfbeschuldigingen:
'Ik was door 't dolle heen, Nel; hij zei 't weer; in drie maanden had hij 't
niet gezegd .. .'
'Dan had hij 't maar niet moeten zeggen,' zei zij gemelijk, terwijl zij
de dóek boven de teil uitkneep.
'Zal ik de dokter gaan halen?'
Zij dacht even na. - 'Nee, want wie weet watje dan voor onzin uitkraamt.
Er is geen haast met die dokter, die kan er verder tóch niks aan doen. Hij
moet uit zichzelf bijkomen. 't Is 'n beroerte.'
Hij keek toe hoe zij, vrij hardhandig, het compres op het rode voorhoofd
drukte, alsof zij de beroerte eruit wou persen. Diep zonk het hoofd in de
witte, schelbelichte kussens weg, zodat het bovenlichaam nauwelijks nog
voldoende opgericht was, en hoewel hij dit zag, had hij niet de kracht
er iets over te zeggen. Zo aanstonds zou hij dat hoofd in de kussens moe-
ten drukken, zijn hand door niets dan een natte, koude, zichzelf telkens
verwarmende doek van de hoofdhuid gescheiden.
'Ik ga de dokter halen,' zei hij, en liep naar de deur.
Met éen sprong was Nel overeind; het compres gleed van het voorhoofd.
Toen zij hem inhaalde, had hij de deurknop al in de hand. Zij greep hem
bij beide schouders, het bleek poppengezicht intens gespannen, de
ogen hol en dreigend.
'Zul je dan geen domme dingen zeggen? Niks over jezelf?'
'Nee,' zei hij vaag. Maar hij begon weer opnieuw:
'Hij zei 't, hè, en toen wist 'k niet meer wat 'k deed Hoor, hij haalt
langzamer adem dan toen, lijkt me ... 't Is 'n toestand Ik vloog'm naar
z'n keel, en toen viel hij. Je kunt zeggen, dat ik 'm ... Wanneer hij er ten-
minste niet van bovenop komt. En dat zal wel niet.'
Zo hard zij kon schudde zij hem aan zijn schouders heen en weer.
'Die praatjes houd je voor je, begrepen! Heb je 't gehoord, Philip? Je
zegt niemand er iets van. Hij heeft gewoon 'n tak van beroerte gehad, en
jij weet van niks. 't Zou 't beste zijn, als je wegging; dan ga ik de
dokter en je tante halen, en dan kom jij over 'n half uur terug, en dan
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doen we ofje er helemaal niet geweest bent. Als je tante er dan is, en we
hebben 'm in bed gelegd, ga ik weg. M'n man moet om twaalf uur ie-
mand met de auto wegbrengen, die zal wel gelajen zijn omdat 'k niet
kom.'
'Nee, nee,' zei hij korzelig, met een blik naar de deur, 'laat me nou maar
gaan, zeg. Dat zouden ze immers tóch merken. En als hij ervan bovenop
komt, horen ze 't van 'm zelf, dat 'k thuis was, - en wat er gebeurd is.'
'Dan zeggen we, dat hij ijlt. Trek je er toch niks van aan, jongen; die
ouwe vent, die jou altijd zo gemaltraiteerd heeft. .. ' - Overstelpt door
medelijden sloeg zij haar arm om zijn hals en haalde hem naar zich
toe. - 'Stakker. ..'
Zo bleven ze enige tijd staan; hij zoende haar op het voorhoofd, met
tranen in de ogen; zij maakte bemoedigende en sussende geluidjes en zei
'Stil nou maar, stil nou maar .. .' - Een zeer nadrukkelijk gesnurk achter
de tafel noopte hem zich uit haar omhelzing los te maken.
'En de boel hier in de kamer?'
'Daar zorg ik wel voor. 't Meeste kunnen we zo laten liggen. Dat heeft
hij allemaal zelf gedaan. Nou, 't zou niet voor 't eerst zijn,' voegde zij er
schamper aan toe.
, 't Portretje,' zei hij, met een blik naar de spiegel.
'Dat heeft hij óok gedaan. Ik dácht toch immers, dat hij 't deed, toen
ik 't op de gang hoorde! Laat dat maar aan mij over, Philip, ik heb er wel
meer doorgehaald, hoor. Hij is gewoon nijdig op je geworden om die
brief; wat stond daarin?'
'Van de tandarts; die heeft alles verraden,' zei hij met een bitter lachje,
'de stommeling. Dat wat 'k je gisteren vertelde.'
'Dan laat 'k die brieven gewoon liggen. En aan je tante zeg je ook, dat 't
om de tandarts was, maar alleen als ze ernaar vraagt, niet eerder. En
tegen de dokter hoefje niks te zeggen. Die vindt 't allang mooi; hij schrijft
'n drankje voor, en smeert 'm weer.'
'En als hij blijft leven?'
'Hindert niet. We spreken alles tegen; we zeggen, dat ie gek is. Ik zeg,
dat 'k in de deur alles gezien heb: dat die ouwe jou uitschold, zeg ik dan,
en dat hij met de boel ging smijten, en toen van z'n stokje viel. 't Is trou-
wens onzin: dacht je, dat 't iemand wat kon schelen wat er precies ge-
beurd is? Iedereen weet toch hoe hij altijd te keer ging tegen je .. .'
'Maar als hij blijft leven, en 't zich herinnert.'
'We praten 't 'm gewoon uit z'n hoofd. Laat dat maar aan mij over. Ik
heb immers alles gezien; ik zeg gewoon: nee, meneer, zeg ik tegen 'm, dat
verbeeldt u zich maar, die jongen heeft niks gedaan, zeg ik, die was net
zo geschrokken als ik, die stond achter de tafel met 'n gezicht als 'n
vaat~oek, de stakker. 't Was allemaal uw eigen werk, meneer.' - Druk en
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overredend praatte zij, speelde haar denkbeeldige rol met list en vaardig-
heid, glimlachte tegen hem, blij, dat er weer wat meer kleur in zijn wan-
gen was gekomen. - 'En je houdt je kalm. Je zegt niet te veel, en alles
precies zoals we 't nu hebben afgesproken. Reken maar op mij, hoor, ik
zal je niet in de steek laten. Geef me nou nog maar 'n zoen.'
Na haar een zoen op haar wang gegeven te hebben, draaide hij zich om
en opende de deur. Toen hij halverwege de trap was gekomen, riep zij
hem na:
'Ga eerst naar je tante, en dan naar de dokter. En loop dan nog 'n half
uurtje om, dat je helemaal gekalmeerd bent, als je terugkomt. Ik blijf
hier totdat je tante er is.'
Ernstig en nadenkend stond haar gezicht, toen zij langs de tafel naar de
plek liep waar Selhorst lag. Zij wilde neerknielen om het compres te ver-
versen, maar een nieuwe gedachte nam vorm in haar aan, en zij bleef
staan, half gebukt, het voorhoofd gerimpeld, de lippen samengeperst.
Gehaat had zij Selhorst nooit. Maar van Philip had zij gehouden, van de
eerste dag af dat zij hem gezien had, anderhalf jaar te voren. Het gezicht
op de witbelichte kussens was bleker geworden; en zij dacht, dat dit een
teken was van herstel. Zij liep om Selhorst heen, en berekende hoe hij
gevallen kon zijn, tegen welke poot of stijl van de stoel, en met welke
kracht, en aan welke kant van het hoofd dit sporen kon hebben achter-
gelaten. Toen liep zij op de tenen naar de gang, en kwam terug met
Selhorst's wandelstok, van zwaar, knoestig eikenhout. Daarmee naderde
zij Selhorst.



KOR 1-' BESTEK
REKENKUNDIGE ERGERNIS

De heren van de Rekenkamer - eerwaardig lichaam waarvan we het
500-jarig bestaan in '46 alleen niet gevierd hebben, omdat we toen nog
aan 't vernieuwen waren en dat door die ouderdom alleen al zijn on-
misbaarheid heeft bewezen - de heren van de Rekenkamer dan hebben
zo ook hun ergernissen.
Eén daarvan is dat zij de minister van Oorlog op zijn vingers moesten
tikken, omdat diens chauffeurs alleen al in 1948 het Rijk f 1.200.000

schade hebben toegebracht door al rijdend en rossend palen, muren,
bomen en mensen van de sokken te kegelen, die dat niet namen. Een
tweede ergernis is hun dat genoemde minister het niet de moeite waard
gevonden heeft op hun verwijt dienaangaande zelfs maar te reageren,
laat staan beterschap te beloven.
Het zij verre van ons dat wij die ergernis niet zouden delen. Het verheugt
ons integendeel oprecht, dat er nog altijd mensen zijn die op de "klein-
tjes" letten, ook wat Oorlog betreft. Maar we zijn toch dieper getroffen
door de tragi-comische rol die bedoelde heren huns ondanks op zich heb-
ben moeten nemen. Willen zij zich zelf daarvan overtuigen, zij hebben
slechts het genoemde bedrag te delen op de totale begroting voor Oorlog
voor dat jaar om tot de ontdekking te komen dat zij gedaan hebben wat
een bankier zou doen die zijn loper zou berispen, niet omdat hij een
enveloppe met f 1000 had verdonkeremaand, maar omdat hij op die
enveloppe een dubbeltje teveel aan postzegels geplakt had.
We begrijpen hun verweer. De schade, zullen zij zeggen, is onnodig, de
uitgaven voor Oorlog nodig. Oppervlakkig beschouwd is dat afdoende.
Maar dieper, maar historisch bekeken? Is het geld in datzelfde jaar' 48
niet bij milliarden vermorst aan een strijd in Indonesië, die wel verre van
zijn doel te bereiken, slechts een sta-in-de-weg is en tot in de lengte van
dagen blijven zal voor de uiteindelijke regeling, die op de Ronde-Tafel-
Conferentie met de Unie-partner is getroffen?
Goed beschouwd zijn niet alleen die milliarden, is niet alleen dat millioen,
maar is elke cent door het Departement van Oorlog uitgegeven niet alleen
onnodig, maar schadelijk. De verdediging van 's lands onafhankelijkheid
immers, waarvoor het nu heet te worden uitgegeven, is daarom alleen
reeds een fictie, omdat in de situatie waarin wij sinds '45 verkeren, die
onafhankelijkheid alleen verdedigd kan worden door haar op te geven.
Aan Amerika om precies te zijn. Dus niet verdedigd kan worden. Op
geen enkele manier.
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PROF. MR DR G. H. A. FEBER, De impasse
van den geest, 's Gravenhage, Martinus
Nijhoff, 1949.
Boeken, die handelen over de geestelijke
situatie van deze tijd, zijn gemeenlijk ver-
vuld van pessimisme. De kentekenen van
dit tijdsbestek zijn een reeks waarschu-
wingen voor de bedreigingen van het
voortbestaan der mensheid op menselijk
peil. De rampspoed, die in twee oorlogen
over ons kwam, ziet de schrijver voort-
gekomen uit de menselijke geest. Hij wil,
met gebruikmaking van onderzoekingen
en resultaten der biologische, sociologische
en psychologische wetenschappen, nagaan,
wat er te constateren valt o.a. omtrent de
verhouding van instinct en geest, van het
bewuste en onbewuste, de techniek, de
massa-vorming, de traditie. Wat hij vindt:
het ontbreken van een instinctieve zeker-
heid aan de geest, het deswegen onbe-
heerster worden van het drift- en gevoels-
leven, het dalen van de aanleg van het
geno-type [vermindering van geboorten
onder meer begaafden], het door dit alles
en nog meer in een impasse geraken van
de mensheid door de gevaarlijkste elemen-
ten van de geest, te weten: de rationalis-
tische verwijdering van de natuur, de
techniek en de massa-mechanisatie, dit
alles mag niet nieuw zijn, maar is hier met
inzicht en voorzichtigheid uiteengezet.
Zijn er nu alleen fatale ontwikkelingen,
die ons leiden? Schrijver ziet 'nog speling'
ten aanzien van de inhoud van de pro-
jecties, die de mens zich in zijn onzeker-
heden maakt en de daarin verankerde
idealen, beginselen of normen. De be-
langrijkste projecties gaf, zegt de schrijver,
die zich hierbij als katholiek toch 'op
bloot natuurlijk standpunt' stelt, de gods-
dienst. De massa is vatbaar geworden
thans voor allerlei andere projecties, in
grotere mate 'geestelijk disponibel' ge-
worden.
De eis van harmonie tussen de vitale

onderstroom en de geestelijke bovenbouw
blijft intussen aan ons gesteld.
Uit de impasse te geraken is slechts mo-
gelijk door een krachtiger beleven van de
normenwereld. Een beroep op de, in-
telligentsia' kan zonder meer geen hoop
geven; de schrijver acht een streven naar
moraliteit [en fertiliteit] het eerst nodige.

a.N.

DR C. G. N. DE VOOYS, Conrad Busken Hue!,
's Gravenhage, Daamen's Uitg. Mij, 1949.
Het boeiende en waardevolle van een bio-
grafie [verondersteld is een voldoende
zaken kennis] is een werkelijke ontmoeting
tussen de schrijver en de persoon, die hij
beschrijft. Misschien is het beter te schrij-
ven: een confrontatie, want de een komt
de ander onder de ogen, ook al zijn die
van de beschrevene reeds lang geloken.
Het is de vraag of Huet gevoeld zou heb-
ben, dat hem recht zou zijn gedaan, als
hij bij prof. De Vooys te voorschijn komt,
'als leidsman van de beste onder zijn tijd-
genoten, als schepper van ~erk van blij-
vende betekenis, als baanbreker voor een
hoogstaande letterkundige kritiek, als ver-
eerd opvoeder van een jongere generatie',
hoe eervol dit ook lijkt voor Huet. Hij zou
er waarschijnlijk toch koud bij gebleven,
zo niet ongeduldig van geworden zijn en
dit zou wederom bewezen hebben, dat
Huet hoogmoedig en laatdunkend was.
'Het belangwekkenste bij Huet is zijn
intelligentie, d.w.z. zijn met hartstocht ge-
laden en toegepaste intelligentie', heeft
A. S. de Leeuw in zijn, in 1948 in dit tijd-
schrift verschenen posthume artikel over
Huet's 'Nationale Vertoogen' geschreven.
Deze poging tot een spitsere formulering,
die meer beantwoordt aan Huet's persoon
en stijl, vindt men bij De Vooys niet. Hij
lijkt Huet niet tot onderwerp gekozen te
hebben, omdat hij 't niet heeft kunnen
laten niet over hem te schrijven.
Wel hebben we nu, na het oudere boek
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van Meerkerk, na Tielrooy's dissertatie,
die alleen Huet behandelt in zijn relatie
tot de Franse litteratuur, na het in 1944
verschenen boek van Colmjon, een wel ge-
documenteerd overzicht over Huet's leven
en werken, waar wij wel aan toe waren.
Een biografie over deze geeompliceerde,
fronderende Nederlander in de 19de eeuw
stel ik mij toeh anders voor.
Er zijn 20 blz. verantwoording afleggende
aantekeningen; toch mist men een register.
Is aan de journalist Huet wel eens voldoen-
de aandacht besteed [buiten wat nader-
hand aan artikelen is gebundeld] en zijn er
geen inedita? Op blz. 167 wordt hardnek-
kig over Alphonse i.p.v. Adolphe gespro-
ken [van Benjamin Constant].
Al met al een gedegen nuttig boek, waar
onze te schaarse biografische litteratuur
mee is aangevuld - ik had liever gezegd:
verrijkt. D.N.

NICHOLAS MANSF.RGH, The comillg of the
first world war, London-NewYork-Toronto
1949, Longmans, Green & Co, 257 blz.
Wie belang stelt - en wie zou het niet? - in
de crisis - politiek, economisch, sociaal,
cultureel en moreel- welke de wereld sinds
ongeveer de eeuwwisseling teistert, is wel
gedwongen, zijn aandacht ook op de voor-
geschiedenis daarvan te richten. Het begin
daarvan is niet exact vast te stellen, maar
men is toch niet ver mis, wanneer men
met de schrijver van het hier aangekon-
digde boek de pre-crisis periode in 1878
of daaromtrent laat beginnen. In diejaren
immers beginnen de verhoudingen zich te
zetten, die in 1914 tot de eerste en 25 jaar
later tot de tweede wereldoorlog zullen
leiden, de beide katastrofen, die het duide-
lijkst dat crisis-karakter van onze tijd mar-
keren.
De lezer verwachte intussen van dit boek
geen alomvattend inzicht in die voorge-
schiedenis. De schr. professor in de betrek-
kingen van de Britse rijksdelen aan het
'Royal Institute of International Affairs',
geeft slechts de politieke geschiedenis van
1878-1914, beter nog: slechts de diploma-
tieke, en het is ook meer een analyse dan

een geschiedenis. De waarde van het boek
ligt uitsluitend in de rustige, maar daar-
door des te overtuigender wijze, waarop
de fatale gevolgen van Bismarcks machts-
politiek voor Europa en daarmee ten slotte
ook voor de wereld uit de bronnen zelf
[waarvan men achterin een korte biblio-
grafie vindt] is aangetoond. R.

H. CII. G. J. VAN DER MANDERE, 30 jaar
Wereldstrijd, Assen, 1949, Bom, 704 blz.
In het veen ziet men niet op een turfje en
zO lijkt het ook erg onbelangrijk, dat de
derde voorletter van deze auteur op het
titelblad als G. wordt gelezen, teI"\vijl uit
'wie is dat' blijkt, dat zijn derde naam
Claude is.
Wanneer wij dan toch die onzekerh eid hier
signaleren, dan is dat, omdat zij ons sym-
bolisch lijkt. Achter die kleine onzekerheid
gaat de grotere schuil over deze sehrijver
en - van deze schrijver. De heer van der
Mandere is al dichtbij de zeventig en hij
heeft een respeetabele reeks werken op het
gebied van de vredesbeweging en de inter-
nationale politiek op zijn naam staan, maar
zijn figuur en haar betekenis blijft merk-
waardigeI"\Vijze nochtans uiterst vaag.
Datzelfde karakter vertoont ook dit boek.
Niet in die zin zozeer, dat de geschiedenis
van 1914-'45 [of eigenlijk '49], die erin
wordt beschreven, op zichzelf zo in 't vage
zou zijn gelaten, maar wel in die zin, dat
de lezer voortdurend in twijfel blijft ver-
keren over de verhouding van de auteur
tot zijn stof. Is die er wel? Zou, indien zij
er was, de schrijver zich geen problemen
gesteld hebben? Het is in overeenstem-
ming hiermee, dat de auteur maar zelden
een eigen mening lijkt te hebben en heeft
hij die wel eens, dan is zij al te kennelijk
overgenomen van de literatuur waaruit
hij toevallig putte.
Zo is dit boek meer kroniek dan geschied-
sehrijving geworden. Aanvaardt men in-
tussen eenmaal dit onverhelpbaar tekort,
dan kan men niet anders dan waardering
hebben voor de moeite, die de bejaarde
schrijver zich kennelijk gaf om die des-
kundigheid te bereiken, die voor hem mo-
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gelijk was. Ultra posse nemo tenetur.
Men schatte ook dit kunnen echter al niet
gering. Wie ook maar enigszins vertrouwd
is met de omvang en de ingewikkeldheid
der geschiedenis van de laatste vijf en der-

tig jaar zal in elk geval de moed bewon-
deren-van degeen die het aandurft, haar
te behandelen, ook al weet hij, dat de bron
en die moed gelegen is in het onvermogen
om de problematiek dier periode te peilen.

R.

AAN DIT NUMMER WERKTEN O.A. MEE:

MR. JAN DEN TEx, geb. 1899. Van 1933-194-1 archaeoloog te Athene, 194-1-194-6
militair censor te Caïro. Schreef o.a. 'Locke en Spinoza over de Tolerantie' (diss.),
verder archaeologische, kunsthistorische en signifische tijdschriftartikelen.

H. VAN MERLET (pseud.), geb 1900. Journalist en letterkundige. Schreef o.a: 'Het
Oud Seizoen' (poëzie); 'De Bond van Eerlijke mensen' (novellen); Het Zaad tussen
de Doornen (roman).

DR LIBBE VAN DER WAL, geb. 1901. Rector van het Grotius-gymnasium in Delft.
Schreef o.a. 'Het objectiviteitsbeginsel in de oudste Griekse ethiek' (diss.); 'Waarde-
bepaling der Democratie'.

J. A. WIERSMA,geb. 1905. Filmcriticus; redacteur van 'Filmfront / Filmstudiën"
Medewerker o.a. aan 'Kroniek van Kunst en Kultuur' en 'Socialisme en Democratie'.
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JOHANNES HOHLENBERG, Soren Kierkegaard.
Uit het Deens vert. door Dr S. Ferwerda.
Utrecht, Bijleveld, 1949.
De biograaf heeft het leven van zijn held
beschreven in de geest waarin deze het zelf
heeft gezien en geleefd, nl. als de voltrek-
king van een levenslot. Een enkeling als
Kierkegaard kiest als het ware uit de mo-
gelijkheden die, welke dienen om zijn le-
venslot tot de beslissende crises in deze
existentie te voeren; afstammings- en
milieufactoren zijn alleen de - soms mini-
male - aanleidingen. De biograag brengt
ons wel in aanraking met voorouders, het
Kopenhaags milieu en de geestelijke situa-
tie in de eerste helft der vorige eeuw, die
slechts het materiaal verschaffen, waarin
Kierkegaard zijn explosies, die het alge-.
mene moeten splijten, ten uitvoer brengt.
K. is de filosoof van de enkeling, die in
zijn dialectische gedachtengang zowel is:
iemand wie dan ook, als: de uitzonderlijke
mens. Nlen zou kunnen zeggen dat voor
K. de roeping van, de enkeling is enkeling
te zijn. Dit betekent de volstrekte afwijzing
van het algemene. Daarom bestreed hij
niet alleen, maar hoonde hij de Hegelse
filosofie, het georganiseerde Christendom,
omdat dit een verraad was aan de absolu-
te, aan de enkeling gestelde eis. K. richtte
zich ook tot de enkeling en jarenlang was
deze het meisje Regine Olsen, op wie hij
verliefd werd toen zij amper veertien jaar
oud was, met wie hij zich twee jaar later
verloofd heeft en diehijnietheeftgetrouwd,
omdat hij zijn scrupules, zijn schuldgevoe-
lens en zijn zwaarmoedigheid zo zwaar
liet wegen, dat hij meende het haar niet
te mogen aandoen haar lot met het zijne
te verbinden. Maar hij heeft haar steeds
als de zijne beschouwd, ook toen zij, en
niet ongelukkig, getrouwd was. Deze ver-
houding is een der sterkste prikkels voor
zijn schrijverschap geweest.

De persoonlijke, existentiële verhouding
tot God was zijn kriterium; deze brak het
huwelijk als zijnde het algemene, al mag
men ook niet vergeten, dat zijn terug-
schrikken voor het huwelijk hem ook het
verwerpen er van in het algemeen kan
hebben gebracht; dit kriterium brach them
tot het verzet tegen het onpersoonlijk sys-
teem van HegeI, wiens leer over de nood-
zakelijke gang van de geschiedenis hij
vooral op de haknam. Een systeem moet im-
mers altijd en overal gelden, er mag niets
overblijven, zelfs niet het "er bij bengelen-
de professortje" , die het systeem schrijft.
Maar gemeenlijk meent juist deze dat hij,
er buiten staande, het geheel overziet.
Voor K.is dit goochelarij en charlatanerie.
De waarheid heeft volgens hem geen ander
orgaan dan de enkeling. "De objectieve
onzekerheid, vastgehouden in het zich toe-
eigenen hiervan met de meest hartstochtelij-
ke innerlijkheid, is de waarheid, de hoogste
waarheid, die er voor een existerende is."
K.'s ontkenning van het objectief, collec-
tief geldende vervulde hem ook met mis-
prijzing van de natuurwetenschappen,
maakte hem ook immuun voor de histo-
risch-litteraire bijbelkritiek. Aan het Chris-
tendom heeft hij nooit getwijfeld, wel aan
zijn recht soms om anderen de absolute
christelijke eisen voor te houden, die zij
wel prediken, maar practisch loochenden.
Wat deze man in een vertwijfeld zelfonder-
zoek heeft geleden en gevonden, waarte-
gen, tegen wie en hoe hij heeft gestreden
- alleen - met geestigheden en moor-
dende sarcasmen, hoe hij zijn levenslot
gedragen heeft, welk een innerlijke ener-
gie hij heeft neergelegd in zijn werken, een
energie, die allengs heeft doorgewerkt en
een contra-beweging tegen het algemene,
collectieve en automatische heeft ingeleid,
dat wordt in dit boek suggestief en verhel-
derend verteld. O. N.
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