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LIBBE VAN DER WAL

IPHIGENEIA IN ARGOS

DERDE BEDRIJF

De avond van dezelfde dag. Er branden een paar vuurpotten op drie~
voeten en fakkels, geplaatst in wand~armen. In de verte gezang en
geschreeuw van dronken mannen. Kalehas, vóór alles overtuigd van zijn
eigen gewichtigheid, staat midden op het toneel. Zijn door Iphigeneia
opgewekte verontwaardiging uit hij niet tegen haar, maar tegen de links
staande oude Agathokles, die beleefd maar waardig luistert.
KALCHAS (alsof hij het zelf niet gelooft): Uitgelachen! Gewoon, uit~

gelachen! Nou vráág ik je! Het gaat natuurlijk niet om mij, als het
alleen mij zelf betrof. dan zou ik zwijgen. Maar Phoibos Apollo laat
ik niet beledigen. En die wordt hier gehoond, wanneer men mij, zijn
instrument, uitlacht!

IPH. (is Agathokles voor): Luistert U nu eens, Heer Kalehas-
KALCHAS: Ik zal nièt naar U luisteren, ik spràk ook niet tegen U!
IPH.: Dat is juist zo vervelend -. Als iemand U uitgelachen heeft -
KALCHAS: "Als"!
IPH.: Nu goed dan, ik hèb gelachen. Maar dat is toch niet de schuld van

oppas, ik bedoel van AÇJathokles.
KALCHAS: Agathokles begrijpt hoop ik, dat hij in dezen uitsluitend

verantwoordelijk is.
IPH.: Maar dat is toch grote -
AGATH. (juist op tijd, zacht, maar dringend): Iphigeneia!
IPH.: 0, nou goed. (Zij gaat mokkend zitten.)
AGATH.: Ik wil mij zeker niet onttrekken aan de verantwoordelijkheid,

die vastzit aan het feit, dat ik Iphigeneia een beetje leiding mag
geven.

KALCHAS: Moèt geven!
AGATH. (berustend): Goed, heer Kalehas, als U wilt, moet geven,

maar ik heb het prettig gevonden dit te doen -
KALCHAS: Maar je hébt het niet gedáán, daar beklaag ik mij juist over!
AGATH. (licht glimlachend met onverstoorbare kalmte): Pardon, leiding

geven - dat heb ik in ieder geval gedaan. Hoe dan ook. goed of
slecht -

KALCHAS (beslist dit even): Zeer slecht!
AGATH. (vriendelijk): Ja, dat hèbt U al opgemerkt - Maar U denkt

dat, alleen omdat IphiÇJeneia ÇJelachen heeft. Tja, blijkbaar hebt U
iets grappigs gezegd en toen -

KALCHAS (diep gekrenkt): Gràppigs?l Je denkt toch zeker niet, dat ik
- grapjes vertel?!

IPH. (vergeet, dat zij zwijgen moet): Nee, was 't maar waar! (schuld~
bewust): Ol

AGATH. (kalmerend): Nee, niemand verdenkt U ervan grapjes te wil~
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len maken. Ik vermoed alleen. dat U - natuurlijk zonder dat U
het wou - iets gezegd hebt. dat grappig was. in elk geval Iphige-
neia moest er om lachen. En zij heeft er toen natuurlijk helemaal niet
aan gedacht. dat U dat als een belediging zou kunnen opvatten. Zij
heeft ook stellig niet de bedoeling gehad U te kwetsen. U persoon-
lijk niet en natuurlijk ook niet als ziener en als - instrument van
Apollo. Ik weet zeker. dat het haar spijt. dat haar lachen U zo on-
aangenaam heeft getroffen.

KALCHAS (ontdooiend): O. nou. ja. daar wordt de zaak natuurlijk wel
anders van. - Als U het zo uitlegt. ja - (tot Iphigeneia): Mag ik
aannemen. dat Agathokles inderdaad uit Uw naam spreekt?

IPH. (lief): Toe. heer Kalehas. wilt U me nu alstublieft niet zo ver-
schrikkelijk officieel als de Koningsdochter aanspreken? Ik ben toch
voor U altijd gewoon Iphigeneia geweest.

KALCHAS: Goed. goed. Iphigeneia dan. Dus jij bent het met je -
leermeester eens?

IPH.: Ja. ik heb heus niks kwaads bedoeld. Ik moest alleen maar lachen
- 't Was ook zo gek-!

KALCHAS (alsof hij op een 'slang trapt): Gek!?
IPH.: Nou ja. ik bedoel - idioot. U moet zich voorstellen -
KALCHAS: Ik behoef mij niets meer voor te stellen. ik weet genoeg (tot

Agathokles): Nu ben jij er zelf getuige van geweest. dat ze mij
idioot heeft genoemd!

AGATH. (de storm bezwerend): Ik geloof, dat zij dat niet heeft gezegd.
en zij heeft het zeker niet bedoeld.

KALCHAS: Ik heb het zelf gehoord: idioot - dat hééft ze gezegd!
IPH.: Ja maar toch niet van U! A1leen van wat U zei. Dat is toch heel

wat anders.
KALCHAS: 0 is dat "heel wat anders"?! Draaierij!
AGATH.: Maar luister nu eens. heer Kalehas - IphiÇJeneia drukt zich

natuurlijk een beetje onÇJelukkig uit. maar dit is toch heel wat anders.
daarin moet ik haar gelijk geven -

KALCHAS: Dus jij ÇJeeft haar ÇJelijk. als ze mij een idioot noemt?!
AGATH. (geduldig): Nee. ik zeg juist. dat zij U helemaal geen idioot

genoemd heeft. Ze heeft alleen de dingen. die U zèi - zo gevonden.
KALCHAS: Dat komt op hetzelfde neer. Alleen idioten zeggen idiote

dingen!
AGATH. (met droevige verbazing): O. heer Kalehas! Was het maar

waar! U weet toch net zo goed al ik. dat het vaak juist heel ver-
standige mensen zijn. die de meest idiote dingen kunnen zeÇJgen.

KALCHAS (hem streng terecht wijzend): Je vergeet één ding: wie de
goden wijsheid in het hart leggen. zegt geen "idiote dingen".

AGATH.: Maar natuurlijk vergeet ik dat niet. heer Kalehas -
KALCHAS: Wees dan zo goed het ook je - leerlinge bij te brengen!
IPH.: 0 maar dat is helemaal niet nodig. Natuurlijk: wie de goden wijs-

heid in het hart leggen. zegt geen idiote dingen. Maar dan hebben
de goden U zo pas geen wijsheid in het hart gelegd. want wat U zei.
was wèl idioot.

KALCHAS: Agathokles. ik stel jou verantwoordelijk voor deze schande-
lijke belediging!

IPH. (bijna in tranen): Maar het is toch geen belediging. als je alleen
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maar de waarheid zegt. Ik kan het toch niet helpen, als U - Nou
ja, als U zo iets - onzinnigs zegt -

AGATH. (zacht, maar dringend): Iphigeneia.
IPH.: Ja?
AGATH.: Wil je nu eens even rustig naar mij luisteren? Zonder mij in

de rede te vallen?
IPH.: Ja natuurlijk, oppas.
AGATH.: Heer Kalehas is de bekendste ziener van heel Hellas. Je moet

toch toegeven, dat het wel heel onwaarschijnlijk is, dat hij iets on~
zinnigs zal vertellen.

IPH.: Ja, oppas, ik wil wel geloven, dat het onwaarschijnlijk is, dat hij
het zàl doen, - maar - daar staat tegenover, dat het zeker is, dat
hij het gedaan hééft. Heus, als ik je alles uitleg, dan zul je zelf zien,
dat ik gelijk heb.

AGATH. (glimlachend om haar zekerheid): Ik denk, dat je je toch ver~
gist, Iphi.

KALCHAS: Wàt zeg je? Je dènkt, dat zij zich vergist? Wil je daarmee
zeggen dat je het niet zeker weet?

AGATH. (verwonderd): Zeker weet -? Nee, zeker weten, dat doe ik
natuurlijk niet. (Met een verontschuldigend lachje): Het is mij niet
eens bekend, wàt u eigenlijk gezegd hebt. .

KALCHAS (streng): Maar het is je bekend, dat ik het gezegd heb! En
dan weet je dus zeker, dat het waar moèt zijn.

AGATH. (licht): Ik geloof. dat U nu net iets te veel vraagt, Heer
Kalehas.

KALCHAS: Te veel?
AGATH.: Ja. Weet ik zeker, dat het waar moèt zijn? (Hij schudt zijn

hoofd, terwijl hij de woorden weegt) Nee: wel waar zàl zijn.
KALCHAS: Dat is niet voldoende. Je laat ruimte voor twijfel.
AGATH.: Ik laat ruimte voor twijfel. ja. Zolang ik mij zelf niet een

oordeel heb kunnen vormen over wat U gezegd hebt, zal ik dat wel
moeten doen.

KALCHAS: Je waagt het dus te twijfelen aan mijn woorden, die mij zijn
ingegeven door god Phoibos Apollo?

AGATH. (licht): Het spijt mij, heer Kalehas, dat U er zo'n zaak van
maakt.

KALCHAS (snijdt deze inleiding af): Nee!! Ik verzoek je er niet om
heen te draaien, ik wil een duidelijk antwoord.

AGATH. (rustig): Een duidelijk antwoord. Goed. U vraagt mij, of ik
"het waag te twijfelen" - Ja, het klinkt mij wat te heldhaftig. Alsof
het geweldig moedig is, dat ik twijfel. Dat is het natuurlijk niet, ik
kan er niet eens wat aan doen: ik twijfel. En nu moet U mij goed
begrijpen, ik twij fel niet sterk, ik heb al gezegd, ik acht het uiterst
waarschijnlijk, dat U gelijk hebt, en dat Iphigeneia zich vergist, maar
dat is voor U niet genoeg, niet waar, U wilt hebben. dat ik verklaar,
dat wat U zegt waar is, waar moèt zijn, alleen omdat U het zegt.

KALCHAS: Precies, omdat ik het zeg onder inspiratie van de godheid.
IPH.: Nee! Dat kàn niet.
AGATH.: Een ogenblik, Iphi. - Ja dan moet ik U toch teleurstellen,

heer Kalehas, dat kan ik niet verklaren.
KALCHAS: Dus de inspiratie van de godheid betekent niets voor jou?
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AGATH.: 0 natuurlijk wel. Maar dat is nu juist de kwestie, waar het om
gaat, heer Kalehas. Hèbt U zo straks gesproken onder inspiratie
van de godheid? Iphigeneia is. van mening:.wat U zei was onzin,
en dus kunt U niet onder inspiratie van de godheid hebben gespro-
ken, en U zegt: ik heb onder inspiratie van de godheid gesproken,
en dus kan het geen onzin zijn. U moet mij niet kwalijk nemen,
maar nu zou ik mij toch graag zelf een oordeel willen vormen. Dus
mag ik U vragen, wat hebt U eigenlijk gezegd?

KALCHAS: Nee, die vraag is nu niet aan de orde! Mijn vraag gaat
voor: wil je verklaren dat wat ik zeg waar moèt zijn!

AGATH.: Ik dacht, dat ik dat al beantwoord had: nee.
KALCHAS: Je moet goed weten, wat je doet. Ik zal mijn beklag doen

bij Heer Agamemnon.
AGATH.: Dat spijt mij, heer Kalehas, meer kan ik niet zeggen.
KALCHAS: Ik zal hem natuurlijk duidelijk maken, dat de leiding van

zijn kinderen - aan jou niet langer mag worden toevertrouwd.
IPH. (met een kreet van ontsteltenis): Oppass!! (tot Kalchas): Dat is

gemeen van U, echt gemeen!
AGATH.: Iphi!
IPH.: Nee, oppas, laat me! - Nou zal ik U zeggen, wat ik van U denk.

U bént een idioot. U dacht zo pas, dat ik U een idioot genoemd
had, toen had ik het niet gedaan, maar nou doe ik het; een gewich-
tige idioot, die niet kan velen, dat hij wordt tegengesproken, dat
bent UI

AGATH.: Iphi! Hou je mond. Je weet niet wat je zegt.
IPH.: Laat 'm dan ook niet zo gemeen doen! (zij barst in snikken uit)
KALCHAS: Daar zullen jullie spijt van hebben! (af)
AG ATH. (blijft roerloos staan).
KALCHAS (onzichtbaar): Ik kom terug! Daar zullen jullie spijt van

hebben!
MENELAOS (die duidelijk geslapen heeft, komt van rechts).
KALCHAS: Ik zeg je dit: dáár zullen jullie spijt van hebben -! Ik kom

terug!
MEN. (loopt woedend naar de galerij en roept het duister in): En als je

dan terugkomt, dan zul je spijt hebben van dit gebalk. Versta je
dat? (hij krijgt geen antwoord en wendt zich nu tot de aanwezigen)
Wie was die schreeuwlelijk? Agathokles!

AGATH. (vermant zich): De man, die daar riep heer, was de priester-
Kalehas.

MEN.: Kalehas? Waarom moet die ouwe dwaas zo'n keel opzetten?
AGATH.: Hij was - een beetje ontstemd, heer.
MEN.: Ontstemd, zeg je? Hm - ik wou dat ie wat minder goed bij stem

was! Het schalt me nog door mijn oren. En dan moet je al zo'n
pijn in je kop hebben. Ik heb zo zwaar geslapen, er moet beslist iets
in die wijn gezeten hebben -. Zo, nichtje, wat nou? Gehuild? En
Agathokles zet een gezicht, alsof hij de helhond gezien heeft?
Wat is er aan de hand? Je laat je toch zeker niets wijs maken door
zo'n wichelaar? Een hele vervelende man, als je mij vraagt. Ik heb
naast hem gezeten vanmiddag aan dat offermaal, ik heb geprobeerd
hem iets uit te leggen van de betekenis van de techniek, hij begreep
er niks van! Trouwens hij luisterde niet eens! (grijpt naar zijn
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hoofd) Au! Van die gemene scheuten, weet je -. Er moet beslist
iets in die wijn gezeten hebben - (hij klapt in de handen): Hela,
Eumèlè! (tot Iphigeneia) Zijn je vader en moeder nog niet thuis
gekomen?

IPH.: Nee, oom, ik geloof het niet.
MEN.: 0, nou dat duurt ook verbazend lang. Je vader is natuurlijk weer

aan het schaken geslagen!
EUMÈLÈ (op): Hebt U geroepen heer?
MEN.: Ja, ik heb geroepen. Zeg - eh - Eumèlè, vertel me eens, wil je

- (plotseling uitschietend): jij hebt iets in mijn wijn gedaan, hè?
EUMÈLÈ (verschrikt): Ik heer? Nee heer, dat heb ik niet gedaan!
MEN.: Zo. heb jij dat niet gedaan -? En wie dan wel. hè?
EUMÈLÈ: Dat. weet ik niet, heer, ik geloof -
MEN.: Nou, vooruit. je gelooft?
EUMÈLÈ: Ja, ik zeg het liever niet, heer, maar ik geloof, dat mevrouw

het zelf gedaan heeft -
MEN.: Geloof je dat, of weet je 't zeker?
EUMÈLÈ (nu met een zekere gretigheid): Ja. heer. ik weet het zeker:

het was voor Uw hoofd, zei ze, omdat U net ziek geweest was -
MEN.: 0, voor mijn hoofd. Geen wonder. dat ik een kop als een steen

heb! - Waar is mevrouw nu? Meegegaan met mevrouw Klytaem~
nestra en heer Agamemnon zeker. hè.

EUMÈLÈ: Nee, heer, mevrouw is thuisgebleven. Ze had hoofdpijn. zei
ze, en ze is vanavond heel vroeg naar bed gegaan, en ze mocht niet
gestoord worden.

MEN. (verwonderd): Hoofdpijn en naar bed gegaan -?
EUMÈLÈ (effen): Misschien is mevrouw wat moe geworden van al die

tijd, dat ze U heeft moeten oppassen -
MEN.: (Tcijkthaar argwanend aan, maar kan op haar gezicht geen neven~

bedoeling betrappen): Hm - misschien, ja - En vanmiddag, -
toen ik sliep?

EUMÈLÈ: Toen heeft mevrouw de hele middag alléén in de tuin ge~
zeten. Alles tiptop in orde.

MEN.: 0, alleen in de tuin gezeten, mooi - (plotseling achterdochtig)
Zeg. wat bedoel jij eigenlijk met "alles tiptop in orde"?

EUMÈLÈ: Ik heer?
MEN.: Ja, tiptop in orde zeg je. Wat betekent dat? Nou?!
EUMÈLÈ: °- eigenlijk niks heer -. Zo maar - Dat zeggen de men~

sen wel es zo. Tiptop in orde. Betekent niks.
MEN. (maar half tevreden): 0, dat zeggen de mensen maar zo. Hm.

(plotseling heftig) Geen reden voor jou om het ook te zeggen,
begrijp je?

EUMÈLÈ: Nee heer - Ja heer,
MEN.: "Tiptop in orde", Als mijn vrouw zich alleen in de tuin zit te

vervelen -, dan is dat helemaal niet tiptop in orde! Begrijp je dat?!
EUMÈLÈ: Ja, heer.
MEN. (hij tast naar zijn hoofd): En verdwijn nou alsjeblieft,
EUMÈLÈ: Goed. heer. - 0, Talthybios zei nog, hij had een menner

voor U gevonden.
MEN.: Een menner? Dat is prachtig! Waarom heb je dat niet dadelijk

gezegd! (verheugd af. gevolgd door Eumèlè).
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IPH. (berouwvol): Oppas-.
AGATH.: Ja, wat is er, Iphi -?
IPH.: Het spijt me erg - ik heb natuurlijk weer veel te veel gezegd, en

nou ben ik bang - ben je boos op mij?
AGA TH.: Boos, welnee - Ja, je hebt nog al wat dingen gezegd, die je

beter niet had kunnen zeggen, maar - eigenlijk was ik een beetje
trots op je, toen je ze toch maar zei -.

IPH.: Denk je - dat hij werkelijk naar vader zal gaan?
AGATH.: Ja, dat zal wel.
IPH.: Zal dat erg zijn? 't Zal wel meevallen, denk je niet?
AGATH.: 'k Weet het niet, Iphi, ik hoop het -. Maar ik ben er een

beetje bang voor. Het is een machtig man -. Je kunt hem veel beter
niet als vijand hebben.

IPH. (bezorgd): Maar hij kan jou toch niks doen?
AGATH. (licht): Mij doen -? Nee, maar hij kan er voor zorgen dat ik

als - eh - als "oppas" de laan uitga -.
IPH.: Dat zal verschrikkelijk zijn, niet -?
AGATH. (houdt zich groot): Nou verschrikkelijk -, dat is zo'n groot

woord. Moeten we maar liever niet gebruiken, Iphi, anders krijg ik
medelijden met mezelf. In elk geval, jij zult er geen last van hebben,
jij bent langzamerhand aan een "oppas" ontgroeid, hè!

IPH.: Dat dacht je maar! Ik heb juist het gevoel - soms tenminste, dat
ik je nog nooit zo nodig gehad heb als nu -

AGATH.: Waarom? - Kijk me es aan, Iphi. Is er - iets gebeurd?
IPH. (plotseling): Oppas, jij zit bij de onderhandelingen -. Denk jij

ook, dat vader op een oorlog aanstuurt?
AGATH.: Of ik óók denk -? En wie is dan de ander, die dat denkt?

(Iphigeneia geeft geen antwoord) Ah - juist! (een pauze) Je weet,
waarom ik daar zit, is 't niet? Om alles te onthouden èn over alles
te zwijgen. Dat wist je toch wel? (Iph. knikt) Nou dan! Waarom
moest je mij dan nog vragen? Maar bovendien, sinds wanneer denk
jij over de mogelijkheid van een oorlog?

IPH.: Je hebt gelijk, daar heb ik nog nooit over gedacht. Ik heb er
eigenlijk geen voorstelling van, ik heb het ook nooit meegemaakt. Er
is hier geloof ik vroeger, vóór mijn tijd, wel eens oorlog gevoerd, en
ik heb van vader gehoord, dat hij generaal is, en ik heb hem jaren~
lang steden zien innemen op een tafel, maar wat oorlog eigenlijk is,
wat het werkelijk betekent voor mensen, die er middenin zitten, daar
wist ik niets van. Maar Troje is al enige malen ingenomen, Paris
heeft er mij van verteld - Het is toch niet nodig, dat wij oorlog
voeren met Troje, als wij de Trojanen met rust laten, dan hebben
wij toch ook niets van hen te vrezen! Oppas, er mag geen oorlog
komen, je moet me beloven. dat je mij zult helpen!

EUMÈLÈ (op met wijn en bekers; zij zet deze op tafel en luistert naar
het op dit moment aanzwellende gezang): Hoor ze nou eens! Ze
zingen lang niet slecht, die Trojaantjes! Er zijn best leuke kerels bij.
hoor. (tot Iph.) Wat zeg jij?

IPH.: Ik? 'k Weet niet. Dat kan wel. Ik ga naar bed. Goeienacht!
EUMÈLÈ (verbaasd): O! Nou, goeie nacht dan.
AGA TH.: Wel te rusten, Iphi.
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IPH. (keert zich nog eens om): Zul je denken aan wat ik gezegd heb,
oppas?

AGATH. (knikt).
IPH ..: Doe je best (af).
EUMÈLÈ'(ziet haar na): Wat is er met haar? (imiterend) ,:k Weet niet.

Dat kan wel". Vanmiddag leek ze me anders al een aardig eind op
weg om er achter te komen! Mevrouw Helena is niet voor niks zo
vroeg met hoofdpijn naar bed gegaan. Spinnijdig was ze! 't Wàs
natuurlijk ook niet zo leuk voor haar. Had ze eerst zo mooi haar
man van de vloer gewerkt en laat ze der dan toch nog naast staan,
omdat die mooie jongen als het er op aankomt, het nichtje aardiger
vindt. - 0, daar zijn ze! Ook mooi laat! (af).

KL YT. (gevolgd door Agamemnon en met een fakkel bijgelicht door
Eurybates komt van buiten): Zo, daar zijn we! Ik kan dat nu heus
niet zo'n verschrikkelijk eind vinden. Agamemnon, het is een aardige
wandding , meer niet.

AGAM. (tot Eurybates): Roep jij even Talthybios wil je. En laat wat
wijn brengen. 0 die staat er aL mooi zo! (terwijl hij inschenkt) Wat
zei je? Niet zo'n verschrikkelijk eind? Een donders eind is het! (hij
drinkt) Hè, hè, een dorst als een paard krijg je van dat beroerde
lopen!

KLYT. (heeft haar mantel afgelegd): Och, ik heb nooit gemerkt, dat
jij een eind moest lopen om dorst te krijgen.

AGAM. (negeert dit): Zo, Agathokles. Zou jij mijn broer eens willen
opzoeken en vragen hier te komen.

AGATH.: Goed, heer (wil weggaan).
KL YT.: Zijn de kinderen niet lastig geweest, Agathokles?
AGATH.: 0 nee, mevrouw, helemaal niet (af).
AGAM. (drinkt): Hè, ik ben blij, dat ik zit. Ik ben werkelijk een beetje

moe geworden.
KLYT.: Waarvan? Van dat lopen? Maar een man van jouw leeftijd

behoort daar niet moe van te worden. 't Komt heus van -
AGAM.: Ja zeur niet. wil je.
KL YT.: Ja je wilt het niet horen. maar je bènt in de laatste tijd weer

dikker geworden!
AGAM.: Onzin! Ik ben helemaal niet dikker geworden!
KLYT.: Ja heus schat, dat ben je wel. En het is ook geen wonder. Je

krijgt niet genoeg beweging. Je zit zo'n hele dag voor die tafel om
op die stad om te kijken, dat kan ook nooit gezond zijn!

TALTH. (op): Goedenavond mevrouw! Heer! U hebt mij laten roepen,
heer?

AGAM. Ja Talthybios. Zie je, ik vind, dat mijn broer voordat we mor~.
gen verder gaan, moet weten, wat wij eigenlijk bij deze onderhande~
lingen denken, ik bedoel - nou ja. wat zal ik zeggen -

TALTH.: Ik geloof. dat ik U begrijp: U wilt zeggen: wat de meer ver~
borgen overwegingen zijn, die de wijze. waarop U de onderhande~
lingen voert. hebben bepaald.

AGAM.: Juist, precies wat ik zeggen wou -
KL YT.: Maar je wilt toch zeker nièt zeggen, Agamemnon, dat je hier

nu weer tot laat in de nacht gaat zitten praten?
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AGAM.: Ik ga hier niet zitten "praten", ik moet hier - eh - een be-
spreking houden.

KLYT.: 0 ja. dat is natuurlijk heel wat anders.
AGAM. (aan wie haar toon niet bevalt): Dat is inderdaad heel wat

anders!
KLYT.: Nou. dat zei ik toch.
AGAM.: Ja. maar je meent er geen bliksem van! Dit is uiterst belangrijk!

Begrijp je dat?
KLYT. (niet overtuigd): 0 maar dat geloof ik graag.
AGAM.: Ja. je gelooft het graag. maar - (gewichtig) Besef jij wel _

(hij aarzelt nog).
KLYT.: Wat dan. schat?
AGAM.: Besef jij. dat deze besprekingen tot oorlog zullen leiden?!
KLYT.: Oorlog? Werkelijk? - O. je bedoelt - daar op tafel!
AGAM.: Nee. niet daar op tafel! In ernst. in bloedige ernst!
KLYT.: Wat klinkt dat griezelig. hè! Nou ik ga naar bed. Wel te rusten.

schat. Maak je niet te druk. hè. het valt altijd wel weer mee!
AGAM.: Nee. deze keer valt het niet mee!
KLYT.: Goed schat. Maar maak je 't toch niet te laat met je belangrijke

bespreking? En een beetje zachtjes bespreken. wil je? De andere
mensen slapen. En dat is ook héél belangrijk. (zij gaat weg. Aga-
memnon blijft zeer ontstemd. Talthybios zichtbaar voldaan over haar
optreden achter).

AGAM. (gaat zitten): Begrijpt er geen bliksem van. (hij schenkt zichzelf
in. en hoort dan het weer aanzwellende gezang in de verte) Wat is
dat voor getier?

TAL TH.: Dat zijn de Trojaanse zeelui. heer.
AGAM.: De Trojaanse zeelui? (Menelaos komt binnen) Is het schip van

Paris dan nu al aangekomen?
MEN.: Goeienavond! - Ja. dat hebben ze vlug gedaan. hè. Dat schip is

uit Sparta vertrokken - laat eens kijken - twee dagen vóórdat
wij zelf met de wagen zijn weggegaan!

AGAM.: Wanneer zijn ze aangekomen?
MEN.: Vanmiddag blijkbaar. hè?
TALTH.: Ja, heer. al heel gauw nadat het offerrnaaI was afgelopen. U

was nog maar net op weg naar heer Aigisthos en U was nog maar
pas even gaan liggen.

MEN.: Hm. ja. geslapen als een blok! Maar zeg. die menner. Talthy-
bios. - die vent is goed. maar ik weet niet. of dat geen complicaties
zal geven met de Trojanen.

TALTH.: Complicaties. heer?
AGAM.: Wat bedoel je? Wat voor menner is dat?
MEN.: Talthybios heeft een menner voor mij opgeduikeld. een opvolger

van\ Peisippos. Ik heb juist even met 'm gepraat in de stal. en de
man kan zonder twijfel met paarden omgaan. dus ik wil hem wel
hebben. maar ik ben bang. dat Paris dat kwalijk zal nemen.

AGAM.: Wat heeft Paris daar mee te maken?
MEN.: Het is een Trojaan. en een gedroste Trojaan. Hij is vanmiddag,

toen het schip aankwam. direct van boord naar de tempel gevlucht.
AGAM.: Gevlucht. zeg je?
MEN.: Ja. Voor zover ik het begrepen heb. schijnt hij in Sparta iets met
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een meisje gehad te hebben:
TALTH.: Ja, hij heeft geprobeerd haar te schaken.
AGAM.: Schaken?
TALTH.: Ja, maar schaken in een andere betekenis, dan die, welke U

vertrouwd is. Dit betekent: een meisje met geweld ontvoeren, roven

AGAM.: Wat een Zeus~verlaten schoften zijn die Trojanen toch! Wist
jij dat van dat schaken, Talthybios?

TALTH.: Ja, heer, maar als mijn inlichtingen juist zijn, dan is het meisje
in kwestie ook niet bepaald - onwillig geweest. Zij heeft getracht
aan boord te komen - als verstekelinge, begrijpt U? - maar dat is
mislukt. Heer Paris heeft het meisje naar haar vader terug laten
brengen, en hij heeft gezegd, dat hij de man zwaar zou straffen, als
ze in Troje terug waren. Hij heeft het begrijpelijkerwijze beschouwd
als een zeer ernstige inbreuk op de discipline.

MEN.: En toen zat de jongen natuurlijk zo in zijn rikketik, dat hij 'm
gesmeerd is. Goed, maar wat moet ik nou? Als ik hem in dienst neem.
dan heb je de kans, dat Paris dat kwalijk neemt, dat zou ik geloof
ook doen in zijn plaats - en wij zijn nou net zo mooi op weg om
goeie maatjes met hem te worden.

AGAM.: 0 ja, zijn we dat werkelijk?
MEN.: Ja toch? Nou ja, er is natuurlijk nog een beetje geharrewar, maar

dat heeft niks te betekenen. Die jongen is heus niet ongeschikt.
AGAM. (droog): Vin je? - Vertel eens, Talthubios, heeft Paris nog

iets van zich laten horen?
TALTH.: Ja heer. Hij is vanmiddag laat nog hier geweest om nog eens

officieel zijn verontschuldigingen aan te bieden en om te vragen.
of de onderhandelingen morgen konden worden hervat.

MEN.: Nou wat heb ik je gezegd? Dat is toch bijzonder geschikt. Heel
bevredigend zou ik zeggen.

TAL TH.: Zo helemaal bevredigend was zijn optreden toch eigenlijk niet,
heer. Er was iets heel eigenaardigs aan heer Paris vanmiddag. Het
was net, alsof er een andere geest in hem gevaren was. Wat hij zei,
was uiterst correct, maar de toon was nieuw, en ik zou haast zeggen:
lichtelijk verontrustend.

AGAM.: Wat bedoel je met verontrustend?
TALTH.: Dat is wat moeilijk te formuleren. heer. Die toon suggereerde

zo iets als - U wilt wel zo goed zijn, heren, mij de uitdrukking niet
euvel te duiden - als (plotseling legt hij zijn deftigheid even af)
"jullie kunnen naar de bliksem lopen".

AGAM.: Naar de bliksem?
TALTH.: Zoals ik al zei, heer. naar de bliksem.
AGAM.: De brutale hond!
MEN.: Maar luister eens, hij zèi dat toch niet! . \.
TALTH.: Nee heer, hij zèi het niet, dat is waar, maar men kon het hem

bij wijze van spreken zien denken!
MEN.: Bij wijze van spreken. Maar daar moet je toch wel voorzichtig

mee zijn, dunkt me.
TALTH.: Natuurlijk. heer, héél voorzichtig. Maar er was nog iets anders,

dat zei hij wèl. Hij zei, voor het geval, dat er misschien nog een paar
figuren als Nausikles gevonden zouden worden dan was hij bereid
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namens Troje reeds nu de toezegging te doen, dat het aantal te
schenken schepen gebracht zou worden op achttien!

MEN.: Achttien? Maar dat is schitterend! Agamemnon. hóór je dat?
AGAM.: Ja. ik hoor het. .
MEN.: Dat is geweldig! En tegen mij heeft hij gezegd. dat ze wel bereid

waren het snijboon~model te bouwen! 0 maar. dan hebben we alles.
wat we konden hopen!

AGAM.: Dacht je?
MEN.: Ja natuurlijk, dacht jij dat dan niet?
AGAM.: Wij moeten ons hoofd koel houden.
MEN. (niet begrijpend): Maar -. Talthybios, zeg jij nou eens-
TAL TH.: Het is ook mijn mening, heer, dat deze nieuwe situatie zeer

zorgvuldige bestudering vereist.
MEN.: Ja, maar zijn jullie dan gek geworden - (hem gaat een licht op)

o wacht eens! Ik begrijp het. Jullie denken dat wij er nóg wel een
paar schepen uit kunnen slaan!

AGAM.: Nee!
MEN.: Dan begrijp ik het niet.
AGAM.: Nee dat blijkt. Ik zal het je uitleggen. Ga er ook eens even bij

zitten. Talthybios.
TALTH.: Dank u heer.
AGAM.: Wat denk jij, dat wij moeten bereiken met deze onderhande~

lingen?
MEN.: Wel, dat is nog al duidelijk, dunkt me. Wij moeten die Trojanen

zo intimideren, dat ze er voor goed mee ophouden tol te heffen van
onze schepen. die door de Hellespont varen. en af en toe aan zee~
roverij te doen -

AGAM.: Ja. en verder?
MEN.: En verder zou het bijzonder prettig zijn. als wij een stelletje

werkelijk goeie schepen van hen kregen onder het mom van schade~
vergoeding.

AGAM.: Wel, dat is een heel aardig programma. Jammer alleen, dat het
onuitvoerbaar is!

MEN.: Waarom onuitvoerbaar?
AGAM.: Waarom? Mijn waarde heer. dat ligt toch voor de hand!

Natuurlijk omdat - nou Talthubios zeg jij het maar. - Let nou
goed op!

TALTH.: U zei daareven zelf een zeer waar woord, heer. Wij moeten
hen. zei U, zo intimideren. dat zij er voorgoed mee ophouden -.
Wel, U voelt zelf wel heer, in dat woord voorgoed - daar zit de
moeilijkheid.

AGAM.: Alsjeblieft! -
MEN.: Wat? Ja, je zegt wel, dat ik het zelf voel. maar - als ik eerlijk

ben. ik voel nog niks.
TALTH.: Wel, U erkent dus zelf, nietwaar, dat wij ons niet tevreden

mogen stellen met oplossingen, die alleen maar een tijdelijk karakter
hebben. Wanneer heer Paris ons nu tevreden stelt. en de Trojanen
beginnen over een paar jaar opnieuw -?

MEN.: O. bedoel je dàt? - Nee, dan schieten we natuurlijk niet op. hè.
dat moeten we - trachten te voorkomen.

AGAM.: Maar hoe?

130



MEN. (denkt na): Hoe - ja - Nog meer schepen als (hij lacht)
schadevergoeding vragen?

TALTH.: Als het mij vergund is, heer, een opmerking te maken, ik
geloof, dat wij het woord "schadevergoeding" toch wel - ernstig
moeten nemen.

MEN.: Maar omdat wij Paris nu voor de gek houden, daarom behoeven
wij ons zelf toch zeker niets wijs te maken.

AGAM.: Nee, dat begrijp ik ook niet.
TAL TH.: Wij màken ons zelf niets wijs, heren.
AGAM.: Maar Zeus en Hera, je weet toch net zo goed als ik, dat die

hele Nausikles bijvoorbeeld nooit bestaan heeft.
TAL TH.: Dat weet ik heer. maar desondanks is het niet misplaatst te

spreken van schadevergoeding.
AGAM.: Maar hoe is het in Hades' naam mogelijk om schadevergoeding

te betalen voor een schip. dat er nooit geweest is. van een man,
die er ook nooit geweest is?

TALTH.: Ik geef toe, heer, het Bjkt wat vreemd!
MEN.: 0, dat toch wel!
TALTH.: Nausikles is inderdaad een -
AGAM.: Een volkomen verzonnen figuur. ja.
TALTH.: Ik zou hem liever een symbolische figuur willen noemen. heer.
MEN.: Ik mag vóór mijn dag naar de Hades gaan, als ik begrijp, wat een

symbolische figuur is!
TALTH.: Kijk. heren. er mag dan nooit een Nausikles geweest zijn. maar

er zijn hoogstwaarschijnlijk wel schippers geweest. die uitgevaren
zouden zijn. als zij niet bang geweest waren voor de Trojanen. Dàt
zij nièt uitvoeren, betekende voor de Grieken een verlies. althans een
derving van winst. En ook daarvoor dienen wij schadeloos gesteld
te worden. Maar het zou nog al lastig zijn om dit aan de Trojanen
duidelijk te maken. en daarom hebben wij onze toevlucht moeten
nemen tot-

AGAM.: Tot een verzinsel. zeker je hebt gelijk.
TAL TH.: Ik zou liever zeggen. tot een sprookje. of zo U wilt tot een -

bijzondere vorm van waarheid, omdat de gewone vorm van waarheid
niet begrepen zou worden.

MEN.: Nou, je moet mij niet kwalijk nemen. Talthybios, ik heb weinig
verstand van die vormen van waarheid. maar de zaak lijkt mij nogal
verdacht. Begrijp mij goed. ik heb er geen bezwaar tegen, dat je liegt,
zeker niet tegen Trojanen, maar als je zelf niet meer weet, dàt je
liegt. dan krijg ik toch wel een beetje 'n vieze smaak in mijn mond.

TAL TH.: Ik begrijp Uw standpunt, heer. maar als U het mij toestaat -
ik kan het niet delen. U vergeet, wat voor een morele steun het voor
iemand is. als hij zijn leugens een bijzondere vorm van waarheid
kan noemen.

AGAM. (vertoont tekenen van ongeduld): Nou. genoeg hierover! Je was
bezig heer Menelaos uit te leggen. waarom wij - hoe noemde je dat
laatst ook weer - op langere termijn moeten denken.

TAL TH.: Zeer juist. heer. Wij moeten de Trojaanse dreiging voor goed
uit de wereld helpen. De leuze. die men tegenwoordig veel hoort:
vrede voor onze tijd, die is goed voor mensen, die alleen maar aan
zichzelf denken. Heer Agamemnon heeft begrepen, dat hij zijn kin~

131



deren en kleinkinderen niet aan voortdurend oorlogsgevaar mag
blootstellen.

MEN. (tot Agam.): En wat wil je dan doen?
AGAM.: Ja, er zit niets anders op, hè. Wij zullen de oorlog met de Tro-

janen mi moeten voeren.
MEN.: Dus - die stik-vervelende onderhandelingen hebben helemaal

geen enkel doel?! Maar waarom praat je dan zo lang, als je er toch
alleen maar op uit bent om te vechten?

AGAM.: Ho, ho, ho! Ik ben er niet op uit om te vechten. Ik zou deze
oorlog graag vermijden, als ik kon. Maar - ik zie er geen kans toe.
Wel voor een ogenblik natuurlijk, maar niet zo, dat we er iets mee
opschieten. De dreiging - die blijft!

MEN.: Maar waarom heb je dan die jongen niet dadelijk naar huis
gestuurd?

AGAM.: Mijn beste man, je begrijpt toch wel, dat dàt niet gaat! Die
oorlog zullen we moeten - aanvaarden, maar wij kunnen ons natuur-
lijk niet permitteren ermee te beginnen! Dàt zouden onze mannen
niet slikken. Nee, de Trojanen moeten het initiatief nemen. Daarom
schroef ik onze eisen voortdurend op. Die jongen zal toch eindelijk
wel eens zeggen: Dat neem ik niet. En als hij wegloopt, dan kunnen
wij zeggen, dat de Trojanen de besprekingen hebben afgebroken.

MEN. (niet zonder enig pleizier): Maar hij slikt alles!
AGAM.: Dat is het 'm juist. Daar kun je aan zien, hoe weinig je op die

kerels kunt rekenen! (het gezang gaat plotseling over in een gejuich)
Wat bezielt die barbaren toch?

TAL TH.: Ik vrees heer, dat ook enige Grieken meehelpen om dat geluid
te produceren!

AGAM.: Grieken?
TALTH.: Heer Paris heeft alle zeelui, die op het ogenblik binnen zijn,

uitgenodigd om zich vanavond op zijn kosten te bedrinken.
AGAM.: Wàt zeg je?!
TAL TH.: Ja heer. Hij schijnt aan iedereen, die het horen wil verteld te

hebben, dat hij al Uw eisen had ingewilligd en al Uw verdere eisen
nog zou inwilligen.

MEN.: Dat is sterk!
AGAM.: De schoft!
TAL TH.: In ieder geval is het een handige tegenzet. Als de onder-

handelingen mislukken, dan zullen al onze eigen mensen de over-
tuiging hebben. dat het zeker niet de schuld van de Trojanen is.

AGAM.: Maar kunnen we daar niets tegen doen? Talthybios. daar moet
toch iets tegen te doen Zijn!!

TALTH.: Ja heer.
AGAM. (gretig): Wat dan?
TALTH.: Ik weet het niet. heer.
AGAM.: Wéét je 't niet? En je zegt ja! Bij Zeus en Hades. waarom

zeg je dan ja?
TALTH.: Een klein misverstand. heer. Ik deelde Uw mening: daar moet

iets tegen te doen zijn. Alleen - ik weet nog niet wat! (een onge-
duldig gebaar van Agam.) Nóg niet, heer.

AGAM.: Daar zul je dan bliksems gauw achter moeten komen! (tot
Eurybates. die opkomt) Wat is er?
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EUR.: Heer. hier is de ziener Kalchas weer.
AGAM.: Kalchas wéér?
TALTH.: 0 ja heer. hij is hier vanavond al eerder geweest.
MEN.: Ja. hij heeft mij wakker geschreeuwd. Hij had toen geloof ik een

beetje onaangenaamheden met Iphigeneia.
AGAM. (knorrig): Ik hoop. dat ze niet onhebbelijk geweest is.
MEN.: Nou het lijkt mij een verschrikkelijk vervelende vent. Misschien

wel eens heel gezond voor hem.
AGAM.: Ja. dat kan wel zijn. maar je moet altijd een beetje voorzichtig

met hem zijn. Als hij tegen je is, nou ik wil niet beweren. dat je dan
niks kunt beginnen. maar dan gaat het in elk geval een heel stuk
stroever.

MEN.: Waarom?
AGAM.: Och. dan vallen de offers direct veel slechter uit. en dan ..ziet"

hij de toekomst weer eens heel beroerd! Nee het is beter hem niet
te irriteren. - Ga eens kijken wat hij wil. Talthybios.
(Talthybios af)

MEN. (na een pauze): Misschien heel stom van me. broer - maar -
(hij zoekt naar zijn woorden).

AGAM. (ongeduldig): Wat is er?
MEN.: Je kunt die oorlog niet vermijden. hè? .
AGAM.: Nee. op den duur niet.
MEN.: Dus je wordt er min of meer toe - gedwongen.
AGAM.: Ja!
MEN.: Hm. Maar dat je der nou zo vreselijk rouwig om bent. dat kun je

toch ook niet zeggen.
AGAM. (geprikkeld): Wat bedoel je?
MEN.: Je moet niet dadelijk zo aangebrand doen. Ik bedoel. het lijkt

er toch wel wat op. dat je 't nogal spijtig zou vinden. als die oorlog
je neus voorbij ging.

AGAM.: Nee! Dat is niet waar! Dat is beslist niet waar! - Tenminste
- ja. ik wil natuurlijk niet ontkennen - voor mij persoonlijk zou
een oorlog - nu niet zo'n ramp zijn. ik bèn tenslotte generaal. hè
- en nou ja. dat steden innemen op zo'n tafel. dat gáát op den duur
vervelen -

MEN.: Aha! En daarom-?
AGAM.: Nee! Niet daarom! Misschien lijkt het zo - maar je moet niet

denken. dat ik deze oorlog aJIeenmaar als een soort buitenkansje
beschouw. Ik word er toe gedwongen! Ik moet. Ik moet rekening
houden met de belangen van mijn volk! (tot de opkomende Talthy-
bios) Talthybios. hoe was die zin ook weer over mijn - eh -
ambities?

TALTH.: U behoeft niet bang te zijn. heer. dat U aan Uw persoonlijke
ambities te veel invloed toekent. Wanneer U zich laat leiden door
het welbegrepen belang van Uw volk. dan doet het verder niets ter
zake. dat Uw ambities toevallig in dezelfde richting gaan.

AGAM.: Precies! Zie je. dàt is het. - Dank je zeer. Talthybiosl -
TAL TH.: Heer Kalchas. heer -
AGAM.: Wat is er met hem? Weer iets niet in orde met de offers?
TAL TH.: Ik kreeg de indruk. dat het een zaak betrof van een enigszins

ander karakter. Maar - hij had bezwaar te spreken in het bijzijn
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van heer Menelaos. hij was door deze - ik herhaal natuurlijk alleen
zijn woorden. heer - onvriendelijk bejegend.

MEN.: Ja. de ouwe dwaas heeft ook nog gelijk; ik hèb hem onvriendelijk
aangeblaft vanavond. - Maar ik ga wel weg. ik ben er helemaal
niet op gebrand dat gewichtige gebazel nog weer te horen.

TAL TH.: Zal ik hem dan maar halen, heer?
AGAM.: Ja. dat is goed.
MEN.: Een ogenblik. Wat je daar zei. Talthybios. over die ambities. die

toevallig in dezelfde richting gaan, dat is nu allemaal wel mooi. maar
ik geloof niet dat onze mensen daar in zullen trappen.

AGAM.: Daar ben ik ook bang voor.
TALTH.: Dat is juist. heer. Het vereist een zekere scholing, men mag

wel zeggen: een hogere cultuur om te begrijpen. dat wat een aan~
valsoorlog lijkt. in wezen een opgedrongen verdediging is (hij gaat).

AGAM.: Nee, wij zullen iets moeten vinden, waarvoor de mensen warm
lopen.

MEN.: Dan kun je lang zoeken! Nou wel te rusten, generaal! Ik zie dat
oorlogje vap jou nog niet. En ik kan niet eens zeggen. dat het mij
spijt (hij wil weggaan).

AGAM.: De techniek zal door een oorlog anders ook sterk bevorderd
worden!

MEN. (blijft getroffen staan): Wàt zeg je? Zeus en Hades. daar heb ik
nog nooit aan gedacht! Maar hoe -

AGAM.: Dat zal ik je morgen wel uitleggen. Daar komt Kalehas. Welte~
rusten!

MEN. (verstrooid): Welterusten - (af).
TALTH. (kondigt aan): Heer Kalehas.
KALCHAS (op).
AGAM.: Goedenavond, heer Kalehas. Wat verschaft mij het genoegen?
KALCH.: Nacht is het reeds. heer Agamemnon. En of mijn komst een

genoegen zal zijn - (een handgebaar drukt zijn twijfel uit).
AGAM. (opgewekt): Wij zullen zien. Gaat U zitten. Tegen de aan~

wezigheid van Talthybios hebt U hoop ik geen bezwaar?
KALCH.: Nee. dáártegen heb ik geen bezwaar. (hij gaat zitten) Mag ik

spreken?
AGAM.: Wij luisteren.
KALCH. (onheilspellend): Uw zoontje Orestes he~ft een vriend!
AGAM.: U bedoelt Pylades? Ja een heel aardig jongetje.
KALCH.: Het kan zijn. Maar deze Pylades heeft zich op ontoelaatbare

wijze uitgelaten over de Koningin van Sparta.
AGAM.: Over Helena?
KALCH.: Dezelfde! En nu is het mij natuurlijk bekend. dat vrouwe

Helena door haar grote - eh - vitaliteit misschien wel eens aan~
stoot geeft aan mensen, die de gaven van Aphrodite niet weten te
waarderen. maar ik zeg U - en dan weet ik te spreken uit naam van
het Griekse volk - wij zullen niet dulden, dat haar naam door het
slijk gesleurd wordt zó dat zelfs kleine jongetjes. die natuurlijk zelf
niet eens beseffen. wat zij doen. op laatdunkende wijze over haar
durven spreken. Als vrouwe Helena wordt beledigd. dan komt heel
Griekenland daar tegen op. .

AGAM. (getroffen): Heel Griekenland. zegt U?
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KALCH.: Ik zeg: héél Griekenland! Maar - bent U daar verbaasd over?
AGAM.: Nee, nee, ik dacht even aan iets anders - neemt U mij niet

kwalijk. Staatszaken, begrijpt U, - staatszaken -. Talthybios, hoor
je dat? Heel Griekenland komt daartegen op! Nu moet er toch iets
te vinden zijn!!

TAL TH.: U bedoelt -? 0 juist!
AGAM.: Natuurlijk!
THALT.: Ik doe mijn best al, heer; ik doe mijn best.
KALCH.: Ja, als mijn woorden U geen belang inboezemen, dan kan ik

beter - (hij wil opstaan).
AGAM.: Integendeel, heer Kalehas, wat U zegt is van het allergrootste

belang -. Vertelt U rustig verder. Ik vind het bijzonder belangrijk!
Wat zei de jongen eigenlijk?

KALCHAS: Ja, wat zei hij -! Wat hij zèi, 'Was nog niet zo erg, maar
veel erger was wat hij niet zei, máár te verstaan gaf! Hij zei op zeer
laatdunkende toon twee woorden en toen hield hij zijn mond. Ziet
U, dat hij toen zijn mond hield, dàt is het beledigende! Hij zei -
en hij zei het dus tegen Uw zoontje Orestes! - hij zei: je tante -!
Alleen maar die twee woorden: je-tante! Máár - toen hield hij zijn
mond! Ik begreep natuurlijk direct, dat hij over vrouwe Helena sprak,
ik moet bekennen, dat ik een ogenblik nodig had om mij het grievende
karakter te realiseren van zijn zwijgen daarna. Maar toen kwam mijn
vermogen om ver uit elkaar liggende dingen te combineren mij te
hulp, en ik zag ineens de verschrikkelijke bedoeling. Hij zegt "je
tante." Dan breekt hij af. Wat de persoon, aangeduid met "je tante"
heeft gedaan of nog doet, komt men niet te weten. Dat wordt aan
de verbeelding overgelaten! En als U weet, waar de verhitte ver-
beelding van de mensen toe in staat is, dan zult U moeten erkennen:
dit is een belediging! Ontoelaatbaar! Uw dochter heeft mij uitge-
lachen om deze explicatie, maar -

TAL TH. (die wezenloos voor zich heeft staan kijken, plotseling): Heer
Agamemnon!

AGAM.: Wat is er?
TALTH.: Ik heb het gevonden!
AGAM. (opgetogen): Wàt zeg je?
KALCHAS: Ja, luistert U eigenlijk naar mij of naar Uw heraut?
TALTH.: Uw toon is begrijpelijk, maar misplaatst, heer Kalehas. Juist

dóór naar U te luisteren heb ik het mij voorgelegde probleem kunnen
oplossen. Ik heb net als U het ver uiteen liggende gecombineerd. U
herinnert zich de nieuwe menner van Heer Menelaos?

AGAM.: Die vent, die dat meisje geschaakt had?
TALTH.: Precies, heer. In combinatie met de zienerswoorden van heer

Kalehas biedt die man de oplossing!
AGAM.: Ik begrijp er nog niets van!
TALTH.: Ik verzeker U, heer, de zaak is nu zeer eenvoudig!

DOEK
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VIERDE BEDRIJF

Eerste tafereel

De morgen van de volgende dag. Helena staat op de achtergrond met
haar rug naar het publiek. Menelaos zit rechts voor somber voor zich uit
te kijken met af en toe een schichtige blik naar zijn vrouw. Er is blijkbaar
al zo veel gezegd. dat er niets meer gezegd behoeft te worden. en de
stilte is drukkend.
HEL. (koud, met geforceerde kalmte): Hoe laat ben je van plan weg te

rijden?
MEN.: Wat? Wat bedoel je - wegrijden?
HEL.: (wendt zich om en bekijkt hem verbaasd): Wil je zeggen -?

Je denkt toch niet. dat ik hier langer blij f!?
MEN. (onzeker): O. nee - Waar - eh - waar wil je dan heen?
HEL.: Waar ik heen wil?! Wèg. hier vandaan. naar huis! - Daar word

ik tenminste alleen maar vernederd door mijn eigen man. daar behoef
ik mij niet ook nog eens te laten beledigen door mijn zwager met zijn
ploertige plannetjes!

MEN.: Maar luister nou eens. mijn kind. nu moet je toch niet onbillijk
worden -.

HEL. (schril): Ben ik onbillijk? Ik? Je bedoelt toch mij. niet?
MEN.: Ja. maak je nou niet zo overstuur. natuurlijk bedoel ik jou. -
HEL. (de onbegrepene, bitter): En dan: onbillijk! O. ik wou. dat ik nooit

geboren was!
MEN.: Maar luister nou eens, mijn kind -
HEL. (moe): Ja ik weet al wat je gaat zeggen. Ik moet niet onbillijk zijn!

Jouw broer stelt mij doodleuk voor om me te laten schaken door -
hoe heet die jongen - Paris. en alsof die belediging nog niet genoeg
is. weet mijn man niets anders te zeggen dan dat hij het "mij ver~
biedt". En dan moet ik niet onbillijk zijn!

MEN.: Ja. als je 't zo zegt - ik geef toe. dan maakt dat misschien een
wat vreemde indruk, maar -

HEL. (slaat in afschuw de handen voor haar gezicht, kreunend): Ooooh!
Een wat vreemde indruk! (barst los) Begrijp je dan niet. voèl je dan
helemaal niet. hoe - hoe in-gemeen dat is. wat een vernedering. dat
jij het verbiedt? Verbiedt. stel je voor. alsof ik niets liever zou doen
dan er zo gauw mogelijk met die mooie jongen van door gaan!

MEN.: Werkelijk. Helena. ik zweer je. zo heb ik het toch helemaal niet
bedoeld. je hebt me verkeerd begrepen -

HEL.: 0 ja. ik begrijp altijd alles verkeerd. Heb jij gezegd "ik verbied
het je" of heb je dat niet gezegd?

MEN.: Ja. dat wil ik niet ontkennen. maar -
HEL.: Je vond het dus nodig het mij te verbieden! Begrijp je dan niet.

dat dat op zichzelf al net zo beledigend is als het voorstel van Aga-
memnon?

MEN.: Ja. dat kan wel zijn. maar - dat is allemaal onzin -. Zo heb ik
het nooit bedoeld -

HEL.: Nee. natuurlijk niet!
MEN.: Ja Zeus en Hades laat me nu alsjeblieft eens uitspreken!
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HEL.: 0 ja, vloek maar! Vloek maar tegen me. Schreeuw het hele huis
maar bij elkaar. Laten de mensen het maar goed horen dat je niks
om mij geeft!

MEN.: Och toe nou, Helena! Je weet toch immers wel. dat dat niet waar
is -

HEL. (bitter): 0 ja, het is wèl waar!
MEN. (woest): Bij alle goden, ik zeg je, het is niet waar. (hij beheerst

zich) Het spijt me, Helena, heus het spijt me, ik had niet zo moeten
schreeuwen, toe wees nou maar niet zo verdrietig, ik zal het niet
weer doen. (opnieuw geïrriteerd). Maar als je dan ook geen ogen~
blik luisteren kunt -

HEL. (koud): Goed, ik zal luisteren! Ga je gang.
MEN.: Wat? 0 ja - Ja, wat wou ik nou ook weer zeggen -? 0, ik

weet het al. (Helena wendt zich af) Ja, luister je nu of niet?
HEL.: Zeker. Ik luister. (zij blijft afgewend staan, zodat hij tegen haar

rug moet praten).
MEN.: Kijk, dat voorstel van Agamemnon om je te laten schaken - jij

bent daar nu zo boos over, en begrijp mij goed, ik wil het niet goed
praten hoor! Ik vind het ook een schandelijk voorstel, beslist schan~
delijk! Maar - een belediging voor jou - nee, dat is het als je er
goed over denkt, niet (zij maakt een gebaar en hij voegt er haastig
bezwerend aan toe) - ja ik geef toe, dat lijkt het eerst wel, maar
dat is het toch niet! Je moet er natuurlijk van uitgaan: Agamemnon
meent, dat het voor Griekenland eenvoudig noodzakelijk is om nu
een oorlog tegen Troje te voeren. Dat heeft hij je zeker wel uit~
gelegd.

HEL.: Ja, dat heeft hij uitgelegd. Ga door.
MEN.: Ja zie je, en als hij jou nu voorstelt om je te laten schaken, om~

dat dan heel Griekenland naar de wapens zou grijpen, dan moet je
dat niet opvatten als een belediging, je zou zelfs kunnen zeggen -
ja, dat hij een soort beroep op je doet om je op te offeren als het
ware voor je volk. Je weet wel. er zijn wel koningen geweest,
die bereid waren hun leven te geven voor hun volk, en zo zou jij dan
ook - nou ja niet je leven geven, maar - hoe noem je dat - je
begrijpt mij wel -

HEL.: Ja, ik begrijp je wel. Nog meer?
MEN.: Ja, nog een beetje. Je zegt, dat ik jou beledigd heb doordat ik

direct zei "ik verbied het je". Maar, heus Helena, ik heb dat niet
gezegd, omdat ik dacht, dat jij er zo graag met die jongen van door
zou gaan, maar - ja, het kón natuurlijk zijn dat jij - dat jij wel
bereid bent om - dat offer te brengen, in elk geval. dat je er even
over dacht of zo -, nou en om jou nu alle narigheid te besparen van
daarover te moeten denken, begrijp je, en om meteen alle - twee~
strijd de kop in te drukken, daarom heb ik gezegd: komt niks van in.
ik verbied het je. Begrijp je wel? Zo, dat is het!

HEL. (naar hem toe, in licht spottende, tedere toon): 0 is het dat? En
dacht je nu heus, dat ik dit geloofde? Nee, laat mij nu eens wat
zeggen. Ik heb aldoor naar jou geluisterd, nu zal Menelaosje eens
even zoet luisteren naar zijn domme vrouw. Ga eens zitten (hij doet
het) Zooo -, en kijk me eens aan. Wou jij beweren, dat het werke~
lijk zo gegaan is?
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MEN.: Wat? Wat bedoel je? Agamemnon-
HEL.: Over Agamemnon praat ik niet. Wij spreken nu over jou! Toen

jij zo straks zei: ik verbied het je. toen was jij dus alleen maar bang,
dat ik dat offer zou willen brengen?

MEN.: Ja zie je - het was eigenlijk zo -
HEL.: 0 nee. niet vertellen. hoe het ..eigenlijk" was. dat is altijd heel

wat anders dan wat het werkelijk was.
MEN.: Ja maar ik verzeker je. Helena -
HEL.: En ook niet gaan verzekeren. want dan lieg je altijd. En mijn

jongen heeft nooit erg goed kunnen liegen en hij zal het nooit leren
ook. Nou heb ik gelijk? (Menelaas wil wat zeggen) Nee. ik zal je
wel vertellen. hoe het precies gegaan is. Jij was niet bezorgd, jij dacht
niet aan een offer of aan een tweestrijd. die mij bespaard moest
worden. nee jij was razend jaloers en jij vertrouwde mij niet (lang-
zamerhand in opwinding), jij vertrouwde mij niet. jij dacht. dat ik
zo'n avontuurtje wel eens prettig kon vinden. omdat ik het wel eens
eerder prettig gevonden had. is 't niet? Kijk mij aan. Menelaos. is
het zo niet?

MEN.: Ja. zo is het. Ik geef het toe. Het spijt mij. Helena. ik voel zelf.
dat het nogal misselijk van mij is, maar - ja ik hèb één ogenblik
aan je getwijfeld -

HEL. (vertederd): Eén oçrenblik maar?
MEN.: Ja, heus. Helena. je kunt me geloven.
HEL.: Ik geloof je. Geef je nog wel een beetje om me. Menelaos?
MEN.: Natuurlijk. mijn schat! Dat weet je toch wel.
HEL.: Is het waar? Is het werkelijk waar? Zeg het dan nog eens!
MEN.: Ik hou van je Helena.
HEL.: En ik hou ook van jou. Menelaosje. (zij maakt zich na een kus los

uit zijn armen) O. ik ben een slechte vrouw!
MEN. (kan deze overgang niet volgen): Wat? Een slechte -? 0 toe

nou. Helena. wat een onzin! Jij bent toch helemaal niet een slechte
vrouw. jij bent een - een heel bekoorlijke vrouw!

HELENA: Ja. dat komt geloof ik practisch op hetzelfde neer! O. heus
mijn lieve jongen. als je alles wist -!

MEN. (ongerust): Hoe bedoel je: alles wist?
HEL.: Zie je wel. dat je dadelijk weer iets ergs denkt?
MEN.: Nee. ik denk niks ergs - ik denk nog helemaal niet. maar jij zegt.

als ik alles wist -. nou dan wil ik natuurlijk graag - eh - alles
weten!

HEL.: Ik wil heel eerlijk zijn tegen jou. Menelaos. Tenminste als je
rustig luistert.

MEN.: Ja. ja goed. rustig luisteren. dat beloof ik je!
HEL.: Jij was vanmorgen bang. dat ik misschien zo'n avontuurtje wel

prettig zou vinden. In zekere zin had je gelijk, alleen die vrees
kwam te laat.

MEN.: Te laat? Wat bedoel je? Wat is er gebeurd?
HEL.: Maak je niet ongerust. Er is niets gebeurd. Tenminste - bijna

niets. Ik heb er één ogenblik over gedacht om mij inderdaad in een
avontuur te storten - met Paris.

MEN.: Met Paris? Toch? En je zei. dat je hem niet uit kon staan -
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HEL.: Nee, dat kon ik ook niet, omdat hij me zo zwak maakte! Toen,
gisteren --

MEN.: Ja, gisteren-?
HEL.: Toen had ik met hem afgesproken, dat ik hem zou ontmoeten,

ginder - eh - op de helling van de berg. Ik had iets in jouw wijn
gedaan, natuurlijk zonder dat je 't merkte - je hebt er toch niks
van gemerkt, wel?

MEN.: Hm? Eh - nee. Niks van gemerkt. En toen?!
HEL.: Toen niks. Ik ben niet gegaan. Ik moest denken aan jou en toen

ben ik niet gegaan. Ik kon niet.
MEN.: Dus - je hebt hem laten zitten?
HEL.: Ja.
MEN.: Jij bent een mooie! Doodleuk laten zitten! (hij lacht) Maar voor

hem zal het niet zo leuk geweest zijn! Stel je voor, zeg, dan zit je
daar, hé, en dan komt er niemand! Niet leuk! (hij schatert).

HEL. (bezeerd): Menelaos. Ik wou liever dat je niet lachte.
MEN.: 0, natuurlijk niet, kindje - wat is er, waarom kijk je zo sip?
HEL.: Begrijp je dan niet, dat het me pijn doet -? Ik schaam me zo,

Menelaos.
MEN.: 0 maar lieveling, dit heeft toch allemaal niks te betekenen.
HEL.: Nee, Menelaos, doe nou alsjeblieft niet alsof het niks is. Ik weet

veel te goed, het is wel degelijk iets! Jij zult mij nooit helemaal
kunnen vertrouwen. En je hebt gelijk, ik heb het er naar gemaakt,
ik kan het je niet kwalijk nemen - Het zou heerlijk zijn, als je 't wèl
kon, en daarom ben ik ook zo blij, dat ik je nu alles verteld heb, dat
geeft mij tenminste het gevoel, dat ik misschien veel later je ver-
trouwen nog eens helemaal zal kunnen terugwinnen, maar ...

MEN.: Maar je hèbt mijn vertrouwen al weer helemaal, Helenal Toe
nou, geloof dat nu toch!

Hel. (met een droevige glimlach): Nee mijn jongen, dat heb ik niet! 0
ik weet wel, dat je mij wel weer wilt vertrouwen, maar zo iets laat
zich nu eenmaal niet dwingen. Je kunt mij eenvoudig niet volledig
vertrouwen. En vandaaÇJ ben ik daar bijna blij om.

MEN.: Blij?! Dat begrijp ik 'niet, Helena. . .
HEL.: Niet? Wel het feit, dat jij mij niet vertrouwt -
MEN.: Ja maar ik vertrouw je wel!
HEL.: Stil nu even! Niet ten volle vertrouwen kunt, dat feit geeft mij

nu tenminste het recht om AÇJamemnons voorstel af te wijzen.
MEN.: Agamemnons voorstel - Dat begrijp ik weer niet!
HEL.: Ik geloof, dat ik zo straks heel onbillijk ben geweest tegen Aga-

memnon. Jij hebt mij een heel andere kijk gegeven op zijn voorstel.
Het is zeg je geen belediging, het is een beroep op mij. Van mij
worlt gevraagd mij op te offeren ter wille van Griekenland. En als
ik nu een brandschoon verleden had, en er dus geen wantrouwen en
achterdocht tussen ons stond, dan zou ik er geloof ik niet voor weg
kunnen dit offer te brengen. Maar nu, nu mag men van mij dit
offer niet vragen. Voor elke andere vrouw zou het offer zwaar zijn,
maar tenslotte niet te zwaar: zij zou na de inname van Troje rustig
weer bij haar man terugkomen, zij zou eenvoudig een onaangename
vaderlandse plicht gedaan hebben en daarmee uit, maar voor mij is
het heel wat anders. Als ik terug kwam, dan zou het wantrouwen
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levensgroot tussen ons staan. Ik zou mijn màn voorgoed verspelen.
En daarom mag ik gelukkig nee zeggen! (een pauze).

MEN.: Ja, als je 't zó ziet -
HEL.: Zo moet ik het zien! En zo màg ik het zien! Ach, die Agamemnon.

Hij was vanmorgen al zo blij met zijn vondst - En het gekste was:
hij rekende er al op. 't Was allemaal in één zomer afgelopen, de
Trojanen waren helemaal niet klaar. En hij had al zulke mooie
plannetjes bedacht. Hij wou overal langs de kust posten neerzetten,
en dan met lichtseinen berichten overbrengen van Troje naar Argos.

MEN.: Lichtseinen ... ?!
HEL.: Nou ja, ik weet het ook niet zo precies. Dat moest natuurlijk alle~

maal nog uitgewerkt worden. Daar had hij jou voor nodig, zei hij.
Maar Ja - dat is nu immers van de baan. Het is wel zielig voor
hem, maar het kan niet doorÇJaan -. Helena blijft liever bij haar
Menelaosje en niemand kan van mij eisen, dat ik mijn man voorgoed
zal opgeven.

MEN.: Nou voorgoed opgeven -. Daar is natuurlijk geen sprake van. Ik
dacht, dat AÇjamemnon zei, dat het in één zomer afÇjelopen was.

HEL.: Ja de oorlog. Maar wat daarna komt - Je begrijpt toch zelf wel.
mijn jongen, wat dit voor ons huwelijk betekenen zou. Als je mij
nu al niet vertrouwen kunt, ook al wil je nog zo graag -1

MEN.: Maar ik vertrouw je, Helena, ik vertrouw je volkomen.
HEL.: Zeg dat toch niet! Ik wil het niet horen. Begrijp je dan niet,

wat de consequentie zou zijn, als ik je moest geloven? - Je wilt
toch niet. dat ik AÇJamemnons voorstel - aanneem?

MEN.: Nou "willen" -, nee, ik ben er natuurlijk niet op gesteld, ik
zal het verschrikkelijk beroerd vinden, maar -

HEL.: Maar-?
MEN.: Ja ik weet niet, of ,ik - of ik het recht heb om jou tegen te

houden. Bij Hades, als jij een offer kunt brengen, dan kan ik het óók!
HEL.: Maar wil je dan -? 0 nee, Menelaos, hou op, laten we er niet

meer over praten, ik wil niet van jou weÇj, laat een andere vrouw
zich maar laten schaken!

MEN.: Maar lieveling, dat zou niks geven. Daar zou Griekenland niet
door in beweging komen. Jij bent de enige, die hier helpen kan.

HEL. (moe): Vind je dan werkelijk, dat ik het doen moet?
MEN.: Ja, ik weet 't niet, Helena-
HEL.: 0 nee, als jij 't niet weet, dan doe ik het niet. Als jij zegt, dat ik

het doen moet -, ja dan zal ik proberen het te volbrengen. Maar
zeg het dan dadelijk, Menelaos, dan weet ik tenminste waar ik aan
toe ben - (een pauze).

MEN.: Ik geloof - je moet het doen, Helena.
HEL. (lusteloos): Goed, Menelaos, als jij het zegt. (klampt zich aan

hem) 0 maar, ik weet niet, of ik er de moed toe zal hebben.
MEN.: Kalm maar, lieveling. Flink zijn!
HELENA: Menelaos, zul je altijd van mij blijven houden? (De omhel~

zing. die deze vraag beantwoordt, wordt gestoord door Agamemnon,
die van rechts komt. Hij is vol energie.)

AGAM.: 0 neem me niet kwalijk! De tortelduiven! Stoor ik?
HELENA: Zeg jij het aan Agamemnon?
MEN.: Ja. - Eh - Agamemnon, Helena heeft zich op mijn verzoek
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bereid verklaard het offer te brengen: zij zal zich laten schaken door
Paris.

AGAM. (stom verbaasd): Op jouw verzoek is zij - bereid dit offer
-?1 (vol bewondering) Zeus en Hera, dat is knap!

MEN.: Wat bedoel je?
AGAM. (herstelt zich): Wel. ik ben getroffen door jullie vaderlands~

liefde en ik ben jullie heel dankbaar, maar - het is niet meer nodig!
HELENA en MEN. (tegelijk): Wat? Niet meer nodig?
AGAM.: Nee. De zaak is er plotseling weer heel anders voor komen te

staan. Paris heeft mij zo even de hand gevraagd van Iphigeneia.
HELENA: Wàt zeg je?
MEN.: 0, en - wat doe je nu?
AGAM.: Wat moest ik doen! Ik heb hem aangenomen.
MEN.: Als schoonzoon?
AGAM.: Als schoonzoon. Ja ik had trouwens geen keus, want de jonge~

lui waren het eens, dat was duidelijk. En als Iphigeneia eenmaal
wat in haar hoofd heeft.

MEN.: Dus - dan gaat de oorlog niet door!
AGAM.: Waarom zou de oorlog niet doorgaan? De oorlog gaat tegen

de Trojanen, niet tegen Paris persoonlijk. Wij kunnen er met een
beetje geluk en de hulp van de goden best voor zorgen, dat wij Troje
nemen zonder dat mijn dochter en haar man een haar op het hoofd
wordt gekrenkt.

MEN.: Maar wat ik nog niet begrijp - hoe zullen onze eigen mensen-
AGAM.: Er toe komen om de wapenen op te nemen, wil je zeggen.

Inderdaad, dat wàs even een moeilijkheid, maar ook maar even! Kijk,
de grote veldheer, die herkent men juist aan zijn vermogen om een
eenmaal ontworpen plan aan te passen aan de wisselende omstan~
digheden. De grote lijn vasthouden - begrijp je wel? - maar
soepel in de détails. Vóór alles soepel! Dus Paris gaat over een
paar dagen weg, hij krijgt een hele massa vriendelijke woorden mee
en geschenken - mooie geschenken -! èn - Iphigeneia! En als ze
weg zijn, dan maken we bekend, dat Paris mijn dochter heeft ge~
schaakt. Iphigeneia is natuurlijk niet zo bekend als Helena, maar ik
geloof. dat de Grieken toch niet zo lamlendig zijn, dat zij het scha~
ken van de Koningsdochter zullen slikken! Goed bedacht, vind je
niet?

MEN.: Uitstekend bedacht, heel knap. Jij kunt toch wel wat, Aga~
memnon!

AGAM.: Als ik de kans maar krijg! Ik voel me wel twintig jaar jonger!
Eindelijk zal het dan eens niet een spelletje zijn!

MEN.: Helena, lieveling, jij hoeft niet weg. Je mag hier blijven, bij mij.
Vind je 't niet heerlijk?

HELENA (uit haar starheid ontwakend): Ja - heerlijk, natuurlijk -
(weert hem af) Nee, toe, Menelaos, niet als Agamemnon er bij is.

MEN.: Ben je boos -? Heb ik iets verkeerds gedaan?
HELENA: Welnee. Daar dan. (een vluchtig kusje) Zo goed?
MEN.: Ja, heel goed. Dan ga ik nu maar eens naar mijn nieuwe menner

kijken. Tot straks.
AGAM.: Laat je vrouw niet te lang alleen!
MEN.: Dag Helena. Dag lieve Helena. Dag slechte vrouw!
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HELENA (vertederd): Dag Menelaosje! (hij gaat af).
AGAM. (alsof hij iets viezigs proeft): "Menelaosje"! - Zeg schaam jij

je eigenlijk niet? '
HELENA: Soms. Een heel klein beetje. Maar tegenover jou niet hoor!

En waarom moet ik me eigenlijk schamen? Omdat ik jouw broer
gelukkig maak?

AGAM.: Nee. Omdat je hem zo onbeschaamd in de luren legt, dat hij
tenslotte jou met moeite overhaalt tot alles, wat jij hebt besloten.

HELENA: En wat is daar tegen? Als een man toch moet doen, wat zijn
vrouw graag wil, dan is het toch alleen maar prettig voor hem, als
hij denkt, dat het van hemzelf uitgaat.

AGAM.: Jij kunt glad praten, maar als je mijn vrouw was, dan kreeg je
't pak slaag, dat je verdient!

HEL.: Wel nee! Als je mijn man was (komt dichter bij hem) - zou jij
je dat kunnen voorstellen tot - in alle consequenties?

AGAM.: Zeg begin niet met mij, hè!
HELENA: Ik weet niet wat je bedoelt - (achteloos) Zeg luister eens

-, dat plannetje met Iphigeneia -
AGAM.: Ja, wat is daar mee?
HELENA: Denk je - dat dat doorgaat?
AGAM.: Wat bedoel je? (woest) Ik wurg je met mijn eigen handen, als

je het waagt mijn plannen te verhinderen! Begrepen?
HELENA: Je weet, hè, dat kun je niet doen. "Als de koningin van Sparta

wordt gekrenkt, dan loopt heel Griekenland te wapen!"
AGAM.: Ik waarschuw je.
HELENA: Ik ben toch bang, dat je je plan nog eens zult moeten "aan~

passen aan de wisselende omstandigheden". Hoe was het ook weer?
"De grote lijn vasthouden, máár - soepel in de détails!" - Tot
ziens, veldheer! (af)

AGAM. (kijkt haar onzeker na, dan tussen zijn tanden): Het loeder!
Wat zullen we nou -? (luid en ongerust) Talthybios! Talthybios!!

DOEK

Tweede tafereel

Twee dagen daarna. Avond. Drievoeten en fakkels zijn weer ontstoken.
In de grote zaal, die rechts grenst aan het nu reeds bekende vertrek,
wordt een feestmaal gehouden, waarvan het Çl~druis tot hier doordringt.
Dienaressen komen van links en brengen onder het toezicht van cere-
monie~meester Eurybates, een geweldig mengvat en schenkkannen naar
het banket. Buiten een prachtige maannacht. De oude Agathokles komt
van buiten, kijkt schichtig om zich heen, en zegt als Eumêlè passeert
AGA TH.: Psst, Eumèlè.
EUMÈLÈ: Hè, enl-lerd! 'k Schrik me zo in m'n kist! Wat is er?
AGATH.: Kun je een boodschap nauwkeurig overbrengen?
EUMÈLÈ: Zeg als je me nou -!
AGATH.: Laat Iphigeneia dan zo gauw mogelijk hier komen. Ik wacht

buiten. En laat zij er voor zorgen, dat Paris op een gunstig moment
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hier ook komt. Begrepen? Maar -1 (hij legt zijn vinger op de lippen)
EUMÈLÈ: Begrepen. Je kunt op mij rekenen. Voor de liefde doe ik alles

(zij gaat de zaal in en Agathokles haast zich weer naar buiten.
Aigisthos, Agamemnons achterneef, komt uit de zaal. Een mager,
gluiperig uitziende man, die licht kreupelt. Hij blijft een ogenblik
besluiteloos staan en Eurybates, die hem met de hand over het hoofd
ziet strijken, interpreteert dit niet geheel jui'st)

EURYB.: Heer Aigisthos, voelt U zich niet lekker?
AlG. (kort): Nee. Het is daarbinnen zo vervloekte heet, niet om uit te

houden.
EURYB.: Misschien wilt U even gaan zitten -
AlG. (nors): Nee, niet meer nodig. - Je denkt, dat ik dronken ben, hè?
EURYB.: Nee zeker niet heer.
AlG.: Als het besmettelijk was, dan moest je 't daarbinnen wel worden.

Ik drink niet, ik kan er niet tegen.
EURYB. (beleefd): Nee heer.
AlG.: Waarom zeg je dat? Wat weet jij daarvan?
EURYB.: Eh - niets heer. Ik dacht met Uw gezondheid-
AlG.: Mijn gezondheid is best! Je kunt wel gezond zijn ook al kun je

niet tegen die kerels opzuipen! (vriendelijker) Zie jij kans om mijn
neef hier te krijgen. Ik moet iets met hem bespreken.

EURYB.: Heer Agamemnon? Ik wil het wel proberen, heer, maar -
En nu nog besprekingen - (hij kijkt bedenkelijk).

AlG.: Te dronken. bedoel je. Hij heeft een excuus: morgen vertrek van
zijn dochter. .

EURYB.: Nee heer, de plannen zijn gewijzigd. Heer Paris vertrekt voor~
lopig alleen.

AlG.: Zo? Dat wist ik niet. (hij denkt even na) Wanneer is dat ver~
anderd?

EURYB.: Gisteravond, heer. - Misschien, heer, als heer Agamemnon
niet - eh' zo goed in de stemming is voor een bespreking, zou U
het met Talthybios kunnen doen.

AlG.: Talthybios? Goed. Vraag hem dan, of hij hier kan komen. Ik ga
een luchtje scheppen. (hij gaat naar buiten)

EURYB.: Goed heer. (hij wil naar binnen !laan, maar wordt staande
gehouden door Iphigeneia, die uit de zaal komt)

IPH.: Eurybates, duurt het nog lang, voordat de zanger optreedt?
EURYB.: Nee freule, niet erg lang. Ik wacht op het ogenblik, dat Uw

oom zoveel gedronken heeft, dat hij de zanger niet meer in de rede
kan vallen. Op 't ogenblik is hij nog tamelijk luidruchtig. Ik schat het
nog op vier bekers.

IPH. (ontzet): Vier bekers?!
EURYB. (geruststellend): 0, dat gaat vrij sneL freule.
IPH.: En de zanger - zal die lang bezig zijn?
EURYB.: Ik vrees van weL freule. (bedenkelijk) De werken van Hera~

kIes. Alle twaalf. Ik vond zelf dat verhaal van al die beproevingen,
die zo dapper doorstaan worden, eigenlijk niet zo'n bijzonder pas~
sende inleiding tot het huwelijk, maar heer Agamemnon meende,
dat het juist zo geschikt was om het moreel te versterken.

IPH.: Van wie moet dan het moreel versterkt worden?
EURYB. (elfen): Dat zou ik U niet kunnen zeggen, freule.
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IPH.: Luister eens. Eurybates. Zou je. zonder dat de anderen het mer-
ken. heer Paris willen vragen om vlak voordat de zanger begint. hier
te komen.

EURYB.: Heel goed, freule. Ik zal het hem influisteren onder het schen-
ken. Verder nog iets, freule?

IPH.: Nee dank je. Eurybates (hij verdwijnt in de zaal. Zij gaat naar de
achtergrond en roept daar zachtjes) Oppas!

AGATH. (op): Iphi!
IPh.: Wat is er? Waarom moest ik komen?
AGATH.: Luister mijn kind. Slecht nieuws.
IPH.: Oppas!? Wat is er?
AGATH.: Het is bedroÇJ. Ze sturen op oorloÇJ aan.
IPH.: Oorlog? Met wie? .
AGATH.: Met Troje. Luister Iphi. Jij ÇJaat niet naar Troje!
IPH.: Niet naar -? Nee nu niet, maar ik kom na! /
AGATH.: Nee. jij komt niet na! De Trojaanse menner van Menelaos

heeft mij alles verteld en hij heeft het van zijn baas. Paris vertrekt
morgen alleen.

IPH.: Ja?
AGATH. Dat dènkt hij. maar hij zal niet alleen zijn. Helena wordt aan

boord gesmokkeld en pas tegen de avond. als zij op een eiland
landen zal ze te voorschijn komen. (een dienares passeert - pauze)

IPH.: En dan? .
AGATH.: Dan rekenen zij er op. dat Paris - (hij aarzelt)
IPH.: Zich zal laten inpalmen -?
AGATH.: Ja. En Talthybios kan dan overal bekend maken. dat Paris

zich niet ontzien heeft de Koningin van Sparta te schaken. hoewel
hij verloofd was met - prinses Iphigeneia! Stil daar komt iemand.
(in andere toon) Dus ook als je getrouwd bent Iphi, dan moet je
daar in Troje -

EURYB. (uit de zaal. hij kucht): Ik heb Uw boodschap overgebracht.
freule. Het zal niet lanÇJ meer duren. Heer Menelaos komt al aardig
dicht bij het zwijÇJzame stadium.

IPH.: Dank je. Eurybates. (hij gaat af)
AGATH.: GelukkiÇJ is hij niet altijd in dat stadium.
IPH.: Oppas, als dat plan lukt komt er dan zeker oorlog?
AGATH.: Ja. Ze rekenen er op. dat de verontwaardiging algemeen zal

zijn en dat zij dan de mensen zullen meekrijgen voor een oorloÇJ.
IPH. (opgejaagd): Wat kunnen we doen? Vind je. dat we nu direct weg

moeten gaan?
AGATH.: Ja. Paris zou nu direct moeten weggaan.
IPH.: Paris? Dus - ik niet -? (opstandig) Waarom ik niet? Ik kan

toch meegaan!
AGATH.: Natuurlijk kun je meegaan. Iphi. Maar - wat denk jij dat

de gevolgen zullen zijn?
IPH.: Ik weet het niet! (een paar dienaressen passeren, pauze)
AGA TH.: Het verhaal van de schaking blij ft. alleen - dan is de

koningsdochter ÇJeschaakt.
IPH.: Maar iedereen weet. dat de koningsdochter niet tegen haar wil is

meegegaan!
AGATH.: Dat is waar. Maar wat geeft dat? Als Paris blijkbaar niet
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heeft kunnen wachten op een wettig huwelijk, dan laat zich dat
gemakkelijk zo uitleggen, dat hij helemaal geen wettig huwelijk wiL
maar haar alleen maar tot een van zijn bijvrouwen zal maken. Dat
hij daarvoor gebruik gemaakt heeft van haar verliefdheid, dat maakt
de zaak vrees ik niets beter. Een Griekse koningsdochter de bijzit van
een Trojaanse prins - dat is meer dan onze trots zal verdraÇjen!

IPH. (na een pauze): Dus - jij vindt, dat ik hem nu moet wegsturen?
AGATH.: Nee, zo heb ik het niet gezegd. Als je hem wegstuurt, dan

heeft de vrede nOÇjeen kans. Maar - je moet zelf beslissen, Iphi.
IPH. (even hoopvol): En - als hij zich niet láát wegsturen -?
AGATH.: Dènk je, dat hij dat niet zal laten doen?
IPH. (met moeilijk bevochten eerlijkheid, maar zonder bitterheid): Nee.

Als hem wordt gezegd, dat het gevaarlijk is hier te blijven, dan zal
hij denk ik wel gaan -.

AGATH.: Dus - als je werkelijk wilt, dat hij gaat -, dan zou je 't hem
zo moeten zeggen.

IPH. (schamper): "Werkelijk wilt!" (woest) Maar ik wil toch helemaal
niet, dat hij weggaat!

AGATH. (eenvoudig, zonder verwijt): Dan moet je ook niets zeggen.
IPH.: Maar - wat moet ik nu doen! Help me toch eens oppas! Waarom

maak je 't zo moeilijk voor me ?! 't Is gemeen!
AGATH. (vriendelijk): Gemeen?
IPH.: Ja, gemeen, dat zei ik. Je laat me maar ploeteren! "Je moet zelf

beslissen". Ja mooi gezegd, en jij kunt maar rustig toekijken!
AGATH. (met een glimlachje): Rustig is misschien het goeie woord

niet, maar toekijken - ja. En wat zou jiY dan willen? Dat ik alle
moeilijkheden voor jou uit de weg ruimde? Nee, Iphi, dat heb ik
nooit gedaan, en ik geloof niet, dat ik dat zou mogen doen. Inder~
daad je moet zelf kiezen, dat kan ik je niet besparen.

IPH. (al wat minder opstandig): Ach nee, dat: wéét ik ook weL maar
daarom behoef je het toch niet moeilijker te maken!

AGATH.: Heb ik dat gedaan?
IPH.: Ja!! Je hebt mij verteld, wat een oorlog is!
AGATH.: Dat heb je mij zelf gevraagd.
IPh.: 0 ja, ik weet het wel. ik hèb er zelf om gevraagd, maar - ik wou,

dat ik het nooit gehoord had!
AGATH.: Waarom?
IPH.: Maar begrijp je dat dan niet?! Dan kon ik toch veel gemakkelijker

kiezen!
AGATH. (ernstig): Nee. Dan zou er van kiezen helemaal geen sprake

zijn. Dan zou je maar één ding zien - en dat ene nemen. Maar een
keuze, nee dat zou het niet zijn.
(dienaressen, die passeren maken een pauze noodzakelijk. Als zij
weg zijn vervolgt hij) Je moet naar de zaal terug, Iphi.

IPH.: Ja. - Oppas - wil jij het hem zeggen? Uit mijn naam?
AGA TH.: Bedoel je, dat jij -?
IPH. (zacht maar beheerst): Ja - Dat hij weg moet gaan.
AGATH.: Is het niet beter, dat je 't zelf -?
IPH.: Nee! Dat kan ik niet. Ik kàn het niet! ZeÇj jij het. Alsjeblieft!
AGA TH.: Goed. Wat wil je dat ik zeg?
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IPH.: Leg het hem uit. Hij moet dadelijk weggaan.
TALTH. (uit de zaal op. Hij heefe de laatste woorden gehoord, maar

houdt zijn gezicht strak): 0, neemt U mij vooral niet kwalijk, als ik
stoor --. Ik zoek heer Aigisthos.

AGATH.: Heer Aigisthos? Die heb ik meen ik naar buiten zien gaan,
TALTH.: 0, dan zal ik - (hij maakt een schijnbeweging, maar lijkt

zich te bedenken) Of misschien is het beter, dat ik eerst nog eens
binnen kijk. Het is niet onmogelijk, dat ik hem over het hoofd gezien
heb. Er zijn ook gasten, die een plaats hebben gevonden onder de
tafel. (hij buigt en gaat weer terug in de zaal),

IPH. (gespannen): Heeft hij het gehoord?
AGATH. (ook ongerust): 'k Weet het niet. Misschien wel. In elk geval

zul je nu naar de zaal teruÇJ moeten -
IPH. (afwezig): Ja - (nog één keer het kleine meisje) Oppas, kun je

nog niet iets anders bedenken? Is er geen andere oplossing?
AGATH.: Ik zou het niet weten, Iphi.
IPH, (moedeloos): Nee. (zij wacht zo lang, dat hij weer het woorid

neemt)
AGATH.: Je wilt dus, dat ik het hem uitleg?
IPH.: Ja. Hij moet direct weg. En wil je hem zeggen - (zij stokt).
AGATH.: Ja -? Wat wou je, dat ik-
IPH. (vecht tegen haar tranen): Nee, doet er ook niet toe -. Maar -

we hebben vanmiddag een beetje ruzie gehad - zeg maar, dat het
mijn schuld was.

EURYB, (uit de zaal): 0 freule, heer Agamemnon vraagt naar U. En
ik wou ook zo dadelijk de zanger laten beginnen -

IPH.: Goed, ik kom Eurybates. (hij gaat terug) Dag oppas.
AGATH.: Dag Iphi. (zij gaat en ontmoet in de deur Helena, die zij

zwijgend wil voorbijgaan).
HELENA: 0 ga jij naar binnen? Ja jij zult wel moeten, tenslotte ben jij de

hoofdpersoon, nietwaar? Nou - ik heb daarbinnen zo'n ontzettende
hoofdpijn gekregen, ik ga naar bed. Welterusten. (I phigeneia wil
haar zonder een woord voorbij) Is het nodig, nichtje, dat je zo
vijandig tegen mij doet?

IPH. (met een minachtende blik): Ja, tante, nu U het vraagt, ik geloof
het wel (af).

HELENA (kijkt haar even na, zegt dan): Wel ik moet zeggen - (maar
zij onthoudt ons wat zij moet zeggen, koerst Agathokles voorbij en
gaat snel en voorgoed links af).

AIGISTHOS (komt van buiten en zegt tegen Agathokles): Ken ik jou?
Wie ben jij ook weer?

AGATH.: Agathokles, heer Aigisthos.
AlG.: Agatho - 0 wacht es, ben jij die gevaarlijke paedagoog van

Iphigeneia?
AGATH.: Ik geloof niet, dat ik gevaarlijk ben, heer, maar ik ben wel

haar paedagoog.
AlG.: Ja, ja, ja. (hij bekijkt hem nog eens keurend) Een beroep, waar je

moed voor moet hebben, hè, ik zou bijna zeggen een treurige moed?
(hij lacht bijna geluidloos).

AGATH.: Ik begrijp U niet.
AlG.: Zo? Is er dan soms geen treurige moed voor nodig om te proberen
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van een mens iets goeds te maken? Dat is toch zeker een hopeloze
onderneming!

AGATH.: Een onderneming heer, die altijd de moeite waard is, en stellig
niet hopeloos.

AlG.: 0 jij behoort tot die lieden, die geloven, dat wij nog in het gouden
tijdperk leven. toen alle mensen even poeslief en goed waren! Nou,
als je goed uit je ogen kijkt. dan zie je 't wel anders: het zijn immers
allemaal schurken!

AGATH.: Gouden tijdperk - U miskent mij heer. daaraan heb ik nooit
geloofd. En u hebt mij niet horen beweren, dat alle mensen poeslief
en goed zijn. Maar - juist als ik uit mijn ogen kijk, dan zie ik toch
ook genoeg mensen, die ik goed durf noemen.

AlG. (met een verachtelijk gebaar): Ach man wees wijzer! Jij ziet alleen,
wat je graag wilt zien!

AGATH.: Ik geef toe. heer. dat is een veel voorkomende fout. en mis~
schien is mijn kijk op de mensen daardoor een beetje geflatteerd.
dat is mogelijk. maar - zou het ook kunnen zijn. dat Uw zienswijze
zo somber is onder invloed van dezelfde fout?

P ARIS (komt op dit ogenblik haastig uit de zaal en smoort Aigistho'S'
nijdige reactie): Waarom moet ik hier komen? Weet jij dat. Aga~
thokles?

AGATH. (hem snel tegemoet): Ja. heer Paris, Uw stuurman heeft mij
gevraagd U te halen.

PARIS: Mijn stuurman?
AGATH.: Ja heer, hij vroeg. of U direct wilde komen. er schijnt door

enige roeiers gevochten te zijn (fluisterend) Gevaar! (weer luid)
Ik zal U onderweg uitleggen -

PARIS (schrikt maar beheerst zich): Goed. ik ga mee. U wilt wel zo
goed zijn. heer Aigisthos. te zeggen, dat ik even ben weggeroepen.

AlG.: Ja. ik zal zo goed zijn -
PARIS: Ik dank u zeer. Tot straks. (haastig af)
AlG.: Tot ziens. heer Paris. (hij kijkt hem na)
TAL TH. (uit de zaal op. kucht achter hem): U zocht mij. Heer Aigis~

thos?
AlG.: 0 Talthybios! Ja eigenlijk had ik je meester willen spreken. maar

misschien kan ik me beter direct wenden tot de man. die in dit spel~
let je aan de touwtjes trekt. Dat ben jij toch. niet?

TAL TH.: De uitdrukking "aan de touwtjes trekken" lijkt mij minder
gelukkig. heer. De personen. die in dit spelletje. zoals U het noemt.
meespelen, zijn geen ledepoppen. zij bewegen wel uit zichzelf. Zij
hebben alleen af en toe een klein - zetje nodiS-l.

AlG.: Wat bedoel je daarmee?
TAL TH.: Er zijn altijd dingen. heer, die een mens wel graag zou willen

doen. maar waarvan hij wordt teruggehouden door een zekere -
gêne. En nu is het mijn taak om met behulp van het wonderbaarlijk
instrument van de taal hen daarover heen te helpen. Als je iemand
uitlegt, dat datgene, wat hij graag wil maar wat hem onfatsoenlijk
lijkt. - dat dat eigenlijk zijn plicht is. dan zijn er heel wat mensen,
die voor een dergelijke explicatie bijzonder toegankelijk zijn.

AlG.: Hm. Nou om mij ga je met dat wonderbaarlijk instrument van de
taal wat zuiniger om. Vertel eens. de plannen zijn veranderd. hè?
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TALTH.: Ja.. heer.
AlG.: Waarom?
TAL TH.: Dat was onvermijdelijk, heer. Prinses lphigeneia vertelde in

haar verliefdheid aan iedereen. die het horen wou. dat zij het zo
heerlijk vond om mee naar Troje te gaan. U begrijpt. toen zag ik
geen kans meer om later de mensen te laten geloven. dat zij ontvoerd
was tegen haar wil.

AlG.: Zo, dat was dus een lelijke tegenvaller!
TALTH.: Eigenlijk niet, heer. wij waren er een weinig op voorbereid.

Wij hadden al voorzien, dat Mevrouw Helena zich het genoegen
van geschaakt te worden niet zonder protest zou laten ontgaan.

AlG.: Helena? Zat die daar achter?
TALTH.: Ja heer, wij hebben goede, ik mag wel zeggen zeer goede

redenen om aan te nemen, dat mevrouw Helena er wat U noemt -
achter zat. Zij schijnt haar nichtje te hebben aangeraden haar ver~
loving vooral bekend te maken. dan zou haar vader minder gemak~
kelijk op zijn besluit kunnen terugkomen.

AlG.: Ah juist! En toen? .
TAL TH.: Ja, toen heb ik mijn meester moeten adviseren om het plan

opnieuw te wijzigen. Heer Agamemnon is toen tot het inzicht ge~
komen, dat het niet passend zou zijn om zijn dochter al mee te laten
gaan voordat het huwelijk is voltrokken. en dus zal heer Paris voor~
lopig alleen vertrekken.

AlG.: Alleen?
TALTH.: Alleen, heer. Tenminste - officieel. Het ligt natuurlijk niet op

onze weg om heer Paris te verbieden een - passagier aan boord te
nemen -

AlG.: Juist, ja. een passagier -! Dus je rekent er wel op. dat de zaak
doorgaat?

TALTH.: Zeker heer. ik geloof niet. dat er nog iets tussen kan komen.
Alle personen van betekenis zijn voor het plan gewonnen.

AlG.: Zo? Dat is knap! En wat zegt die heilige man dan wel van jullie
oorlogje?

TALTH.: U bedoelt heer Kalchas? Die was aanvankelijk niet erg voor
de zaak geporteerd, maar in de eerste plaats heeft mevrouw Helena
zich door hem laten berispen om haar lichtzinnigheid - hij kon
daarbij het genoegen naar haar te kijken verenigen met de over~
tuiging een aan de goden welgevallig werk te doen. En in de tweede
plaats heb ik heer Kalchas er op gewezen. dat een oorlog zonder
twij fel de helaas afnemende vrees voor de goden weer zal ver~
sterken.

AlG.: En voor die argumenten is hij gezwicht?
TALTH.: Inderdaad heer. Het verhaal van de schakinÇ/. dat zal de

Griekse vrouwen nog eens wijzen op de gevaren, waaraan zij bloot~
staan, als zij de echtelijke trouw verwaarlozen - en de zorg over de
oorlog zal de mensen er toe bewegen weer eens wat offers te bren~
gen aan de onsterfelijke goden. die bijna vergeten zijn. U begrijpt
heer: op deze wijze krijgt de strijd tegen Troje voor heer Kalchas
bijna het karakter van een heilige oorlog.

AlG.: Een heilige oorlog! Nou dat is het voor mij niet. Maar - ik ben
er wel voor!
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TALTH. (neutraal): Juist heer.
AlG.: Of - voor, dat is misschien te veel gezegd, ik ben er niet tegen.

En - ik wil natuurlijk graag - meewerken? Begrijp je wel?
TALTH.: Zeker heer. Had U - eh - aan iets speciaals gedacht, heer?
AlG.: Wat? Nee, eigenlijk niet -. Ja, ik kan natuurlijk zelf niet mee-

gaan, hè. Iemand met zo'n poot - die moet maar liever thuisblijven,
hè. Maar als de anderen weg zijn, ik stel me zo voor, dat er hier
thuis dan ook nog wel het een en ander te doen zal zijn -

TALTH.: Dat is zeer wel mogelijk, heer.
AlG.: Hm, ja, ik weet bijvoorbeeld niet, of het wel goed zou zijn om

vrouwe Klytaemnestra hier helemaal alleen te laten in het paleis.
Vrouwen gaan zo gauw tobben, als ze alleen zijn, hè. Ja en zo'n
expeditie, daar gaat toch zeker gauw een jaartje mee heen, hè?

TAL TH.: Dat vermoed ik ook. heer.
AlG.: Hm, juist. Nou ja, het is maar om een voorbeeld te geven, maar

als heer Agamemnon er op gesteld is, dan zou ik dus wel bereid zijn
om zijn vrouw wat gezelschap te houden en zo. Begrijp je wel?

TALTH.: Ja heer. - Wenst U, dat ik dat zo voorstel?
AlG.: Ja "voorstel" -. Misschien zou je het nog een beetje anders kun-

nen inkleden, niet? Met dat wonderbaarlijke instrument van jou
moet er toch wel iets - gevonden kunnen worden, dunkt me.

TAL TH.: Zeker heer. - Wat zou U er van denken. als ik heer Aga.
memnon uitlegde, dat het zeer gewenst is U tijdens zijn afwezigheid
met de leiding hier te belasten, teneinde - teneinde van zijn gezin
en personeel het moreel op peil te houden?

AlG.: Dat lijkt mij uitstekend, Talthybiosl (Buiten onf:>staat een geweldig
rumoer, gejuich en geschreeuw. dat zich oplost in een in koor vol-
trokken tellen "Eén - tweeee! Hup - tweee! Hup - tweed" enz.,
daarna gejoel. waarin de naam Paris nog te onderscheiden is) Wat
is dàt? - Zo laat nog een schip, dat uitvaart?

TAL TH. (rustig): Dat lijkt wel zo, heer.
AlG. (luisterend naar het nog aanhoudend gejoel): Stil eens! - Weet

jij, wie daar weggaat?
TALTH.: Ik vermoed, heer, dat het heer Paris is, die gemeend heeft

niet tot morgen te moeten wachten.
AlG.: Paris!? Maar dan - (hij wordt hier gestoord door de stem van de

nog onzichtbare)
AGAM.: Genoeg zeg ik je van Herakles en die helhond! (hij barst de

kamer in. op de voet gevolgd door de dronken Menelaas en Kalchas)
Talthybios! Talthybios, hóór je dat?! Wat is dat? - Wat betekent
dat?

TAL TH.: Het schijnt, dat heer Paris zo juist vertrokken is, heer.
MEN.: Is ie - weg?
TALTH. (knikt).
AGAM.: Ja hij is weg, begrijp je 't nou? Terwijl wij daar zitten te luiste-

ren naar dat gezaag over HerakIes, knijpt die jongen er tussen uit!
(tot Talthybios) Maar Zeus en Hera, man, sta daar toch niet zo
met je houten gezicht. Begrijp je dan helemaal niet wat dat betekent?!

TALTH.: Zeker heer.
AGAM.: "Zeker heer". En meer kan hij niet zeggen. Ol
MEN. (koerst over het toneel): Waar is Helena? - Absoluut nodig, dat
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ik met Helena spreek -
TALTH.: Ik zou het U niet kunnen 7.eggen, heer.
IPH. (is ongemerkt binnengekomen): Die had hoofdpijn, ze is naar bed

gegaan.
MEN.: Naar bed? 0, geen gek idee. Kan ik ook wel wat voor voelen.

Nee, nee eerst eventjes haar vertellen, dat de zaak niet door gaat-
(hij gaat links af).

AGAM. (is gaan zitten en heeft broedend voor zich uit zitten staren):
Maar ik laat het er niet bij! Dat moet hij niet denken! Zeus en Hera,
als ik hem in mijn vingers krijg!

KALCHAS: Maar is het helemaal zeker, dat heer Paris werkelijk weg-
gevaren is? Is het niet mogelijk, dat hij bezig is met zo iets als een
proefvaart, zo iets wordt meen ik wel eens -

AGAM.: Och proefvaart!! De vent is weg! weg, wèg, wèg! Er moet
ergens een lek gezeten hebben, de een of ander heeft natuurlijk zijn
mond voorbijgepraat - (Talthybios kucht) Wat? Och schei uit!
Hinder me niet! Nou dacht ik, hè, dat ik ze had -

TAL TH.: Misschien, heer, zou U Uzelf tot wat kalm tel kunnen dwin~
gen -

AGAM.: Kalmte?! Waarom kalmte?! Ik wil niet kalm zijn!
TALTH.: Eurybates, doe deze deuren dicht en laat de gasten langs de

andere kant vertrekken.
KLYT. (op): Wat is dat allemaal voor onzin? Agamemnon, waarom

schreeuw je zo? Wat is er met Paris? (Eurybates sluit de deur).
AGAM.: Hij is weg!
KLYT.: Paris weg?! (tot Iphigeneia) Maar kindje, wat vreselijk! Had je

er enig idee van?
IPHIG.: Ja.
AGAM.: Ja!?
IPH.: Ja, ik heb hem zelf weggestuurd.
KLYT.: Weggestuurd? Maar kind, dat gaat toch zó maar niet, daar had

je toch eerst met ons over moeten praten! En waarom? Hadden jullie
ruzie gehad?

IPH.: Ja, maar daarom niet.
l\GAM.: Maar in Hera's naam waarom dàn? Zeg dan toch eens iets?
IPH. (tot Agam.): Moet ik werkelijk zeçrgen waarom?
KLYT.: Wat bedoel je? (tot haar man) Weet jij hier meer van Aga~

memnon. (Agamemnon behoeft gelukkig niet te antwoorden. ['vfene~
laos wankelt naar binnen)

MEN.: Ze is er niet! Nerçrens te vinden. Weçr!
KLYT.: Wie is er nu weer weg?
MEN. (verdwaasd): Helena. Mijn Helena.
AGAM. en IPH.: Helena?!
AGAM.: Talthybiosl Is -?
TALTH.: Inderdaad, heer.
AGAM. (met ingehouden vreugde): Dus dan is - 0 maar 't is niet te

geloven!
IPH.: Waar is tante Helena?
MEN. (in sentimentele dronkenschap): Weg. Gewoon - weg. Er van

door. En ze kon toch zo lief zijn, hè. (hij huilt) Zo verschrikkelijk
lief -!
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IPH.: Talthybiosl Ik wil een antwoord.
TALTH.: Ja freule. Ik kan U niet met zekerheid vertellen. wat er ge~

beurd is. maar het is mij bekend. dat een jonge koopman met een
klein blond baardje aan heer Paris wou verzoeken een eind te mogen
meereizen. Het is niet onmogelijk. dat onder deze vermomming
mevrouw Helena schuil ging.

IPH. (met nog ingehouden woede): "Het is niet onmogelijk"! Jij wéét.
dat het zo is! Jij-schöftlr Zo pas "zou je niet kunnen zeggen". hè.
waar Helena was. Bah!

TALTH.: Nee freule. dat was juist. toen stonden de deuren nog open.
Op dat moment kon ik het inderdaad nog niet zeggen. En wat Uw
begrijpelijke verontwaardiging betreft. freule. ik ben niet meer dan
een trouw dienaar van mijn meester.

KLYT.: Agamemnon. is dat waar? Is dat jouw werk? Wil jij zeggen,
dat jij dit bedacht hebt?

AGAM.: Ja. luister eens Klyt -
KLYT.: Noem mij alsjeblieft geen Klyt! Ik heet Klytaemnestra!
AGAM. (stort zich in de branding) Nou goed dan. ja. ik heb dit bedacht.

In elk geval neem ik de verantwoording op mij. Wij moèten die
oorlog doorzetten.

IPH.: Hoort U. moeder. dáár is het om te doen! Oorlog moeten ze heb~
ben. Het kan niet schelen met wat voor middelen. En waarom?
Waarom moet U oorlog hebben? Zeg het nou eens. waarom? VI/ aar~
om dan?

AGAM.: Daar heb jij geen verstand van!
KLYT.: Is dat niet een erg goedkoop antwoord. Agamemnon?
KALCHAS: Vrouwe Klytaemnestra. begeeft U zich liever niet op een

terrein. waar Uw oordeel te kort schiet. Heer Agamemnon heeft
gelijk: die oorlog is een betreurenswaardige noodzakelijkheid. De
goden hebben het gewild.

MEN.: Je hebt gelijk ouwe jongen. absoluut gelijk. Het is beroerd. erg
beroerd. maar de techniek - je zult zien. die gaat met sprongen
vooruit! Nou en daar moeten we het tenslotte van hebben. hè. Zeg
nou zelf! (hij spreekt over tafel tot een denkbeeldige Helena). Zeg
nou zelf. Helena. zeg nou zelf. poppetje. heeft Menelaosje gelijk of
niet? (hij legt zijn hoofd op de tafel en kreunt) O! Helena -!

KLYT.: Zo. jullie zijn heti dus eens! Het is goed. Ik zal mij niet ver~
zetten. ik zal mij schikken - als een vrouw. Maar ik zal dit niet
vergeten! Goeienacht! Kom Iphigeneia! (zij Çfaat)

IPH.: Nee. ik ga niet. Ik zal mij nièt schikken als een vrouw. Ik zal mij
verzetten als mens!

AGAM.: Iphigeneia. laat ons alleen. Wij hebben nog veel te doen. Ik
begrijp je verdriet. ik begrijp zelfs je verontwaardiging. Maar ik kan
je niet helpen En jij zult wijs doen. als je beseft, dat jij de oorlog
niet keren kunt. Wij zullen Paris geen kwaad doen.

IPH.: Maar ik wil weten wat er gebeuren zal.
AGAM.: Wat er gebeuren zal? Wel mijn kind. wij zullen morgen bekend

maken. dat de Koningin van Sparta is geschaakt.
MEN. (heft even zijn hoofd op en kreunt): O. de Koningin van Sparta!
AGAM.: En dan zullen wij de Grieken te wapen roepen.
IPH. (misleidend kalm): En dan?
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AGAM.: Dan zullen wij in Aulis bij elkaar komen. nou en voor de rest
loopt het zaakje van zelf. Maar ik beloof je, ik zal uitdrukkelijk
bevel geven Paris te ontzien.

IPH.: U kunt zich de moeite besparen. Die oorlog gaat niet door!
AGAM.: En wie zou dat kunnen beletten?
IPH.: Ik! Ik zal aan iedereen vertellen. dat Helena niet geschaakt is!
AlG. (van de achtergrond): Huisarrest. dat is duidelijk-.
AGAM.: Iphigeneia, het zou mij spijten, als ik dergelijke middelen tegen

jou moest gebruiken. maar als je mij er toe dwingt, dan zal er inder~
daad niets anders op zitten dan je op te sluiten!

IPH.: Goed, sluit me maar op. Maar als U weggaat, dan zal ik ook te
voorschijn komen.

AlG.: Dan ben ik er nog, nichtje.
IPH.: En wat zou dat? Ik ben sterker dan U. - Ik kom er wel uit. Ik

zàl deze oorlog verhinderen. al moest ik' het helemaal alleen doen.
Jullie kunt met zijn allen wel mooie plannetjes in elkaar draaien,
maar de waarheid smoren, dat kunnen jullie niet! Als jullie in Aulis
zijn. kom ik er ook! En dan, dan zullen we nog eens zien! (zij stormt
de zaal uit en laat de mannen in een soort beklemdheid achter)

AlG.: Nou, wat zeggen de heren daarvan? Dat kon nog wel eens minder
prettig worden!

AGAM.: Talthybios. wat denk jij?
TAL TH.: Ik weet het niet heer. Zij hanteert het instrument van de taal

maar met heel weinig variaties, maar er gaat wel iets van haar uit.
AGAM.: Ja. Het is een merkwaardig kind. Eigenlijk wel een heel lief

kind. Jammer dat zij geen gevoel heeft voor gezag.
KALCHAS: Dit meisje is een gevaar. Ik voorzie grote moeilijkheden.

Zij wil in Aulis komen.
AGAM.: Nou ja, dat valt wel mee.
KALCHAS: Ik vrees van niet. Zij is al eerder tegen het gezag van mij

als instrument der goden in opstand gekomen. Als zij in Aulis
komt -

AGAM.: Wat bedoelt U, heer Kalehas? Wat dan?
KALCHAS: Dat weet ik nog niet. Maar ik zeg U nu al: laat zij maar

komen! In Aulis!

DOEK

Alle rechten nadrukkelijk voorbehouden. Het opvoeringsrecht dient te worden aan-
gevraagd bij het Bureau voor Auteursrecht voor Nederlandse Toneelschrijvers, Vondel-
straat 102 te Amsterdam.
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H. R. HOETINK

DE IDEE DER MENSELIJKE GELIJKHEID

I

De gelijkheid van de mensen schijnt op het eerste gezicht, - en zeker
voor de humanist - niet alleen een klaarblijkelijke waarheid te zijn, maar
het lijkt ook dat deze waarheid vroeger vaak miskend, in de loop der
eeuwen meer en meer haar erkenning gevonden heeft en in toenemende
mate verwezenlijkt is. De feiten der geschiedenis schijnen hier toch wer~
kelijk te spreken en ons te laten zien niet alleen dat dit juiste inzicht in de
loop der eeuwen geleidelijk helderder en duidelijker voor de mensen is
opgegaan, maar dat het ook steeds meer in het staatkundig en maatschap~
pelijk leven tot zijn recht is gekomen. Een treffende formulering van deze
kijk op de geschiedenis - of om bij het beeld van zoëven te blijven, van
de gedachte dat de geschiedenis ons deze ontwikkeling laat zien - vindt
men in enkele bekende bladzijden van een der grootste Franse historici,
Alexis de Tocqueville. Hij was in 1805 uit een oude en aanzienlijke Nor~
mandische familie geboren, kreeg een betrekking bij de rechterlijke macht
te Versailles en ontving in 1831 een regeringsopdracht om in de Verenig~
de Staten van Amerika het gevangeniswezen en het strafstelsel te gaan
bestuderen en daarover een rapport uit te brengen. Met een vriend begaf
hij zich daarheen, zag veel van het land, van de Grote Meren tot New
Orleans en Charleston, oriënteerde zich grondig over het onderwerp dat
het doel van zijn reis was, maar bestudeerde tegelijk het hele Ameri~
kaanse politieke leven. Van 1835-1840 publiceerde hij op grond van de
verzamelde kennis en opgedane ervaringen en indrukken zijn boek "La
Démocratie en Amérique", een meesterwerk van wat thans de wetenschap
der politiek heet en dat de schrijver op slag beroemd maakte, hem het lid~
maatschap van de Académie Française bracht (1841) en waarom Dilthey
hem beschouwt als de grootste politieke denker sinds Aristoteles en
Machiavelli. In de inleiding tot dit boek nu geeft de Tocqueville in enkele
bladzijden een algemeen overzicht, in enkele grote lijnen, van de geschie~
denis van Frankrijk en brengt daarin de visie dat deze geschiedenis de
geleidelijke groei van de gelijkheidsgedachte te zien geeft, op meesterlijke
en beeldende wijze onder woorden.
"Er heeft bij ons, zegt TocquevilJe, een grote democratische revolutie
plaats. Sommigen beschouwen haar als een nieuwe beweging en omdat ze
haar voor iets toevalligs houden, hopen ze haar nog te kunnen tegenhou-
den, terwijl anderen menen dat ze onweerstaanbaar is, omdat ze hun voor~
komt als de langst voortdurende, de oudste en de blijvendste gebeurtenis,
die men in de gehele geschiedenis kan waarnemen.
IK verplaats mij een ogenblik in de toestand waarin Frankrijk zeven~
honderd jaar geleden verkeerde: ik tref het dan aan, verdeeld tussen een
klein aantal families, die alle grond bezitten en de opwonenden regeren;
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het recht om te bevelen en te heersen gaat samen met het grondbezit over
van geslacht op geslacht; de mensen hebben slechts één enkel middel
om de ander te beïnvloeden, het geweld, en er is maar één basis van gezag
te vinden, nl. grondbezit.
Maar nu ontstaat de wereldlijke en politieke macht van de geestelijk~
heid en begint zich uit te breiden. De geestelijkheid stelt haar rangen voor
ieder open, zowel voor de arme als voor de rijke, voor de man van adel
en voor de gewone man; de gelijkheid begint door de Kerk in de over~
heidsmachten door te dringen en degeen die als horige zijn bestaan in
een voortdurende afhankelijkheid zou hebben gesleten, kan als priester
te midden van edele heren plaats nemen en kan een macht verkrijgen
groter dan die van de Koning.
Doordat de maatschappij mettertijd beschaafder en stabieler wordt,
worden de verschillende betrekkingen tussen de mensen gecompliceerder
en talrijker. De behoefte aan wetten, die hun onderlinge burgerlijke be~
trekkingen regelen, doet zich levendiger gevoelen. De stand der juristen
komt op; zij verlaten de duistere omgeving der rechtszalen en de stoffige
vertrekken van de griffies en nemen hun plaats in de vorstelijke hoven
in naast de feodale adelijke heren in hun bont en hun wapenrustingen.
De koningen ruïneren zich door hun grote oorlogen, de adel put zich
uit door zijn onderlinge twisten, de gewone man wordt rijker en rijker door
de handel. De invloed van het geld in de Staat neemt toe. De handel is
een nieuwe bron van macht en de financiers worden een politieke macht
die men zowel veracht als vleit. Geleidelijk aan neemt de kennis en de
beschaving toe; smaak in kunst en literatuur ontwaakt; de geest wordt
een middel om maatschappelijk voordeel en succes te verwerven, de
wetenschap wordt een middel om te regeren en het verstand een sociale
macht; geletterde mensen krijgen meer te vertellen in de maatschappij.
In dezelfde mate als er nieuwe wegen worden gevonden om macht te
bereiken, ziet men de betekenis van de hoge geboorte verminderen. In de
11e eeuw was adelijke geboorte een onschatbaar voorrecht, in de 12e kan
men dit voorrecht kopen; de eerste verheffing in de adelstand geschiedt
in 1270 en de gelijkheid doet juist door de aristocratie haar intrede in de
regering. Gedurende de laatste zeven eeuwen is het een enkele maal
voorgekomen dat de adel. in de strijd tegen de koninklijke macht of
tegen hun adelijke tegenstanders, politieke rechten aan het volk heeft
gegeven. Maar veel vaker heeft men kunnen zien dat de Koningen aan de
lagere klassen grotere invloed verschaffen in de regering om de macht
van de adel te verminderen. In Frankrijk zijn de Koningen de actiefste
en de meest constante bewerkers van de gelijkheid geweest.
Wanneer men de bladen van onze geschiedenis doorloopt, ontmoet
men om zo te zeggen geen enkele belangrijke gebeurtenis, die, sedert 700
jaren, niet de gelijkheid bevorderd heeft. Indien ge vanaf de llde eeuw,
telkens na een tijdvak van 50 jaar, toeziet wat er in Frankrijk plaats
vindt. dan moet ge zien dat er een dubbele revolutie in de maatschappij
werkzaam is. De adel daalt op de maatschappelijke ladder, de gewone
man stijgt, de een komt steeds hoger, de ander steeds lager. Ieder tijdvak
van een halve eeuw brengt ze dichter bij elkaar en weldra zullen ze op
dezelfde hoogte zijn. En dit verschijnsel is niet alleen tot Frankrijk be~
perkt. Waarheen! wij onze blikken richten, overal zien wij dezelfde ont-
wikkeling, die in de gehele christelijke wereld aan de gang is.
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Die geleidelijke toeneming van de gelijkheid is dus een feit door de voor~
zienigheid zo beschikt, het draagt daar alle de voornaamste kenmerken
van; het is universeel, d.w.z. wij nemen het overal waar; het is van blij~
vende aard, het ontsnapt aan de menselijke wil en aan menselijk ingrijpen,
alle gebeurtenissen en alle menselijk handelingen strekken tot bevordering
ervan. Is het verstandig om te geloven, dat een maatschappelijke beweging
die zo lang geleden begonnen is, door de inspanning van één generatie
zou kunnen worden gestuit? Denkt men dat na het leenstelsel te hebben
vernietigd en het Koningschap te hebben opgeruimd, de democratie zal
stilhouden voor de middenstand en de rijke klasse? En zal ze op dit
ogenblik stilhouden nu ize zo krachtig is geworden en haar tegenstanders
zo zwak?
Waarheen gaan wij? Niemand kan het zeggen, want zelfs de termen van
vergelijking ontbreken ons; de maatschappelijke verhoudingen zijn in
onze dagen onder de christelijke volken meer gelijk dan ze ooit in enige
tijd of in enig land ter wereld zijn geweest, en de stappen die reeds
gedaan zijn, zijn zó groot, dat het onmogelijk is om te voorspellen welke
er nog gedaan kunnen worden.
Het gehele boek 'dat ge gaat lezen, is geschreven onder de indruk van een
soort van magische angst ( "une sorte de terreur religieuse"), in de geest
van de schrijver te voorschijn geroepen door de aanblik van deze onweer~
staan bare ontwikkeling, die ondanks alle hinderpalen nu alreeds zoveel
eeuwen aan de gang is en die men ook nog heden ziet voortgaan tussen
de ruïnes de ze heeft aangericht."
Aldus de Tocqueville omstreeks de jaren 1835; zeker wel onder de in~
drukken die de democratische bewegingen van zijn tijd op hem hadden
gemaakt en uiting gevende aan de ongerustheid die de egalitaire denk~
beelden met hun wending naar het socialisme bij de burgerlijke klasse
opwekten.
Bij nadere overweging van deze schildering van de grote lijn in de ge~
schiedenis rijzen toch verschillende punten van twijfel. Ligt de zaak zo
eenvoudig dat de gelijkheid de ideale toestand is waarheen de mensheid
gedurende eeuwen langzamerhand nadert en die steeds meer verwezen~
lijkt wordt? Allereerst: is de gelijkheid het ideaal dat als enig doelwit in
het oog gevat moet worden of de ideale toestand die met alle kracht
moet worden nagestreefd? Of is ze een feitelijke waarheid die eenvoudig
geconstateerd wordt en die ten allen tijde bestaan heeft en bestaat, al
hebben de mensen deze feitelijke waarheid niet in alle tijden ingezien?
Of zou ze nog iets anders, dus noch een ideaal noch een feit, kunnen
zijn?
Dat de gelijkheid der mensen dè ideale toestand is die voor alles nage~
streefd moet worden, schijnt onaanvaardbaar. Naast de idee der gelijk~
heid toch zijn er verschillende andere ideeën. die even begeerlijk en na-
strevenswaard voorkomen. Het is niet zo dat de mens als individu, noch
als groep of als maatschappij, zich in het leven één doel voor ogen kan
stellen om met terzijde- of ten achterstelli~g van alle andere overwegin-
gen, op dit ene en enige ideaal met rechte schreden af te gaan. Zo laat
zich naast de gelijkheid als evenwaardig ideaal en als machtige drijfveer
onmiddellijk de broederschap stellen, de hulp aan de zwakke; die ongelijk_
heid veronderstelt. In het positieve recht dat steeds het resultaat is van
de vele en verscheiden idealen en motieven die de mens zich stelt en die
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hem drijven. zijn verschillende instellingen en regelingen aan te wijzen,
welke uit dit motief van hulp aan de zwakkere voortvloeien. Men denke
aan instellingen als de voogdij. de ouderlijke macht. de curatele. aan
regelingen als die van de hulpverlening ter zee en aan de strafbaarheid
zelfs van hem die in bepaalde gevallen nalaat hulp te verlenen (art. 450
W. v. Strafrecht).
Het is bekend dat Kropotkin, tot 1868 officier der Kozakken in Siberië,
later in een werk vele voorbeelden en gevallen van onderling hulpbetoon
uit de dieren~ en mensenwereld bijeengegaard heeft om te bewijzen dat
de neiging tot hulpverlening aan levende wezens evenzeer eigen is als
de neiging elkaar de baas te worden en elkaar de loef af te steken. die
de oorzaak is van de "struggle for life".
Maar deze hulp aan de naaste is weer iets heel anders en is in de grond
zelfs strijdig met het niet minder waardevolle ideaal van de vrijheid, in
de zin van mogelijkheid van ontplooiing van elkeen naar zijn aard. Elke
hulp is immers een, zij het nog zo goed en edel bedoeld, ingrijpen in de
levensgang van een ander. En naast en veelal tegenover deze idealen van
gelijkheid, broederschap, vrijheid staat de op zichzelf genomen niet min~
der dwingende eis van gerechtigheid. die verlangt dat wie meer kan ook
meer moet en dat wie meer doet ook meer krijgt. Het is\ geloof ik, niet
redelijk vol te houden dat het ideaal der gelijkheid het enige ideaal der
mensen zou moeten zijn en dat zij zich niets anders moeten voorhouden
dan naar verwezenlijking van dit ene ideaal te streven. Trouwens, ver~
zetten zich hiertegen niet de practische en feitelijke eisen der eenvoudige
werkelijkheid? Is het niet een louter feitelijke constatering der realiteit
als wij vaststellen dat niet iedereen alles kan?
Doch indien dan de gelijkheid niet is hèt ideaaL is het niet toch een van
de leidende ideeën der mensen, náást en desnoods vaak in conflict met
de genoemde andere? en zou onze taak dan niet zijn te zoeken naar een
harmonie zo mogelijk, naar een compromis als het niet anders kan?
Voordat wij ons in dergelijke overleggingen begeven. lijkt het de moeite
waard eerst eens te overwegen wat het woord gelijkheid dat wij tot nu
toe zo losweg gebruikten en dat ook T ocqueville in het aangehaalde stuk
niet nader heeft omschreven, eigenlijk zeggen wil. Wat bedoelen wij
ermee?
Gelijkheid is voor alles en van huis uit een juridisch begrip: voor de wet
of voor het recht gelijk. En als juridisch begrip is het een normatief
begrip: het beschrijft niet iets, maar het schrijft iets voor. Het eeuwen~
oude bekende symbool van deze specifieke juridische gelijkheid is de
blinddoek van Themis: deze drukt uit dat het recht oordele zonder aan~
zien des persoons. In de tweede plaats is de zin van de gelijkheid in het
recht: dat aan alle rechtregelingen noodzakelijk eigen is van bepaalde
verschillen of te zien. m.a.w. het ongelijke gelijk te behandelen. Een van
de krachtigste factoren in de rechtsvorming is de eis van orde en het
is deze eis van orde die meebrengt dat er altijd en overal een kloof en
derhalve een mogelijke tegenstelling, blijft bestaan tussen recht en billijk~
heid. De billijkheid ziet naar het concrete gevaL naar deze bepaalde
daad van deze concrete persoon in die en die bepaalde omstandigheden.
Het recht is naar zijn wezen altijd een algemene regeling, die aan het
concrete geval niet altijd volledig recht kan doen, omdat. indien het dit
deed, het algemene zou verpulveren in de concrete billijke beslissingen.
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Daarom stelt het recht een algemeen geldende leeftijd voor meerder~
jarigheid op, ofschoon het weet dat de een eerder mondig is dan de
ander, daarom kent het voor tal van handelingen vaste termijnen hoe~
wel het weet dat de een sneller besluit en handelt dan de andere. Willens
en wetens stelt het recht dikwijls regelingen op die in bepaalde gevallen
onrecht moeten zijn, terwille van het hoger belang dat met het bestaan
een algemene regel gediend is. Deze gelijkheid is bijgevolg een zaak van
de wetgever, zij komt te pas bij het opstellen van een regel, bij elk op~
stellen van elke rechtsregel.
Een rechtsregel is immers uiteraard een regel die bedoelt algemeen te
gelden. Het andere, eerstgenoemde, aspect der gelijkheid is een zaak
van de rechter, van de functionaris die de regel toepast. Het stelt aan
hem de eis der consequentie en verlangt dat hij Maandags net zo beslist
als Dinsdags, indien zich gelijke gevallen voordoen. Prof. Kisch heeft
dit verschil nog kort geleden (Rechtsgel. Magazijn - Themis 1952)
helder geformuleerd: "Enerzijds is de gelijkheid: het intellectueel~logische
moment, hierboven aangeduid als het trans-concrete moment. Anderzijds
is de gelijkheid: de evenredigheid, zoals ze door Kranenbug wordt:
ontwikkeld. Dat zijn geheel verschillende begrippen. De gelijkheid in de
eerstgenoemde zin is een eigenschap van de beslissing in haar relatie
tot andere beslissingen, gelijk betekent hier: consequent, consistent; de
gelijkheid in de laatstgenoemde zin is een eigenschap van de beslissing
in haar relatie tot de justiciabelen, gelijk betekent hier egalitair. Hoezeer
die begrippen verschillen blijkt aanstonds bij onderstelling van een reeks
beslissingen, waarbij een on-egalitair beginsel - bevoorrechting van
man boven vrouw, blank boven zwart, werkgever boven werknemer,
landzaat boven vreemdeling - consequent wordt gehandhaafd: hier is
ongelijkheid in de ene zin, gelijkheid in de andere".
Dat wat Kisch hier het intellectueel-logische moment noemt, betekent
de eis der consequentie, die aan de rechter wordt gesteld. Ze brengt
mee dat hij geen gunsten uitdeelt, niet de ene partij voortrekt boven de
andere, geen privileges in deze zin zelf verleent, maar gelijke gevallen
gelijk behandelt.
Hierin ligt het hele probleem verscholen en ik meen dat het niet van
louter intellectueel-logische aard is. Wat wil onze afschuw van corruptie
van rechters en van bevoorrechting van de ene partij boven de andere
eigenlijk niet? Wat wordt hiermee afgewezen en veroordeeld? M.L het
maken van ongegronde verschillen, het toewijzen of afwijzen van de aan~
spraak op gronden die er niet toe doen, die irrelevant zijn. De vraag
spitst zich dus geheel toe op deze kern: Wat zijn ongegronde verschillen,
welk verschil is relevant, welk is irrelevant? Want dat het gelijke gelijk
behandeld moet worden is een vanzelfsprekende waarheid, de vraag is
maar: wat is gelijk?
Ik breng hier een fraai en leerzaam geval in herinnering dat Paul Schol-
ten in zijn Algemeen Deel aan de Duitse jurist Hermann Isay ontleend
heeft. Isay vertelt het volgende van de voorzitter van een rechtbank,
onder wie hij als jong Referendar werkte. In een pauze in de leertijd
waren schooljongens op de speelplaats van de school aan het spelen;
een van hen trof daarbij bij ongeluk een ander met een steen in het
gezicht; het gevolg was, dat deze een oog verloor. De vader van het
slachtoffer vraagt schadevergoeding van de vader van de onvoorzichtige.
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Het rechterlijk college was het eens, dat de vordering moest worden af~
gewezen. De knapen stonden in de schoolpauze onder toezicht van de
onderwijzer en dit sloot de verantwoordelijkheid van de vader uit. Doch
vóór de uitspraak komt de voorzitter te weten, dat de gedaagde vader
een man is van 65 jaar, die eerst voor 8 jaar trouwde. Dit is voor hem
reden op de beslissing terug te komen: als een zo oud man nog kinderen
verwekt, moet hij de gevolgen dragen, beweert hij. Hij heropent de be~
raadslagingen en de beslissing valt in tegengestelde zin. - Isay vertelt
dit geval met instemming, Scholten ziet er een voorbeeld in van gevallen
waarin onzakelijke motieven de uitspraak bederven. De vraag is dus
hier: Staan een jeugdige vader en een oudere ten aanzien van de aan~
sprakelijkheid voor dergelijke onvoorzichtige daden van hun kroost ge~
lijk of niet. Is dit verschil in leeftijd relevant? Of in abstracter vorm ge~
steld: Is er een juridisch relevant verband tussen de aansprakelijkheids~
vraag en de leeftijd? Scholten ontkent het; mij lijkt het niet ondenkbaar.
Maar hoe dit zij, in ieder geval brengt men zo een questie met de spreuk:
het gelijke moet gelijk behandeld worden, geen stap dichter bij de
oplossing.
Een ander dergelijk geval is door Prof. Mr. G. E. Langemeyer ter
sprake gebracht in zijn "Opmerkingen omtrent de huidige stand van de
Wijsbegeerte des Rechts" (1954).
"Wanneer een klein behangersbaasje een werk verricht in de woning
van een millionnair en daarbij door een onhandige beweging een kunst~
voorwerp beschadigt van tienduizenden guldens waarde, dan zou naar
ons recht de millionnair, zuiver juridisch beschouwd, hem kunnen dwingen
om voor de rest van zijn leven al wat het strikt onmisbare te boven gaat
voor het kwijten van die schuld af te staan. In de practijk zullen natuur~
lijk zowel zedelijk gevoel als de gedachte aan de enorme omslag en wrij~
ving, die een dergelijke invordering zou medebrengen, het daartoe niet
laten komen, maar in minder extreme gevallen is een loop van zaken,
die, in mindere graad, toch om dezelfde reden onbevredigend is, zeer wel
denkbaar. "
Hier staat niet de rechter, maar de wetgever dus voor de vraag: ligt dit
geval gelijk aan dat waarin de millionnair schade toebrengt aan het kleine
behangersbaasJe? Juridisch uitgedrukt: Moet de rechter de schadever~
goeding kunnen matigen op grond van verschil in welstand tussen de
partijen? Bij de behandeling van de vraagpunten voor ons toekomstig
nieuwe burgerlijk wetboek is van de kant van de Kamer en nog nadruk~
kelijker van de kant der Regering die vraag ontkennend beantwoord en
uitgesproken dat verschil in welstand tussen de partijen niet licht grond
voor die matiging zal kunnen zijn. Men kan hierover weer verschillend
denken en ik ga thans op de questie zelf niet in. Voor mij is nu alleen
van belang weer vast te stellen dat men met de uitroep: gelijkheid!
men moet het gelijke gelijk behandelen, geen stap verder komt. De vraag
is ook hier weer: is in zulk een geval verschil in welstand een relevant
verschil of een verschil dat er niet toe doet? Het is evident dat de rechter
de schade van de eisende partij niet mag matigen omdat de verweerder
bijv. des rechters overbuur is, dàt is zeker een irrelevant verschiL maar
of verschil in welstand tussen partijen met zo'n verschil op een lijn moet
gesteld worden, dat is juist de vraag, waarom het gaat. Het begrip
"gelijk" is dus een resultaat van andersoortige overwegingen; zelf draagt
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het niets tot de oplossing bij. Het is d~ uitdrukking van een norm. een
voorschrift *) luidende: "maak geen ongegronde verschillen!" en doet
niets meer dan verwijzen naar de vraag of bepaalde verschillen gegrond
of ongegrond zijn. hetgeen langs gans andere wegen dan door bezinning
op het beÇjrip Çjelijkheid. moet worden uitÇjemaakt. Gelijkheid zonder
meer. gelijkheid op zich zelf. zeÇjt niets; het is een groot leeÇj woord.
dat zijn inhoud van elders moet krijgen. In laatste instantie krijÇjt het die
inhoud van de rechtvaardiÇjheid en over wat rechtvaardiÇj is. is in ver~
schillende tijden en landen zeer verschillend Çjedacht. Men heeft hier
zeer verschillende en tegenstrijdiÇje dinÇjen alle even "vanzelfsprekend"
gevonden. "Gleichheit schlechthin" bestaat niet. zeÇjt Hans Nef (Gleich~
heit und GerechtiÇjkeit. 1941 blz. 14) terecht. want gelijkheid is geen
eigenschap van de dinÇjen. maar duidt aan een betrekking in onze ogen
tussen de dinÇjen en altijd in een bepaald opzicht. "Gleichheit ist immer
nur Abstraktion von gegebener Ungleichheit unter einem bestimmten Ge~
sichtspunkt". is de formulering van Gustav Radbruch (Rechtsphiloso~
phie 4 Aufl. 1950. blz. 126) en in gelijke zin schreef C~rr: "Equality is
never abstract. and may perhaps be defined as an absence of discrimi~
nation for reasons which are feIt to be irrelevant. In Great Britain. the
reasons for which some receive higher incomes or pay more taxes than
others are (rightly or wrongly) feit to be relevant even by most of these
in the less-favoured categories. and the principle of equality is not
therefore infringed" (The Twenty-years' Crisis. p. 206).
Ons voorlopig resultaat is dus dat Çjelijkheid een leeg en puur formeel
begrip is en niets meer wil uitdrukken dan dat men bij het handelen
geen verschillen moet maken die onÇjeÇjrond zijn. Zien wij nu of de
geschiedenis van de idee der gelijkheid der mensen deze uitkomst beves-
tigt of dat zij misschien nieuw en ander licht op het vraagstuk vermag
te werpen.
Er zijn Italiaanse schrijvers over Romeins recht te noemen die het begin~
sel van de menselijke Çjelijkheid en ook het idee van de waarde van de
menselijke persoonlijkheid reeds in het oude Romeinse recht hebben
willen vinden. Zo schrijft Gino Segrè: "Het beÇjinsel der gelijkheid en
bijgevolg het afwijzen van privileges. is reeds een der eerste stappen
die het Romeinse recht heeft gedaan. toen de instelling van de clientela
en de economische en politieke verschillen tussen de twee standen der
patriciërs en plebejers nog niet waren verdwenen. Maar uit dit beginsel.
vrucht van het Romeinse rechtsbewustzijn. volgen andere. die logisch
bezien oorzaak. doch historisch beschouwd. gevolg zijn van dit aller-
belangrijkste: het beginsel der menselijke persoonlijkheid." Zeker is het
waar dat als reÇjel van de aloude Romeinse Wet van de Twaalf Tafelen
uit het jaar 450 v. Chr .. die de Romeinen door. de eeuwen heen als de
bron en oorsprong en tevens als de voortdurende grondslag van hun
gehele rechtsbestel zijn blijven beschouwen. is overgeleverd: "privilegia
ne inroÇjanto"; Çjeen privileÇjes! m.a.w. geen uitzonderingen voor bijzon~
dere personen op algemeen luidende rechtsregels. en dat Cicero deze uit~
spraak. samen met nog een andere. noemt "praeclarissimae leges". aller~
voortreffelijkste. prachtige wetten. Er zijn nog andere bepalingen in die

*) "Déclarer les hommes égaux. c'est édicter une façon de les traiter: jugement de droit.
non jugement de fait. prescription. non constatation. C. Bouglé. Les idées égalitaires
3 éd. (1925) p. 23.
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oude Twaalftafelenwetgeving geweest die de eretitel Magna Charta
libertatum, welke de Deense geleerde Westrup aan haar toekent, niet
ongegrond doen schijnen: de doodstraf mocht aan een Romeins burger
niet voltrokken worden zonder beroep op de volksvergadering, geen
Romeins burger kon in Rome slaaf zijn of worden, tortuur mocht niet op
hem worden toegepast, de rechter die zich liet omkopen, kon met de
dood worden gestraft en een getuige die valse getuigenis aflegde, werd
van de Tarpeïsche rots geworpen. In dit alles en in meer nog, kan men
het beginnend besef zien van de juridische autonomie van de persoon,'
al bleef de kring van degenen aan wie deze bevoegdheden toekwamen
dan toch en nog vele eeuwen later, beperkt tot de volwaardige Romeinse
burgers en moet men voorzichtig zijn in het toeschrijven van enig theo~
retisch beginsel aan deze primitieve eigengereide boeren voor wie de
Twaalf Tafelen wet geschreven was. Gemeenlijk - en dit is ook wel
aannemelijker - schrijft men de kiem van deze theoretische inzichten
eerder aan de Griekse denkers toe. Hier vinden wij al spoedig protesten
tegen de algemene minachting van alle niet~Grieken als "barbaren" en
zelfs later hier en daar tegen de: slavernij. Plato verzet zich tegen het
woord barbaren (Polit. 262 d.) en het cosmopolitisme van de Stoa is
welbekend. In de Hellenistische tijd gaat de idee van een algemene
mensheid de ontwikkelden steeds sterker beheersen. De oorsprong zal
al wel reeds bij de Sophisten gezocht Imoeten worden. Antiphon schijnt
een theorie van de gelijkheid van alle mensen verkondigd te hebben:
"Van nature zijn wij alle gelijkelijk bestemd barbaren of Grieken te zijn.
Wij allen ademen immers door neus en mond de lucht uit en eten met
de handen." Met beroep op ongeschreven wetten heeft Hippias een
natuurrecht gepostuleerd en op grond daarvan het heersen over anderen
tot iets tegen-natuurlijks verklaard. "Want alleen door wet en gewoonte
is de een slaaf en de andere vrij; van natuurwege bestaat er geen ver~
schil. Daarom is het ook niet rechtvaardig; het is louter een machts~
vraag", met deze woorden geeft Aristoteles de leer van een sophistische
groep weer, waartoe Hippias behoord kan hebben, *) Door andere
Sophisten werden even sterke rationele largumenten voor de natuurlijke
ongelijkheid der mensen aangevoerd en voor de heerschappij van de
sterken over de zwakken. Vast staat dat deze sophistische leermeningen
geen enkel practisch effect ten opzichte van de instelling der slavernij
in Griekenland hebben gehad en vermoedelijk vonden zij bekendheid en
ingang alleen in zeer kleine kringen van theoretische denkers en sprekers.
De grondslag van deze opvattingen, ook later bij de Cynici en de Stoa
vormde de overtuiging van een natuurrecht. Dit is de mening dat eeuwige
natuur~wetten, kosmische ordeningen, zowel de wereld als de mens
beheersen. "De" mens, want de abstracte mens, de mens in het algemeen,
is het mensenbeeld van de Stoa. Verschillen van geslacht, natie, gods-
dienst, taal, leeftijd of sociale stand spelen voor de Stoïsche theorie geen
rol. Als gemeenschappelijke eigenschap van deze zo algemeen ge~
dachte mens blijft alleen de rede over en dit leidt, evenals later in de
Europese Verlichting tot cosmopolitisme en tot individualisme. De wereld
is een samenstel van op zich zelf levende redelijke individuen tussen wie
eigenlijk geen verschillen bestaan. Daarom is er tussen cosmopolitis~

*) Vgl. JoseE Vogt, SkIaverei und Humanität im klass. Griechentum (1953).
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me en individualisme een natuurlijk verband en kon Burckhardt het cos~
mopolitisme "die höchste Stufe des Individualismus" noemen. Te kort
komt bij deze zienswijze elk gevoel voor de verbondenheden der mensen
onderling en voor hun traditioneel gegroeide instellingen. De Stoa heeft
weinig oog voor Staat en maatschappij en vertoont een totaal gebrek
aan historisch besef.
Dit gehele, in oorsprong Stoïsche, natuurrechtelijke gedachtencomplex
werd in de geschiedenis uitgedragen door Cicero en door Christelijke
schrijvers als Augustinus. Cicero was geen groot of origineel denker,
maar de invloed van de door hem opgenomen en uiteengezette denk~
beelden van de Grieken in de Renaissance en in de 18de eeuwen daarmee
zijn betekenis voor de Franse revolutie~ideeën is enorm geweest. In het
licht van die eeuwig geldende natuurwet zijn. volgens Cicero, alle men~
sen gelijk. Niet in kennis of in bezit en vermogen, maar in het bezit van'
de ratio, de rede, in hun diepere geestelijk wezen en in hun oordeel
over goed en kwaad. Cicero gaat zover, dat hij suggereert dat datgene
wat verhindert dat alle mensen nu ook feitelijk gelijk zijn, alleen bestaat
in dwaling, verkeerde gewoonten en onjuiste meningen.
Men *) heeft gezegd dat er in de hele geschiedenis van de staatsleer
geen verandering zo verrassend is als het verschil op dit punt tussen
Aristoteles en Cicero. Hun redeneringen zijn nl. precies aan elkaar tegen~
overgesteld. De verhouding van vrije burgers tot elkander kan volgens
Aristoteles alleen tussen gelijken bestaan, maar, zegt Aristoteles, de
mensen zijn niet allen gelijk en daarom moet burgerschap beperkt wor-
den tot een kleine, goed-geselecteerde groep. Cicero daarentegen, rede~
neert dat, omdat de mensen onderworpen zijn aan eenzelfde wet en
dus mede-burgers zijn, ze bijgevolg in dit opzicht gelijk moeten zijn. Dit
brengt, geen politieke democratie mee voor Cicero, maar wel het aan~
vaarden van een zekere waardigheid en respect, die aan elk mens, ook
aan slaven, verschuldigd is. Ieder mens behoort tot de grote mensen-
gemeenschap, naar zijn inzicht. De overeenkomst met Kant springt in
het oog: de mens mag nooit als middel tot iets anders gebruikt worden.
Zo gezien staat Cicero, zegt Sabine. met Chrysippus, dichter bij Kant
dan bij Aristoteles.
Deze Stoïsche idee van de gelijkheid der mensen wordt bij latere Chris~
telijke schrijvers tot gelijkheid van elke mensenziel. Het is een vraag
die ik niet durf te beslissen of deze latere Christelijke gedachte reeds in
de oudste Christelijke geschriften is aan te treffen. "Het is een misver~
stand" - aldus K. HolL Ontstaan en Wezen v.h. Christendom. 1927. blz.
24 - "wanneer men sinds Albrecht RitschL met zeer onzekere verkla~
ring van Marcus 8 : 36 en 37, de "oneindige waarde van de menselijke
ziel" een grondvest van het Christendom noemt. Daardoor wordt in~
tegendeel juist de eigenlijke betekenis van de prediking van Jezus ver~
duisterd. Want bij Jezus valt de nadruk veeleer hierop, dat de mens zijn
waarde heeft verloren en God hem nu desondanks toch aanneemt."
Deze Christelijke gedachten worden verwereldlijkt in de 18e eeuwse
Verlichting, die zoveel theologische denkbeelden met omgekeerd voor~
teken overnam. Het gemeenschappelijke van alle mensen werd opnieuw,
evenals bij de tot nieuwe eer gebrachte Stoici, in de menselijke rede

*) A. J. Carlyle. A History of Mediaeval Polit. Theory in the West. vol. I (1903) p.8;
vgl. George H. Sabine, A History of Polit. Theory (1937) p. 149.
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gezien. Deze gehele gedachtenwereld is doordrenkt van de idee van het
natuurrecht en alleen van daaruit te verstaan. De nieuwere 'gelijkheids-
leer is een product van de ontwikkeling van de idee van de natuurlijke
wet, die, vooral in de handen van Richard Hooker en Grotius, de wen-
ding nam naar de natuurlijke rechten van de individuele mens, dus
van de algemene regel naar de daaruit voor de bepaalde mens ont-
springende bevoegdheden en aanspraken. Het achttiende-eeuwse natuur-
rechtsgeloof culmineert in het geloof aan een oorspronkelijke vrijheid en
gelijkheid van de verschillende individuen, die verloren zou zijn gegaan
door toedoen van de dwangorganisatie Staat. Men stelde het natuurrecht
tegenover het van de Staat uitgaande, gestelde of gewordene recht en
vond er twee componenten in: het geloof aan een verleden historisch
tijdperk, toen deze gelijkheid in de natuurlijke toestand waarin de mens-
heid destijds verkeerde werkelijk bestaan had en het geloof dat door
gebruik van de rede, door radicaal op te ruimen met alle door traditie
en historie ontstane hindernissen en belemmeringen, het verloren para-
dijs weder zou kunnen worden hersteld.
Indien er dus zoiets als de mens op zich zelf, de men in het algemeen,
de mens in abstracto, zonder accidentele, door toevallig lot of historische
plaats bepaalde eigenschappen, bestaat of als de mens erin kan slagen
al die toevallige historisch bepaalde eigenschappen als accidentalia af te
werpen, dan blijft de substantie, het wezen of de natuur van de mens
over en dat is het dan waaraan wij allen deel hebben, waarin wij alle
gelijkelijk participeren, zodat dan ook een universele moraal, een systeem
dat gebaseerd is op slechts zeer weinige hoogst eenvoudige grondbegin-
selen niet alleen maar mogelijk wordt, maar een volslagen zekerheid.
Zulk een ethisch stelsel, gegrond op de wezenlijke natuur van de mens
en los van zijn accidentele bijzonderheden, zou in nauwkeurigheid de
geometrie evenaren. De gemeenschappelijke identieke rede is de grond-
slag van dit ,gebouw dat in de 18de eeuw, vooral door de Franse ver-
tegenwoordigers der Verlichting, de "philosophes", met onwankelbaar
vertrouwen en onverstoorbare zekerheid werd ontwikkeld. Deze gedach-
ten in hun onderlinge samenhang leveren niet slechts de oplossing van
allerlei afzonderlijke vragen van moraal. 'recht, theologie en maatschap-
pij, zij vormen tesamen een allesbeheersende levens- en wereldbeschou-
wing die tot diep in de 1ge eeuw heeft geheerst. Gedurende deze heer-
schappij kon men zich onmogelijk rekenschap geven van de intellectuele
en emotionele grond waaruit dit geheel leeft. Zoals een vis de laatste
zal zijn die over de aard van het water zal nadenken, zo moet ook de
mens tot een geheel van gedachten en gevoelens een zekere distantie -
niet noodzakelijk in de tijd! - verkregen hebben, om in staat te zijn'
de drijvende krachten en de dragende grondslag ervan te ontwaren.
Van de breedte van dit achttiende-eeuwse wereldbeeld krijgt men een
indruk indien men zich de manifestaties ervan op zeer uiteenlopende ter-
reinen voor de geest roept. De voorstelling dat de maatschappij bestaat
uit kleine, levende, met rede begaafde atomen, de zgn. citoyens, leidde
in de Franse Revolutie tot de bekende afschaffing van standen, gilden
en privileges en tot het verbod voor de arbeiders vakbonden op te richten.
Op het gebied der moraal ontstaat als typische uiting van deze geest des
tijds Kant'salgemene plichtenleer. Voor Kant ligt de gelijkheid der
mensen hierin dat alle mensen voor zichzelf doel zijn. "Und so war der
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Mensch in eine Gleichheit mit allen vernünftigen Wesen. von welchem
Range sie auch sein mögen. getreten; nämlich in Ansehung des An~
spruchs selbst Zweck zu sein. im jedem anderen auch als ein solcher
geschätzt und von keinem bloss als Mittel zu anderen Zwecken ge~
braucht zu werden. Hierin steckt der Grund der so unbeschränkten
Gleichheit der Menschen. *)
"Met het atomisme van een natuurwetenschappelijk "Sein" verbindt zich
bij Kant het egalitarisme van een staatkundig "Sollen". Ja. de mensen
worden zelf a.h.w. geëgaliseerde atomen. niet alleen politiek. sociaal,
economisch. juridisch, ethisch. maar bovenal: kennis~theoretisch", zegt
Prof. Fred. Polak treffend. (Kennen en Keuren. blz. 125).
Op economisch terrein verwacht men alle heil van de vrije concurrentie
der los van elkaar staande. zelfstandig en redelijk oordelende individuen.
Dit, zo meent men, zal vanzelf leiden tot het economisch optimum. Op
sociaal terrein wordt de leuze: "gelijke kans voor ieder", naast elkaar
moeten, elk met zijn eigen baanstrook vóór zich, de renners aan dezelfde
start~streep staan. In de wetenschap heerst wat later het "democratisch
wetenschapsideaal" genoemd is: men gaat ervan uit dat de waarheid
op elk gebied van weten voor ieder kenbaar en bereikbaar is. Men
meent dat de drie cirkels van het kenbare, van het leerbare en van het
onderwijsbare samenvallen, dus dat alles wat een mens weet, beseft of
inziet ook door een ander. - door ieder ander - kan worden geleerd
en dat alles wat door de leerling kan worden geleerd door de leermeester
doceerbaar is. Deze opvatting van kennis en wetenschap past volkomen
in het heersende monistische wereldbeeld dat het 1ge eeuwse weten~
schappelijke denken nagenoeg geheel doortrekt. * *) Het meest essentiële
van deze monistische beschouwingswijze is, dat zij als ideaal van het
denken de taak stelt de wereld te beschouwen als een structuur~loos
continuum en dientengevolge tracht alle essentiële scheidingslijnen uit te
wissen en alle essentiële verschillen tot schijn te herleiden. Het doel van
de wetenschap en van het menselijk denken in het algemeen wordt de
"vereenvoudiging" van de wereld en twee middelen dienen daartoe: de
wiskunde en de evolutieleer. Er is. zo zei men, maar één wetenschappe~
lijke methode, nI. het zoeken naar wetten, waaronder de veelheid van
feiten kan worden gebracht. En al die wetten zijn tenslotte weer ver~
bijzonderingen van eenzelfde algemene grondwet. Zoals er maar één
wetenschappelijke methode is. is er eigenlijk ook maar één wetenschap.
Physica en chemie lopen in elkaar over en zijn in de grond dezelfde
wetenschap en biologie is er een bijzondere toepassing van, want levende
organismen zijn slechts ingewikkelder systemen. Nadat aldus de scheids~
lijn tussen levenloze stof en planten en dieren gevallen is. valt ook de
onderscheiding tussen dier en mens weg. Wat zich uit gelijksoortige
eencellige oerwezens heeft ontwikkeld, moet in wezen gelijk zijn. ..Al~
weer wordt aldus Kohnstamm, ter wille der vereenvoudiging, een andere
mogelijkheid uitgeschakeld, nI. deze, dat er in de opeenvolging der gene~
raties, wezenZUke verandering zou kunnen optreden,"
Waar er geen verschil is tussen mens en dier, vraagt men, waarom zou
een dier niet denken? Er zijn toch - in dit wereldbeeld - alleen maar

*) Kant, MutInasslicher Anfang des Menschengeschlechts (1786) Ausg. E. Cassirer.
**) VgI. bij het volgende Ph. Kohnstamm, Het Waarheidsprobleem (1926), blz. 150 en
volgg.
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continue overgangen en de associatiepsychologie leerde dat alle bewust~
zijn maar een stroom is van op elkaar volgende ..bewustzijnstoestanden" ,
die alleen verschillend schijnen, maar niet inderdaad verschillend zijn.
Of zou het verschil tussen mens en dier gelegen kunnen zijn in het norm~
bewustzijn. in het verantwoordelijkheidsbesef? De criminele anthropologie
leerde anders: voor begrippen van schuld, toerekenbaarheid, strafwaar~
digheid was in ..de wetenschap" geen plaats meer. Misdadigers, zieken
en gedegenereerden waren één geworden. Hiermee verviel het gehele ver~
schil tussen handelen en doorgangspunt van werkingen zijn, zoals een
ding dit is. Een mens, zo luidde de consequentie. handelt niet, maar rea~
geert op prikkels zoals een slak of ijzer in een magneet~veld, alleen veel
gecompliceerder. De zgn. secundaire qualiteiten der dingen verschenen
in het licht van deze wereldbeschouwing als ..maar schijn"; - geluid als
"maar een trilling"; warmte en koude schijnen ons wel verschillend. maar
het zijn slechts "vormen van beweging". De natuur is een geweldig groot
aantal onderling gelijke deeltjes, die allen op gelijke wijze met elkaar in
wisselwerking staan. volgens vaste wetten. Wezenlijke verschillen tussen
hen bestaan niet, want in de grond is alles hetzelfde. In dit wereld-beeld
is elke echte pluriformiteit uitgebannen, het erkent nergens een echte
verandering. het wil niet aanvaarden dat er echte verschillen in de
wereld kûnnen zijn.
De overeenstemming van dit wereldbeeld der 1ge eeuwse natllurweten~
schap, dat ik in hoofdtrekken aan Kohnstamm ontleende. met het boven
beschreven l8de eeuws monistisch rationalisme en zijn toepassingen op
onderscheiden gebieden, springt in ihet oog. Wij vertoeven in hetzelfde
geestelijk klimaat. In dit klimaat past staatkundig de arithmetische demo-
cratie. waarbij bij algemeen evenredig kiesrecht de helft plus één de
doorslag geeft, en hierbij past als mensbeschouwing het geloof aan de
gelijkheid der mensen. Deze ideologie was in de 1ge eeuw zo
krachtig en overheersend, dat tegenovergestelde gedachtenstromin~
gen op de achtergrond geraakten en hun in'lloed sterk zagen
verzwakken. De belangrijkste van deze bleef de Christelijke met haar
nadruk op de hiërarchische gedachte en de van God gegeven maat-
schappelijke Ordo, nog sterk georiënteerd aan de middeleeuwse feodale
maatschappij. Scherp lopen de scheidslijnen ook hier niet: er waren bin~
nen het Christendom zeer radikale sekten: de Wederdopers en de Level~
Iers, in het leger van Cromwell (1647) die algemeen kiesrecht verlang-
den op Christelijke grondslag.
De Staatsmacht nam toe naarmate de maatschappelijke bindingen ver~
zwakten of verdwenen en het bleek in de 20e eeuw dat de Staat op zijn
beurt zelf een tyran kan worden. Tocqueville's vrees dat de toekomst
ons een ..tyrannie égale pour tous" zal brengen. lijkt niet ongegrond.
Economische en sociale gelijkheid veronderstelt een sterke staat en de
staat is de geboren vijand van de individuele vrijheid.
Aldus kan men, met voorbijgaan van allerlei bijzonderheden de groei
van de moderne gelijkheidsgedachte in grove lijnen schetsen. De vraag
is nu maar: wat houdt dit nu eigenlijk in? Wij weten nu misschien waar
die gelijkheidsgedachte historisch vandaan komt en in welk ideologisch
klimaat ze het weligst opgeschoten is en zich het breedst heeft gemaakt,
maar hoe moeten wij ons nu daartegenover stellen?

(Slot volgt)
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M. C. D. KUILMAN

ANTHROPOCENTRISCH ONDERWIJS 1)

Op de 30ste Mei 1829 werd door een commissie voor reorganisatie van
het Hoger Onderwijs een lijvig rapport ingediend bij koning Willem I,
waarin de volgende merkwaardige suggestie voorkomt: "Op het Gym~
nasium worden met de oude schrijvers in verband gebragt de voortbreng~
selen van nieuwe letterkunde". Het woord "worden" zal hier wel als
een aansporende coniunctivus moeten worden opgevat, want wat werd
voorgesteld, was toen naar alle waarschijnlijkheid volslagen onmogelijk,
ja zelfs nu vandaag aan de dag nog niet zo zonder meer direct uitvoer~
baar. Omdat echter, naar wij menen, door het vergelijken van literaire
producten van verschillende herkomst de weg gebaand kan worden naar
een modern Humanisme willen we wat meer aandacht schenken aan deze
ene zwaluw, die wel een hele vroege bode van een komende lente was.
Vergelijken van literatuur op het gymnasium kan niet plaats vinden zon~
der dat dit als tak van wetenschap voldoende is ontwikkeld; bedenkt men,
dat het Instituut voor vergelijkend literatuuronderzoek te Utrecht, het
eerste in ons land en naar ik meen zelfs in Europa, pas kort geleden zijn
eerste lustrum heeft gevierd, dan beseft men slechts bij benadering, hoe~
ver onze rapporteur met zijn wensen de tijd vooruit was; om immers te
kunnen vergelijken moet er toch onderwijs in de moderne talen gegeven
zijn en het is de vraag, of dit in 1829 wel zo was; veertien jaren eerder
was dit zeker niet het geval, want het K.B. van 2~8~1815 betreffende
de Latijnse Scholen vermeldt als leervakken behalve de oude talen slechts
de beginselen der wiskunde, de nieuwe en oude aardrijkskunde, de nieuwe
en oude geschiedenis en de griekse en latijnse fabel kunde. Langzamer-
hand deden de moderne talen hun intrede en pas in 1863 werd de
bevoegdheid tot het geven van onderwijs daarin nader bij de wet geregeld;
het Academisch Statuut van 1921 bracht een candidaats~ en doctoraal.-
examen in de romaanse en germaanse taal~ en letterkunde en dan ver-
schijnt er ook al spoedig een goed rapport, waarin de mogelijkheid om
te komen tot "Samenwerking in het taalonderwijs aan gymnasiale inrich-
tingen" (2) uitvoerig wordt bestudeerd; dat was in 1934. 20 jaren lang
bleef dit werk daarna rusten, maar in 1954 werd het weer hervat; Dr
H. J. M. Broos hield toen namelijk een rede op de algemene vergadering
van het Genootschap van leraren over dit onderwerp en deelde tevens
mede, dat het plan bestond, dit in de toekomst regelmatig te doen.
Het streven naar vergelijking van literatuur op het gymnasium is zelfs in
deze tijd nog iets nieuws en er is dus alle reden, om voor en tegen hier-
van rustig te overwegen; daartoe zullen we bezwaren van tweeërlei aard
moeten overdenken. Zij, die van mening zijn, dat de waarde van de klas-
sieke vorming in de eerste plaats gelegen is in intellectuele training, zullen
aanvoeren, dat vergelijkende literatuurstudie niet thuis hoort op dit
schooltype; het toenemend aantal dergenen echter, die in eenzijdige in~
tellectuele training een gevaar zien, dat de ontplooiïng van de totale
persoonlijkheid bedreigt en die op grond van een modern Humanisme,
dat is op grond van een ander mensbeeld, hebben gepleit voor invoering
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van culturele vakken, zoals de beoefening en de bestudering van muziek
en kunst en de kennis van godsdiensten, kunnen de vraag stellen, waarom
de commissie zich beperkte tot samenwerking in het taalonderwijs; men
zal toch niet willen beweren, dat de pas opgenoemde vakken in generlei
verband met de klassieke oudheid staan. Welnu, waarom zou men zich
en de leerlingen deze historische verbondenheid dan niet bewust maken?
Juist, omdat hierbij orthodox en modern Humanisme tegenover elkaar
staan, mag men misschien aandacht voor details vragen, die anders in
een blad als Rekenschap niet op hun plaats zouden zijn. Laten we eerst
luisteren naar de orthodoxe Humanisten.
In het rapport van de commissie inzake aansluiting tussen het Middelbaar
en Gymnasiaal onderwijs en het Hoger Onderwijs, uit 1938, lezen we,
dat de functie van het onderwijs in de oude talen in ons tegenwoordige
onderwijsstelsel is: "Ten eerste: vorming van de geest, examineerbaar
(d.w.z. ten dele blijkend uit, want een deel is onexamineerbaar) bepaalde
vaardigheid in het vertalen en grammaticaal verklaren van teksten en een
zekere kennis van de oude cultuur, een vaardigheid en kennis, waarvan
men aanneemt, dat zij symptomen zijn van een habitus, d.i. een geestes~
houding en denkgewoonte, die voor alle studie van eminent belang zijn;
samengevat onder één term: mentale training.
Ten tweede: Onderwijzing in een hulpwetenschap: verscheidene facul-
teiten ... bedienen zich van de kennis der oude talen als een hulpweten~
schap. Zij vragen de bekwaamheid om Latijn en Grieks te lezen.
De bovengenoemde mentale training wordt verkregen door onder gram-
maticale tucht verrichte "omdenking" uit en in een ver afstaande taal en
cultuur, waaraan echter de onze toch weer principieel verwant zijn, en die
daarom geschikt zijn voor propaedeusis, en als test voor studiecapaciteit;
bovenal geschikt om de leerlingen te leren lezen... en om het gevoel
voor de moedertaal te verinnerlijken".
Hieraan wordt in een noot toegevoegd: "Dat wij onder de doelstelling
van het onderwijs in de oude talen niet afzonderlijk de kennismaking met
de cultuur der ouden genoemd hebben, maar haar - sit venia verbo _
als "bijproduct" hebben behandeld, vindt zijn verklaring in het feit, dat
kennis van de cultuur der Ouden evenals van de inhoud der klassieke
geschri~~en heel wel zonder bestudering van de taal verworven kan
worden.
We kozen juist dit rapport uit, omdat het de verdienste heeft, duidelijk
te hebben geformuleerd, wat het onderwijs in de oude talen in deze tijd
bedoelt te zijn; het verwierf dan ook op dit punt de instemming van de
meeste classici, de mensen toch, die hierbij het nauwste betrokken zijn.
(3) In het huidige onderwijsstelsel vervult het gymnasium een belangrijke
rol bij de vorming van prae-universitaire élites; een volk heeft belang bij
de wijze. waarop zijn élites gevormd worden en dus mag men beIang~
stelling verwachten voor de principes van dit rapport, maar ook voor de
eventuele critiek hierop. Die richt zich vooral op de mentale training. Prac-
tici betwijfelen het "eminente belang" voor verdere academische studie;
zij wijzen op de wetenschappelijke verdiensten van velen, die geen klas-
sieke opleiding genoten hebben. Voor theoretici - en we denken hier in
de eerste plaats aan de. experimentele psychologie - is vorming van de
geest in het algemeen en mentale training in het bijzonder een probleem
geworden, waartegenover men niet meer kan staan met het nogal dogma-
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tisch vertrouwe'n van de bovengenoemde commissie. Wanneer immers de
mens zichzelf tot object maakt, zijn begrippen als "geest" en "rede" niet
meer onmiddellijk gegeven en wordt "vorming" gezien als een beeldspraak
voor niet nauwkeurig bekende psychische processen. Or van Ouyvendijk
vraaÇJt naar aanleiding van dit rapport, hoe. kennis, welke dan ook, een
"symptoom van een habitus" zou kunnen zijn. Men verlangt verder
bewijzen voor de bewering, dat het denkvermogen bij uitstek of uitslui-
tend geoefend zou worden door de "mentale training", die de studie van
de oude talen zou kunnen geven; men is er niet langer tevreden mee,
dat dit al maar herhaald wordt met een beroep op de practijk; met even-
veel recht kan men de rollen omdraaien en -ook zonder bewijs - de
stelling poneren, dat ondanks de "mentale training" Nederland nog kans.
heeft gezien geestelijke élites te vormen in een moderne wereld; men zou
dit aan kunnen voeren als een "bewijs" voor de uitzonderlijke begaafd-
heid van het nederlandse volk. Zou verder een gedachtengang, die leidt
tot de conclusie, dat cultuur een "bijproduct" - de commissie zal bedoe-
len: een nevendoel - is, maar hersengymnastiek "hoofdproduct", nu wel
helemaal gezond zijn? Wordt - nog geheel afgezien van de vraag,
of de verdeling in "hoofd- en bijproduct" houdbaar is, - onze toch al zo
gevoelige jeugd niet bedreigd met eenzijdigheid door deze "omdenking"
onder grammaticale tucht? Natuurlijk, cle commissie heeft zich tot
taak gesteld, aan te geven, wat er in het huidige onderwijs plaats vindt;
dit neemt niet weg, dat er voor anderen aanleiding kan zijn, zich de
vraag te stellen, of niet een ander onderwijs mogelijk is, waarbij de cul-
tuur de haar toekomende plaats krijgt, terwijl niettemin het peil gehand-
haafd blijft, een modern humanistisch onderwijs in plaats van een ortho-
doxe opleiding en opvoeding. Maar genoeg van al deze critische vragen;
we willen weten, wat nu precies "mentale training" of scherper gezegd
"formele vorming" is. (4)
Oe gedachte, dat het mogelijk zou zijn de "geest" van de mens te "vor-
men", hebben we van de Grieken, geërfd. Volgens Plato's naïeve psycho-
logie b.v. zou de mens van binnen bestaan uit een mens, de rede, een
leeuw, de moed, en een veelkoppig monster, de hartstochten. Oe mens in
de mens moet de leiding hebben tot heil van de combinatie, maar hij is pas
tot vaste leiding in staat, als hij door de gouden draad van de rede verbon-
den is met de oergrond aller dingen. de idee. Zijn er technieken, die de
mens hiertoe brengen kunnen? Jawel; door de wiskunde vooral. die noopt
tot abstraheren en daardoor de ziel weglokt van de stof en verder door
de wijsgerige dialectiek wordt de blik gericht op het eeuwige en onveran-
derlijke zijn. Wiskunde wordt hier dus niet om der wille van de wiskunde
onderwezen, maar om de invloed, die het heeft op de geest; dit als voor-
beeld van geestelijke vorming bij de Grieken. Europa nam dit over, maar
bezon zich in de loop der eeuwen hoe langer hoe meer op de problema-
tiek. die hieraan inhaerent is. Uit de 18de eeuw dateert volgens prof.
SteIIwag de mentale training, oorspronkelijk opgevat als pendant van
lichaamsoefeningen; zoals men, zonder een bepaald doel voor ogen te
hebben, zijn spieren kan trainen in het vertrouwen, dat de algehele ge-
zondheidstoestand hierdoor gunstig beïnvloed wordt, zo meende men, dat
het ook mogelijk zou zijn, zijn geest, meer in het bijzonder, zijn vermogen
tot logisch denken, een algemene training of vorming te geven, die dan,
naar men veronderstelde, vanzelfsprekend aan andere delen van de geest,
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b.v. het geheugen of de wil, ten goede zou komen. Op grond van traditie
en een aantal min of meer spitsvondige redeneringen meende men, dat
het voor de hand lag, dat het latijn dit wonder kon bewerkstelligen. Als
dit allemaal waar is, is het latijn natuurlijk de onmisbare voorwaarde voor
alle verdere studie. Maar mogen lichaamsoefeningen en vorming van de
geest zo maar vergeleken worden? En neemt b.v. het vermogen, om
mathematische vraagstukken op te lossen toe onder invloed van de bestu~
dering van het latijn, worden er dus andere functie' s meegetraind ? (trans~
fer of training). Om deze laatste vraag te beantwoorden verzon men vele
proeven, die op overzichtelijke wijze zijn samengevat door Castiello (4),
die op p. 46 tot de merkwaardige conclusie komt: "Es ist experimentelI
bewiesen worden, dasz das Studium des Lateins die Intelligenzkraft in
einem functionellen Sinn nicht steigert." Tot dezelfde conclusie komt hij
trouwens ook bij de wiskunde; hieruit volgt dat, als training van vermo-
gens niet mogelijk is, transfer of training natuurlijk uitgesloten is. De
mens, zo verzekert Castiello ons, verwerft zich door het onderwijs bepaal~
de waarden en methoden, maar zijn verstand is bij het verlaten van de
school precies zo als het was, toen het onderwijs aanving. Door dez(~
stelling zijn we drie problemen rijker geworden en wel deze: Is de intelli~
gentie constant of variabel; verwerft de leerling zich waarden door de
bestudering van de oude talen en leert hij bepaalde methoden?
Prof. Langeveld (4, o.c. cap. IX en speciaal p. 277 e.v.) toont aan de
hand van berekeningen en grafieken aan, dat de stabiliteit van het ver-
stand toeneemt met de leeftijd, maar dat ook dan nog ..zeer belangrijke
wisselingen per individu" mogelijk blijven. Hij vermeldt onderzoekingen
van Terman, die een kans van 1 op 2 zag, dat een I.Q. 6 punten toeneemt
of 4 punten afneemt; een kans van 1 op 140, dat het 24 punten toe of 18
punten afneemt; zijn conclusie luidt: "Het is voldoende duidelijk, dat
degenen, die menen in het I.Q. een "persoonlijkheids-constante" te
vatten, zekere feiten over het hoofd hebben gezien, waardoor zij het zich
te makkelijk en te practisch paedagogiek te moeilijk maken." (p. 282).
Men krijgt de indruk, dat deze schommelingen samenhangen met uit-
wendige oorzaken, zoals sociaal milieu of levensgeschiedenis maar ook
met inwendige, zoals de natuurlijke rijping. Misschien zijn ook bèpaalde
technieken - het begrijpend lezen b.V. - in staat een gunstig resultaat
te bewerkstelligen, misschien zou aan de hand van uitvoerig materiaal,
verkregen door zorgvuldig onderzoek van vele gymnasiasten, zijn aan te
tonen, dat het latijn en grieks de IQ's meer doet toenemen, dan welk
ander leervak, maar een dergelijk onderzoek is bij mijn weten nooit ver-
richt. Castiello's conclusie kan verkeerd geweest zijn, omdat zijn gehele
probleemstelling eigenlijk dateert uit de tijd van de vermogenspsycholo-
gie; het bestuderen van geïsoleerde functies levert geen overtuigend mate-
riaaL omdat deze functies in werkelijkheid nooit geïsoleerd optreden;
iedere intelligente handeling blijkt bij analyse uit veel meer factoren te
zijn samengesteld dan de intelligentie alleen. Wat dan intellect alleen is,
is niet zo eenvoudig te zeggen en het is daarom. dat psychologen hier~
omtrent nog geen eenstemmigheid hebben bereikt.
Dat men zich door de bestudering van de oude talen zekere waarden
eigen maakt, is natuurlijk zonder meer duidelijk; hoe hoog men die waar-
de aanslaat, hangt af van het doel, dat men wil bereiken; voor sommigen
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is kennis van deze talen onmisbare voorwaarde voor verdere studie, voor
anderen is de waarde geringer. Tenslotte nog een enkel woord over de
methode; lange tijd geloofde men, dat de onderscheidingen van de gram~
matica en syntaxis - van de latijnse wel te verstaan - zouden corres~
ponderen met de categorieën van de logica; op grond van deze
overeenstemming tussen taalvormen en denkvormen meende men, dat een
les in de latijnse grammatica een voorbereiding was voor de logica; de
waarde van het vertalen zag men vooral in het grammaticaal verklaren
van de teksten, d.w.z. het herleiden van de teksten tot paragrafen van
de grammatica; een tekst heet "begrepen", wanneer deze examineerbare
vaardigheid door de leerling is vertoond. Dat verband en samenhang op
deze wijze dikwijls in het geheel niet begrepen worden, heeft prof.
Stellwag duidelijk aangetoond; moderne taalgeleerden kunnen het verder
belangstellenden duidelijk maken, dat talen geen producten zijn van het
logisch denkvermogen, maar symbool-complexen, geschapen door de
totale psyche en daardoor te verstaan vanuit de psychologie, niet vanuit
de logica; daarmee is de basis voor de grammaticale methode en de daar-
mede verbonden vertaalpractijk komen te vervallen.
Samenvattende stellen we vast, dat formele vorming een uitermate inge~
wikkeld iets is, waarover wij nog niet veel met absolute zekerheid weten
te zeggen, reden, waarom het toch niet zo verstandig lijkt, om dit nu tot
doel bij uitnemendheid van het gymnasiale onderwijs te maken; hier is
sprake van een orthodox humanistisch dogma, dat niet bestand blijkt
tegen de critiek van de experimentele psychologie. Dat de leerling zich
door de bestudering van de oude talen zekere waarden eigen maakt,
spreekt vanzelf; de Z.g. grammaticale methode en de daarmee samen-
hangende vertaalpractijk berusten op verouderde theorieën aangaande
het wezen van de taal.
Velen maken bezwaar tegen samenwerking in het taalonderwijs aan
gymnasiale inrichtingen. omdat naar hun" oordeel het gymnasium in de
eerste plaats een formele vorming wil geven, die zich niet laat verenigen
met bedoelde integratiepoging. Nu ons gebleken is. dat de formele vor-
ming een orthodox humanistisch dogma is van tWijfelachtige waarde, is
er reden te meer, om de vraag te stellen. of niet een andere fundering
van dit onderwijs mogelijk is en of dit niet betere kansen biedt voor
integratiepogingen.

* * *
Over Pope denke ieder. wat hij wil; men moet echter toegeven. dat hij
met de woorden: "Man is the proper study of mankind", op bondige en
kernachtige wijze formuleerde, wat iedere Humanist ter harte gaat; de
orthodoxen en de modernen verschillen alleen ten aanzien van de me~
thode. De orthodoxie wilde mensenkennis door Griekenland. Mensen-
kennis. niet verstaan als kennis van de gedragingen van vele individuen,
maar als kennis van de menselijke natuur, was volgens von Humboldt het
doel van alle humanistische studiën en daarom ging hij Grieks studeren.
"Es zeigt sich... in dem Griechischen Charakter meistentheils der
ursprüngliche Charakter der Menschheit überhaupt. nur mit einem so
hohen Grade der Verfeinerung versetzt, als vielleicht nur immer möglich
sein mag; und vorzüglich ist der Mensch, welchen die Griechische Schrift~
steller darstellen aus lau ter höchst einfachen, groszen und - wenigstens
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aus gewissen Gesichtspunkten betrachtet - immer schönen Zugen zu~
sammengesetzt", meent hij. (5).
F. A. Wolf, die er naar streefde. de klassieke philologie in het Humanis~
me dezelfde plaats te geven. die de theologie in het Christendom inneemt.
neemt deze gedachte over (6). Hij leidt zijn lezers binnen in de geheime~
nissen van de studie van het Grieks. als ware hij de mystagogos uit
Eleusis; stap voor stap gaat hij verder van de lagere - b.v. begrip voor
vreemde woorden in eigen taal - naar de hogere wijdingen - zoals het
genot van het vertalen -. om dan tenslotte met van ontroering bevende
stem de noviet te wijzen op ..die letzte Ziele aller in eins verbundenen
Bemühungen" . " "gleichsam zu demo was die Priester von Eleusis die
Epoptie oder Anschauung des Heiligsten benannten". en daarmee be~
doelt hij de "Kenntnisz des Menschen". de ..empirische Kenntnisz der
menschlicher Natur. ihre ursprüngliche Kräfte und Richtungen". Dit
helleno-centrische Humanisme kon geen stand houden tegen de critiek
der historici; Momsen schreef aan Hensen: "I wanted to bring down the
ancient £rom the fantastic pedestal on which they appear into the real
world. That is why the consul had to become the burgomaster. Perhaps I
have overdone it. but my intention was sound enough". (7) Een opmer~
king van E. Meyer is in dit verband van bijzonder groot belang; hij zegt:
"Wie wir jetzt erkennen. ist der Classicismus nur die Vorstufe gewesen
für die Emancipation der modernen Cultur vom Altertum überhaupt.
Die Muster der hellenisch-römischen Cultur hat man verworfen. der
Versuch. die classisch-griechische Cultur zum Vorbild zu erheben. hat
sich auf die Dauer als undurchführbar erwiesen". (8) Het alternatief is
een objectief anthropocentrisch Humanisme; aldus E. Fueter: ..Die Ge-
schichte konnte unter diesen Umständen (bedoeld is de grotere kennis
van vreemde. speciaal oosterse beschavingen) ihren europäozentrischen
Standpunkt nicht wohl länger behaupten. Was die Astronomie schon
längst vollzogen, als sie die Erde aus dem Mittelpunkt des Sonnen-
systems rückte. was die Zoologie vollführte. als sie die Tierwelt nicht
mehr nach dem Menschen als dem schlechthin vollkommensten Wesen
orientierte. dasz musz nun in ähnlicher Weise auch die Geschichtschrei-
bung tun. (9). Het gymnasiale onderwijs sloeg de weg van de mentale
training in. één van de humanistische mogelijkheden; we beginnen echter
te vermoeden. dat dit wel eens een doodlopende weg zou kunnen blijken
en daarom is het raadzaam. óm te zien naar een andere mogelijkheid, de
weg. die leidt tot mensenkennis. maar dat wil nu zeggen, mensenkennis
ex analogia universi. niet ex analogia hominis en bepaaldelijk niet ex
analogia hominis graeci. Doen we dit, dan bemerken we al spoedig. dat
de wetenschap allang is voorgegaan op deze weg. Het gymnasium richtte
zich op de mentale training in het vertrouwen, dat de rede het typisch
menselijke zou zijn en dat dus ..Geistesformung" in de bovenaan geduide
specifieke zin het humanistische onderwijsdoel bij uitstek zou zijn.
Wanneer echter de mens zichzelf tot object wordt. dan is de rede niet
meer onmiddellijk gegeven, maar middellijk; niet door zijn rede onder-
scheidt de mens zich van al wat er verder leeft in de eerste plaats. maar
door zijn vermogen. om symbolen te scheppen en te interpreteren; hij is
niet meer alleen een animal rationale. maar een animal symbolicum vol-
gens Cassirer (10) . Wanneer het de taak van de wijsbegeerte is, om
onder woorden te brengen. wat er in een bepaald tijdvak leeft. dan is de
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"Philosophie van de symbolische vormen" hierin geslaagd tenminste wat
het onderwijs betreft en de pogingen, die hier worden aangewend, om
tot vernieuwing te komen. Men kent het verzet, dat hier heerst tegen
te grote nadruk op het intellectuele, d.w.z. in laatste instantie een verzet
tegen een verouderd beeld van de mens; men weet ook, hoe grote waarde
hier wordt gehecht aan symbool-vorming, het Z.g. expressiewerk, vooral
in het volksonderwijs en in mindere mate in het middelbaar en voor-
bereidend hoger onderwijs. Misschien zou men bij het laatstgenoemde
ook kunnen komen tot bewuste interpretatie van symbolen, die de mens
zich schiep en wel door samenwerking tussen de talen en de pas sedert
kort aan het programma toegevoegde vakken als muziek, kunstgeschie-
denis en kennis der godsdiensten: in al deze vakken ontmoet de leerling
immers symbolen, geschapen door de mens. De via regia nu, die leidt
tot kennis van de mens, loopt over de door hem geschapen symbolen;
wie er van overtuigd is, dat men de jeugd zo vroeg mogelijk - het is een
vraag van nadere didactische bezinning, wanneer dit mogelijk is - op het
spoor, dat leidt tot wetenschappelijk verantwoorde kennis van de mens,
moet zetten, en wel, omdat een mensenleven maar kort is en omdat latere
beroepsbezigheden het zelfstandig vinden van deze weg misschien be-
moeilijken, die zal zich de moeite willen geven, om de mogelijkheden, die
hier liggen zorgvuldig af te wegen tegen de ontegenzeggelijk grote moei-
lijkheden. Het rapport, dat de mogelijkheid tot integratie in het talen-
onderwijs beschouwde, mogen we misschien zien als een eerste stap op de
lange weg, die leidt naar modern humanistisch onderwijs; het rapport zelf
heeft overigens deze pretentie beslist niet, dit zij nadrukkelijk vermeld.
Enkele voorbeelden mogen verduidelijken, wat hier bedoeld is. Als men
in een klas tegelijkertijd de AeneÏs II van Vergilius en de Gijsbregt van
Aemstel heeft gelezen en het toneelstuk ook heeft zien spelen, dan is de
leerling rijp voor de vraag: "Wat is nu eigenlijk verschil en overeen-
komst tussen de oude en moderne schrijver?" Hij zal er misschien toe
gebracht kunnen worden, in een opstel zijn gedachten hierover onder
woorden te brengen. waarbij de docent naderhand kan aanknopen met
de volgende voor de hand liggende vraag: "Hoe komt het nu, dat deze
twee literaire producten verschillen?" Het zoeken naar een antwoord zal
leiden tot het inzicht, dat verschil in literaire vorm samenhangt met ver-
schillen in ras, godsdienst, tijd. sociale structuur, aesthetisch gevoel van
de mens, individueel zowel als in groepsverband; vergelijken leidt dus
tot de mens. Deze theorie zou ons er toe moeten brengen, om de sym ..
bolische vormen in wereld verband te beschouwen; dit is ook wel gedaan
natuurlijk. In een inspirerende rede bespreekt prof. J. van Ginneken S.J.
( 11) de verschillende vormen van het dieren-epos en komt door vergelij-
king tot het vermoeden, dat dit literaire genre de symbolische uitdrukking
zou zijn van patriarchaal georganiseerde groepen uit het jagersstadium:
de slimme vos, die alle andere dieren de baas is, is hier het symbool van
de mens. Hoe interessant dergelijke studiën ook mogen zijn, toch zal het
voorbereidend hoger onderwijs in zijn huidige vorm hiervoor vermoedelijk
geen plaats bieden. Maar anthropocentrisch onderwijs in Europees ver-
band lijkt mij wel mogelijk, vooral, als men zou komen tot een andere
organisatie van het onderwijs; kennis van de talen, - de oudste door de
mens geschapen symbolen - van West-Europa is daarvoor natuurlijk
nodig, kennis van de Z.g. klassieke talen is onmisbaar, als men zijn
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onderwerp het nodige historische perspectief wil geven. Een mooi voor~
beeld lijkt mij het Orpheus-motief, dat onze leerlingen ontmoeten bij
Ovidius, Vergilius en later bij de lectuur van Platoon; aansluiting bij de
lessen in de godsdienstkennis kan gevonden worden door het probleem
van de onsterfelijkheid van de ziel in de Orphiek en in het Nieuwe Testa~
ment te vergelijken; in de muziek~lessen kan de leerling het Orpheus~
motief terugvinden bij Monteverdi, Gluck, Haydn, Offenbach en Stra-
winsky, om slechts de componisten te noemen, wier werk op grammofoon~
platen is vastgelegd. De nawerking in de kunst is bijna niet te overzien;
men vindt vanaf de oudheid een grote rijkdom aan vazen, fresco's
(Pompeï en de catacomben; vergelijking met het goede~herder motief)
mozaïeken, miniaturen, cassone, houtsneden en kopergravures en tenslotte
schilderijen uit alle tijden, waaruit de leraar in de kunstgeschiedenis een
keuze zou kunnen doen. Enkele namen mogen een indruk geven: Giotto,
Dürer, Mandijn, P. Vischer de Jongere, School van Jeroen Bosch, Rubens
en dan vele landschapschilders zoals Savery, J. Breugel, van Thulden,
Cuyp, Potter, M. en G. C. d'Hondecoeter, H. Leu, Poussin, Corot; van
de modernen vermelden we Stettner en Picasso; in de moderne literatuur
vindt men dit thema terug bij Anouilh, Cocteau, (ook als film) Rilke,
Verwey en Dèr Mouw, om slechts enkelen te noemen; er is dus keuze
genoeg uit verschillende tijden, om de leerling door vergelijking de weg
tot de vorm als openbaring van het mens~zijn te wijzen. De mens en de
vormen, waarin hij zich uitdrukt, horen bijeen als de spin en zijn web;
wie één van beide bestudeert, is niet op de weg, die leidt tot een wezen~
lijk verstaan van verband en samenhang; wie zich beperkt tot de oudste
symboolvormen - de taal - en deze bestudeert uitsluitend of hoofd~
Zakelijk om der wille van "mentale training", bevindt zich op dood
spoor, althans volgens modern humanistisch inzicht. Beter dan Mahrholz
( 12) kan ik het niet formuleren en daarom citeer ik tot slot zijn woorden:
"Die Neu~romantik nun als ganzes ist in ein neues Entwicklungsstadium
eingetreten. Sie richtet sich nicht mehr nach dem "Geist'", nach der
"Kultur" aus, sondern sie wendet sich von den Gebilden des vollendeten
Schöpfungsvorgangs zu den Schöpferischen Kräften selber. Mit andern
Worten: sie geht von einer Betrachtung des fertigen Werkes, der ge~
schehenen Leistung zu einer Untersuchung der inneren Kräften und
Mächte über, aus denen die Schöpfung und Leistung aufwächst. Nicht
mehr die Geschichte der objectivierten Gebilder erweckt ihr Interesse.
sondern die Geschichte des Volkes, des Stammes, des Volksgeists und
ihre Verwandlungen, aus denen die Leistungen der Schöpferischen
Individuen als symbolische Schöpfungen und Deutungen erstehen."
Dit drukt uit, wat ik bedoelde met dit opstel; alleen ging het niet om
literatuur en Neu~romantik, maar om een modern Humanisme, dat de
mens wil leren kennen uit alle vormen, waarin hij zich uitdrukt en om de
vraag, hoe deze nieuwe visie op de mens, die de vernieuwers van het
lager onderwijs reeds tot zo menig vruchtbaar initiatief heeft gebracht,
ook in het voorbereidend hoger onderwijs - dit prachtige werkstuk,
waarin alle geloof, hoop en liefde van het orthodoxe Humanisme vorm
en gestalte aannamen - kan doordringen tot zegen van onze jeugd.
Summa summarum: de gang van mijn betoog moge in enkele stellingen
worden samengevat:
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1. Tegen "mentale training" als voornaamste doel van het orthodox
humanistisch onderwijs zijn ernstige bezwaren aan te voeren;

2. het modern humanistische streven naar integratie, dat tot uiting komt
in het verlangen naar "Samenwerking in het taalonderwijs aan gym~
nasiale inrichtingen" kan niet goed gedijen in orthodox humanistisch
milieu;

3. "mensenkennis" d.w.z. kennis van het mens~zijn als zodanig, vooral,
hoewel niet uitsluitend, door middel van de vormen, waarin hij zijn
wezen openbaart, verdient als onderwijsdoel ernstige overweging;

4. de mens als schepper en vertolker van symbolen is het aangewezen
middelpunt van humanistisch onderwijs, dat streeft naar integratie.

AANTEKENINGEN:

1. De term "anthropocentrisch onderwijs", kan aanleiding geven tot misverstand; wie
gelooft, dat de mens de maat van alle dingen is, denkt subjectief anthropocentrisch.
Onderwijs, dat wil uitgaan van het kind - b.v. van zijn gevoelige perioden; ander
voorbeeld: men wil het kind volgen "Van huisgezin naar nederlands gezin" (titel
van een aardige leergang, ontworpen door de N.a.V. en het Haags Paedagogisch
centrum) - zou men dus subjectief anthropocentrisch kunnen noemen; onderwijs,
dat zich ten doel stelt, de mogelijkheden die in ieder individu liggen tot ontwikkeling
te brengen, eveneens. Hier is echter iets anders bedoeld; als de mens zichzelf tot
object van onderzoek maakt, denkt hij objectief anthropocentrisch; dit geschiedt in
vele takken van wetenschap, zoals de geschiedenis, de psychologie, de sociologie,
de medische wetenschap, de anthropologie. Objectief anthropocentrisch onderwijs
wordt gegeven aan onze Universiteiten. De vraag, die ons in dit artikel zal bezig-
houden, is, of het voorbereidend hoger onderwijs hiertoe ook een voorbereiding
zou kunnen zijn, meer dan tot nu toe.

2. Uitgegeven door de groepen M.O. G.A. en Classici van het Genootschap van
Leeraren enz. bij G. J. van Amerongen en Co.; aan het artikel van Dr. J. van
IJzeren ontleende ik deze gegevens,

3. Ontleend aan A. J. van Duyvendijk, De motivering van de klassieke vorming, dis$.
Utrecht 1955, p. 323,

4. Zie CastieIlo, J. Geistesformung, 1934; H. 'vV. F. Stellwag, De waarde der klas-
sieke vorming, 1949; cap. Il; Langeveld, M. J., Inleiding tot de studie der paeda-
gogische psychologie, 1950; zie verder sub 3,

5. A. Leitzmann, Sechs ungedrückte Aufsätze über das klassische Alterturn, von
Wilhelm von Humboldt,

6. Museum d. Altertumswissensch., 1807, p. 124,
7. G. P. Gooch, History and Historians in the nineteenth century, 1952, p. 461,
8. Geschichte des Altertums, 1893, Il, p. 31,
9. Geschichte d. neuerer Historiographie, 1936, p. 602,
10. Cassirer, E. Philosophie der symbolisch en Formen, 1923,

Ch. Morris, Foundation of the theory of signs, Intern. Encycl. of unified science,
1938, 8-ste dr. 1953,
Idem, Signs, language and behaviour, 1946,
S. K. Langer, Feeling and Form, 1952,

11. De geschiedenis der Middel-Nederlandsche letterkunde in het licht der ethnologi-
sche literatuurwetenschap, rede 1925, .

12. Literargeschichte und Literarwissenschaft, 1923, p. 175.
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KWEE SWAN LIAT

TOEKOMSTPERSPECTIEF IN PLAATS
VAN TOEKOMSTBEELD

Het terrein, dat door het jongste boek van Prof. Dr Fred. L. Polak:
De toekomst is verleden tijd; cultuur~futuristische verkenningen 1) wordt
bestreken, is dermate omvangrijk, dat een bespreking, wil ze tenminste
serieus zijn, zich noodzakelijk moet beperken tot die onderdelen, waarin
de recensent zelf zich voldoende thuis voelt. In het volgende wil ik me
in het bizonder bepalen tot twee dingen: een kritische beschouwing van
de algemene stellingen, die de schrijver aan het boek ten g'rondslag heeft
gelegd en die verband houden met zijn visie op de "crisis" van onze tijd,
en een bespreking van wat hij in het tweede deel over het humanisme
heeft geschreven. Tot het eerste voel ik me gerechtigd, omdat ik, als
"marginaal mens" staande tussen de werelden van "Oost" en "West"
en bewust van hun beider betekenis voor de beslissende periode waarin
wij nu leven, meen tot een objectiever perspectief over het geheel der
westerse beschaving en het probleem van de "crisis" waarin zij heet te
verkeren te kunnen komen dan iemand die er zelf midden in staat. Tot
het tweede meen ik voldoende aanleiding te vinden in het feit dat Prof.
Polak in het gedeelte handelende over het humanisme, naast twee arti~
kelen van Prof. Mr H. R. Hoetink, juist twee artikelen van mij ver-
schenen in de eerste nummers van dit blad "Rekenschap" heeft aan~
gehaald en bestreden (p. 185, 189).
Ongetwijfeld zullen andere kanten van het lijvige boek door andere
recensenten aan de orde worden gesteld. De centrale problemen die het
behandelt verdienen inderdaad in de ruimste kring grondig en kritisch
te worden overdacht. Bovendien lokt het boek, qua inhoud èn qua stijl,
als het ware kritiek uit, en is, als ik het wel heb, ook door de schrijver
bedoeld als een bijdrage om de discussie, waarin hij sinds enige jaren
betrokken is, te verdiepen en voort te zetten. Het is misschien juist deze
discussie, die een belangrijk zijlicht werpt op de betekenis van het boek.
Prof. Polak, hoogleraar in de sociologie aan de Economische Hogeschool
te Rotterdam, lange tijd verbonden aan het Centraal Planbureau, naast
Prof. Dr W. Banning één der belangrijkste theoretici van de Partij van
de Arbeid, is een figuur, wiens denkbeelden en zienswijzen in Neder~
land voldoende bekend zijn. De ontwikkeling van deze denkbeelden en
zienswijzen heeft men in zijn vele geschriften en voordrachten op de
voet kunnen volgen 2). In de reeks van deze geschriften is het verschij~

1) Prof. Dr PRED. L. POLAK, De toekomst is verleden tijd. Cultuurfuturistische ver-
kenningen. Deel I: Het beloofde land. Deel 2: De toekomst-beeldenstorm. Utrecht
(W. de Haan) 1955.
2) Kennen en keuren in de sociale wetenschappen. Dissertatie 1948 Amsterdam. Leid~n
(H. E. Stenfert Kroese) 1948.
De wentelgang der wetenschap en de maatschappij van morgen. Intreerede Rotterdam
1949. Leiden (H. E. Stenfert Kroese) 1949.
Om het behoud van ons bestaan. Cultuursociologische voorstudies. Leiden. (H. E.
Stenfert Kroese) 1951.
De bedreiging der menselijkheid in de crisis der moderne cultuur. Een antwoord aan
Virgil Gheorghiu. Delft (W. Gaade) 1950.
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nen van het jongste boek geen verrassing. Maar wat misschien buiten
de kringen der P.v.d.A. minder bekend zal zijn is de discussie die sinds
ongeveer 1952 hierin heeft plaats gevonden, en die wellicht als de directe
aanleiding mag worden gezien tot het schrijven van De toekomst is ver~
leden tijd.
Eén van de uitingen van de "crisis" is het verschijnsel van de "planloos~
heid". Persoonlijk ben ik van mening dat er eigenlijk geen sprake is van
een planloosheid, maar integendeel van een overdaad aan grote, vaak
gedurfde en in de praktijk soms met de grootste concentratie van krach~
ten doorgevoerde plannen. In gebieden zoals Frankrijk en Nederland is
de situatie echter zo dat de politieke en staatkundige verhoudingen een
bijna onwrikbare wederzijdse patstelling van deze tegenstrijdige plannen
en principes te zien geven. De praktijk wordt dan onontkoombaar één
van "compromis", door verstokte principiëlen onherroepelijk gevoeld als
afbreuk en verraad aan de principes. Tien jaren deelname door de
P.v.d.A. aan de regering op een steeds "breder wordende basis" vinden
echter weerslag in het theoretische gesprek binnen deze P.v.d.A. zelf.
Prof. Polak, de socioloog en plannenmaker van beroep, onderkent de
realiteit van de situatie, beziet deze onmiddellijk tegen een veel ruimere
achtergrond van een algemene "crisis" en voelt zich hevig verontrust.
Zijn onmiskenbare cultuurpessimisme vindt men reeds in zijn vroegere
geschriften terug. Toen de redactie van het kaderblad der P .v.d.A.
"Socialisme en Democratie" hem uitnodigde een beschouwing te wijden
aan het plan van de P.v.d.A. heeft hij zeer duidelijk en beslist van zijn
verontrusting doen blijken 3). Op deze beschouwingen in "Socialisme
en Democratie" van 1952 is in 1953 een levendige discussie gevolgd
tussen W. Banning, F. L. Polak, W. Schermerhorn, J. J. Buskes, H. J.
Hofstra, J. de Kadt, Th. J. A. M. van Lier en J. M. den UyI4). Het
gesprek over "Socialisme en Utopie" is in deze discussiereeks van be-
lang omdat daar voor het eerst de grondgedachte van het hier te be-
spreken boek door Polak scherp werd omlijnd. Nog in hetzelfde jaar
1953 krijgt Prof. Polak van de dokter het advies tot een ziekteverlof en
een rustkuur, als gevolg van overwerkt~zijn. Deze periode van "niets-
doen" resulteerde echter in De toekomst is verleden tijd, een formidabel
werk van bijna 700 forse, klein~gedrukte bladzijden, dat door de Raad
van Europa en. door de Europese Kolen~ en Staal-Gemeenschap met een
onderscheiding is bekroond.
Het is uitermate jammer dat deze hele ontstaanswijze op het werk zijn
onmiskenbare stempel heeft gedrukt. Prof. Polak is een cultuur-socioloog
en een denker van allure. Zijn vele, scherpzinnige vondsten en uitspra~
ken, resultaat van hartstochtelijk en toegewijd zoeken, zijn verhelderend
en stimulerend. De kernproblemen die hij in het boek behandelt zijn van
buitengewoon en centraal belang. Helaas heeft hij het in dit boek meer
in de breedte dan in de diepte gezocht. Het treffendste kenmerk van de
"crisis" van onze tijd is de bijna chaotische verwarring. Het jongste boek
van Prof. Polak verhoogt, ondanks zijn vele voortreffelijke analyses,

3) "Mens en cultuur" in S & D 1952.p. 209 sqq.
"Gedachten over de toekomst van het socialisme" in S & D 1952,p. 523-537, 577-594.
4) "Enkele problemen van de welvaartsstaat in S & D 1953, p. 231-259. "Het karakter
van het huidige socialisme" in S & D 1953, p. 362-381, "Socialisme en Utopie" in
S & D 1953, p. 437-458. "Socialistische cultuurpolitiek" in S & D 1953,p. 514-528.
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deze verwarring. Hij adstrueert met een verbluffend arsenaal van details
zijn grondstelling dat onze tijd lijdt aan een gebrek aan constructieve
toekomstbeelden, maar komt zelf niet toe aan een synthese en aan een
bevrijdend perspectief. Hij maakt op mij de indruk van een geneesheer
die zijn patiënten probeert op te monteren door te zeggen: "Oh, maar
u hebt dezelfde kwaal als ik, alleen in mindere: mate.", en dan voortgaat
met het wezen van deze kwaal in zo schril mogelijke kleuren af te
tekenen.
Prof. Polak meent een sleutel te hebben gevonden, waarmee hij he:t ge~
heim van de "crisis" cultuur~sociologisch en analytisch meent te kunnen
ontsluiten. Op pag. Ivan zijn boek formuleert hij dit aldus in twee
grondstellingen:
,,1. De toekomst was steeds mede~bepalend voor het onvoltooid ver~
"leden der cultuur~geschiedenis, vnl. door middel van de voorafgaande
"en vergezellende constructieve toekomstbeelden der mensen en, om-
"gekeerd, is het thans nog aanbrekend, zich verder voltrekkend verleden
"gelijk aan onze huidige onbekende toekomst, welke derhalve opnieuw
"door onze moderne toekomstbeelden diepgaand zal worden beïnvloed,
"dus in die zin óók reeds een kenbare toekomst is.
,,2. De huidige tijd, die is zonder positieve toekomstbeelden, dan wel
"wordt gekenmerkt door een destructieve toekomstbeeldenstorm of door
"negatieve beelden van een toekomst-op-de-kop, moet dáárdoor een
,,levensg;,vaarlijke bedreiging inhouden voor de toekomst der westerse
"cultuur.
Het is nuttig enige scherpe onderscheidingen te maken. Een werk als
het onderhavige is product van een bewust overdenkingsproces door een
individuele denker van een collectieve situatie. In deze situatie vindt hij
aanleiding tot deze overdenking, aanleiding die hem verontrust, uitdaagt
en dwingt tot verantwooI'ding, tot rekenschap over de situatie, en zo
mogelijk tot een antwoord dat effectief de uitdaging tegemoet treedt en
opheft. In deze individuele verantwoording zijn niet alleen de concrete,
historische factoren van de objectieve situatie verdisconteerd, maar ook
de subjectieve visie, die zelf weer voortspruit uit de specifieke positie
die de individuele beschouwer in de situatie inneemt en uit de eigen
psychologische geaardheid die hij heeft. Fenomenologisch zijn dus als
structurele momenten naast elkaar te onderscheiden: a. de collectieve
situatie: in het bizonder het Nederland van nu met zijn specifieke poli-
tieke, staatkundige, maatschappelijke, culturele, godsdienstige, levens-
beschouwelijke verhoudingen en onverbrekelijk daarachter in ruimer ver-
band West-Europa en nog wijder de wereld met zijn ideologische, poli-
tieke, sociaal-economische ongelijkheden en tegenstellingen. In deze
situatie b. de aanleiding tot verontrusting, die zeker niet te ontkennen is
en even reëel als de situatie en historisch-objectief aanwijsbaar. c. De
individuele beschouwer met zijn specifieke positie in de situatie en zijn
bizondere eigen geestelijke habitus. En tenslotte: d. de verantwoording
door de individuele beschouwer van de situatie, die dus door alle drie
eerder genoemde momenten bepaald is. _
Het is nu moment d. en niet moment b. dat in de discussie geworpen
wordt en in de kritische meningsuitwisseling collectief getoetst wordt.
Het zal niet moeilijk vallen het met Prof. Polak er roerend over eens te
worden, dat er inderdaad aanleiding en reden is tot verontrusting. De
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wijze echter. waarop gereageerd wordt op deze aanleiding en waarop de
situatie geanalyseerd en bezien wordt. kan verschillen. Ik wil in het vol~
gende tegenover die van Polak de mijne stellen. maar dan beperkt tot
het centrale gezichtspunt en niet betrokken op de verdere uitwerkingen
in details.
Mijn principiële. methodische bezwaar tegen Prof. Polak is. dat hij. als
socioloog nog weL te weinig sociologisch~wijsgerig vereiste en verant~
woorde methodische onderscheidingen maakt. en hier en daar zelfs denk~
categorieën met zijnscategorieën verwart. Dit is zelfs reeds het geval in
de begrippen die hij als sleutel hanteert. Polak identificeert en verwart
op hopeloze wijze het begrip toekomstbeeld met perspectief en met utopie.
Een utopie is. zoals de naam zegt. een voorstelling van een nergens~
zijnde. van het gans andere. dat men om de een of andere reden: weten~
schappelijk~wijsgerige fictie. literaire fantasie. sociaal-politieke verbeel-
ding. stelt tegenover het werkelijk zijnde. Het menselijke denken vormt.
zich altijd beelden. Deze beelden zijn van uiteenlopende aard. De weten-
schapsmen vormt zich een model van de werkelijkheid. waarin de wezen~
lijke. werkende factoren tot een minimum zijn gereduceerd. mathematisch
formuleerbaar zijn gemaakt en daarom hanteerbaar voor een verklaring
en berekening. De magisch~mythische mens vormt zich een beeld van
het andere. angstverwekkende. bovenmenselijke machtige om hiermee in
een sprekende. en daarmee bezweerbare ik-gij verhouding te kunnen
staan. Het is de methodische filosofie. die in zelf-reflexie het menselijke
denken zelf tot object nemende. de werkingen van dit denken ging
overpeinzen en onderzoeken en geleidelijk de mogelijkheden daarin
onderkende. Voor een bestudeerder van de geschiedenis der westerse
filosofie is het niet verwonderlijk bij Plato de neiging te ontdekken tot
het denken van een gans andere wereld. een wereld der ideeën. waarvan
onze zichtbare en tastbare wereld maar een flauwe afschaduwing is.
Voor hem is het evenmin verwonderlijk dat. nu in een volkomen ander
verband. de West~Europese denker in de Renaissance en daarna. in
verzet tegen de traditionele dogmatische levensbeschouwing. zich ver~
diepende op de axiomatische grondslagen van het denken. mogelijkheden
overdacht van gans andere werelden. utopieën.
In mijn artikel Een universeel humanisme heb ik getracht aan te tonen
hoe in deze voor mij - levendig geïnteresseerde beschouwer van buiten
af - zo unieke periode van het moderne westerse denken. samenvallend
met de beslissende kentheoretisch~analytische reflexie culminerend in
Descartes-Kant-HusserL die merkwaardige bevrijdende ontdekking van
de ruimte door astronomen en ontdekkingsreizigers. die werelden ont-
sloten zo gans anders dan het tot dan toe bekende en beklemmende. ge-
paard met de onrustige ontevredenheid over de desintregrerende poli~
tieke en godsdienstige verhoudingen binnen Europa. de speculatie over
gans andere werelden. utopieën. bizon der in de hand heeft gewerkt.
Maar ook toen reeds klemde het centrale probleem van de intrinsieke
relatie tussen de wereld van het denken en de wereld van de zintuig-
lijke werkelijkheid. Het was de geniale Leibniz. cultuuroptimist bij uit~
nemendheid met een nu nog steeds verrassend ruim politiek. geestelijk
en cultureel perspectief, onvermoeid voorstander van een verenigd
Europa. die de huidige autoriteiten van de Raad van Europa en de
Kolen- en Staal-Gemeenschap beter mogen eren en gedenken. die dit
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probleem oploste met zijn harmonia praestabilita en zijn rotsvast ver~
trouwen dat deze wereld waarin wij leven de beste is van alle denkbare,
mogelijke werelden, Het was ruim een eeuw later Hegel die in zijn
grandiose synthetische visie de dialektische ontwikkeling der geschie~
denis als een uiting zag van de absolute rede. En het was, geënt op
Hegel, Marx die in de politieke organisatie van het proletariaat de om
zo te zeggen archimedische hefboom zocht van ideologie naar historische
werkelijkheid. De kloof tussen denkcategorie en zijnscategorie blij ft ech~
ter ook nu nog een actueel en veelomstreden wijsgerig probleem.
Het zich verdiepen in nergens~zijnden of utopieën is in de eeuw waarin
wij leven eerder toegenomen dan afgenomen. De ontdekking van de
eigen wereld van het menselijke, door mij samengevat als de "ontdek~
king van de mens" 5), vooral in de psychologie, psycho~analyse,droom~
en mythe~analyse, dieptepsychologie, e.d., heeft, naast de ontwikkeling
van de 20e eeuwse natuurkunde en de razend snelle ontwikkeling der
techniek, van de "science fiction" een literair genre gemaakt, dat in om-
vang waarschijnlijk de literaire productie van alle vorige eeuwen over~
treft. De zeer recente studie van de Zwitser Richard Gerber, Utopian
fantétsy (j), waarin hij alleen al van de Engelse utopische literatuur in
de 20e eeuw een bibliographie van 16 pagina's geeft, verdient in dit
verband met name genoemd te worden.
De utopie mag beslist niet worden vereenzelvigd met het toekomstbeeld.
Het kan natuurlijk wel voorkomen dat een utopie door de schrijver ervan
bedoeld is als mogelijk beeld van een ideale toekomstige maatschappij,
maar dat is dan een bizondere vorm van utopie. Dat de utopie, als be-
schrijving van een nergens-zijnde, soms de wereld op zijn kop zet ligt
eigenlijk in het karakter van de utopie besloten; de omkering en de
travestie zijn altijd geliefkoosde literaire motieven geweest. Polak noemt
Samuel Butler's Erewhon (omkering van Nowhere) een utopie-op-de-
kop, en keert zich tegen deze volgens hem negatieve toekomstbeelden 7).
Maar ook het voorhouden van een zodanig negatief beeld als afschrik-
!Wekkend memento is een positieve daad van bewuste verantwoording. -
Een toekomstbeeld of toekomstvoorsteIling kan voor velen stuwend en
stimulerend werken op het huidige handelen. Om die reden is het na-
tuurlijk van belang dat een cultuur-socioloog een systematische studie
maakt van toekomstvoorstellingen en hun betekenis voor het historische
gebeuren. Maar terwijl Prof. Polak utopie identificeert met toekomst-
beeld, beperkt hij toch weer het begrip toekomstbeeld zelf. Het con~
strueren van een toekomstbeeld als toekomstverwachting, in de vorm van
het opstellen van een toekomstplan, zoals dat voortdurend in het Cen-
traal Planbureau voorkomt, bevredigt Polak niet. De nuchtere realist
kan zich afvragen: Ra, ra, hoe kan dat? Maar Prof. Polak, die misschien
zat geworden is van nuchtere realiteiten, feiten, getallen en statistieken,
wil iets principieel anders. Hier schuilt een merkwaardige paradox, die
eigenlijk toch wel weer te begrijpen valt. Het plannen maken zoals het
Centraal Planbureau doet noemt Polak "extrapoleren". Hij verlangt een
toekomstbeeld van gans andere aard. Volgens hem staart men zich te

") "Een universeel humanisme" in .,Rekenschap" 1, 1, 1954. p. 2-12.
U) RICHHARD GERBER, Utopian fantasy. A study of english utopian [iction since
the end of the nineteenth century. London (Routledge (j Kegan Paul) 1955. p. 143-158.
7) De toekomst is verleden tijd. I. p. 256-257. en S {; D 1952. p. 587.
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veel blind op het actuele heden, extrapoleert uit de verhoudingen van
1955 een toekomstbeeld van bv. 1975, maakt een plan om aan de ver-
wachte behoeften en mogelijkheden tegemoet te komen. Wat hij wil is
een ideaalbeeld van het "gans andere". Men zou juist uit moeten gaan
van het jaar X in de toekomst, en van daaruit het heden omvormen en
veranderen.
Op grond van de ervaringen van het jongste verleden zou men, m.i.
terecht, Prof. Polak kunnen tegenwerpen hoe juist dergelijke toekomst-
beelden van het "gans andere", die de bestaande maatschappij revolu-
tionair willen veranderen, vaak funest en tragisch uitwerken. Wat garan-
deert mij dat zo'n zogenaamd "constructief" toekomstbeeld in de practijk
niet veel gelijkenis vertoont met de "mythe van de 20e eeuw"? Er is in
de mensen altijd zoiets als een heilsverwachting, een verlangen naar iets
"gans anders", naar een "betere wereld". Een goed demagoog kan een
aansprekend toekomstbeeld voortoveren, in massale communicatie over-
brengen, massale energie samenbundelen, en actie ontketenen. Onze
moderne communicatie-techniek leert ons oneindig veel rijkere middelen
dan men een eeuw terug maar zelfs bevroeden kon, om gedachten,
ideeën in beelden, sprekende gestalten te ensceneren, voor te spiegelen,
te vermenigvuldigen. Het subtiele expressiemiddel van de film, de gro-
tere verspreiding van krant en tijdschrift zijn even zo vele kanalen voor
massale verbeelding. Zo er sprake is van een "crisis" dan is deze m.i.
eerder gelegen in de overmatige aanwezigheid van mogelijk demonisch
werkende toekomstbeelden dan, zoals Polak denkt, in de afwezigheid
van "constructieve" toekomstbeelden.
Er zullen velen met mij zijn, die in deze zin een "toekomstbeeldenstorm"
toejuichen en een "ontmythologisering" in de religie aanmoedigen. Mijn
waardering van de situatie is hierin diametraal tegengesteld aan die van
Prof. Polale Maar dit wordt vooral duidelijk doordat ik een fundamen-
teel onderscheid maak tussen toekomstbeeld en toekomstperspectief. Dat
de socioloog Polak dit onderscheid niet heeft gemaakt is mijn voor-
naamste bezwaar tegen zijn boek en tegen zijn zienswijze. Het is een
onderscheid tussen een denkcategorie en een zijnscategorie. Een beeld
namelijk heeft hoogstens een denkrealiteit, een perspectief daarentegen
heeft zijnsrealiteit.
De situatie van onze tijd geeft inderdaad aanleiding tot een gevoel van
onbehagen, van verontrusting. In die zin is er misschien sprake van
"crisis", mits men dit laatste woord niet misverstaat. De bestaande
situatie geeft ons het gevoel. het besef. de indruk van "uitzichtloosheid".
Dit is nog heel wat anders dan Polak's bewering dat onze tijd zou zijn
zonder positieve toekomstbeelden. Toekomstbeelden zijn er te over, er
is misschien zelfs een chaos van beelden. Gevoel van uitzichtloosheid,
hetgeen ons verontrust, betekent overigens niet dat er helemaal geen
uitzicht, geen perspectief is. Maar ons uitzicht is geborneerd, belemmerd.
Het is deze verwarring en belemmering die ons hindert. Het plannen
maken, dat Prof. Polak onbevredigd laat en dat hij aanduidt als "extra-
poleren", is misschien te vergelijken met de situatie van een in een bos
verdwaalde, die probeert te taxeren hoeveel bomen er voor hem liggen,
en dan maar doorloopt om te zien of het ook klopt. Deze man komt er
evenmin uit door te fantaseren, door zich een beeld te vormen van een
open vlakte met huizen en mensen ergens in de richting X, en door dan
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in die richting te gaan lopen. Het is verstandiger en realistischer, dat
hij probeert in een zo hoog mogelijke boom te klimmen om een ruimer
perspectief te krijgen en dan te bepalen in welke richting hij het best
kan gaan,
Waarom hebben we in onze situatie dat gevoel van "uitzichtloosheid"?
Het zou een uitgebreide methodische, sociologische analyse vergen, om
na te gaan welke concrete factoren voor dit gevoel verantwoordelijk zijn.
Wat we intussen wel ,kunnen opmerken is, dat het werkelijke uitzicht
in vorige perioden der geschiedenis toch beslist veel en veel beperkter
is geweest dan in de onze. Hiervan ben ik, op grond van mijn perspectief
op de westerse beschaving, overtuigd. De volgens mij zo unieke ont~
wikkeling van het moderne denken, gedeeltelijk zich uitend in de ont-
plooiing der moderne wetenschappen, heeft ons werkelijke perspectief
veelvuldig verruimd. Maar de mens uit vorige perioden heeft in" de be-
klemming van zijn te enge horizont troost gezocht en gevonden in zijn
verbeelding, in een beeld van een nergens~zijnde, een utopie, of in een
beeld van een uiteindelijk, zalig rijk, een eschaton.
Perspectief, zoals hier bedoeld is niet een visiueel perspectief, met het
gezicht waarneembaar, maar een historisch perspectief. In deze zin is
de toekomst voor ons zichtbaar en kenbaar. Hebben we dit uitzicht op
de toekomst niet. dan heet deze toekomst voor ons uitzichtloos. Voor
een belangriJk deel vloeit deze "uitzichtloosheid" voort uit belemmerin~
gen. De vaart der geschiedenis is versneld. Er zijn vele, onderling ver~
vlochten en complexe factoren, die onzekerheid veroorzaken. Hierdoor
is ons uitzicht beperkt. Er zijn nieuwe grootheden komen opduiken waar
we te weinig mee bekend zijn. In de opvatting van Prof. Or J. M. Romein
is de "aera van Europa" wellicht in de 1ge eeuw beëindigd, en begint
in de 20e eeuw de "area van Azië en Afrika", Door het zinvol leren
verstaan der geschiedenis leren wij ons historisch perspectief verruimen.
Meer nog: Door op grond van voorzichtig opgedane kennis ook in te
grijpen in de geschiedenis en te proberen obstakels van ons perspectief
daadwerkelijk op te ruimen, werken we, op weer andere, constructieve
wijze. mee aan perspectief~verruiming, In concreto: Ons uitzicht op de
toekomst wordt belemmerd door het bestaan van fundamentele tegen-
stellingen, ideologisch. sociaal~economisch en sociaal-politiek, waardoor
wij het gevoel hebben dat een volgende botsing van deze tegenstellingen
een toekomst van de mensheid zelfs helemaal onmogelijk zal maken.
Kunnen wij hierin ingrijpen en de tegenstelling synthetisch overbruggen
dan brengen we een verademende perspectief-verruiming. De conferentie
in Genève over het vreedzaam gebruik van kernenergie is daar een voor-
beeld van.
In het kader van dit algemene perspectief past mijn eerder in "Reken~
schap" uiteengezette opvatting over het moderne humanisme. Prof. Polak
heeft in het tweede deel van zijn boek speciale aandacht gewijd aan dit
humanisme, en zelfs de moeite genomen om in een appendix de oude
en de nieuwe beginselverklaring van het Humanistisch Verbond met
elkaar te vergelijken en in zijn kritiek te betrekken (pag. 184-195).
Overeenkomstig mijn kritiek op Polak's algemene stellingen, kan ik ook
dit deel van Polak's boek in beschouwing nemen.
In de eerste plaats kunnen we Prof. Polak bizon der dankbaar zijn voor
zijn scherpzinnige analyse, Ook in de kringen der Nederlandse huma~
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nisten is men verontrust over de collectieve situatie. Het Humanistisch
Verbond. de vereniging voor maatschappelijk werk Humanitas. de huma~
nistische stichting Socrates. de humanistische stichting Mens en Wereld,
de andere verwante humanistische organisaties in Nederland. de Inter~
nationale Humanistische en Ethische Unie op internationaal niveau. zijn
allemaal uitingen van deze verontrusting en antwoorden op de noden in
een bepaalde sector van onze huidige situatie. De organisaties zijn verre
van ideaal. In de organisatievorm ligt inderdaad. zoals Polak opmerkt
(p. 188). tegelijk een grote kracht en een zwakke kant van het moderne
humanisme. zoals ik in de gedeeltelijke tegenstelling tussen "universeel
humanisme" en "internationaal humanisme" reeds heb aangeduid. Daar
waar Polak de situatie analyseert. zonder met zijn toversleutel van het
"toekomstbeeld" te werken, komt hij tot uitspraken en beschouwingen
die heel waardevol zijn.
Zo bv. wanneer hij de taak van het moderne humanisme beschrijft tegen
de achtergrond van onze tijd (pag. 191-192) en dan schrij ft:
"Tegenover deze mens. vervuld met gevoelens van frustratie en des~
"illusie. maar óók van schuldbesef en minderwaardigheid. van machte~
"loosheid, vertwijfeling en angst. of wel van afstomping. gaande in gra~
"daties van onverschilligheid tot onmenselijkheid. staat het hedendaagse
"humanisme." (pag. 192).
"In dat krachtenveld is het humanisme van deze tijd geplaatst. Het be-
"vindt zich tussen hamer en aambeeld." (pag. 193).
De bizonder moeilijke taak van het humanisme is hiermec wel zeer sug~
gestief geschilderd. Het zijn inderdaad die gevoelens van frustratie en
machteloosheid, die afstomping en onverschilligheid. die maken dat de
mensen zich hun taak en verantwoordelijkheid tegenover hun medemens
in deze tijd niet voldoende bewust worden; niet omdat het moderne
humanisme in gebreke is gebleven de mensen een bezielend toekomst~
beeld voor ogen te houden.
Hoe belangrijk Prof. Polak de rol van het humanisme vindt. blijkt wan-
neer hij schrij ft:
"En toch, ondanks alles. zo er nog kans bestaat op regeneratie van onze
"cultuur. in welke toekomst-mogelijkheid schrijver dezes nog - nû nog-
"gelooft. dan zal zeker het humanisme. met zijn neo-klassiek mensbeeld
"als toekomstbeeld. daarbij opnieuw een rol van belang beschoren zijn."
(pag. 193).
In een later artikel over "De evolutie van de mens" hoop ik nog terug
te komen op de mogelijkheden van een nieuw mensbeeld. zoals bv. de
Indische denker Sri Aurobindo heeft ontwikkeld. Maar met Polak's be~
titeling "neo-klassiek" ben ik het niet eens. Eerder in "Rekenschap"
heb ik eens betoogd 8) hoe juist het zich blind staren op een "humanis-
tisch" verleden door de denkers van het "neo-humanisme" der 1ge eeuw
een merkwaardige dubbel-perspectief-werking heeft teweeg gebracht.
waardoor onze waardering van het verleden vertekend wordt. en wij de
aansluiting aan het wcrkelijk nieuwe van ons humanisme missen. De
unieke betekenis van het (moderne) humanisme ligt m.i. juist in dit vol-
strekt nieuwe. als belichaming van het nog niet voltooide proces dat ik
heb aangeduid als "de ontdekking van de mens". en wel de ontdekking

8) •.Rekenschap" I. 2. 1954. P. 51.
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van de concrete medemens in nood en van de mens die ik zelf ben in
deze historische situatie met alle daarin gewortelde mogelijkheden en
banden van menselijke verantwoordelijkheid en menselijke solidariteit.
Het is deze unieke "ontdekking van de mens" die aan het humanisme
een eigen, bezielend levensperspectief geeft. Niet in de vlucht in de
utopische verbeelding, niet in de romantisch~ verheerlijking van het ver~
leden, niet in de droom van een eeuwig-zalige toekomst, maar in de
onmiddellijke, levende ontdekking en herkenning van de concrete mede~
mens, in het volle besef van zowel actualiteit als historiciteit van deze
menselijk bepaalde en menselijk verstaanbare situatie ligt de zingevende
stuwkracht van het moderne humanisme. Toekomstbeeld en toekomst~
verwachting veranderen aan dit autonome normbesef niets wezenlijks.
Zoals immers Prof. Leo Polak het eens uitdrukte, kan het .weten morgen
te moeten sterven niet in het minst veranderen aan de plicht om vandaag
te handelen.
Juist omdat "toekomstbeeld" geen deugdelijke sleutel blijkt te zijn Voor
een verantwoorde analyse van onze situatie, vervalt ook Polak's be~
zwarende kritiek tegen de vervanging van de oude beginselverklaring
van het Humanistisch Verbond door de nieuwe. Dat de mens behoefte
gevoelt zich een beeld te vormen van de werkelijkheid (punt 2 oude B.V.)
is immers van geen wezenlijke betekenis. Essentiëel is de bereidheid tot
redelijke verantwoording en toetsing van ieder beeld of opvatting. Over
dit besef van verantwoordelijkheid en deze bereidheid tot redelijke ver~
antwoording (heet ook niet dit tijdschrift "Rekenschap") is de nieuwe
beginselverklaring van het Humanistisch Verbond duidelijk genoeg. En
wat nog meer zegt, hierover spreken ook de beginselverklaringen van de
vereniging voor maatschappelijk werk op humanistische grondslag
"Humanitas" en van de Internationale Humanistische en Ethische Unie.
Overigens zal Prof. Polak wel begrijpen dat deze beginselverklaringen
voor humanistische organisaties niet dezelfde rol vervullen als formules
van geloofsbelijdenis voor de kerken.
De geleidelijk voortgaande "ontdekking van de mens", niet in abstracto,
maar van de concrete mens in de concrete menselijke situatie met al zijn
dimensies van psychologische diepte, cultureel-antropologische breedte,
spirituele hoogte, werkt verruimend en bevrijdend op het levensperspec~
tief. Het is dan minder belangrijk of men zijnsoptimist of -pessimist of
wilsoptimist of -pessimist is (een onderscheding door Prof. Polak ge~
maakt in 1, 25-26). Het belangrijke is, of men bij alle beschouwing
steriel en machteloos blijft, of inderdaad, gegrepen door bezielende erva~
ring en ontdekking, remmingsloos komt tot de beslissende daad. Alleen
in het laatste geval komt men tot zelf~verwerkelijking en zelf~bevrijding.
Alle kunstmatig geconstrueerde ideaalbeelden van de abstracte mens val~
len dan weg, en in plaats daarvan treedt de levende werkelijkheid der
ontmoeting en herkenning van de andere, met ons solidair existerende
medemens, die we de hand kunnen reiken in het hier en nu van onze
historische situatie. In het verstaan van en medeleven 'met die andere
ondergaan we de bevrijdende verruiming van ons levensperspectief.
Dan ook is het mogelijk om over enge begrenzingen heen te zien, om
locale verhoudingen ook als zodanig te onderkennen en er distantie van
te nemen. Dan zal misschien de koorts van een zelfgewaande "crisis"
aflaten en de dingen in minder absolute proporties zich aftekenen. Heb~
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ben de europese cultuur-sociologen met hun enge horizont en hun mis-
selijke gelamenteer over de "crisis" der westerse beschaving wel eens
beseft hoe, in vergelijking daarmee, veel acuter en dreigender de "crisis"
- cultureel, geestelijk, sociaal, economisch, politiek - is die de chinese
beschaving in recente tijd heeft moeten doormaken?
Het was voor mij een eigenaardige gewaarwording toen ik voor het
eerst met deze crisis-pre-occupatie van de westerse mens werd gecon-
fronteerd. Dat gebeurde door het bijwonen van een opvoering in Den
Haag van Eugene O'Neill's geniale drama Rouw past Electra. Als in
een wonderlijk kristal weerspiegelde zich voor mij in dit stuk het hele
perspectief der westerse beschaving. Een noodlotsmotief uit de nadagen
der Helleense beschaving, getransponeerd in Freudiaanse motieven en
complexen, belichaamd in een decadent aristocraten-geslacht van de
Manons, overgeplant van de westhoek van het oude Europa naar de
Nieuwe Wereld, in wonderlijke mengeling van Christelijk zondebesef en
Grieks noodlotsbesef, van schijnheroïek en pathologische verbeelding,
wederom tot leven gebracht in het vruchtbare brein van een Iers-Ameri-
kaanse schrijver, door Nederlandse acteurs op de planken gezet voor
een overvolle schouwburgzaal die in ademloze beklemming gevangen zat.
Voor mij. de beschouwer van buiten af van deze beschouwers van een
schouwspel, was het schouwspel duidelijk een naar buiten geprojecteerde
verbeelding van een innerlijke tweespalt, de binding tussen beeld en be-
schouwers begrijpelijk reëel, maar de inhoud van het geheel irreëel en
onwezenlijk. Voor mij was het makkelijk om te zeggen, dat het maar een
schouwspel, een toneelstuk was, een motief uit het verleden dat voorbij
was. Maar voor die mens die in dat schouwspel zijn eigen innerlijk, col-
lectief onbewuste, culturele erfenis weerspiegeld zag, was het een aan-
duiding van iets machtig reëels. En alleen in het terugvinden en her-
kennen van die leidende grondgedachten van zonde en onontkoombare
bestraffing was het mij mogelijk die andere als medemens te verstaan.
Bewuste projectie en beeldvorming in de functie van bewustmaking en
verantwoording heeft tenminste de nuttige uitwerking van een katharsis.
Niet in de zin van Polak's "constructieve toekomstbeeld" maar in de zin
van louterende spiegeling en daarmee gepaard gaande destructie van
remmende obstakels in ons levensperspectief ligt in de positieve betekenis
van het utopisch denken.
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BOEKBESPREKING

EEN DILETTANTISCHE GESCHIEDSqHRIJVING
VAN HET HUMANISME

Reeds in 1948 publiceerde Dr P. van
Overzee het eerste deel van een his-
torische schets, getiteld "Het Huma-
nisme als Levensbeschouwing in de
Nederlanden". Het daarin aangekon-
digde tweede deel bleef uit, en het
eerste belandde weldra bij de boek-
handel voor fondsrestanten. Dit laat-
ste zegt op zichzelf niets, maar in-
tussen heeft het zeven jaar geduurd
voordat het vervolg verscheen. Er
werd een andere uitgever aan ge-
waagd en het zag het licht als een
zelfstandig werk onder de titel "Het
Moderne Humanisme in Neder-
land" *), doch met een inhoud ge-
heel volgens het schema, in 1948 aan-
gekondigd voor deel Il.
Wanneer wij bereid zijn, met de
goede Tollens uit te roepen "rekent
d'uitslag niet, maar telt het doel al-
leen", dan kunnen wij slechts waar-
dering hebben voor de poging, ver-
schijningsvormen van het huma-
nisme in Nederland in historisch
verband te plaatsen: een geschiede-
nis van het humanisme in ons land
behoort nog steeds tot de desiderata.
De goedhartige Rotterdammer is
echter al bijna een eeuw dood,
en zijn stadgenoot die deze regelen
schrijft heeft bij de existentialisten
gelezen, dat het nu juist niet op de
goede intenties, doch op het resul-
taat aankomt. Hoewel van nature tot
vriendelijke waardering geneigd ziet
hij zich voor de noodzaak gesteld,
een vernietigend oordeel uit te spre-
ken. Een onaangename taak, doch de
humanistische lezerskring dient te
worden gewaarschuwd tegen een
hopeloos dilettanten werk, dat onder
de vlag van een academische graad
•in zee gaat.
Wie een historische schets wil schrij-
ven, moet weten wat hij begint.
Enerzijds gaat het om de humanisti-
sche idee, zodat wijsgeren, moralis-
ten, letterkundigen en andere scri-
benten in het onderzoek dienen te
worden betrokken. Aan de andere
kant gaat het om de humanistische
levenspractijk, en de verschijnings-
vormen hiervan zijn in onze vader-
landse geschiedenis uitermate talrijk.
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Uitgebreide historische kennis en
sociologisch inzicht zijn noodzakelijk,
en reeds in dit opzicht schiet de
schrijver tekort. Bovendien dient
men bij een zo uitvoerige stof zijn
taak reeds bij de aanvang duidelijk
te begrenzen, wil men niet tot hybri-
dische uitweidingen vervallen. Wan-
neer v. O. bijvoorbeeld hoofdstukken
wijdt aan strafrecht en reclassering,
dan heeft hij onbewust het terrein
van het humanisme verlaten om over
humanitarisme te spreken. Andere
paragrafen handelen op even wille-
keurige wijze over openbaar onder-
wijs, het Rode Kruis, liberalisme, het
koloniale vraagstuk (N.B. het enige
hoofdstuk waarin Multatuli even
wordt genoemd!), de sport als kapi-
talistisch verschijnsel, enz. enz. Er is
geen lijn in te bekennen; we krijgen
iets te lezen over allerhande zaken
waarin de schrijver toevallig heeft
gegrasduind zonder er nochtans zelf
veel van te hebben opgestoken. Of
hij is tergend oppervlakkig en komt
niet verder dan waarheden als
koeien die in elk schoolboekje staan,
of hij is ondeskundig. Wat hij b.v.
over sport ten beste geeft verraadt
zodanig de zure outsider, dat een
scholier het hem zou verbeteren. Dit
laatste geldt ook voor de schrijf-
trant; de bewering dat in de boks-
sport de humanistische levens-
beschouwing "met voeten getreden"
wordt is een stijlbloempje uit vele.
Ook de historisch-chronologische lijn
is zoek. Reeds het eerste deel was
gekenmerkt door een grote romme-
ligheid: enkele willekeurige grepen
van de moderne devotie af tot de
20e eeuw toe, opgeluisterd met totaal
overbodige teksten, passeerden daar-
in de revue, terwijl dit alles geheel
doorbroken zou worden door het
aangekondigde tweede deel dat weer
andere grepen uit dezelfde eeuwen
moest bevatten - hetgeen thans ook
het geval blijkt te zijn.
Maar zelfs wanneer wij het nieuwe
werk in gedachten aanvullen met de
flarden uit het oudere, zelfs dan nog
is het een karikatuur. Een geschoold
historicus zou stellig niet nalaten,



met Huizinga en anderen te wijzen
op het burgerlijk karakter van onze
cultuur. Het mag thans wel als be-
kend verondersteld worden, dat
reeds de Middeleeuwse poorters met
hun zin voor vrijheid en zelfstandig-
heid, typisch humanistische trekken
vertoonden; evenzo de stedelingen in
de 16e eeuw. Het boek van Dr J. F.
M. Sterck, "Onder Amsterdamsche
Humanisten", dat voornamelijk over
de zestiende eeuw voor de Alteratie
handelt leert ons dingen die aan de
aandacht van v.O. ontsnapt zijn,
doch juist de schakel vormen tussen
Erasmus en de tijdgenoten van
Coornhert. Het verzet tegen de
Habsburgers betekende de overwin-
ning van het stedelijk particularis-
me; een nieuw patriciaat ontwik-
kelde zich langzamerhand tot de
regentenklasse, en deze werd bij alle
gebreken de draagster van de liber-
tijnse geest, die wij typisch huma-
nistisch mogen noemen. Deze sociale
basis van de vrijzinnige levenshou-
ding wordt als zodanig niet genoemd,
wel de ontaardingsverschijnselen der
regentenklasse in de 18e eeuw. Het
belang van de kring rondom de
Eglantier, waartoe eind 16e eeuw o.a.
burgemeester C. P. Hooft en Spieghel
behoorden, is v.O. practisch ontgaan,
evenals dat van het centrum Leiden
met Douza, Van Hout e.a. Wanneer
we v.O. mogen geloven, dan had
onze 17e eeuw voor het humanisme
weinig te betekenen. Niets lezen we
omtrent Coster en Hooft met zijn
kring o.w. toch humanisten als Reael,
Van Baerle, Vossius; niets omtrent
Barlaeus' oratie over de mercator
sapiens, de ontwikkelde koopman die
juist in de 17e eeuw de cultuurdrager
bij uitnemendheid zou worden.
Daarentegen doen beschouwingen
over Stevin en Rembrandt in dit ver-
band zonderling aan. Coccejus en
Koerbach zijn onbekenden, Spinoza
is slechts de voorloper der Verlich-
ting in Nederland; over hem ver-
nemen we o.a. dat hij pantheïst was.
Ook de behandeling der 18e eeuw
wordt gekenmerkt door rommelig-
heid, lacunes, herhalingen en over-
bodigheden: overbekende zaken be-
treffende het buitenland nemen een
onevenredige plaats in. De spectato-
riale geschriften beperken zich tot
Van Effen, de merendeels doops-
gezinde kringen van de Aufklärung
zijn onbekend, evenals Hemsterhuis,
Van Goens, Kinker en latinisten als
Van Kooten. Nog erger is het ge-
steld met de 1ge en 20e eeuw. De

duidelijk uiteenlopende wegen van
een christelijk en een atheïstisch
humanisme worden niet aangegeven.
In plaats daarvan komen de boven
gesignaleerde paragrafen over alles
en nog wat, zelfs over nazidom en
communisme. Daarentegen zijn niet
of practisch niet genoemd: Busken
Huet, Multatuli, Van Vloten, Pierson,
Vosmaer, Aletta Jacobs, de radicale
theologen als Van Maanen, Bolland,
de v. d. Bergh-van Eysinga's, Bierens
de Haan, Heymans, Leo Polak,
Verwey, de Roland Holsten, Boutens,
Dèr Mouw, Huizinga, Just Havelaar,
Dirk Coster, Schotman, Tielrooy, De
Ligt, De Kadt, Ter Braak, Du Per-
ron, Vestdijk, en nog zoveel anderen
dat wij ons afvragen welke waarde
dit boek kan hebben voor iemand die
in kort bestek iets over het huma-
nisme in Nederland wil lezen. Ter-
wijl de schrijver voor de 1ge eeuw
rijkelijk had kunnen putten uit het
voortreffelijke boek van Noordenbos!
In de jaren die sedert 1948 verstre-
ken zijn blijkt v.O. toch ook van
het Humanistisch Verbond te hebben
vernomen, dat z.i. in een sterk ge-
voelde behoefte voorziet, al zal het
waarschijnlijk niet "de grauwe massa
van het asfaltproletariaat met zijn
actie kunnen bereiken". Voorts heeft
spreker vernomen en anno 1955 in
zijn boek laten afdrukken: "Reeds
worden op sommige plaatsen in het
Zondagmorgenuur bijeenkomsten ge-
organiseerd, waar men naar voor-
drachten van sprekers kan luiste-
ren". De (oude) beginselverklaring
wordt gemakshalve geciteerd, maar
over de wetenschappelijke publica-
ties van Hoetink, Van Praag af Van
der Wal vernemen we niets. Zoals
het essentiële het hele werk door
achterwege blijft ....
Het heeft werkelijk geen zin, verder
op dit onverantwoorde geschrift in
te gaan; moge de uitgever de strop
overleven en mogen wij gespaard
blijven voor verdere vervolgen. Aan-
schaffing van dit boek moet met
klem worden ontraden; tot de wer-
kelijke geschiedenis van het hUJ!la-
nisme in Nederland heeft het mets
kunnen bijdragen.

G. W. HUYGENS

*) Dr P. van Overzee, Het Moderne
Humanisme in Nederland. N.V. Uit-
geverij W. P. van Stockum & Zoon,
Den Haag.
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DE GRONDSITUATIE DER PUBERTEITSOPVOEDING

Parallel met de stijgende belangstel-
ling in wijde kring voor de Sociale
Wetenschappen, valt een versterkte
en vernieuwde oriëntering ten aan-
zien van onderwijs- en opvoedings-
problemen vast te stellen. Mens en
samenleving zijn een wetenschappe-
lijk probleem. Waar vroeger de reli-
gie het laatste woord sprak, wordt
thans vaak nog nauwelijks een be-
roep op haar gedaan.
Het hier besproken werk *) aanvan-
kelijk als proefschrift geschreven,
wordt door de promotor prof dr J. M.
Langeveld en door de schrijver Dr.
L. de Klerk, "met enige klem", een
oriënterende studie genoemd. Bij
lezing blijkt, dat de gevolgde phaeno-
meno logische methode gesteund
wordt door systematische observatie,
interviews en enquêtes, terwijl van
de bestaande en door de schrijver
verzamelde, statistische gegevens een
dankbaar, zij het niet altijd geheel
verantwoord gebruik werd gemaakt.
De schrijver betoogt, evenals vele
moderne onderzoekers, dat het pu-
berteitsverschijnsel sterk beïnvloed
wordt door maatschappelijke en cul-
turele factoren. Aan de hand van een
uitgebreide literatuurstudie op psy-
chologisch, paedagogisch en sociolo-
gisch terrein komt De Klerk tot een
beschouwing van de opvoedings-
situatie, waarin door hem de per-
soonlijke ontmoeting van opvoeder
en kind (Lc. de pubescent), centraal
wordt gesteld.
Zoals gezegd wordt de grote invloed
van de sociale factoren erkend en
aan de hand van eigen onderzoek
komt de schrijver zelfs tot een be-
strijding van de opvatting, dat de
"eenzaamheid" voor de puber karak-
teristiek zou zijn.
Het gezin blijft voor De Klerk de
enige Z.g. primaire groep, de kern
van het gehele opvoedingsproces.
Wij vragen ons ernstig af, of deze
opvatting van De Klerk niet veel te
sterk wordt beïnvloed door zijn
levensbeschouwing en door de so-
ciaal-culturele milieu's die hij in
het bijzonder heeft bestudeerd. Juist
in de puberteit heeft immers vaak
een al of niet tijdelijke vervreem-
ding van het gezin plaats. De kracht
van de gezinsband wisselt sterk met
de verschillende leef tijds perioden en
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in de diverse volksgroepen. Wel be-
pleit De Klerk een wending naar
buiten van uit de gezinsopvoeding,
die hij meer dan ooit noodzakelijk
acht in de huidige, snel veranderende
maatschappij, maar voor hem blij-
ven de ouders, bij deze wending
naar buiten, de enige richting ge-
vende en controlerende instantie.
Hij geeft toe, dat hiervoor het be-
grip en de bereidheid bij vele ouders
ontbreken en ziet hierin een der
hoofdoorzaken van opvoedingscrises.
De Klerk meent een verschuiving
van de psychische volwassenwording
naar een later tijdvak, de adolescen-
tie, te kunnen constateren en bepleit
ten zeerste een nader onderzoek van
deze verschuiving, die hij sterk maat-
schappelijk bepaald acht en die naar
hij betoogt zelfs een maatschappelijk
probleem vormt. Hij vraagt zich af,
of niet mét de reeds bestaande, lan-
gere 0 p I e i din g speriode voor
vele beroepen, ook een langere 0 p-
v 0 e din g speriode noodzakelijk is.
De verlengde psychische puberteit
treft niet alleen het gezin, doch ook
de school, de kerk, de jeugdorgani-
saties, het bedrijfsleven. De Klerk's
conclusie is, dat in Nederland een
langere jeugdperiode niet slechts
(maatschappelijk) mogelijk, doch
ook (paedagogisch) noodzakelijk is.
(p. 142) Hij noemt wel op bladzijde
144 een andere mogelijkheid tot op-
lossing van het probleem, die neer
zou komen op de ontwikkeling van
een nieuwe opvoedings-situatie. Een
dergelijke ontwikkeling is o.i. deels
reeds gaande en het valt ons op, dat
De Klerk hier niet nader ingaat op
het standpunt van iemand als Mar-
garet Mead, die in haar laatste hoofd-
stuk van "Coming of age" in Samoa"
zo sterk tegen een min of meer
kunstmatige verlenging van de
jeugdperiode gekant blijkt. In haar
"Education for choice" moet het kind
vroeg leren kennen en kiezen.
(Mentor Book 44, p. 160)
De Klerk noemt Mead verscheidene
malen, doch is juist hier voorzich-
tiger en waarschijnlijk ook meer aan
de traditie gebonden dan de Ameri-
kaanse schrijfster.

De Klerk's beschouwingen geven
aan wetenschapsman en leek veel



stof ter overdenking. Zij raken even-
zeer de taak van de beroeps opvoeder
als die van de ouders. Het boek heeft
met elke paedagogische arbeid ge-
meen, dat het waardeoordeel onver-
mijdelijk is. Dat dit soms wel eens
te lichtvaardig uitvalt zoals op p. 71
t.a.v. de funeste invloed van sociale
voorzieningen op het verantwoorde-
lijkheidsgevoel van de mens, kan
echter zeker niet op rekening van de
paedagogische norm worden geschre-
ven. Hier menen wij een gebrek aan
wetenschappelijk verantwoordelijk-
heidsgevoel bij de schrijver te ont-
dekken. Anderzijds geeft ook juist
zulk een passage een beeld van het
overgangsstadium waarin, mét de
andere mens-wetenschappen, de
paedagogie verkeert. Ook deze
auteur worstelt zichtbaar om een
wetenschappelijke synthese van de
vaak nog als tegenstelling behan-
delde relatie individu-gemeen-
schap. In dit verband is zijn gebruik
van de phaenomenologische methode,
zijn poging om het specifieke en
tegelijkertijd algemeen geldige in de
opvoedingssituatie te onthullen,
symptomatisch. Voortdurend tracht
hij aan het gevaar van te grote ab-
stractie te ontkomen door een onder-
zoek van concrete situaties en gege-
vens. Daarom valt het zo te
betreuren, dat juist het empirisch
onderzoek in dit boek niet de toets
der critiek kan doorstaan. Ook van
een voorbereidende studie mag men
verwachten, dat de onderzoekingen
duidelijker verantwoord en eniger-
mate representatief zijn, dat althans
wordt aangegeven in welke mate zij
dit zijn en dat de statistische gege-
vens op hun significantie worden

onderzocht.
Het valt ook op dat de hier uiterst
belangrijke begrippen grondsituatie
en opvoedingssituatie veel te vaag
blijven en dat juist in de bespreking
van deze "situaties" te weinig aan-
dacht wordt besteed aan de sociolo-
gische benadering van het probleem.
Voor de humanist geeft dit boek ge-
noeg stof ter overdenking. Vooral
belangrijk lijkt ons de nadruk, die
door het gehele boek heen gelegd
wordt op de noodzaak van het be-
wust "zijn" van ouders en opvoe-
ders, die zich voortdurend gesteld
zien voor de vraag, in hoeverre zij
zelf mee kunnen en durven veran-
deren in een dynamische maat-
schappij. Vooral in hun persoonlijke
ontmoeting met het puberterende
kind en de volwassen wordende
adolescent dienen zij zich steeds op-
nieuw te bezinnen op de waarden
die zij erkennen, de principes waar-
naar zij leven. Als zij hier in gebreke
blijven, negeren zij een noodzake-
lijke voorwaarde voor het vervullen
van hun opvoedende taak, namelijk
dat zij als totale persoon richting
gevend kunnen zijn. Daarmede ver-
liezen zij dan tevens, als humanist,
de mogelijkheid om de vorming van
een sterk humanisme in de toekomst
te bevorderen.
Tenslotte geeft dit boek ons inzicht
in de worsteling met moderne pro-
blemen, zoals deze zich ook buiten
het humanisme openbaart.

P. KLEEREBEZEM

*) Dr. L. de Klerk, De Grondsituatie
der Puberteitsopvoeding. Uitg. J. B.
Wolters, Gron. 1954.
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UIT ANDERE HOEK

ENGELEN TEGEN HET HUMANISME*

Enige tijd geleden nodigde de mode-
rator van een organisatie mij uit,
voor de leden van zijn kring te spre-
ken over het Humanisme. Ik heb
hem geantwoord, dat ik gaarne
kwam, maar het onderwerp veran-
derd wilde zien in: "Ontmoeting met
een Humanist".
Dit is geen spel met woorden; het
maakt een diepgaand verschil. Wie
uitgaat van de abstractie, het Huma-
nisme, kan gemakkelijk zijn rede-
nering doen steunen op het feit, dat
door het Humanistisch Verbond een
levens- en wereldbeschouwing ge-
predikt wordt, die niet uitgaat van
het bestaan van een persoonlijke
godheid. Stap twee in het verhaal is
dan, dat het bestaan van God zich
eenvoudig niet tussen twee haakjes
stellen laat, en dat elke poging om
dit te doen in werkelijkheid gelijk
staat met een verwerping van God,
met godloochening. Stap drie toont
dan aan, dat alle moraal in laatste
instantie gefundeerd is op God, zo-
dat godloochening logisch het funda-
ment van alle moraal aantast. Stap
vier concludeert, dat een dergelijk
stelsel in katholieke ogen volkomen
verwerpelijk is.

Deze redenering is naar mijn mening
onaantastbaar juist, maar ik geloof
dat we er zo verbazend weinig mee
opschieten. Het Humanisme is een
abstractie, die we in het leven nooit
tegenkomen. In het leven ontmoeten
we humanisten, en dat is heel wat
anders. Want dit blijken mensen te
zijn, die behoren tot een kleine, zich
in opkomst bevindende, strijdbare
groep, en mensen die tot een der-
gelijke voorhoede op geestelijk ge-
bied behoren, plegen idealistische,
levende en veelal voortreffelijke
mensen te zijn, die het leven en hun
levensbeschouwing bijzonder ernstig
nemen. Terwijl bij de altijd louter
theoretische kennismaking met het
Humanisme onze reactie er slechts
een van felle afweer kan zijn, leidt
de feitelijke kennismaking met de
humanist meestal tot achting en per-
soonlijke waardering, misschien zelfs
tot oprechte vriendschap.
Willen wij onze katholieke land-
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genoten de spankracht geven, die ze
nodig hebben om hun eigen overtui-
ging staande te houden in een
wereld, waar het Christendom niet
de toon aangeeft, en om iets van
eigen christelijke gezindheid te laten
uitstralen in hun omgeving, dan mo-
gen wij hen niet afschepen met een
betoog dat sluit als een bus over een
of ander -isme. Het afsteken van
dergelijke betogen paste in een ver-
ouderd soort apologie, die meende
het met louter redelijke argumenten
en bewijzen te kunnen afdoen. Vijf
en twintig jaar geleden werden we
overstroomd met geschriften over het
Calvinisme, de theosophie, het com-
munisme en dergelijke meer. Er is
geen mens door bekeerd en geen
katholiek is er een beter apostel
door geworden. Want zij die dit alles
zo ijverig bestudeerd hadden, kwa-
men nooit te staan tegenover het
Calvinisme, de theosophie of het
communisme, maar tegenover calvi-
nisten, theosophen en communisten,
en die bleken heel wat anders te zijn
dan alleen maar dragers van een
abstracte theorie. Toch zou een juiste
katholieke vorming de mensen spe-
ciaal op deze levende ontmoeting
moeten voorbereiden.
Daarom heb ik principieel bezwaar
tegen de opzet van het boekje, dat
Wim Engelen voor het Limburgs
Academisch Centrum schreef over
"Humanisme zonder God", en waarin
hij, aan de hand van enige huma-
nistische en katholieke geschriften
een overzicht poogt te geven "van de
ideeën, de inrichting en de verbrei-
ding van het Humanistisch Verbond
en geestverwante organisaties in en
buiten Limburg". Het is dan ook aan
de valse probleemstelling te wijten,
dat Engelen niet toekomt aan een
discussie over de twee werkelijke
kernvragen, die gedeeltelijk samen-
hangen en welker beantwoording
van beslissende betekenis is voor
onze waardering van de activiteit
der humanisten. In de eerste plaats
dan de vraag, die ik aan de orde
stelde in het Juli / Augustusnummer
1953 van Socialisme en Democratie:
kunnen wij werkelijk wel spreken
van een Humanisme zonder God? Of



,
houdt de erkenning van aan men-
..~.dJke willekeur onttrokken zede-
lijke normen, waaraan de mens ge-
hoorzaamheid verplicht is, tevens
ongewild de erkenning in van Gods
bestaan? Uitspraken van een groot
aantal katholieke denkers en theo-
logen (men vindt er een reeks bij-
eengebracht in prof. De Bruyne's
"Ethica") wijzen op de mogelijkheid
van werkelijk godsgeloof bij degene,
die met de lippen God loochent. De
lacune op dit punt in Engelen's
boekje is des te minder te veront-
schuldigen, nu hij de brochures van
het Nederlands Gesprekscentrum in
zijn litteratuurlijst vermeldt. In de
zevende daarvan, "Filosofie en Ge-
loof", noemt prof. dr. J. L. Witte S.J.
op blz. 35 de humanistische moraal
"een in beweging naar God zijnde
zedelijkheid". .
De tweede kernvraag betreffende het
Humanisme, die Engelen nalaat te
signaleren, is scherp gesteld op blz.
15 van de laatste publicatie van het
Nederlands Gesprekscentrum "Kerk
en Staat", door prof. dr. ir. A. F. van
Leeuwen S.J. Is aan de modern-
humanistische mentaliteit een van
God vervreemdende en afsluitende
strekking eigen, zodat opvoeding tot
Humanisme eigenlijk nog verder ver-
derf voor de nihilistische mens be-
tekent (zoals pater Van Leeuwen
meent), of trekt het Humanisme de
mens op tot een standpunt, waar hij
juist toegankelijker is geworden voor
een bezinning op religieuse waarden
(zoals pater Van der Wey destijds
betoogd heeft)?
Tot welke conclusie men ook komt,
dergelijke vraagstukken moeten de
lezer worden voorgelegd, wil hij zich
werkelijk een inzicht kunnen vor-
men, waaraan hij iets heeft. De aan-
eenrijïng van citaten, die Wim
Engelen geeft, kan niet tot behoor-
lijke oordeelsvorming bijdragen.
Hierdoor wordt slechts een schijn
van objectiviteit gewekt, die feitelijk
afwezig is. De katholieke lezer komt
door een dergelijke voorlichting niet
beter in zijn schoenen te staan
tegenover de humanist, maar juist
zwakker.
Nog veel erger wordt dit door een
wijze van citeren, die er meer op uit
lijkt misverstand te kweken dan een
goed begrip te geven. Van Praag's
"Modern Humanisme" aanhalend,
stelt Engelen vast, dat de yoorzitter
van het Humanistisch Verbond op-
komt voor het monogame huwelijk.
Engelen vraagt zich dan echter af,

wat dr. Van. Praag onder "mono-
gaam" verstaat, en vindt dit "zeer
auidelijk aangegeven" in diens woor-
den ,,:Monogamle sluit niet uit, dat
beide partners in gecompliceerde
erotische betrekkingen tot anderen
kunnen staan, want iedere ernstige
verhouding tussen mensen heeft een
erotisch karakter.... en een huwe-
lijk is niet afzondering van levens-
kracht, maar verheviging, zodat het
huwelijk werkt als een centrum van
vitaliteit, van waaruit bindingen
naar alle kanten gaan."
Ik vraag mij af, hoeveel lezers de
zin van deze woorden naar de be-
doeling van dr. Van Praag kunnen
verstaan, nu hun onthouden worden:

Ie. de door puntjes vervangen tus-
senzin: ,,- erotiek betekent ver-
langen en ontoereikendheids-
besef -"

2e. de op geen enkele manier als
weggelaten aangeduide voetnoot:
"Erotisch wordt hier dan ook ge-
bruikt in duidelijk onderscheid
van sexueel".

Op pag. 27-28 legt Engelen ons een
uitspraak van dr. Schenk voor, met
het kennelijk doel de ter zake niet
belezene katholiek weerzin in te
boezemen. Vlaarom verzwegen, wat
door katholieke artsen over dit
thema geschreven is (b.V. "R.K.
Artsenblad", April 1949) om nog
maar te zwijgen van veel reformato-
rische christenen? Wil men de
katholiek weerbaar maken tegen
humanistische dwalingen, dan mag
men het niet afdoen met een goed-
koop effectbejag, dat succesjes ver-
zekert binnen de kring van eerzame
katholieke burgers, maar deze zelfde
mensen weerloos en belachelijk laat
staan tegenover de eerste de beste
humanist. Er is waarachtig van onze
kant reden en stof genoeg tot ge-
gronde bestrijding van humanisti-
sche opvattingen, maar men kan
beter zwijgen dan zo onvolledig ma-
teriaal verschaffen.
Meer dan twee bladzijden wijdt
Engelen aan de "al of niet verborgen
betrekkingen van het Humanistisch
Verbond met de P.v.d.A." Hij meent,
dat "de persoonlijke bindingen en
een zekere gelijkenis van ideeën tus-
sen Verbond en Partij" een vrij
hechte en gevoelige band hebben
doen ontstaan. Dit wordt bewezen
door te pas en te onpas van be-
paalde humanisten te vermelden, dat
zij tot de P.v.d.A. behoren en daar

189



functies bekleden en zorgvuldig te
zwijgen over humanisten, die b.v. bij
de V.V.D. een functie bekleden. Door
te zwaaien met namen en functies
valt natuurlijk even gemakkelijk aan
te tonen, dat de P.v.d.A. een bij-
wagen is van de Ned. Hervormde
Kerk of een vermomd verlengstuk
van de Roomse macht, maar daar
was het Engelen nu juist niet om te
doen; hij haalt het kunststukje al-
leen met de humanisten uit. Vor-
rink's verklaring, dat de Partij niets
maar dan ook helemaal niets te ma-
ken heeft met het Verbond, wordt
"weerlegd" met Burger's opkomen
voor het verschaffen van faciliteiten
door de overheid aan het Verbond.
Dat zelfs pater Stokman het ver-
schaffen van faciliteiten en het geven
van subsidie voor bepaalde werk-
zaamheden van het Verbond redelijk
achtte, tegen de mening van een
aantal van zijn partijgenoten in, ver-
zwijgt Engelen weer, omdat dit
slecht zou passen in zijn argumen-
tatie. Hij houdt koppig vol, dat de
P.v.d.A. "de voorvechtster is gewor-
den van de (humanistische) levens-
beschouwing en de levensbeschou-
wing het bezielende element van de
politieke partij".
Deze krasse onwaarheid wordt dan
bewezen met een "zeer persoonlijke"
mening van de humanist Hoetink,
die ontevreden is met het moderne
Socialisme en liever de kerngedach-
ten van Marx weer on de voorgrond
zou willen schuiven. Wie dit "bewijs"
kan vatten moet het maar proberen!
Verder is de P.v.d.A. de voortzetting
van de S.D.A.P., voor wie Socialisme
onkerkelijkheid betekende, terwijl
een belangrijke groep daarin, de
religieus-socialisten, tot een levens-
beschouwing kwam, die in het al-
gemeen gelijk is aan het moderne
Humanisme. Daarom doet de P.v.d.A.
steeds alsof het Humanistisch Ver-
bond alle Nederlandse buitenkerke-
lijken vertegenwoordigt en alsof
godsdienst en levensbeschouwing één
pot nat zijn.
Bij het lezen van al dit fraais stijgt
ons medelijden met de aldus voor-
gelichte schare ten top. Monseigneur
Feron zegt in een voorwoord het
zeer gewenst te achten, "dat al onze
priesters en lekenwerkers op gods-
dienstig en maatschappelijk terrein
terdege kennis nemen van de inhoud
(van dit boekje) en stelselmatig
meewerken om die inhoud aan ons
volk door te geven." Als theoloog en
man van wetenschap moest mgr.
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Feron weten, hoe uiterst gevaarlijk
halve waarheden zijn en onvolledige
voorlichting. Een eenvoudig katho-
liek, die niets van het Humanisme
weet en zich van zijn onkunde be-
wust is, kan zich doof houden voor
humanistische influisteringen. De
priester en lekenwerker en de men-
sen van "ons volk" evenwel, die uit
de door mgr. Feron geprezen "ge-
degen studie" van Engelen "klare en
juiste gedachten" menen te hebben
opgedaan en nu denken iets van het
Humanisme te weten, zullen zacht
als was zijn in de handen van elk
onderlegd humanist. Eenzijdig sa-
mengestelde citatenbundels, die d~
wezenlijke vraagstukken niet aan-
roeren, zijn als een kartonnen schild
in de strijd: de eerste stoot gaat er
doorheen.
Van apologetisch standpunt verwer-
pelijk, zal het boekje als stuk poli-
tieke propaganda zijn weg wel vin-
den. Wie zich geen rekenschap heeft
gegeven (of wil geven) van de be-
tekenis van het feit, dat de stelling
"godsdienst is privaatzaak" op het
oprichtingscongres van de P.v.d.A.
eenstemmig verworpen werd, zal wel
vatbaar zijn voor de goocheltoer,
waarin de onkerkelijkheid van de
S.D.A.P. eerst wordt omgetoverd in
religieus Socialisme, vervolgens het
religieus Socialisme in Humanisme,
tenslotte de S.D.A.P. in de P.v.d.A.
Het resultaat van deze drievoudige
stunt is dan de gelijkstelling van
P.v.d.A. met Humanisme, die om de
illusie volledig te maken wordt over-
goten met een paar onware bewe-
ringen over practische gelijkstelling
van buitenkerkelijkheid en Huma-
nisme en van godsdienst en levens-
beschouwing.
Het is de kunst van het ei, dat in
de hoge hoed van de goochelaar ver-
andert in een kuikentje en daarna in
een konijn. De kinderen vinden het
mooi en voorlopig zullen "onze pries-
ters en lekenwerkers" en "ons volk"
in Limburg en elders het boekje van
Engelen ook nog wel mooi vinden.
Maar er komt een tijd, dat de ogen
open gaan en de kinderen het trucje
door krijgen. En zo zal er ook een
tijd komen, dat priesters en leken-
werkers en volk gaan beseffen, dat
hun stenen voor brood geboden zijn.
"Er is eigenlijk iets tragisch aan 't
gebeuren," zeggen wij mgr. Feron na.
Het is tragisch, dat er tegenwoordig
wordt gestreefd naar een menselijk-
heid zonder bewust godsgeloof. Tra-
gischer nog is het echter, dat zij, die



geroepen zijn te ijveren voor een
bewust godsgeloof, daarvoor propa-
gandamiddelen aanbevelen, die wer-
ken met verzwijgingen en onvol-
ledigheden, met hele en halve
onwaarheden. Want de dag komt,
dat de schellen van de ogen val-
len. En hoevelen zullen dan het
onderscheidingsvermogen hebben,
om niet met de onwaarachtige pro-
paganda ook de gepropageerde waar-
heid het raam uit te werpen? De dag
komt, dat ook "ons volk" bepaalde
waarheden zal ontdekken. Wie die
ontdekking tracht te voorkomen en-,

zich daarbij opwerpt als paladijn van
het Christendom, zal alleen bewer-
ken, dat het ontdekken van waar-
heden uitloopt op verwerping van de
Waarheid. En als ooit iets tragisch is,
dan is het dat.

E. BRONGERSMA.

Artikel opgenomen in "De Katholiek
in de Partij van de Arbeid", ge jaar-
gang No. 3, maart 1955, en welwil-
lend door schrijver en redactie ter
plaatsing in "Rekenschap" afgestaan
(Red.).
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INTERNATIONALE KRONIEK

DE WET DER TRAAGHEID

Het is een aloude klacht, dat de
mensen zich eerder door de machten
der duisternis, dan door die van het
licht in beweging laten brengen. De
angst voor onheil en de afweer tegen
gevaar is een sterker drijfveer dan
de hoop op welzijn en het streven
naar meer levensvreugde. Doorwer-
kingen wellicht van een diepgewor-
teld zondebesef? Of is dit zelf neer-
slag van de eeuwenlange angsten en
noden, waaronder het mensdom ge-
bukt is gegaan. In elk geval: ook
internationaal, in het wereldgebeu-
ren, is het veel gemakkelijker de
weg op te gaan van leed en strijd,
dan die te vinden tot vrede en wel-
vaart. Oorlogen zijn veelal als lawi-
nes, als elkaar overstelpende rampen,
over ons heengevallen. Oorlogen te
winnen, daarvoor waren vaak geen
offers te groot en geen verliezen te
zwaar. Maar de vrede te winnen, dat
is bijna altijd en eeuwig te zwaar ge-
bleken. Hier ligt al te duidelijk een
stuk menselijk tekort.
Weinig is men zich zozeer van deze
hoogste aller opgaven bewust ge-
weest als in de laatste oorlog, toen
trouwens ook het winnen van de
strijd reeds het uiterste aan materiële
en morele krachten vergde. Bij een
staatsman als Roosevelt is het win-
nen van de vrede ongetwijfeld nim-
mer door de enorme oorlogsinspan-
ning uit het gezichtsveld verloren
geraakt. Bij alle misgrepen, zoals in
de overspannen en ongezonde opvat-
tingen omtrent Duitslands toekomst,
is de arbeid aan de vrede toch bij de
oorlogvoering nooit verwaarloosd. De
Verenigde Naties zijn in en uit de
oorlogsperiode ontstaan en voortge-
sproten. Toen de wapens rustten, was
het vredesapparaat gereed. Wij vier-
den dit jaar niet alleen tien jaar
einde van de oorlog, maar ook tien
jaar internationale vredesorganisatie.
En toch: ondanks het grote en ware
woord, in de oorlogsjaren, geboren,
van "Eén wereld of Géén", wat heb-
ben wij er in werkelijkheid van ge-
maakt?
Het is hier niet te doen om een ge-
denkwoord of een treurzang over
tien verloren jaren vrede, als dat
woord gepast is voor een periode, die
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overwegend in het teken stond van
de "koude oorlog". Per saldo staan
we er na die tien jaar nog niet eens
zo bedroevend voor. Maar juist, nu
de atmosfeer wat helderder schijnt
en de spanningen lijken af te nemen,
is het opvallend, met hoeveel inertie,
met hoeveel dood gewicht de, in de
achter ons liggende jaren gewekJie,
zorgen en angsten, het wantrouwen
en de vooroordelen doorwerken en
een wending ten goede belemmeren
en verzwaren. Nu de "koude oorlog"
tot een "koude vrede" is "afgekoeld",
nu de wereld alom weerklinkt van
de roep om een "vreedzame samen-
leving", nu de angstpsychose van de
atoombom-oorlog enigszins is geluwd,
wacht de wereld op een resolute
wending ten goede, een opzienbarend
vredesinitiatief, een grootscheepse
aanpak van een waarlijke vredes-
opbouw, maar tot dusver tevergeefs.
Want het ziet er naar uit, dat alle
bedrijvigheid, die dit jaar via oude
en nieuwe organen der wereldpoli-
tiek, in Genève en New York, in
Straatsburg en Bandoeng, een maxi-
mum bereikte, tenslotte toch alleen
maar demonstreren zal, hoe oneindig
moeilijk het is tot die vreedzame
samenleving en samenwerking der
volken te geraken, die de ware
wereldvrede uitmaakt.
Misschien is het gezichtsbedrog, wan-
neer het lijkt, alsof de wet der traag-
heid, het doorwerken van eenmaal
op gang gekomen krachten en stro-
mingen, veel remmend er werkt op
de arbeid aan de vrede dan op het
ontketenen van de oorlog. Die laatste
is immers veelal reeds lang van te-
voren voorbereid, zodat bij het uit-
breken slechts de sluizen opengaan
voor wat reeds hoog was aangezwol-
len. Ook de vrede heeft zijn tijd
nodig om te groeien en te rijpen,
zowel in instellingen en werken als
in de geesten en gemoederen.

Er is hier te lande een vrijwel alge-
mene overeenstemming over de
noodzaak van hulp aan technisch on-
ontwikkelde volken als een der voor-
waarden voor een vreedzame samen-
leving. Het is een verrassende eens-



gezindheid, die in alle lagen van ons
volk, van hoog tot laag, over alle ver-
schillen heen, wordt gedeeld. Maar
wil dat nu zeggen, dat er op korte
termijn iets zal gebeuren?
De regering heeft ervoor gepleit in
de Verenigde Naties en tevens haar
bereidheid tot een financiële bijdrage
getoond. Zij heeft dit pleidooi dit
jaar herhaald. Maar ook nu heeft het
er alle schijn van, dat de grote mo-
gendheden wederom afzijdig blijven.
Zal de regering het er dan wederom
bij laten, onder de verklaring: niet
zonder de anderen?- Of zal men al-
thans de in uitzicht gestelde millioe-
nen reserveren, hetzij voor een
grote start straks, of voor eigen ini-
tiatieven? Dat lijkt wel het mini-
mum.
Hetis begrijpelijk, dat deze gang van
zaken velen verdriet en dat zij hun
ongeduld op allerlei wijzen manifes-
teren. De terugstorting van de belas-
tingverlaging onder het motto "Eerst
daadwerkelijke gerechtigheid" is
misschien niet de meest praktische,
maar wel demonstratief en sympa-
thiek. De rest van de bevolking legt
zich gemakkelijker neer bij een
situatie, die men philantropie op ter-
mijn zou kunnen noemen en in de
praktijk neerkomt op een opgeschor-
te philantropie. Er zijn echter stevi-
ger grondslagen nodig voor een actie
ten behoeve der onontwikkelde vol-
ken, dan een sentiment, dat veel weg
heeft van een al of niet gesaeculari-
seerd schuldgevoel en als zodanig
allerlei philantropie in Nederland
aankleeft. Het is zelfs het beste, wan-
neer de hele zaak zoveel mogelijk uit
deze sfeer van het sentiment wordt
gehaald en op zakelijke grondslag
wordt gebracht. Want sentimenten
zijn een wankele basis. Er behoeft
niet zo heel veel van de kant der
betrokken volken te gebeuren, of de
stemming zou wel eens radicaal kun-
nen omslaan. Al wordt in theorie ten
onzent wel aanvaard, dat het beter
is te geven dan te ontvangen, de psy-
chologische consequenties daarvan
worden minder vaak getrokken.
Nuchterheid is wel een allereerste
voorwaarde in een aangelegenheid,
die bijzonder gevoelige kanten heeft.
Dat wordt in leidende kringen ook
wel beseft. Men behoeft niet zover te
gaan, als in een discussie in acade-
mische kring op Poelgeest gebeurde,
dat men die hulpverlening de beste
en de ware acht, waarvan ook de
helper voordeel ondervindt. Maar

begrepen werd, dat de onderontwik-
kelde volken van medelijden niet ge-
diend zijn en uitermate sceptisch
staan tegenover hulp, die zich als
onbaatzuchtig aandient. Er is een
vorm van eigenbelang denkbaar, die
in zoverre een objectieve inslag
heeft, dat hij op een hoger gemeen-
schappelijk welzijn gericht is. Wan-
neer in Poelgeest als motief werd
aangevoerd, dat Nederland zijn erva-
ring op dit terrein productief moet
maken en vernieuwen, omdat het
anders in de wereld-ontwikkeling
"de boot zal missen", is dit een vorm
van eigenbelang, die in zoverre "ver-
licht" kan heten, omdat hij zich laat
voegen in de samenhang van een ho-
ger gemeenschappelijk welzijn.
Waarop men wel voorbereid moet
zijn, is de met wantrouwen en zelfs
rancune geladen reactie-houding der
betrokken volken zelf. Wie uit is op
dankbaarheid en erkentelijkheid, kan
beter thuis blijven. Er zijn ten
onzent nog altijd veel te velen, die
geen besef hebben van de morele
erfenis, die de Europese volken bij
de rest van de wereld hebben achter-
gelaten en waaraan trouwens nog
dagelijks nieuwe posten worden toe-
gevoegd. Alle materiële hulp en bij-
stand kan de schande niet uitwissen,
die de blanke volken op zich laden,
wanneer zij voortgaan op de wijze,
waarop in Amerika nog altijd negers
worden mishandeld (het geval Emett
Till); in de Congo, ondanks alle
paternalisme, de kleurling wordt ge-
brutaliseerd, zoals door toeval in
onze pers kwam (Cf. in Het Parool
van 5-7-'55, het ooggetuigeverslag
van een radau-partij, door een poli-
tie-officier aangericht, met z'n ont-
roerend beroep van de jonge kleur-
ling op de Europeaan: "Monsieur
n'oublie pas, vergeet het nietl"); om
van Zuid-Afrika hier maar te zwij-
gen.
Ook in Noord-Afrika, in Marokko en
Algerije, waar duizenden ten offer
vallen aan een ontstellend wanbeleid
wordt een morele last geschapen, die
op heel Europa terugvalt. Daarom is
het bijzonder te betreuren, dat er in
Europa geen waarlijk onafhankelijke
macht i~, die namens een vrije Euro-
pese opinie protesteert tegen de
schade, die het Franse wanbeleid de
toekomst van ons werelddeel berok-
kent. En nog bedenkelijker is, dat
wanneer dergelijke kwesties voor
een internationaal forum komen, zo-
als in de Verenigde Naties, de "Wes-
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terse" volken zich krampachtig tot
één front aaneensluiten en er zelfs,
tot in onze regeringskringen, veront-
waardiging heerst als b.v. de Ver-
enigde Staten van Amerika die soli-
dariteit der oudkolonialen doorkrui-
sen. Waarbij dan uiteraard het
Sowjet-bloc als sinistere figuur op de
achtergrond ten tonele wordt ge-
voerd. Er bestaan ten onzent twee
misvattingen, die een gezonde positie
van Nederland in de wereldontwik-
keling wel eens ernstig zouden kun-
nen schaden. Dat is de veel te stel-
lige ove'rtuiging, dat de kwestie
Nieuw Guinea eigenlijk een louter
Nederlandse aangelegenheid is,
waarover wij zuiver uit eigen bewe-
ging aan de Verenigde Naties ver-
antwoording afleggen, maar waarmee
Indonesië niets te maken heeft. Alsof
het voor ons en onze toekomstige
verhouding tot de wereld van het
Oosten onverschillig is, op welke
wijze de kwestie-Nieuw Guinea ook
t.a.v. Indonesië wordt opgelost!
Het tweede misverstand is algemener
en eist een breder behandeling: dat
is de opvatting van de hulp aan
onderontwikkelde gebieden als wa-
pen in de strijd tegen het commu-
nisme.

*
Op één punt kan men instemmen
met een overigens nogal detonerende
bijdrage van J. de Kadt in een voor-
treffelijk nummer van Socialisme en
Democratie (Aug.-Sept. 1955), aan
de hulp aan minder ontwikkelde ge-
bieden gewijd. NI. dat van deze hulp
zeker niet de kans afhangt "het com-
munisme te weerstaan en te ver-
slaan". Des te merkwaardiger is het
dan te lezen, hoe de auteur de hulp-
verdeling toch volstrekt wil laten af-
hangen van de meer of mindere be-
trouwbaarheid in anti-communisme.
Dat daarbij b.v. India maar liefst zo-
veel mogelijk aan eigen lot moet
worden overgelaten, zullen wij maar
wijten aan, in bepaalde kring be-
staande, bijzondere rancunes tegen
de figuur van Nehroe. Maar wel lijkt
het een uiterst ongelukkige benade-
ring van de Aziatische volkenwereld,
wanneer men die voorhoudt, dat zij
op politiek gebied toch niets anders
te bieden heeft, dan een verouderd
despotisme of "de chaos" en dat Azië
alleen, voorzover het verwestert, ooit
kans heeft een gebied te worden
van producerende volken en effec-
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tieve regeringen.
Wie in deze gezindheid de onderont-
wikkelde volken, die tevens tot een,
uiteraard aanvankelijk overdreven,
gevoel van nationale eigenwaarde
ontwaakt zijn, te hulp wil komen,
kan het beter nalaten; hij behoeft
niet eens met zijn hulp te gaan "leu-
ren", zoals deze schrijver vreest.
Want al gaat het bij die volken
inderdaad om een vraag van onder-
gang of leven, zij zullen liever die
materiële ondergang riskeren, dan
zich de keuze van een politiek front
met en door het Westen te laten op-
dringen. Dat is niet allereerst een
kwestie van politiek inzicht of van
rijpheid; het is eenvoudig een poli-
tiek feit, waarvoor het Westen niet
in de laatste plaats verantwoordelijk
is.
Het is echter ook niet zo, dat het
voor het Westen enkel en alleen gaat
om "een kwestie van een meer of
minder harmonieuze wereld". Het
gaat voor het Westen, evenals voor
de verdere mensheid evenzeer om
een vraag van te zijn of niet te zijn.
Terecht is gesproken van de onmo-
gelijkheid, dat een vreedzame wereld
half-welvarend en half-in-misère kan
voortbestaan. Het was een Ameri-
kaanse geleerde, waarlijk geen
fellow-tra veIler, die kortgeleden in
een officieel tijdschrift schreef:
"Tenzij het leven voor de Aziatische
massa's dragelijker wordt, kan er
geen vrede zijn, noch in Azië, noch
in de wereld". Waarlijk, de vrede en
veiligheid zijn collectief geworden en
tot armoede gedoemde millioenen-
massa's kunnen een even explosieve
en verwoestende kracht bezitten als
welke A- of H-bom ook.
Maar kan dan de wereld wel half-
vrij en half-slaaf leven, zal men on-
willekeurig aanvoeren, in nauwer
aansluiting nog op het bekende
woord van Abraham Lincoln? En
daarbij denkt men dan uiteraard aan
de volken, die onder de druk van
totalitaire regimes leven en veelal
bij voorkeur aan de volken achter
het IJzeren Gordijn.
Materiële hulp is stellig niet hèt
antwoord op het communisme of
enige andere vorm van totalitairisme.
Dan zou men zich laten vangen op
het terrein en in de gedachtengang,
waaraan de communistische ideologie
als een ideologie van de honger is
ontsproten. De krachten van machts-

begeerte en eigenwaan, die waarlijk



niet tot de communistische wereld
beperkt zijn, kunnen niet door mate-
riële verzadiging getemd of gebon-
den worden. Maar het Westen zal
ook iets anders moeten bijdragen dan
een geestelijke hoovaardij, die eraan
voorbijziet, met hoeveel leed en
strijd eigen verworvenheden aan
recht en vrijheid zijn gewonnen, ook
ten koste van de achtergebleven
volken.

*
Wanneer de, bij alle reserves toch
onmiskenbare, ontspanning in de
grote wereld tegenstellingen doorzet,
zal men er niet aan kunnen ont-
komen, over deze tegenstellingen
heen tot samenwerking voor een op-
bouw van de vrede te geraken. Daar-
bij zal de wet van de traagheid aan
beide, of laat ons liever zeggen, aan
alle kanten werken, waar men zich
in bepaalde stellingnamen of voor-
oordelen heeft vastgebeten. Beden-
kelijk is b.v., hoezeer de Europese
eenheidsbeweging moeite heeft zich
aan de veranderde situatie aan te
passen. Wanneer een Europese voor-
ganger als de bekende historicus De
Madariaga in de internationale ont-
spanning niets anders kan zien dan
een Moskouse manoeuvre: "via co-
existentie tot volksfrontpolitiek", en
de "koude oorlog" in dezen als een
strijd in permanentie om de ziel van
Europa en de hele wereld beschouwt,
dan is het enige perspectief een
"slot-afrekening", waarbij het lot
van heel het mensdom in de waag-
schaal wordt geworpen van een ulti-
ma ratio, een geweldsontketening, die
in zijn huidige vorm alle berekenin-
gen der menselijke rede tart.
Wij hebben niet veel keuze. Maar
oneindig vruchtbaarder dan een
nieuwe verstarring en verstijving
der fronten, lijkt de gedachtengang
van een, in internationale dienst
vergrijsde, constructieve werker, de
door De Madariaga bestreden David
Mitrany. Deze wees erop, dat in een
wereld, waarin overal grote tech-
nische, economische en sociale ont-
wikkelingen gaande zijn, coexistentie
onmogelijk kan bestaan uit een
vreedzaam geïsoleerd naast elkaar
voortbestaan. Dan is actieve deel-
neming aan het wereldontwikke-
lingsproces onontkoombaar en dan
zal het feit, dat de Russen en hun
aanhang zich bij allerlei internatio-
nale organisaties aanmelden, de

staatslieden voor nieuwe problemen
stellen. Bij alle gerechtvaardigde
vrees voor sabotage of eenzijdige
exploitatie der internationale samen-
werking, zal het onmogelijk zijn, de
volken van achter het IJzeren Gor-
dijn daarvan uit te sluiten. Dat houdt
grote risico's in, evenals trouwens de
opneming van al die nieuwe, nog
vaak onstuimige en moeilijk in inter-
nationaal gareel te houden naties,
die de oudere staatslieden in New
York zo dikwijls tot wanhoop bren-
gen.
Maar wij hebben ons gezelschap op
deze planeet, zegt Mitrany terecht
n~et z.elf u~.tgekozen. Een terugtrek~
kmg m geIsoleerde compartimenten
is bij de huidige verhoudingen en
o~t~ikkelingsprocessen uitgesloten.
DIt IS de wereldhuishouding, al ont-
breekt haar ordening in recht en
vrijheid. Maar de vraag, die in een
~oment van ontspanning de volken
m ~.es.t en Oost .:vordt voorgelegd is,
of ZIJ m staat ZIJn, de weg naar die
ordening te vinden. Zou dan de po-
ging, de hoezeer elkaar ook wan-
trouwende en weerstrevende elemen-
ten dezer huishouding in een groot-
scheepse arbeid tot verheffing van
het zwakste en kwetsbaarste deel de
achtergebleven volken, te verenigen
niet meer uitzicht bieden, dan een
terugtrekking in ideologisch of geo-
grafisch geïsoleerde compartimen-
ten? In elk geval is de laatste weg
zeker niet die der Verenigde Naties!
Wanneer wij de enige vrucht van de
laatste grote oorlog trouw blijven, is
er geen andere keus dan het experi-
ment van een wereld-welvaartsplan
te wagen. Zonder illusies over ge-
varen en bezwaren. In het besef van
de remming, die de wet der traag-
heid ook in het politieke oplevert.
Maar de man, die deze wet in de
natuurwetenschappen meer dan
iemand heeft onderzocht, zou van de
aarde, volgens de legende, hebben
gezegd: En toch beweegt zij zich.
Het is waarlijk geen legende of
mythe, wanneer wij van de huidige
wereld zeggen, dat zij zich, al of niet
eenparig, naar een groter eenheid
beweegt.
A'dam, 19 October 1955.

B. W. SCHAPER.

*) De polemiek van D. Mitrany en
De Madariaga in Manch. Guardian

Weekly (7, 14 en 21 Juli, '55).
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