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Het is niet mogelijk de Chinese boer op te
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BIJ DEN NIEUWEN JAARGANG

In de geschiedenis van het Nederlands geestelijk en politiek leven zal het
laatste jaar van de eerste helft van de twintigste eeuw als een keerpunt te
boek staan: Nederland gaat 1950 in als een Europees land - en niet langer
als een koloniaal rijk.
Voor de Redactie van de Nieuwe Stem ligt hierin slechts reden tot vreug-
de. De Nieuwe Stem behoorde in het naoorlogs Nederland tot de weinige
periodieken, die zich zonder enig voorbehoud hebben uitgesproken tegen
een herstel der koloniale verhoudingen, in welken vorm dan ook. Door
zijn consequent verzet tegen de beide militaire acties heeft de Nieuwe
Stem velen in Nederland tegen de haren in gestreken; des te meer ver-
heugt het ons dat de eerste door Indonesië gezette schreden op den weg
naar de vrijheid thans een voldongen feit zijn geworden, dat ook door
Nederland wordt erkend; en dat Indonesië door Suriname en de Antillen
binnenkort in zijn gang naar de vrijheid zal worden gevolgd.
Deze ontwikkeling doet ons deugd - óók om de ware vrijheid in ons eigen
land. Ook de Nederlandse cultuur zal zich alleen waarlijk vrij kunnen
ontplooien in een sfeer, waarin de koloniale gedachte definitief is uitge-
bannen.
Wij hopen in de Nieuwe Stem de nieuwe vormen van politieke en culture-
le samenwerking met Indonesië en Suriname, op de basis van erkenning
der wederzijdse vrijheid en ontdaan van elke koloniale bijgedachte, in de
toekomst tot een levende werkelijkheid te maken. Des te meer verheugt
het ons, dat ook van Indonesische en Surinaamse zijde deze samenwer- .
king blijkt op prijs te worden gesteld.
Als eerste symbool van deze toekomstige samenwerking hebben Sujono
Hadinoto en Lou Lichtveld zich bereid verklaard, respectievelijk Indo-
nesië en Suriname in onze redactie te vertegenwoordigen. Wij hetcn hen
in ons midden van harte welkom, en spreken onze oprechte wens uit dat
de samenwerking met Indonesië, Suriname en de Antillen op deze cul-
turele basis zich zal ontwikkelen en uitbreidcn, naarmate de resten van
het kolonialisme in onze wereld ineenschrompelen.
Bij het ingaan van den vijfdel1jaargang van de Nieuwe Stcm ondergaat
de redactie verder een uitbreiding door het toetreden van den Vlaamsen
schrijver Julien Kuypers. Er valt niet licht iemand te noemen die in de
jaren na de oorlog, en sinds het heengaan van den betreurden vriend van
Nederland Fernand Toussaint van Boelaere, zozeer voor de versterking
van den culturelen band tussen Noord en Zuid voortdurend en metter-
daad heeft geijverd als hij. Met hem zijn wij ons bewust dat niet in de



BIJ DEN NIEUWEN JAARGANG

eerste plaats de officiële ontmoetingen, hoezeer zij ook op een hoog en
daardoor goed zichtbaar plan uitdrukking zijn van den bestaanden goe-
den wil, maar veeleer en vooral het constante geestelijk verkeer de in ver-
wantschap wortelende vriendschap en het vruchtbare en inspirerende
wederzijds begrip kan intensiveren, dat in betekenis tenslotte de in den
vorm van 'Benelux' nagestreefde samenwerking op vele gebieden van
gemeenschappelijk belang te boven gaat en deze bovenal dragen moet.
Wij heten ook hem daarom, naast Karel J onckheere, en Marnix Gijsen
die in de Verenigde Staten een contactpunt met ons tijdschrift vormt, van
harte in den redactionelen kring welkom. Wij hopen in den komenden
jaargang zowel de Vlaams-Nederlandse culturele belangen als de talrijke
algemene en bijzondere problemen van Benelux in afwisselende beschou-
wingen tot hun recht te doen komen.
Voor het vaste contact met Zuid-Afrika is tot onzen spijt door het uit-
treden van Jan Greshoff een open plaats ontstaan.
De redactie is in den loop~van het afgesloten jaar in een meer geregelde
gedachtenwisseling geraakt met de leiding van het in zo menig opzicht
gelijke of gelijksoortige geestesbelangen als de Nieuwe Stem voorstaande
Humanistisch Verbond. Deze groepering van Nederlandse humanisten
heeft zich in de laatste jaren opmerkelijk ontwikkeld en het hare bijge-
dragen tot de verdieping der humanistische gedachte in het algemeen.
Wij zijn voornemens om in samenwerking met dit Verbond over de
nieuwe fundering van het Humanisme, zijn historische grondslagen, en
de toepassing van zijn grondgedachten op maatschappelijk gebied achter-
eenvolgens in de komende jaargangen bijdragen te bieden en hopen, dat
hieruit nieuwe visies en opbouwende denkbeelden zullen voortkomen.
Zo vindt men hierachter een eerste bijdrage in deze reeks, die aangeeft
hoe de Voorzitter van het Humanistisch Verbond het modern Humanis-
me ziet. Van het programma van onderwerpen dat in de voortgezette
gedachtenwisseling is opgebouwd zullen een reeks studies en artikelen
blijk geven, waarmede de Nieuwe Stem in toenemende mate aan haar
bedoelingen hoopt te zullen beantwoorden.

De Redactie
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Nine van der Schaaj

DE TIJDEN

Van zeer ver komen wij
Uit de lange rij der gedaanten;
Trek er eens langs, zie en herken,
Wees verrukt en ontzet;
Elk in die rij een ouder van een ouder,
En die droomsgewijs gaat
Langs die ongebroken keten,
Ziet de liefde en de gedrochten,
De velden, de zon, het spelen,
Bergen die zijn vergaan,
En de oude zilveren maan,
De tedere verven der zon,
En het lieflijke bloemenvolk,
En het gonzend insectenvolk,
En rijzig, een van de grote dieren,
Onheil - en heilspellend, de mens,
Elke hand gevat in een andere,
De jongere, de oudere,
In een golvende geest
Van dierlijke mensheid,
Het kind als de ouder
Eentonig, eentonig; de jaren zijn vol
Van het licht en de stilte,
Van de nacht en de kreten,
Reeds duidde de zang der vogels
Toen nog schor was de mensenkeel,
Rauw de roep van de mens.
Vleide de vogel zijn oor,
Boeide de vlinder zijn oog,
Vluchtig, in die massieve rauwheid
Van zijn wilde, hongerige ziel.
Zwaar, zijn keten van doders,
Licht, de onzichtbare speling
Die de felheid der ogen soms floerste,
De dofheid der ogen ontfloerste,
En speelde de zin der dingen
Als een vraag die hem streelde en stak,
In de ziel, door zijn open ogen,
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In de ziel, door zijn horende oren,
I~ zijn rust na bevrediging.

II

Eens gingen zij weifelend vaneen,
Het menslijke en het andere,
De zon en de maan en het groen kleed der aard
'Waren als nu bij ons aanwezig;
En duizende jaren speelden met elkander
De gelijkheid en de verandering,
\'\Taser voor mens en voor dier
Het hol en het eendere jachtterrein,
De dreiging der blikkerende tanden,
Een kreet werd vager en wachtte de stem,
Zette zich scherp uit naar de schrei der vogels,
Legde zich in woede of vrede
In breed grommen, deinend als zee.
't Onstuimige water van strand en rivierval
Sloeg parelend op, raakte met vochtig ruisen
't Nieuwsgierige dier aan zijn rand of kust,
Het zingende water had geen verdriet,
Het zoekende mensdier, soms vluchtend, soms ziek,
Soms speels, gromde bij de dreiging van de golven,
Dook er in, zwom er in, legde zijn hout en dreef,
En luisterde somber of speels, verborg
Onwetend, ongeboren melodie, en soms
Bij het fluiten van wind, zocht naar deze.

III

In de spelonk wachtte het mensdier
En was onrustig. En kneep bij momenten dicht
Zijn ogen voor 't fel licht door een spleet
En hijgde en sprak in klanken, vergat
Te zwijgen. En als hij zijn woestheid klank gaf,
Zodat zijn vijand daarbuiten hoorde, sloeg
Die hem weg in het niet-zijn, want hij was sterker;
En als hij listig in 't zwijgen zich dekte hielp hcm
De spelonk, dat hij heimelijk uitviel en doodde
En hijgde en was alleen. Dan hokte hij
Met de zijnen. Er waren altijd
Hij en de vreemde. De spelonk, het kampveld.
Zijn winnaarsvreugde. Het gulzige eten waaruit
Hij kracht won en werd de onge naakbare.
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Hij en de ander. Een die dood was, een die leefde,
En at en macht bezat en dieren, vee, mensdieren;
De lokkende veldnatuur bood hem haar vruchten
Van horizon tot horizon, en alle grens was bedrog,
En hij zw ierf ver, doch waar hij zichzelf ontmoette
Was dood. En de een leefde en de ander stierf
En de een nam de gaven gulzig en jaagde
Op dieren en rovers en de drift was vloedtij
En ebbe en hij hokte in vrees, dicht bij de dood.
Door zijn oogspiegel zag hij de wereld: daar de heuvels
Waar zijn snelheid raasde, daar de bloemen die hij
In rauwe vervoering wou eten, daar het bloedende
Dier, dicht bij zijn hol gesleept, en daar, en daar:
De verslagen mens. Hij hokte, hij rees, begeerde,
En als de spiegel tot gruis brak in doodlijke greep
Wist hij als elk droevig dier zich krommend te bergen
In dood's donker en stierf, vcr van levensbegeerte.

IV

In zijn oog was een ander licht dan wat fonkelde
In het roofdieroog. In zijn oog was
Tweeledigheid. Hij overwoog; ik zal niet,
Ik zal wel en hij voelde de onstuimigheid
Van het neen, van het ja; in die pijnigende
Tweeledige woede zat hij en voelde het kerven
Van ongeremde gedachte. En menig keer hurkte hij
Tot de slaap hem bevrijdde van woeste slingering,
En na zijn slaap had hij willoos gekozen,
"'Tasweer een met het dier in list en aanval.
Doch door de gedachte ontbrandde de strijd
In eigen kudde heviger dan bij de dieren.
Er was haat der tweeledige gedachte, het ja
En het neen, twee verterende krachten maten
Elk de vijandige ander van dezelfde kudde.
Na de bevrijdende dood van de een bleef dan
De gedachte, de tweeledigheid, want de metgezel
Kon niet verzwinden in 't niets als de vreemde,
En als het zieke eigene dat werd afgemaakt, koud-rustig;
De drift der voldoening steeg hoger, er vormde zich
Ook de sinteling van de eerste gemoedsvragen.

v
En de gedachte drong in en leidde het mensdier
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Tot het eerst welslagen op hoger schoeiing,
Hij rolde de boomstam, schiep nieuwe woning,
Vond de wrijving die het vuur deed ontstaan
En vierde feest. Kreten der kudde stemden in jool saam,
Hun lach stoof van oog tot oog en zij dansten.
Hun uitbundigheid was grootser dan het spel
Der jonge dieren, hun jeugd was groter,
Volwassener. En de uitbundigheid won aan,
Alle vuren laaiden hoog op, makkerschap juichte;
Dan werd een stil, reeds verguisd, kind
Genomen tot offer: dat het sterven zou
In uitbundigheid v.:mpijn. En de moeder
Offerde men, die het gevloekte kind voortbracht,
En de nacht der mensen daalde over het dovende
Vuur; in de grote nacht brak het rauw nakrijsen
Van hartstocht; hun zin was het eerst licht
Van de nieuwe dag ongenegen; honger en dorst
Riep tot bezigheid, zij begluurden al doende elkander,
Leefden in jool en lawaai op, het vreemde doden
Bezette hun hart als een vreemd beest, vol gloeiing,
Zijn donkere hitte was in de kudde overal aanwezig.

VI

Het mensdier herbergde ze allen: de sterken,
Begaafden, zij die ontroerden door schoonheid,
Makker en moordenaar flitsten hun oogsprank
Den metgezel tegen. Een volle hoorn was de oermens,
Een nevelige ongeslepen steen, zijn stem de zware
Omwonden klank waar de klokken uit groeiden die nu
Fijn of donker luiden. 't Ene wezen verloor het andere.
Zoals rotsen bleven uit opgestuwd' aardklomp, zo bleven
D'uitzinnig woesten, van 't murve ontdaan, werden
De vredigen als groeizame aard onder regen en zon,
Waar de zaden kiemden en 't kwaad werd gewied.
Namen klonken op en werden tot legende en steeds
Golfden de rijen, meest naamlozen, langzaam
Van eeuw tot eeuw tot in 't nu waar de mensen
Dromen van toekomstheil en van catastrofe,
Van ' t eeuwig veranderlijk leven: een nieuwe wereld
Groeit als de ene vergaat, eeuwig in Kosmos zijn
Zon en regen, bloemen en klanken; - kome de zuiverheid
Die 't onheilige doet opgaan in 't ongeweten Rijk.
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J. P. van Praag

MODERN HUMANISME:
EEN POGING TOT PLAATSBEPALING

Humanisme.
Buitenkerkelijk humanisme.
Buitenkerkelijk humanisme en het Humanistisch Verbond.
Eerste bezwaar: Ik laat me niet in een vakje indelen.
Antwoord: Verschil van levensbeschouwing vloeit niet voort uit het
formuleren van een mening, maar uit het innemen van een standpunt. Dui-
delijkheid van standpunt is niet hetzelfde als sectarisme. Wie nergens
staat, weet ook niet wat toenadering tot de ander betekent.
Tweede bezwaar: Ik offer mijn vrijheid niet op.
Antwoord: Modern humanisme sluit geen buitenkerkelijke levensbe-
schouwing uit die met goed recht op de naam 'humanisme' aanspraak
maakt. Maar persoonlijke vrijheid is niet hetzelfde als angst voor een ge-
meenscha ppelij ke verantwoordelij kheid.
Derde bezwaar: Ik voel niets voor preken.
Antwoord: Wie modern humanisme opvat als ontkerstende stichtelijk-
heid, weet niet waarover hij spreekt, en heeft de roep om een grondslag
voor nuchter handelen in een gedesintegreerde wereld niet verstaan.
'Vat is dan modern humanisme?

Er is ongetwijfeld velerlei humanisme; er is een humanistisch katholicis-
me; er is een vrijzinnig-protestants humanisme. Modern humanisme is
autonoom humanisme. De onkerkelijkheid zet zich door met de onverbid-
delijkheid van een natuurkracht; de kerk verliest zijn greep ook op een
groot deel van het kerkelijke volksdeel. In deze onkerkelijke sfeer ontstaat
de noodzaak van een geestelijk-doordachte en zedelijk verantwoorde
grondslag, een uitgangspunt. Dit uitgangspunt noemen wemet goed recht
humanisme, voorzover het zich bevindt in de lijn van de humanistische
traditie. Voor die traditie is niet kenmerkend het geloof in God, maar het
uitgaan van de mens. Alle grote humanisten zijn, of worden nog, van
godsdienstig standpunt als ketters beschouwd, juist voorzover ze huma-
nist waren.
Cusanus, de bekende humanist uit de vijftiende eeuw, begreep dat er
een kennistheoretische kloof was tussen God en wereld. Hoezeer de hele
wereld ook door de rede begrepen kan worden, God, als de laatste grond
der werkelijkheid, is in redelijke zin onkenbaar. Van God is slechts moge-
lijk een vi~io intellectualis, een geestelijk schouwen, geen logische kennis.
Daarom isGods wezen niet aantoonbaar en past de mens ten aanzien van
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de verschillende Godsopvattingen slechts een principiële verdraagzaam-
heid. Dit is de leer der docta ignorantia, der geleerde onwetendheid, om-
dat de mens de werkelijkheid kennend in zijn zo-zijn, onwetend is om-
trent het waarom-zijn, de laatste grond.
Zo is het nog voor de moderne humanist. Hij aanvaardt de rede als de
laatste toets der waarheid; hij meent derhalve, dat aan de werkzaamheid
van de rede geen grenzen gesteld zijn: de medische wetenschap staat niet
stil voor de geheimen van ziekte en dood, het technisch vernuft niet voor
enig constructief probleem, het natuurwetenschappelijk denken niet voor
de vragen van materie en relativiteit. Maar de ervaring staat niet toe door
te dringen tot het laatste waarom, tot het waarom-alles-zo-is-als-het-is.
Hier is geen sprake van een nog-niet-kennen, maar van een niet-kunnen-
kennen. Hier staan we in het raadsel. Hier loopt de grens tussen verklaren
en weg-verklaren.

Er is ongetwijfeld velerlei buitenkerkelijkheid; er is een buitenkerkelijk
nihilisme; er is een totalitaire buitenkerkelijkheid. Buitenkerkelijk huma-
nisme is normatief En wel in een toegespitste zin van het woord. Ieder
handelen en denken, dat niet zuiver reactief is, staat onder invloed van
een norm. Wanneer het humanisme echter normatief genoemd wordt,
dan wil daarmee gezegd zijn, dat het alle normen voor bepaalde gebieden
van handelen of denken betrekt op een laatste norm: die van het volledige
mens-zijn. Ook in dit opzicht staat het moderne humanisme ten volle in
de humanistische traditie van de dignitas hominis, de menselijke waardig-
heid.

Modern humanisme is een geesteshouding, die zijn neerslag vindt in een
volledige levensbeschouwing. Alle nadruk valt hierbij op de geesteshou-
ding, die weliswaar niet willekeurig is, maar toch de betekenis heeft van
het innemen van een stand-punt ten opzichte van mens en wereld. In dit
uitgangspunt, deze houding tegenover alle ervaring, ligt de 'aanvaar-
ding' van de rede als toetssteen en de 'eerbiediging' van de mens als mens,
reeds besloten. Een ander uitgangspunt is denkbaar, zij het van humanis-
tisch standpunt niet aanvaardbaar.
Deze geesteshouding vindt zijn neerslag in een levensbeschouwing, die
men volledig noemen kan in zoverre er niet onder verstaan moet wor-
den de bespiegeling omtrent een deel der ervaringswcrkclijkheid, niet bij-
voorbeeld een moraalleer alleen, of een stelsel van opvoeding, of een
wetenschappelijke of filosofische richting, maar een systematisch, dat is
dus alomvattend, beeld der werkelijkheid. Een beeld der werkelijkheid,
opgetrokken op grondslag van ervaring, die niet abstract of gefingeerd is,
maar verworven in openheid van alle menselijke vermogens.

8



MODERN HUMANISME: EEN POGING TOT PLAATSBEPALING

Dit betekent intussen niet, dat een humanistische geesteshouding tot een
in alle opzichten gefixeerde levens- en wereldbeschouwing leidt. Ware dat
zo, dan zou er slechts "één humanistisch wereldbeeld, één humanistische
filosofie, één humanistische politiek mogelijk zijn. Maar het kenmerkende
van de humanistische geesteshouding is nu juist het open karakter ervan,
het gericht zijn op een wereldbeeld, dat inwendig niet voltooid is, maar
wordend. Zo is het te verklaren, dat meer dan één [zij het niet iedere!]
filosofie, wetenschap of politiek humanistisch genoemd kan worden, -
door de aanhangers er van over en weer beschouwd als gelukkige of on-
gelukkige inconsequenties - alle tot op zekere hoogte terugwerkend op
het humanistische uitgangspunt, maar dit toch voldoende intact latend
om het door de eeuwen heen als aan zichzelf gelijk te doen herkennen. Zo
kan men existentialist of idealist zijn, dialecticus of evolutionist, socialist
of liberaal, en in alle gevallen humanist. Het humanisme als geesteshou-
ding is iets van andere orde dan welke filosofische,wetenschappelijke of
practische leer ook.

Heeft het humanisme eigenlijk wel een inhoud? Of is het slechts reactie
op iets anders?
Ongetwijfeld is het humanisme als verschijnsel reactie, en wel op de
pretentie van de kerk, dat slechts de godsdienst een verantwoorde wereld-
beschouwing vermag te funderen. Reactie ook op de al ofniet uitgespro-
ken pretentie, dat een nihilistische geesteshouding beantwoorden zou aan
de menselijke waardigheid. En historisch zowel als actueel is het als
reactieverschijnsel meer het laatste dan het eerste. Maar het woord reac-
tie versluiert meer dan het verklaart. Waar gereageerd wordt, is niet
alleen iets waarop men reageert, maar ook iets dat reageert. En voorzover
we nie-t te maken hebben met een deel-reactie, die zou kunnen volstaan
met zich te keren tegen de tekorten van anderen, maar met een humanis-
tische, dat is een volledige reactie, gaat het in wezen niet om dat waar-
tegen gereageerd wordt, maar juist om dat wat zich in de reactie als posi-
tieve kracht openbaart: het volledige mens-zijn.
Maar dan blijft nàg de vraag: Kan dat positieve element anders dan in
concreto vorm krijgen?
Nee, voorzover ieder algemeen beginsel begrepen moet worden als een
abstractie van concrete ervaringen en omgekeerd daarzonder een lege
formule blijven moet. Maar er is velerlei concreetheid: De humanistische
geesteshouding laat zich verstaan uit enkele zeer fundamentele, betrek-
kelijk simpele, concrete situaties. Maar omgekeerd kan aldus een uitgangs-
punt geformuleerd worden, waaraan de menselijke verantwoordelijkheid
in allerlei minder fundamentele, en meer gecompliceerde, concrete ver-
houdingen getoetst kan worden.
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Het humanisme waagt ook om concretisering in deze meer samengestelde
situaties, zoals in allerlei kwesties van opvoeding en levensgedrag, van
politiek en cultuur; maar het is duidelijk dat concretiseringen van deze
aard minder fundamenteel zijn dan die van de eerste soort, juist in die
mate waarin betrekkelijk toevallige en feitelijk moeilijk te beoordelen
omstandigheden er een r~l bij spelen. Waarheden van deze soort hebben
veel meer een tijdelijk en subjectief karakter, en voorbarige fixeringen op
dit gebied zouden van het humanisme een pendant maken van de anti-
revolutionaire [en katholieke] anti-theseleer: één levensbeschouwing, één
levenshouding, één politiek, één cultuur.

Geen humanistisch receptenboek, wel een humanistisch uitgangspunt.
Wie ook dit laatste afwijst, wijst iedere bepaaldheid af voor het begrip
humanisme. Hij degenereert het tot... nihilisme. Maar leidt een dergelijk
welomschreven uitgangspunt niet tot een nieuwe dogmatiek?
Dogmatiek in de traditionele betekenis van het woord houdt twee ele-
menten in: openbaring en fixering. Geopenbaarde waarheid kent het
humanisme niet; fixering zou daar optreden, waar het humanistische
uitgangspunt van hypothese tot axioma zou verworden. Het humanis-
tische uitgangspunt echter, dat de aanvaarding van de rede als toetssteen
inhoudt, is daardoor ook zelf aan de toets der rede onderworpen. Het
kan weliswaar niet uit de rede door de rede alleen worden afgeleid, maar
het kan zich ook niet tegen de rede in handhaven. Het geldt, maar onder
verbetering. Het is een overtuiging, die de openheid als wezenlijk ken-
merk in zich besloten houdt. Als zodanig heeft het echter de fundamen-
tele betekenis van aandachtsbepaling bij dat wat in laatste instantie de
menselijke verantwoordelijkheid is. Het is aldus een symbool van bezin-
ning en bezieling.
Wie echter iedere overtuiging als zodanig voor dogmatisch houdt, is
- afgezien van de inconsequentie van deze ... overtuiging! - nihilist.

Nog eens: Wat is modern humanisme!
Het acht de menselijke positie in de wereld bepaald door een besef van
deel-zijn, zich bewegend tussen de polen van angst en aanvaarding; en
door een besef van verwondering over het zo-zijn der werkelijkheid in
zijn tegelijk kosmisch en chaotisch karakter. In deze aanduiding treedt
de wereld allerminst op als een 'mieux des mondes possibles', doch veeleer
als een daemonische werkelijkheid, waarbinnen zich desondanks hier en
daar een harmonische orde als een wonder voltrekt.
Zelfs binnen de sfeer van het biologische leven maken humanisten als
Julian Huxley het duidelijk, dat de ontvouwing van waardevolle levens-
vormen geenszins een vanzelfsprekendheid is, maar een dubieuze tocht
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langs de afgrond der vruchteloosheid. In de ontplooiing van het leven is
de verwerkelijking van de soort 'mens' de laatste en wonderbaarlijke
mogelijkheid van verdere evolutie; de zinvolle verwerkelijking van het
leven is cen dubbeltje op zijn kant.
De menselijke positie is in humanistische zin niet optimistisch aan te dui-
dcn: pessimisme is echter geen antwoord, maar een afzien van antwoord.
Werkelijk antwoord is slechts te vinden uit de verantwoordelijkheid. Ge-
plaatst tussen de strijd der destructieve en constructieve machten, staan-
de tussen angst en aanvaarding, kan de humanist slechts handelen uit het
besef: hier sta ik, ik kan niet anders. Deze ontdekking is het bijzondere
van het menselijke deel-hebben aan het kosmisch geheel; het kan een
nieuwe dimensie verlenen aan het bestaan.
Ongodsdienstige 'religie' is een de tegenstellingen der ervaring te boven-
gaande samenvattende visie op het bestaan.
Ongodsdienstige 'mystiek' is de empirische eenheidsbeleving er van.

Wat is modern humanisme voor de menselijke persoonlijkheid?
Het acht de mens als persoon bepaald door een hem eigen objectief waar-
debesef. Objectief kan hier tweeërlei betekenen: ten eerste, onafhankelijk
van subjectieve luimen en lusten, maar op zichzelf toch aan de persoon
gebonden; en ten tweede de persoon ook in die zin te buiten gaande, dat
het als typisch menselijk [dus algemeen-menselijk] beschouwd moet
worden. Voor de laatste opvatting pleit in elk geval, dat iedereen er van
uit gaat. Het is ook niet goed in te zien hoe redelijke gedachtenwisseling
tussen mensen mogelijk zou zijn, als daarbij niet een beroep gedaan kon
worden op een fundamentele overeenstemming in waardering, intellec-
tueel, zowel als moreel en aesthetisch. Pour discuter il faut être d'accord.
Maar het is duidelijk, dat dit waardebesef dan niet opgevat kan worden
als een recept voor concreet oordelen en handelen. Het is een getuige uit
de diepte der menselijkheid, die ieder redelijk oordeel anticipeert; voor-
afgaat niet alleen aan eigen oordeelvorming, maar als vooronderstelling
ook aan die van ieder ander. Alleen daarom zou Galileï hebben kunnen
zeggen: En toch beweegt ze. Niet omdat de aarde werkelijk beweegt,
maar omdat ieder mens het vermogen toegekend wordt dat in te zien.
Indien Galileï dit inzicht niet als een menselijk behoren zou hebben be-
grepen, zou het 'werkelijke' van de beweging een zinloze bewering zijn
geweest.
Het waarde besef verwerkelijkt zich op intellectueel, moreel en aesthe-
tisch gebied in oordelen en handelingen, die op de gecompliceerde en
zich wijzigende omstandigheden betrokken zijn. De neerslag van een
reeks van zulke oordelen en handelingen is een intellectuele traditie, een
traditionele moraal, een artistieke stijl. De omstandigheden zijn echter
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zo velerlei, dat ze aan het oordelen en handelen met betrekking tot het
fundamentele waarde besef een ten dele onbepaald karakter verlenen.
Juist daarom zijn in concréto allerlei humanistische opvattingen mogelijk.
Men kan nu uiteraard alle nadruk leggen juist op het historische karakter
van alle menselijke oordelen en handelen: op de dwalingen der weten-
schap, op het stuivertje wisselen der moraal, op de stijlmodes in de kunst.
En toch miskent men dan het typisch menselijke van alle kennis, van alle
moraal, van alle vormgeving.
Het waardebesefis een volstrekt beroep op de redelijke verantwoordelijk-
heid en als zodanig de grondslag van alle communicatie, dat is van alle
humaniteit.

Wat betekent modern humanisme als uitgangspunt voor de gemeen-
schap?
Voor de humanist is de mens naar zijn wezen, bijzonder deel van het
kosmisch geheel, drager van een niet aan persoonlijke willekeur onder-
worpen waardebesef, en schepper van en deelhebber aan concrete waar-
den. Dit alles fundeert de zedelijke eerbiediging van de concrete mens.
Eerbiediging van de concrete mens hier en nu! Weliswaar niet om zijn
zelfzucht, zijn kleinheid, zijn fouten, maar wel met zijn beperktheden en
tekortkomingen. Omdat hij, zelfs waar hij veroordeeld, bestreden, ge-
straft moet worden, bijzonder deel blijft, drager blijft, schepper blijft,
mens blijft kortom. En eerbiediging! Dat is niet: vertrouwen dat de mens
'eigenlijk' goed zou zijn of dat alles nog wel terecht zal komen, als men
hem maar niets in de weg legt. Dat is Rousseause mystiek en overigens
een gevaarlijke stap in de richting van de dogmatiek. Maar eerbiediging is
niets meer of ininder dan beschroomde benadering van leven dat eigen
leven leven moet in verantwoordelijkheid.
Hieruit vloeit voort de erkenning van de eisen der persoonlijke vrijheid
en der sociale gerechtigheid. Eigen leven leven in verantwoordelijkheid
veronderstelt als regel immers een minimum aan bestaansmogelijkheden
en rechtszekerheid, maar ook aan vrije meningsuiting en eigen vormge-
ving. De tragiek der menselijke ontwikkeling is echter dat vrijheid en
gerechtigheid veelal slechts ten koste van elkaar verwerkelijkt schijnen te
kunnen worden. Maar de gerechtigheid in de hier bedoelde zin kan niet
gediend worden met aantasting der vrijheid, noch de vrijheid met aan-
tasting der gerechtigheid, omdat zij slechts tezamen aan de idee der
menselijke waardigheid concrete betekenis verlenen. Vandaar dat de
humanistische verantwoordelijkheid ten aanzien van de samenleving ver-
~uld is van de spanning, die ontstaat uit de eis van optimale vervulling
van vrijheid en gerechtigheid beide.
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In geen levensbeschouwing neemt de vrijheid zo'n centrale plaats in als
in het humanisme. Wie immers geen geopenbaarde waarheid erkent, kan
ook niet zeggen: als ge zus of zo leeft, leeft ge goed. Voor hem kan goed-
leven niet anders betekenen dan leven van uit het menselijke waarde be-
sef; dat is toetsend, zoekend, vaak dwalend, en aldus vindend. Zo gezien
is er geen enkele waarborg voor goed-leven dan de onvoorwaardelijke
moed om te luisteren naar het eigen zelf, af te wegen, te bezinnen, en te
beslissen, naar het geweten. Het isde paradox van de algemeengeldigheid
van het waardebesef, dat het zich in de gecompliceerde werkelijkheid
in intens persoonlijke beslissingen realiseert. Zo is leven in de waarheid
ook leven in de vrijheid.
Maar deze vrijheid is geen ongebondenheid; het is in de afhankelijk-
heden, waarin de mens geplaatst is, de zin van het menselijke verwerke-
lijken; het is gebondenheid aan het intellectuele, zedelijke en aesthetische
geweten. Het is een vrijheid die verankerd is in een volledige levensbe-
schouwing en die juist daardoor ook de enkeling betrekt op het geheel en
de gemeenschap.

In het moderne humanisme zijn tendenties tot ontwikkeling gekomen,
die in het historische humanisme nauwelijks waarneembaar zijn. Alle
vroegere humanisme is individualistisch en improvisatorisch; het moder-
ne humanisme is systematisch en sociaal. Betekent dit een breuk met het
verleden? Is het een interpolatie 'pour besoin de la cause'? Terwille name-
lijk van een doelmatige reactie op de kerkelijke pretenties en op de situatie
van het ogenblik?
De betekenis van het bergip reactie is reeds ter sprake geweest. Inderdaad
is het moderne humanisme reactie op kerkelijke aanspraken en meer nog
op de specifieke nood van dit tijdgewricht. Het zou dogmatisch zijn, als
het dat niet was. Maar het is een volledige reactie, dat wil zeggen een
reactie van uit de volheid van eigen wezen. Niet ter wille van de taktiek,
maar uit de noodzaak van de humanistische geesteshouding.
Dit betekent geen breuk met het verleden. Het Renaissance-humanisme
was individualistisch ... als reactie. Het Griekse was het niet helemaal,
de Stao niet, het Chinese helemaal niet. Het Renaissance-humanisme
was niet systematisch, omdat het nog wortelde in het Katholicisme.
Maar de gerichtheid op het volledige en soeiale is ook daar aanwezig. Bij
Coornhert, bij Oranje, en meer nog in de Franse 'cahiers' van de zes-
tiende eeuw, is de gemeenschapsvormende gerichtheid onmiskenbaar. De
'Abbaye de Thélème' van Rabelais, de 'Utopia' van 1vlore, de beschou-
wingen over de armenzorg van Vives, zijn evenzovele getuigenissen van
sociale inspiratie. Bij Giordano Bruno neigt het humanisme, tegelijk met
het loslaten van de Katholieke leer, tot een eigen volledigheid; bij Comte
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wordt het ten slotte in alle beperktheid tegelijk volledig en sociaal.
Maar Comte behoort ook al wezenlijk tot de nieuwe tijd. Het is de nieuwe
tijd, die gemaakt heeft, dat het humanisme zijn eigen gedaante geopen-
baard heeft.
Waarom?

Met de industriële revolutie is in het Westen een proces van grootscheepse
mechanisering en daarmee van urbanisering begonnen. Hele groepen
werden losgerukt uit hun traditionele gemeenschapsverbanden en opeen-
gehoopt in de grote, stedelijke agglomeraties, waarin de enkeling nog
slechts als nummer meetelde. Zo ontstaan de stedelijke massa's, losgesla-
gen van gemeenschappelijke tradities, onverschillig voor alles wat niet
direct hun dagelijkse leven betreft. Hoezeer ook erkend moet worden, dat
in velen de vonk van geestelijk leven smeulen bleef, hoezeer ook het
socialisme voor tallozen een - niet geheel bewoonbaar - geestelijk tehuis
vormde, de algemene tendentie was er één naar onbewust nihilisme. Zo
moet ook de hand over hand toenemende onkerkelijkheid, vooral in de
verdere fasen van dit proces begrepen worden: slechts bij uitzondering
een bewuste keuze voor een ander uitgangspunt, gewoonlijk meer het
achteloos loslaten van uitgeholde gewoonten, die reeds geheel sleur waren
geworden.
Dit proces werkt te fataler, naarmate de achteruitgang, respectievelijk
het achterblijven, van het verantwoordelijkheidsbesef in schrijnende te-
genspraak komt met de uitzonderlijke toeneming van de feitelijke verant-
vmordelijkheid van ieder afzonderlijk. De fundamentele democratisering
van de samenleving in politiek, economisch en cultureel opzicht, plaatst
de enkeling in situaties, waartegen hij slechts als verantwoordelijke per-
soon ten volle opgewassen is. De massa wordt van object tot subject der
geschiedenis. Geestelijk onvoldoende toegerust, vormt hij echter een per-
manent gevaar voor elke echte cultuur, bij voortduring vatbaar voor
iedere daemonische verleiding. Dat is de dreiging van 'de opstand der
horden'.
Iedere cultuur schijnt te devalueren, aldus Rostovtzeff naar aanleiding
van de ondergang van Rome, zodra hij de massa bereikt, maar omgekeerd
kan geen cultuur zich handhaven en ontplooien, die niet de massa van
zijn waarden weet te doordringen. In een gedesintegreerde wereld gaat
het er derhalve om, de organen te scheppen, die de geestelijke uitgangs
punten der cultuur in alle delen der samenleving als een levende werke-
lijkheid voelbaar maken. In de sfeer der onkerkelijkheid wordt hierdoor
het probleem van het georganiseerde humanisme aan de orde gesteld.
Het is de taak van het georganiseerde humanisme om in het bijzonder de
buitenkerkelijke mens te wekken tot verantwoordelijkheid. Dat vraagt
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allereerst bezinning op het wezen van het volledige mens-zijn. Maar zo-
min als het Christendom zich hierbij bepalen kan tot abstracte theologie,
zomin kan het humanisme volstaan met theoretische abstractheid. De
geesteshouding die het wezen is van alle humanisme laat zich zeer wel in
simpele symbolen samenvatten: de overwinning van het subjectivisme in
intellectueel, zedelijk en aesthetisch opzicht. Humanisme is, zoals een
arbeider het eens kernachtig uitdrukte, anti-egoïsme in de volle zin.
Levend wordt dit humanisme, als iedere levensbeschouwing, eerst in
concreto. Hier sta ik, midden in een raadselachtige wereld en daardoor
gedragen; als Columbus, wetend en niet-wetend, aanvaardend mijn taak
als mens, ik kan niet anders. Zo worstelt het met alle menselijke proble-
men: democratie en opvoeding, liefde en huwelijk, leed en vreugde, leven
en dood, en tracht steeds opnieuw concrete antwoorden te formuleren op
concrete vragen. Maar in het levendige besef, dat ieder voorlopig ant-
woord niet anders kan zijn dan heenwijzen naar een uitgangspunt, dat
als zodanig de ware bron der bezieling kan zijn van iedere politiek, van
iedere vormgeving, van ieder levensinzicht, waaraan een humanist naar
geweten deelhebben kan.
Want werkelijk tastbaar is het humanisme niet, doordat het voor alle ge-
compliceerde situaties antwoorden heeft, maar doordat het enkele sim-
pele uitgangspunten in de mens tot levende werkelijkheid maakt. Door ze
te demonstreren aan vragen van maatschappij, cultuur, levenshouding,
zeker, maar meer nog door ze te verwerkelijken in eigen levenssfeer. Zo
vooral moet de sociaal-geestelijke arbeid in het buitenkerkelijke volksdeel
verstaan worden, zo ook moet men begrijpen de uitbouw van een huma-
nistische gemeenschap. Verwijzing alles, naar de menselijke positie en
de menselijke mogelijkheden.

Buitenkerkelij kheid.
Modern humanisme.
Humanistisch Verbond.
Vereniging voor Maatschappelijk Werk Humanitas.
Thuisfront Humanitas.
Studenten Vereniging op Humanistische Grondslag.
Buitenkerkelijk Bureau Pleegkinderen.
Humanistische Stichting.
Stichting Mens en Wereld.
Sectarisme? Stichtelijkheid? Spel?
Neen! Een uitdaging aan het buitenkerkelijk volksdeel! Om te overwin-
nen zijn vage onbewustheid, zijn vooroordeel, zijn angst voor een ge- _
meenschappelijke verantwoordelijkheid. Om te verwerkelijken de idee,
waarvan het historisch de drager is: die van het volledige mens-zijn.
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Huisvlijt is wellicht het beste, vond Mevrouw. Alreeds had de heer des
huizes een naargeestig visioen: mandjes vlechten van raffia - eiernetjes
knopen - van sigarenkisljes voorwerpen knutselen waar geen mens ter'
wereld iets aan heeft. Alles onverkoopbaar en de kosten dragen wij. Neen,
helemaal zo ver kwam het gelukkig toch niet, want de lieve Mevrouw be-
sliste anders; indevormvan een zeep-agentuur vond zij een uitreddingvoor
de beklagenswaardige stakkerds. In het vriendelijk huis aan de Avenue
heerste voortaan een ongekende luxe in zeep: violette de Par me gebruik-
te Mevrouw; eau de Cologne-zeep wist ze haar echtgenoot op te dringen,
zo'n fantastisch groot stuk Verbena badzeep zwierf door de kuip en het
kind Lucile werd zelfs niet bebromd wanneer zij onnadenkend de koste-
lijke zeep in het warme water liet versmelten als sneeuw voor de zon. Co-
cosrozen gebruikten de meisjes boven, ook haar wensen werden voortaan
voorkomen inzake zeep. Is je zeep misschien al op, vroeg J'vlevrouwvrien-
delijk. Jammer voor die liefdadige; dienstmeisjes toen ter tijde deden
fabelachtig lang met zo'n stukje zeep. En allengs op de wastafel van de
vele vrienden des huizes vond men ten gevolge van discrete, maar indrin-
gende persuasie geparfumeerde zeepsoorten van die zekere fabriek. Me-
vrouw dreef het handeltje. In het kleine buurtje aan de andere kant van
de spoor toverde zij een smaakvolle uitstalling. op een wankel tafeltje in
de kale k~mer één hoog achter, zij kocht in, zij zorgde, zoals reeds opge-
merkt, voor de klanten, zij rekende af. Zo zwoegde deze charitabcle in
een andermans affaire en ze slaagde in hare goedheid, want ze hield twee
arme stumperds in leven er mee.
Als Barbara Schoen was de vrouw enkele jaren slechts in het kleine gezin
aan de Avenue als kinderjuffrouw in betrekking geweest en hoewel haar
echtgenoot naar de naam Haiewinkelluisterde, zou ze als Barbara Schoen
een rol blijven spelen in familie en huis. Niet allereerst doordat ze de
eerste bruikbare was uit een rij van minder voordelige exemplaren, neen,
het ging hier vooral om Barabara Schoen, de mens. Een vreemd iemand,
maar een fascinerende persoonlijkheid al met al. En is sindsdien een halve
eeuw bijna verstreken, voor Lucile, zelve haast oud, lijkt die goede
Barbara soms door het lief ouderlijk huis nog te waren, deze bijzondere
presentie blijft door de jaren steeds haar nabij. De karkasmagere vrouw
in de zwarte japon met de donkere huidskleur, de strak gekamde raven-
zwarte haren en de uitzonderlijk glimmende felle kleine ogen in 't gelaat,
ze riepen haast de gedachte aan schoenen, aan vermenselijkte zwarte
knooplaarzen bij U op. Wonderlijk wezen van geen enkele stand, want op
natuurlijke wijze boven alle standsverschil uitgeheven, was er iets spot-
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tends, iets olijks in de magnetisch duistere blik. Een gespleten persoonlijk-
heid zou men heden ten dage wellicht zeggen, want leefde Barbara door
een intens opgevoerde romantiek en stond daarnaast altijd paraat Barba-
ra de martelares, ook Barbara de spotlustige keek niet zelden om de deur.
Neen, niet gespleten, die zuivere romantiek en dat martelaarschap ge-
voegd bij de lichte spot hielden elkander wonderlijk goed in evenwicht,
droegen op natuurlijke wijze elkaar.
De kinderjuffrouw vond het haar toevertrouwde pand het meest aanval-
lige schepsel ter wereld en dat wilde ze wel weten Toch is he-tmoeilijk
zich een dreineriger, vervelender, lastiger kind voor te stellen dan dit
kleine exemplaar al heel jong beloofde te worden. En dan ook nog intel-
ligent. Maar de lome blik van de grote dromerige ogen wanneer ze ze
opsloeg naar de bezoeker en het duveltje dat in die ogen dan plotseling te
dansen begon en de ontoelaatbare woorden die kwamen uit het lieve
mondje, de zeer vrijmoedige zinnetjes die spoedig te vormen zij wist. Eerst
de schrik van kinderjuffrouwen, later van gouvernantes, dat ondeugende,
dat doorzettende, dat bij uitstek sluwe kind. Maar toen Barbara in de
familie kwam was ze nog heel erg klein.
Om op deze tedere leeftijd niets van haar prille charmes verloren te laten
gaan, reed Barbara het kind veel in de plechtige Avenue heen en weer.
's Morgens onder de bewonderende ah's en oh's van winkelende meisjes
en giebelende slagersjongens met fietsen om fluwelen hoedje en bonten
mofje's winters, om 's zomers grote strooien hoed op de krullen; maar ten
overstaan van begrafenissen toch wel het meest, want het hoorde zo in die
goede bisschopsstad dat de doden op hun laatste weg naar het Katholieke
kerkhof langs de rechterzij werden gereden, terwijl de mos het zo wilde
dat de linkerkant voor de levenden, voor de almachtige studenten vooral
bleef. In die goede oude tijd was daar des middags de grootse pracht van
equipages. De moeder van Lucile had een vriendin die bij mooi weer een
beige koetsier en palfrenier demonstreerde en dan zelf, gewapend met
een kanten parasolletje in haar open landauer, door twee glanzende
vossen getrokken, zo loom en sierlijk over de brede middenweg zich deed
wiegen. Wanneer haàr groot rijtuig dan Lucile's kleine rijerijtje ontmoet-
te, wuifde zij een witte handschoenhand en Barbara nam het kleine wan-
tenhandje in de hare en wenkte daarmede plechtig terug.
Werken op de plaats waar ze gesteld was, sloven meer dan iemand ter
wereld kon eisen of ook maar vermocht te verlangen, was voor Barbara de
martelares niet genoeg. En er gebeurden ook te weinig van die kleine
miserabele, maar toch wel een beetje opwindende dingen, die het leven er
in weten te houden voor een romantische Barbara, die de ware romantiek
alsnog derft. Toen heeft Barbara niet zonder dat zekere spottende lachje
enige weemoedige voorspellingen gedaan.
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'Mevrouw, Gerretje draagt hoge hakken, ze valt nog wel eens met al het
kristal van de trap. - Mevrouw, ik geloof zeker dat Hendrik straks brand
sticht, hij heeft geen erg voorzichtige natuur. - Mevrouw, die verpleegster
is nalatig en slordig, ze neemt steeds een verkeerde fles van het plankje en
inplaats van medicijnen gebruikt ze straks voor Lucile nog vergif.'
Alles kwam uit. Mevrouw vibreerde mee bij het ruitjeskristal dat Gen'etje
allengs brak: de glazen, de compotes, de schalen; ze snoof droevig de
brandluch t op van haar rood damasten gordijnen toen Hendrik een kleine.
maar in zijn soort geslaagde poging tot brandstichting waagde, en wan-
neer het kind onpasselijk werd en koorts kreeg doordat de onnadenkende
verpleegster haar tegen de keelpijn wasbenzine ingoot, voelde Mevrouw
zich zelve zeer onwel.
Ja, alles kwam uit. Het was niet genoeg om Barbara's tragisch-romantische
geest te voeden en een aspirant-verloofde die zich juist toen voordeed be-
reikte de ware romantiek evenmin. Hij heeft goed zijn brood, verklaarde
Mevrouw vriendelijk bedoeld, maar minder tactisch. Barbara's lip krul-
de van minachting, ze kende haar bijbel slecht, was van geen enkel kerk-
genootschap, maar de "voorden: bij brood alleen zult gij niet leven, [die
bijbelwoorden] wist zij heel best. En goed je brood te hebben en daarbij
te smachten naar het offer, gaat nu eenmaal moeilijk tesamen, daar is iets
in dat helemaal niet strookt. Afgewezen was de man.
Werken tot je zwart ziet van magerte, tot Mevrouw, tot zelfs Mijnheer je
zo hartroerend smeekt: 0, lieve ziel, slechts om ons pleizier te doen, neem
vanavond een halfuurtje rust; arbeiden tot je er letterlijk bij neervalt was
voor Barbara martelares eerste eis. En wanneer ze dan met kleine glim-
mende oogjes en heftig handgebaar de goede bedoelingen van haar brood-
heren afgezwaaid had, zette Barbara de romantische zich zo tegen de
avond ostentatief achter stapels naai- en verstelwerk in de oude linnen-
kamer neer. Ze keek snel op de klok, net op tijd - om zeven uur precies
passeerde de expres. vVant aan het einde van de tuin lag de spoorlijn en
waren daar op gezette tijden verschillende goederentreinen aan het ran-
geren, om zeven uur, juist als de ouders van het kind zaten te dineren, in
een matig vaartje dat de voorstad voorbij snel zou meerderen, reed daar
de grote internationale trein, de expres. En in die trein, Barbara kon er
zich nooit genoeg aan vergapen, bij kleine rode lampjes, bij rood licht dat
zacht uitstraalde, zaten de mensen al rijdende aan het diner.
'Lichtjes', zei Barbara dan tot het kind, terwijl ze heftiger de linnen lakens
vouwde, 'bij rode lichtjes, tçrwijl ze in vliegende vaart voort worden ge-
trokken, net zo doodgewoon als bij een lampje vader en moeder beneden,
eten die mensen, Lucile, mijn kind.'
Zakelijk vroeg dan het kleine meisje: 'En waar gaan ze naar toe Barbara,
waar reizen zij heen?'
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Als de juffrouw, die het druk had met haar wasje, niet dadelijk het ant-
woord gereed vond, sloeg Lucile de wijze grote ogen wijd naar de vrouw
op en dan zette ze aan: 'Barbara, reizen zij ver, vertel er mij van'.
Vooral in de lente was daar wel een vertelsel, vooral in het voorjaar had die
vraag om een verhaaltje van haar lieveling bij de kinderjuffrouw steeds
weer succes. Want de omstandigheden leidden daartoe. De seringen vlak
bij de spoorlijn geurden zo heerlijk, tussen hun jonge groen schimmerden
de aanrijdende lichtjes fantastisch en rood. Op het grasveld bloeiden de
uit Zwitserland geïmporteerde narcissen en de tulpenboom in het grote
middenvak, pronkjuweel van de familie, prijkte alreeds in prille rosige
knop. En juist in dit seizoen hadden Mijnheer en Mevrouw wel eens een
klein feestje: zilver -ruitjeskristal- paraderende zijden slepen; het praten
en lachen konje boven horen, want de tuindeuren stonden wel aan. Soms
trillerde er dan een piano, ook daalde eenjong mensenpaar in feestkleding
de warandatrap af. Barbara's magere gestalte boog diep boven uit het
raam, ze nam waar hoe ze elkaar de arm gaven, haar lach tinkelde zoet-
jes en juist dan, met rode lichtjes in de eetwagen, gleed de expres aan het
tuin einde voorbij.
'Kijk', sprak het jonge mens, 'daar gaat die voor Bazel, de narcissen ... ',
en hij maakte een zwaai naar het geel besterde grasveld, "zijn daar allang
gedaan.' 'Gek,' zei het meisje in haar wuft gebloemde zijde, 'morgen ga
ik naar Luzern toe, morgen, net op dit uur zit ik in die trein.'
Zo'n psychologisch moment wist het geslepen kind snel te grijpen: 'Bar-
bara, wat beleven die mensen, waar reizen ze heen, Barbara, je verhaal',
siste zij.
En bij het half gesmolten vanille ijs dat het keukenpersoneel welwillend
voor de dochter des huizes uit haar mond spaarde; heeft Barbara het ver-
telsel gedaan. Wat ze beleefden? Op droge toon en met haar gezicht of
ze iedereen uitlachte, heeft de kinderjuffrouw haar jong gehoor op enkele
van de grapjes die ze zo graag hoorde, vergast. Waar ze naar toe gingen
die mensen? Natuurlijk naar donkere wouden, waar ze door struikrovers
zouden worden beroofd, naar blinde zandwoestijnen allicht waar leeuwen
en tijgers klaar stonden om ze te verslinden, naar fel-blauwe zuidelijke
zeeën waar ze hoogstwaarschijnlijk door de kaken van zeemonsters en
krokodillen zouden worden vermaald. Maar hoog boven de grapjes, ver
boven de griezel waarin Barbara haar pupil al zo jong inleidde, stond
toch in ieder verhaaltje het erotisch avontuur als het grote moment. Ver-
wrongen de amourette in Barbara's tortueus brein,de pointe recht ofscheef
aangebracht door de vertelster, door het jeugdig gehoor halfbegrepen;
om het even, ze genoten toch zo verbazend allebeide, juffrouwen kind
beleefden zulk een intens pleizier . .o, 0, het was Sheherasade, het was de
hele duizend-en-één-nacht, 0, 0, het waren alle sprookjes ter wereld in een
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hutspot, maar hoe kwam die goede Barbara daar toch aan. Weliswaar
stonden in de boekenkast van de heer des huizes fraai geïllustreerde en in
rode prachtband gebonden sprookjesboeken te over, maar met geen voor-
zichtige vinger zou Barbara aan dit kostbaar bezit hebben geraakt. En
pas later heeft Lucile van een grootmoeder geweten, niet geheel onbe-
middeld, op latere leeftijd getrouwd, welke in haar jonge jaren een sprook-
jesschat wist te verzamelen en die niet alleen met haar romantische aan-
leg het nakroost erfelijk belastte, maar ook de oude verhalen zelve door-
gaf aan het kind.
De situatie veranderde snel voor Barbara en daardoor eveneens voor de
bewoners van het huis aan de Avenue, toen de aspirant verloofde het zo
eerlijk verdiende brood uit de mond werd gestoten, omdat hij door een
noodlottig ongeval een van zijn benen verloor. Waar toen ter tijde de
risico's van verminkt te worden, ja zelfs van leven en sterven in mindere
mate door een sympathieke gemeenschap werden gedragen als nu, bleef
de man niet veel meer over dan een schamel bestaan en zo was hij nu voor
Barbara: de uitverkoren man. Dat hij ook nog aan de drank was en in
hoge mate werkschuw zou een inmiddels gehuwde Barbara spoedig ont-
dekken, kranig zette ze haar schouders onder het juk, maar hoe diep
schaamde zich die arme vrouw. Verhongeren naast een lui persoon die
naar jenever rook, het blijmoedig gebrachte offer woog behóorlijk zwaar.
Het was nu dat Mevrouw met haar zeephandeltje optrad, want liefdadig-
heid in de vorm van negotie, was toen ter tijde gebruik. In naam natuur-
lijk dreef Barbara de winkel, maar de arme was de kluts meestal kwijt en
het was daarom dat haar weldoenster de zeep-affaire waar te nemen had.
Want één funeste eigenschap bleek Hazewinkel te bezitten, die zelfs een
martelaarsnatuur als Barbara radicaal fnuikte: het lelijke pesten, het vuile
sarren dat die man deed. Hij pijnigde haar letterlijk van het uur dat hij
's morgens opstond totdat hij 's avonds laat dronken en lallend in zijn
bed kroop. Delirium, vroeg Mijnheer belangstellend; dat was misschien
minder erg, zuchtte de lieve echtgenote, als dat beestige treiteren van de
ellendige vent. Mevrouw namelijk had Barbara gevonden, terwijl ze in
tranen bezig was de zo juist bloedig geboende trap met Vim af te schrob-
ben. Hazewinkel had zijn vrouw de doodsstuip opgejaagd terwijl hij on-
der half dronken brallen het klepperend houten been roekeloos heen en
weer zwaaide boven het gat van de trap. Als ik m'n nek breek, zei hij
vals, is het de schuld van jouw smerig geboende pertaaltje. En voor de
arme vrouw kon antwoorden of de beschonken woesteling ook maar ver-
mocht te grijpen, was hij na enig wild zwieren heen en weer over het
zeil de bewuste trap al vlug afgehornpeld, sloeg denderend achter hem
de buitendeur in het slot.
Toch was het niet van Barbara's fris geboende trap dat Hazewinkel in
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dronkenschap afsloeg en zijn nek brak, het was van de evenzeer smalle,
maar zeer groezelige dito van een zeker huis in de Steeg van Johannes de
Dooper, een huis waar ik liever niet met U over wil spreken, want te naam
en te faam slecht bekend.
Wanneer men echter Barbara zo netjes en plechtig als in de omstandig-
heden maar mogelijk, met het stoffelijk overschot confronteerde cn de
buren haar wilden wijs maken dat Gerardus Hazewinkel bij een weder-
zijdse vriend in een plotselinge beroerte de dood had ontmoet, zei de be-
roofde vrouw niets, ze keek wijs, ze begreep dat men haar gevoelens wilde
sparen. In staat van dronkenschap en uit een gemene kroeg was haar Ger-
rit aldus weggedragen, het scheen wis. Maar van die allergrootste schande
in de droeve Steeg van Johannes de Doopcr vermoedde de beklagens-
waardige weduwe niets. Mevrouw had Barbara steeds toch gewaarschuwd
de Steeg van Johannes de Dooper om der wille van de kleine Lucile te
schuwen en aan dit verbod hield de brave zich trouw. Neen, niet bij dag
kende de nette vrouw het gore slop waar de grauwe smalle huizen met de
kanten groezelgordijntjes voor de vensters als oud en vermoeid tegen el-
kander aan leunden, evenmin kende ze de funeste Steeg in de nacht,
want dan had ze geweten: het is waarlijk niet alleen bij de deftigheid en
in internationale treinen dat rode lampjes in zwang zijn; uit zekere hui-
zen in verdachte buurtjes straalt soms evenzeer rossig licht.
:Maar wat moet je toch oppassen met een kind. Want toen Lucile, intus-
sen al een paar jaar ouder geworden, over het ontijdig afsterven van
Gerardus Hazewinkel nooit hardop hoorde spreken, maar fluisteren,
fluisteren steeds weer, onstond de argwaan. En nu spitste het vroegrijp
kind haar oren eerst recht. Ze verstopte zich achter een gordijn, ze liep
op zijn onverwachts de grote mensen voor de voeten, en langzamerhand
met heel veel geduld - een uitroep - een afkeurend woord - een gemom-
peld beklag soms - ving ze iets op. Ze paste de stukken aan elkaar, ze wist
al dat achter dit sterfgeval iets heel bijzonders moest schuilen, ze hoorde
wel eens over een Steeg, maar het rechte begreep ze er niet van. Tot op
een onverwacht moment de vader, die zijn dochtertje boven in de kinder-
kamer waande, vrij luid sprak tegen zijn vrouw: 'In de Steeg van Johan-
nes de Dooper - in dat huis met die rooie lantaren - die rampzalige Hazc-
winkel, het is afgrijselijk wanneer je zo.. .' Nog net bijtijds greep Mevrouw
hem bij de arm: 'Mais pensez donc à l'enfant,' sprak ze rad. Er moest hier
iets gedaan worden om erger te voorkomen, toch hebben moeders met
zulke waarschuwende woorden uiterst voorzichtig te zijn. Ze maken een
kind zo akelig wakker ermee; ook hier, het geval Hazewinkelliet Lucile
daarna niet meer met rust. Slinks voerde ze een nieuwe Franse juffrouw,
die de weg in de stad nog niet kende, op zijn onverhoeds de beruchte
Steeg in. Grauwe huizen met smalle gevels, enkele vuile morsige mensen,
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het werd een teleurstelling, neen, iets bijzonders scheen er toch niet. Maar
het vasthoudende kind gaf het niet op, nog één keer, en ditmaal na een
scène, wist ze de juffrouw de nauwe doorgang in te drijven. Te voet werd
ze afgehaald van een kinderpartijtje en het is al avond geweest. Toen had
het ondeugende schepseltje ook nog geluk. Ze zag al dadelijk uit een bene-
denraam in zo'n huis van misère een fascinerend rood schijnsel en toen
ze er vlak langs liepen hoorden ze een hartverscheurende gil. Een kreet
in het donker is even belangwekkend als een getrokken dolk of een wild
harenhoofd aan een venster, want zo'n snerpende schreeuw in de duister-
nis kan alles betekenen, maar zeker nooit minder dan doodslag of moord.
'Fi donc, on crie', schrok Mademoiselle en snel trok ze het weerbarstige
kind met zich mee.
Het heeft drie maanden geduurd dat men in de Avenue die goede Barbara
moest missen, drie lange maanden dat zè Mijnheer en Mevrouw en zeJ£~
haar kleine lieve Lucile niet bezocht. Drie maanden dat ze suf neerzat in
de kale kamer waar Gerardus Hazewinkel haar had genegerd, dat ze
slechts af en toe de deur open deed en het portaal in keek, of staarde in het
trapgat op de plaats waar hij haar kort voor zijn eigenlijk sterven met zijn
dood had gedreigd. Op een kwade dag kwam Mevrouw meer mismoedig
dan anders na een van haar bezoeken aan de weduwe thuis; ze rapporteer-
de aan haar man dat de beroofde plotseling iets over de Steeg van Johan-
nes de Dooper had gemompeld, en dat zij, Mevrouw, daar toen zo ver-
schrikkelijk van schrok. Was het, vroeg Mijnheer grappig, soms dat ze
daar de geest van Hazewinkel ontmoette? Welneen, schrok zijn echtgeno-
te, indien Barbara over die ellendige Steeg sprak, dan was dat zo maar in
't vage, maar je vraagt je toch af of op de lange duur die akelige buren
wellicht hebben gekletst; het moest nu maar uit zijn, vond ze verder, de
arme vrouw kan aan zulke gevaren niet voordurend bloot worden ge-
steld. Daarom nam Mevrouw toen haar baat tot een list, ze achtte zulks
geoorloofd en het beste ook zo.
Met haar nieuwe hoed op ging de weldoenster naar Barbara toe. 'Mens-
lief', zei ze, 'ik weet me geen raad met dat kind, gisteren nog wilde ze
zich wl;lrgen, ik vond 'r met een touw om haar nek in haar bed.' Barbara
wist even goed als Mevrouw dat indien ook de laatste Lucile met een
touw om het magere halsje had gevonden, dit het gordijnenkoord was
dat bij wijze van dreiging ze zich voorzichtig om had gestrikt. Onkruid
vergaat niet, zo heel erg gevaarlijk kon dil onmogelijk zijn.
Even was er iets van de eeuwige spotvogel in de donkere ogen waarmee de
kinderjuffrouw Mevrouw aanzag, toen sloeg ze zoals het ogenblik dit
eiste, de geel-magere handen ineen en ze sprak op droeve, dramatische
toon: 'met een touw, Mevrouw, stel je voor, met een touw'. Ze voelden
elkaar af naar welke haven ze toe wensten te drijven, ze wisten beiden zo
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gocd wat zeker doel haar voor ogen stond; en ze praattcn nog even,
slechts nog cven, voor het vaderland weg langs elkaar hcen. Toen, voordat
aan dcdramatiek ookmaar een ogenblik de tijd was gelaten om te besterven
droeg Mevrouw snel een sleep van allerverschrikkelijkste huiselijke ge-
beurtenissen aan. Ze blijven kortheidshalve hier de lezer bespaard.
Een paar uur latcr al, met een handvalies gewapend stond Barbara in de
vestibule van het vriendelijk huis aan de Avenue. In het zwart, als vroe-
ger, als steeds. Bij mij is het gesloten, zei ze, opruimen doe ik later, we
zullen eerst maar eens rondkijken hier.
En voortaan zat ze weer als voorheen, wanneer ze in huis gewerkt had tot
ze blauw zag, in de linnenkamer boven, stapels verstelgoed op haar
schoot. En weer als vroeger bewaakte ze Lucile, het kind. Dat ondeugen-
de kind met fantasie was ouder geworden onderdehand, dat leefde nu
meer en meer haar eigen fel bewogen leven, dat droeg af en toe zelf een
klein verhaaltje in zich. Maar daarom wilde zeBarbara's vertelsels nog wel
graag horen, daar bewaarde ze immers zo'n heerlijke herinnering aan.
Echter, hoe het verwende kind vroeg, zeurde of dreinde, Barbara knikte
steeds: nee. Zwijgend jachtte ze door of haar leven er van afhing, bleef
onvermurwbaar, zelfs voor dat probaat middel, een flemende-smekende
kus. Slechts als de klok zevcn had was er een ogenblik van verpozing, keek
de ijverige naaister met het nadenkelijk gelaat, waaraan het leed nu meer
dan ooit de uitdrukking van een sombere Spaanse heilige verleende, wat
langduriger op. Dan zorgde Lucile dat ze ook present was, als vanouds
zagen de twee samen uit naar de expres die voorbij reed met fraaie rode
lichtjes, met regelmatig knus denderen, met vaag mensenbeweeg. Ze
dachten ieder het hare erbij.
Maar toen het voorjaar werd, de beroemde dubbele anjers weer knopten,
de heesters opnieuw bloeiden, Mevrouw's rose magnolia een feestelijk
bouquet was, toen klopte, ja, zo hevig als dat maar gebeurlijk is in de
lente, ook hier de romantiek aan de deur. Mevrouw hield een fancy-fair
in het koetshuis, violenmuziek daalde van de waranda, begenadigde
mensen ".ralsten gracieus in de tuin.
Aanvankelijk hield beroofde Barbara tegenover al dat romantische het
hoofd stijf. Later toch, toen in de schemer, begeleid door smeltende
accoorden de solozang van de operazanger, die belangeloos zijn mede-
werking verleende, vanuit de benedensuite opklonk, voelde de kinderjuf-
frouw zich plotseling zo duizelig, zo onwel, zo verrukkelijk ontroerd.
'Barbara,' sprak het kind die dag op het psychologisch moment van zeven
uur in de avond wanneer de expres aan het tuineinde weer voorbij gleed:
'Barbara,' en ze wees op twee vage figuren die ze in de eetwagen maar
net onderscheidde, 'kijk toch, die mensen heel dicht bij elkaar, waar rij-
den ze heen?'
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'0,' antwoordde de juffrouw luchtig, 'ze zijn van hier, ze maakten een
reisje, ze stappen straks uit aan het grote station.'
Maar het kind, met grote vragende ogen drong aan: 'Barbara, waar zijn
ze geweest?'
Hoe moe was Barbara, hoe doodmoe. Voor het eerste hanengekraai stap-
te deze opofferende al uit bed om Mevrouw zoveel mogelijk van de toebe-
reidselen der fancy-fair te ontlasten, en al tegen de lunch waarschuwde
Mijnheer zeer terecht: Antoinette, houd dat magere mens in de gaten,
als je niet oppast valt ze van uitputting straks om.
Omvallen - welnee - ze was juist wat bijgekomen zo alleen met haar werk
in de stilte; maar wel bleef Barbara moe en te afgemat zeker voor een
taaie langdurige strijd. Bovendien, bloemen geurden, het was voorjaar,
een aria zong in haar hoofd. Ze stak de naald op haar sobere borst, vouw-
de haar werk op, legde op tafel de schaar half open, vlak naast het vinnig
mesje om te tornen, haast vijandig neer. 'Toe maar,' zei ze, 'vooruit dan,
mijn kind.'
Het was een fel verhaal dat daar plotseling opbloeide en rillend genoten
de twee. Barbara joeg haar mensen door heel een fantastische wereld,
maar ze kwamen met ijzige fataliteit uiteindelijk in de eigen grijze bis-
schopsstad weer terug. Gruwelen paarden zich voor die helden aan glorie,
ze hadden weliswaar te trekken door distels en doornen, maar ook gouden
rozen bloeiden zo maar voor het plukken op hun pad. Dan bezweken ze
bijkans in laaiende hitte, dan bestierven ze schier van siberische kou.
Maar werden ze overal geëscorteerd door een stoet feeën en kabouters, ze
wisten zich evenzeer door gevaarlijke gedrochten voortdurend belaagd.
Zelfs, en dit bleek al spoedig de spil waar Barbara's verhaaltje om draai-
de, had niet zelden de 'duvel' het op hun jonge liefde voorzien. Maar al-
tijd liep het goed af. Altijd weer werden dood en duisternis overwonnen:
'dat kwam door hun eerlijke jonge liefde, begrijp je dat schat.' En waar
de kleine Lucile nog niet alles vermocht te bevatten, hoe welsprekend
dreef de felle stem die het verdriet Barbara verleende, het vertelsel haar
in; en waar het kleine meisje het nog allemaal niet zo kon beseffen, de
benig gevouwen handen, het gele martelaars gelaat, hoe hebben die het
verhaal even sober als expressief geïllustreerd.
Maar al fantaseerde Barbara ook door zonder blikken of blozen, al voer-
de ze haar mensen in de meest verrassende avonturen een haast onwaar-
schijnlijke wereld rondom, de vertelster kon haar sujetten niet helemaal
toch regeren, dat bestaat in een verhaaltje eenvoudig niet. Want in ieder
vertelsel is er een zeker iets dat buiten de schrijver om plotseling krachtig
ingrijpt, hier een idylle fluks verstoort, daar een flinke aframmeling toe-
dient, een gevallene barmhartig soms opraapt en een verlorene nog weer
zo flink op zijn poten terecht zetten kan. En de auteur heeft te aanvaar-
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den, buigt nederig het hoofd, want juist zó wordt zijn stumperig bedenk-
sel misschien nog een verhaal.
En hier voerde dan dit zekere iets, die geheimzinnige macht, zullen we
het fatum maar noemen, Barbara's heldenpaar, hoe ver ze ze daar ook
vandaan wilde drijven, onherroepelijk in de eigen grauwe stad weer terug.
'En toen?'
Het leek wel ofhet neuswijze kind iets vermoedde, ofze ergens op wacht-
te: en toen?
Barbara staarde naar de tulpenboom, vaag-grijze massa die straks nog in
vlam stond; onmogelijk vroeg uit haar bed geweest, niet erg verstandig,
wat was ze toch moe. Ze kon met die afgebeulde hersens de stukken niet
meer aan elkaar passen, er bleef iets in het verhaaltje dat niet helemaal
strookte, de gelukkige afloop was plotseling zoek.
'Ze komen straks,' sprak ze om toch iets te zeggen, 'hier door de straten
en over de grachten en denk eens Lucile, ze wandelen in onze Avenue.'
'Verder, er is nog meer, ik weet het,' dreinde het vroeg-rijpe kind.
'Kerken,' zei Barbara plechtig, ze zocht iets in 't lege hoofd, wat was ze
vermoeid toch, 0 ja, daar had ze het: 'ze komen langs het paleis.'
Het afgematte wezen trachtte in die paar woorden de gouden glans en de
majesteit van wat ook maar koninklijk is neer te leggen, maar hoe slacht-
offerig en somber bracht die duistere vrouw het stumperig zinnetje er uit.
'Je zegt niet alles, je vergeet wat,' mokte Lucile.
Toen wist vermoeide Barbara werkelijk niets meer, zweeg, staarde op
haar lege handen, tuurde haast wezenloos weer uit het raam.
Tot ze als toevallig opzag naar het kind. Bij het licht van de lamp, wat
een dotje, welk een engel; Lucile, meer dan ooit, wat een schat.
Ze zat daar op haar stoeltje, doodstil nu, maar kranig. Onder het rechte
blonde ponyhaar, groter dan ooit, wijd, wijd-open de blauwe ogen, heel
het zachte gezichtje als door een doorschijnend rose glans nu belicht, de
jonge nauwelijks open mond, een rode bloem nog in knop, en het kleine
welgevormde neusje, van hoe zuivere plastiek. Maar o! het triomphantelijk
treiterig lachje dat het lief gelaat van het 'gevallen engeltje', dat nu Lucile
was, plotseling overtoog.
Overwonnen! Veel te moe geweest toch. Want even fataal als het vogeltje
vliegt in het net van de wrede vogelaar, even snel als de vis zwemt in de
fuik die de visser listig stelde, zijn Barbara de woorden die ze had moeten
zwijgen ontglipt: 'Ze kwamen ook door een Steeg.'
'De Steeg van Johannes de Dooper,' sprak luidop het kind.
Ze zagen elkaar in de wetende ogen en in de kinderkamer was het toen 0
zo stil.
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TECHNISCHE HULP:
EEN TWEERICHTINGVERKEER

Wij naderen op het ogenblik de vooravond van een wereldomvattende
renaissance. Nooit eerder in de geschiedenis heeft de gehele wereld zoveel
mogelijkheden binnen haar bereik gehad. Door alle eeuwen heeft er uit-
wisseling bestaan tussen gedeelten van de aarde en hebben zij elkaar we-
derzijds bevrucht, waren er plaatselijke weerklanken die Chinese ideeën,
zowel als goederen, naar Griekenland brachten en Griekse idealen en
kunst naar China:De overeenkomst tussen de leerstellingen van een Jood-
se Jezus en een Chinese Confucius is geen toeval. Griekenland drong tot
in India door en uit de smeltkroes kwam Perzië. Romeinse veroveraars
zagen naar het Oosten en zouden er misschien heen zijn opgerukt als hun
successen geen decadentie, en daardoor ineenstorting, veroorzaakt had-
den. Europa bewonderde het Oosten en toen Engeland de rijkdommen
van India zag was het met gevoelens van afgunst en verlangen en niet van
superioriteit. Of het contact door oorlog tot stand kwam, of op vreed-
zame wijze, het gevolg was steeds nieuw leven voor alle betrokkenen.
Maar vandaag is de toestand uitzonderlijk. Misschien lijkt elke eeuw de
mensen die er in leven uitzonderlijk toe, maar toch geloof ik dat wij, die
nu leven, wel heel speciaal het recht hebben het woord te gebruiken.
Nooit tevoren is de aarde één geheel geweest als vandaag aan de dag, en
nooit ook hebben zoveel mensen dat zo beseft. Langzaam beginnen overal
mannen en vrouwen te begrijpen - hoewel soms nog tegen hun wil in -
dat men de volkeren niet los van elkaar kan denken. De boer in de Ver-
enigde Staten, die geheel in zijn eigen onderhoud kan voorzien, begint te
beseffen dat zelfs hij zijn levensstandaard niet kan handhaven als hij, wat
hij overhoudt van zijn oogst, niet verkoopt aan mensen die meer honger
hebben dan hij. Als de mensen die honger hebben niet kunnen kopen,
zoals in India en Engeland, niet omdat ze geen geld hebben, maar ten ge-
volge van een ontwrichte valuta, begint de Amerikaanse boer evengoed in
opstand te komen als de man die honger heeft. De noodzaak dwingt ons al-
len ons gecompliceerde internationale leven te vereenvoudigen. Het natio-
nalisme is bezig een plaag te worden, en zal, als het niet belangrijk soepeler
wordt, zelfs de vaderlandsliefde, waarop het steunt, in discrediet brengen.
Het is deze vraag naar gezond verstand in practische internationale ver-
houdingen die er de regeringen toe dwingt om stappen te nemen als presi-
dent Truman's Punt 4. Hoe men zijn plannen ook ten uitvoer zal bren-
1 Geschreven voor de Unesco, die het uitsluitend publicatierecht in Nederland aan
'de Nieuwe Stem' afstond.
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gen, het blijft een feit, dat zijn verklaring alleen al een erkenning inhoudt
dat de wereld één geheel is. Vroeger of later, dat hangt afvan de econo-
mische druk der volkeren, zal de wereld ook als één geheel functioneren.
De eerste stap zal natuurlijk een economische zijn. Een ruim en druk
handelsverkeer, dat de mensen in staat stelt zich te voeden en te kleden en
een onderdak te krijgen, is nu onvermijdelijk, wat de hinderpalen ook
mogen zijn die het in de weg zullen worden gelegd door mensen die on-
der de oude toestanden tot welvaart zijn gekomen. Hun tijd is voorbij, of
zij het weten of niet. De dag van morgen ligt binnen handbereik.
Schoorvoetend beginnen zelfs de welvarenden te begrijpen, dat 'achter-
lijke volkeren' opgevoed moeten worden en onontgonnen streken in cul-
tuur gebracht, zo niet ten bate van die volkeren zelf, dan toch ten bate
van diegenen die hun huidige levensstandaard wensen te handhaven.
Landen als de Verenigde Staten, die meer voortbrengen dan haar inwo-
ners kunnen kopen, tenminste tegen de huizige prijzen, moeten aan an-
dere volken kunnen verkopen, en deze volken moeten zo hoog ontwikkeld
zijn dat ze de nieuwe goederen ook hebben willen en hun levensstandaard
moet zo zijn gestegen dat ze ze ook kunnen betalen. Ruwweg uitgedrukt
is dit het vage denkbeeld achter veel van de planmatige economie van
. vandaag aan de dag. Men kan de motieven als egoïstisch en kortzichtig
aan de kaak stellen, maar met aan de kaak stellen schiet men weinig op.
De mens is nu eenmaal egoïstisch, tenminste in collectief verband, en de
rijken en machtigen zijn het vanzelfsprekend. En als men afziet van aan
de kaakstellerij, blijft het verheugende feit dat, wat ook de redenen mogen
zijn voor het besluit de achterlijke volkeren op te voeden, er een begin
mee wordt gemaakt. En als men er eenmaal mee is begonnen kunnen
we het met een gerust hart aan de volkeren zelf overlaten, hoe achterlijk
men ze ook vinden mag, om er hun eigen vorm aan te geven, en door die
eigen vormgeving zullen ook wij veranderen. Het is niet mogelijk de Chi-
nese boer op te voeden zonder zelf opgevoed te worden. De Chinezen
hebben meer mensen tot cultuur gebracht dan ooit hen tot cultuur ge-
bracht hebben. India heeft reeds de niet te temmen onafhankelijkheid
van haar geest en haar ziel getoond. In het thans onvermijdelijke contact
tussen de volkeren van het Oosten en het Westen zullen de grootste ver-
anderingen zich in het Westen voltrekken, al zullen zij in het begin niet
zo aan de dag treden als die in het Oosten. Een ijskast is monsterachtig
zichtbaar, maar de verandering in de houding van de mens ten opzichte
van het leven is veel machtiger en belangrijker. Laten we de volkeren die
onder de naam 'achterlijk' worden samengevat eens wat nader bekijken.
Het zijn voornamelijk de volkeren van Azië en Afrika en in-de tweede
plaats enkele van de Zuid-Amerikaanse volkeren. Natuurlijk geeft men
toe dat zich in al deze landen kleine gedeelten met een moderne bescha-
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ving bevinden, individuen met een hoogontwikkelde cultuur, en er is ook
geen gebrek aan bewondering voor hun prestaties, geen onwil om hun
superioriteit te erkennen. De gemiddelde Amerikaan bijvoorbeeld legt op
het ogenblik een bijna treffende nederigheid aan de dag ten opzichte van
figuren als Gandhi en Nehru, zoals vroeger ten opzichte van Tsjang Kai
Tsjek en zijn vrouw. Er is een bewustzijn, dat men bijna overal onder de
Westerse volkeren aantreft, dat de grote mannen en heiligen van het
Oosten 'iets' hebben. Wij kunnen met een weemoedig verlangen aan dit
'iets' denken, omdat we voelen dat het een wijsheid is waarvan wij zijn
buitengesloten. Nederigheid en weemoed verdwijnen evenwel onmiddel-
lijk, als we de hut van een Indiase boer bekijken, of de stoffige dorpshui-
zen van de Chinezen. Hun wijze van leven schijnt ons primitief tot het
absurde toe. Wij beseffen niet dat een van de redenen die ons beletten de
grootheid van de heilige of de wijze te begrijpen, juist het feit is dat we zijn
manier van leven absurd kunnen vinden. Toen Gandhi geitenmelk dronk
en gekookte spinazie en een handvol bonen at, begrepen of geloofden
maar weinigen van ons dat hij dat werkelijk liever deed, en dat het vol-
gens hem een betere manier van leven was dan grote schalen gebraden
vlees op een met zilver gedekte tafel. Wij moeten niet denken dat de
volkeren die wij als achterlijk beschouwen dit zelf ook maar één ogenblik
denken. De Chinezen zullen het leuk vinden om naar onze machines te
kijken, maar met de meeste ervan zullen ze hun leven niet ingewikkelder
willen maken, behalve misschien in bijzondere gevallen in de steden. Een
gascomfoor kan even gemakkelijk zijn in een kleine tweepersoonsflat in
Shanghai als in New Vork. Als middel om goed voedsel op de Chinese
wijze te bereiden - en we zullen moeten toegeven dat de Chinese keuken
de beste ter wereld is - kan het echter geen vergelijking doorstaan met een
aarden kachel, een paar ketels en voldoende goed droog aanmaakgras, of
een pan met houtskool. 'Het is niet waarschijnlijk dat de oude volkeren van
het Oosten, die het toppunt van verfijning bereikt hebben, dat tevens de
uiterste eenvoud is, hun geordende levens door veel machinerieën in de war
zullen laten brengen. Iedere Amerikaanse vrouw die teveel nieuwe appa-
raten in haar keuken heeft zal begrijpen wat ik bedoel. Eenvoudige werk-
tuigen zijn de meest doeltreffende, en de Chinese vrouw heeft ze. Als ze
voedsel uit blik zal gaan gebruiken zal ze natuurlijk een Amerikaanse
blikopener nodig hebben, maar ze zal waarschijnlijk verse groente boven
blikgroente verkiezen en een versgeslachte kip boven een uit het ijs. Aan
de andere kant zullen de vrouwen in India, ten gevolge van het klimaat,
een ijskast ongetwijfeld verwelkomen. Maar ze moeten hem kunnen be-
kostigen en ze zullen niet willen wachten tot haar inkomen groot genoeg
is om een Amerikaanse te kopen, omdat ze bang zijn dat dat nooit het
geval zal zijn. De firma, die als eerste een ijskast op de Indiase markt
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brengt, waarvoor geen electriciteit nodig is, zal enorme winsten maken.
Het denkbeeld de achterlijke volkeren op te voeden tot ze de hoogte heb-
ben bereikt waarop ze Amerikaanse en Europese goederen tegen de
huidige prijzen kunnen kopen, is daarom een droom die nooit werkelijk-
heid worden zal. In de eerste plaats zijn de achterlijke volkeren, jammer
genoeg voor de dromers, helemaal niet achterlijk. Het zijn oude volkeren
en ze zijn schrander en intelligent en wereldwijs, ofze nu kunnen lezen en
schrijven of niet. De meeste volkeren van de aarde hebben geen lezen en
schrijven nodig gehad om hun geest te ontwikkel~n. De geest ontwikkelt
zichzelf, als zij aanwezig is. Ik geloof in de wenselijkheid dat iedereen op
aarde kan lezen en schrijven en ik beschouw het als de voornaamste plicht
van lichamen als de Unesco om daarvoor te zorgen, want eerst wanneer
alle volkeren ter wereld kunnen lezen en schrijven kan er een wereldom-
vattende uitwisseling door middel van krant en literatuur plaats hebben.
Dat iedereen ter wereld kan lezen en schrijven is van essentieel belang
voor de vrede en het onderlinge begrip. Het geeft de menselijke geest
meer mogelijkheden om zich te ontplooien, maar het is niet iets waar zij
niet buiten kan. Sommige van de wijste en verfijndste geesten die ik ge-
kend heb behoorden aan personen die niet konden lezen of schrijven en
die toch veel minder achterlijk waren dan ikzelf. Het is waar, dat als
mensen kunnen lezen, zij ook advertenties kunnen lezen, en advertenties
zegt men, wekken het verlangen naar bezit op. Misschien is dat zo. Maar
verstandige mensen verlangen er meestal niet naar meer te bezitten dan
ze gebruiken kunnen. Eenvoud is juist een onderdeel van de godsdienst
en de wijsbegeerte van de landen die men tegenwoordig achterlijk noemt.
Daar deze godsdiensten en wijsbegeerten al duizenden jaren bestaan en
. uit het leven van de volkeren zelf zijn voortgekomen, is het niet waar-
schijnlijk dat afbeeldingen van electrische apparaten enschoonheids-
slaapmatrassen hen spoedig in de war zullen brengen.
Toch zit er ook iets heel gezonds in het langzaam groeiende verlangen
van president Truman om de volkeren in de ontontwikkelde gebieden
een betere levensstandaard te bezorgen. Het zou alleen niet verstandig
zijn om zo'n actie alleen op egoïstische motieven te grondvesten. Het is
een veelverspreide legende, die men zelfs nog in de hoogste kringen kan
horen verkondigen, dat het voornaamste probleem van het Chinese volk
voedsel is. Dat is niet waar. Er is niet in de allereerste plaats behoefte aan
voedsel, maar aan vrede en daarna aan betere wegen. China heeft ge-
noeg voedsel, kan het in elk geval hebben. Het heeft, in het algemeen ge-
sproken, de rijkste grond ter wereld. Door veertig eeuwen landbouw heeft
haar bodem zich weten te handhaven. Het is waar dat in sommige streken
erosie is opgetreden, doch dat is maar in een betrekkelijk klein gedeelte,
als we haar totale landbouwgrond in aanmerking nemen. Iedereen die
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voor de oorlog in China heeft gewoond moet dagelijks onder de indruk
zijn gekomen van de rijkdom en de verscheidenheid van haar voedsel-
markten. De verscheidenheid in groenten was veel groter dan op een ge-
middelde Amerikaanse markt, of zelfs dan op onze zogenaamde super-
markten. De Chinezen eten meer dan hvintig water- en landknolgewas-
sen, en verscheiden maal zoveel noten, vruchten en bladgroenten als de
Amerikanen. Zij kennen veel smakelijke vlees- en vissoorten die wij niet
aanraken en ze vinden proteïnen waar wij ze niet zouden vermoeden.
Eten is niet alleen een levensbelang, het is ook een genoegen, en een goede
keuken is zelfs onder de armere bevolking een traditie. Als ik naar het
armzalige, bleke product kijk dat wij Amerikanen ons dagelijks brood
noemen, en ik denk aan de vele soorten Chinees brood: donker en licht,
gebakken en gestoomd en in vet bruingebrand, dan vraag ik mij af welk
het achterlijke land is van de twee. China is rijk aan voedsel en de Chine-
zen zijn ferme eters. Hun hongersnoden zijn nooit een gevolg geweest van
een werkelijk tekort aan voedsel, maar van rampen als overstromingen,
droogte of oorlog. De verbindingen zijn zo slecht dat het voedsel niet snel
of gemakkelijk genoeg van de ene streek naar de andere vervoerd kan
worden, om in een plaatselijk tekort te voorzien en dit verklaart ook waar-
om in geval van hongersnood de vluchtelingen van het ene deel naar het
andere stromen. Gedurende de laatste hongersnood, waarin ik' aan het
reddingswerk heb deelgenomen, was het goedkoper om koren over de
Atlantische Oceaan uit de Verenigde Staten te laten komen dan om het
per ezel uit een andere provincie, driehonderd mijl verder, aan te voeren,
waar voedsel in overvloed te koop was.
China heeft wegen nodig. Een netwerk van goede autowegen en de voer-
tuigen om ermee op te rijden zouden, tesamen met een paar vitale spoor-
wegen en luchtlijnen, haar voedselprobleem oplossen. Haar landbouw is
hoog ontwikkeld. Afgezien van een paar nieuwe methoden op het gebied
van zaadse1ectie en insecten- en ziektebestrijding, heeft de moderne land-
bouw de Chinese boer niet veel te leren. Op het gebied van bevruchting is
hij een meester, maar men moet hem leren dat men menselijke mest niet
zonder meer op de grond, waarop voedsel verbouwd wordt, kan brengen.
Er moet eerst voor gezorgd worden dat de bacillen geen schadelijke uit-
werking kunnen hebben. In Noord-China heeft men deze les al geleerd.
Ook is de verdeling van de grond niet een van de voornaamste problemen
in China. Ondanks dat vaak het tegendeel wordt beweerd, bevindt zich
betrekkelijk weinig van China's grond in de handen van grootgrondbe-
zitters. De gemiddelde boerderij is klein en alles wordt eruit gehaald.
Eerstgeboorterecht is geen regel. Bij zijn dood wordt iemands grond onder
al zijn zoons verdeeld, maar men houdt er rekening mee dat men min-
stens twee hectaren nodig heeft om een gezin te onderhouden, zodat er
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vaak zoons naar andere betrekkingen overgaan, hoewel ze op de familie-
grond blijven Wonen. De les die wij leren moeten is, dat de Chinezen
helemaal niet achterlijk zijn. China heeft materiële ontwikkeling nodig
op een paar uitgestrekte maar eenvoudige gebieden. Wat de industrie
betreft zou het geen plannen moeten maken voor grote industriecentra.
Haar bevolking zal er rijker en gelukkiger aan toe zijn als het veel kleine,
gedecentraliseerde fabrieken weet te stichten. Het is altijd gevaarlijk voor
een landbouwbevolking om te snel op de industrie over te schakelen. Zij
zijn niet in het bezit van de wapens om zich tegen uitbuiting te bescher-
men. Ze moet niet toestaan dat ze alleen maar goedkope arbeidskrachten
worden, niet voor hun landgenoten en niet voor het buitenland, en wij
zouden er allen voor moeten waken dat dit niet gebeurt.
In India is de toestand heel anders dan in China. Daar is de landbouw nog
werkelijk onontwikkeld en heeft men de grond niet aangepast aan de
moeilijke klimatologische voorwaarden. Ik zal nooit mijn ontsteltenis
vergeten toen ik India eens in Februari bezocht en ontdekte dat niet-
tegenstaande de hitte, waarin de oogst stellig groeien en rijpen zou, grote
streken droog en ongebruikt lagen, en zelfs nog niet in staat waren het
broodmagere vee dat over hun dorre oppervlakte zwierf in leven te hou-
den. De oorzaak was gebrek aan water. Maar vandaag aan de dag hoeft
er nergens gebrek aan water te zijn. De ,wetenschap kan en behoort
water uit reservoirs en uit de zee te verschaffen en door samen te werken
kunnen er putten geslagen worden. De firma die er het eerst in slaagt
goedkoop en op coöperatieve grondslag waterputten in een Indiaas dorp
te slaan en goedkope buizen voor bevloeiing te, leveren, zal een gouden
toekomst tegemoet gaan.
Medische hulp is natuurlijk overal nodig. Het is een probleem dat zelfs in
de Verenigde Staten nog niet is opgelost, waar het geneeskundige onder-
zoek voortschrijden blijft met haar verbazingwekkende en vertroostende
ontdekkingen, hoewel veel van wat er ontdekt wordt nog steeds buiten
het bereik van de gemiddelde burger ligt, als hij tenminste zijnhele bezit
niet wil verpanden. De armsten worden door liefdadige instellingen ge-
holpen, de rijken kopen waar zij zin in hebben, maar de gemiddelde man
ziet de doktersrekening met schrik' tegemoet. Dit is net zo goed een pro-
bleem als het bijna volkomen ontbreken van ziekenhuizen in China en de
korte levensduur in India en Afrika. Geneesmiddelen en medische kennis
moeten van de markt worden genomen en in dienst van de mensheid
gesteld. Ik weet niet hoe dit gedaan moet worden, ik zeg alleen maar dat
het gebeuren moet en het is huichelachtig om af te geven op de achter-
lijkheid van sommige volkeren, die de middelen tot kennis niet hebben,
terwijl wij de kennis wel hebben en haar alleen maar willen gebruiken als
we er goed voor betaald worden.
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Een eerste vereiste in de Oostelijke landen en in het bizonder in China, is
de noodzaak een geest van hulp aan de mensheid aan te kweken, die vol-
doende bevrediging zal schenken om ontwikkelde jonge mannen en
vrouwen ertoe te brengen de eenzaamheid van het plattelandsleven te
ondergaan. Naast de bekwaamheden die men in de grote medische cen-
tra bijbrengt, waar men over alle faciliteiten kan beschikken, is er nog
meer behoefte aan de grotere bekwaamheden die iemand die aan zo'n
centrum is afgestudeerd in staat kunnen stellen zijn wetenschap te ge-
bruiken in een Indiaas of] avaans dorp, waar hij zijn eigen instrumenten
moet maken en zijn eigen ziekenhuis bouwen. Enkelen hebben het ge-
daan, en het kan dus, maar voor zulke daden is in de eerste plaats geeste-
lijke energie nodig en in de moderne geneeskunde treft men deze nood-
zakelijke geest veel te weinig aan. Ik word bang als ik denk dat de jonge
dokters uit de landen die hen het hardste nodig hebben, met de moderne
geneeskunde, ook de houding zouden aanleren die daarbij te horen schijnt.
Een opofferingsgezind hart is absoluut nodig als men het volk wil dienen,
en naar betere gezondheid en een langer leven wil leiden, en verhinderen
wil dat de meeste kinderen sterven voor ze een jaar oud zijn.
En zullen er dan niet meer mensen komen dan de aarde in leven kan
houden? Dit wordt vaak gezegd en er wordt veel over gediscussieerd,
maar in werkelijkheid is dit de ergste legende van onze tijd. Robert Owen
de grote Engelse industrieel, heeft in zijn in 1812 verschenen boek, A new
view of society, gezegd: 'De vrees dat er overbevolking zal ontstaàn en de
hele aarde één grote moestuin zal worden, zal als men de zaak objectief
en nauwkeurig beschouwt, een hersenschim blijken te zijn, die uitsluitend
in het leven is geroepen om de arbeider in een volstrekt onnodige armoede
en onwetendheid te houden ... Het is de kunstmatige wet van vraag en
aanbod, die een gevolg is van het principe van de persoonlijke winst ten
koste van het welzijn van de gemeenschap, die de bevolking tot dusver
gedwongen heeft een onvoldoende levensstandaard te aanvaarden.'
Een warer woord is nooit gesproken en heden ten dage gaat het zelfs nog
meer op dan toen Owen het schreef. Owen werd door zijn mede-in-
dustriëlen gehaat en geboycot omdat hij het uitsprak en omdat hij in de
practijk bewees dat het de waarheid behelsde. Persoonlijke winst is altijd
de vijand geweest van de welvaart van de gemeenschap en zal dat blijven
zolang de gemeenschap het toelaat. Ondertussen vecht op het ogenblik
een kleine, maar eerlijke groep mannen van de wetenschap om zich ver-
staanbaar te maken en te bevestigen wat Robert Owen meer dan honderd
jaar geleden zei. Zij vertellen ons dat de aarde niet overbevolkt is, dat er
veel meer voedsel verbouwd kan worden, dat de zee een enorme voedsel-
schuur is waaruit men nog maar nauwelijks heeft geput, en dat de
wetenschap nog maar pas met de productie van voedsel is begonnen. Zelfs
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de onoplettendste reiziger in Canada bijv., moet onder de indruk komen
van het monsterachtige verlies dat de wereld lijdt door de uitgestrekte ge-
bieden die daar onbenut blijven. Duizenden vierkante mijlen bos nemen
prachtige vruchtbare grond in en nog duizenden vierkante mijlen staan
er verbrand en kaal en nutteloos bij. Canada zelf zou profijt trekken van
een grote toevloed van boeren, die behalve zichzelf en hun gezin te voeden
onmetelijke hoeveelheden voedsel aan de wereldvoorraad zouden toe-
voegen. Alle grote landen, ook de Verenigde Staten, hebben uitgestrekte
stukken grond die niet benut worden, om niet te spreken van die gedeel-
ten welke slecht of zorgeloos worden bebouwd. Zuid-Amerika ligt, land-
bouwkundig gesproken, nog vrijwel braak. Men zegt dat alleen Brazilië
al, indien het oordeelkundig bebouwd zou worden, de gehele wereld van
voedsel zou kunnen voorzien. Zelfs in China bevinden zich nog gedeel-
ten die voor voedsel benut zouden kunnen worden en die ongebruikt
blijven. Zoals ik al heb gezegd brengt het land in India maar een heel
klein gedeelte op van wat het opbrengen kan. Hetzelfde geldt voor
Australië.
Voedsel, het voornaamste probleem van de volkeren, zou gemakkelijk
opgelost kunnen worden, als de personen die zich individueel tegenover
het welzijn van de gemeenschap gesteld hebben, het opgelost zouden
willen zien. Bij de oplossing van elk probleem zijn er mensen die belang
hebben bij het voortbestaan ervan, en die zullen zich natuurlijk tegen een
oplossing verzetten. Zij zijn kortzichtig uit angst. Een rustiger wereld
voor allen zal een veiliger wereld voor allen zijn.
Er zijn geen onoverkomelijke materiële moeilijkheden voor de totstand-
koming van een goedgevoede en tevreden volkerengemeenschap. Geen
enkele van de huidige moeilijkheden in Azië, de toestanden noch het
bevolkingsaantal, dat niet met behulp van de middelen, welke de tegen-
woordige wereld ten dienste staan, opgelost zou kunnen worden. De
enige grote en werkelijke moeilijkheid ligt in de onwil van een betrekke-
lijk kleine, maar machtige en gezaghebbende groep, om hun persoonlijke
lot te schikken naar het welzijn van de maatschappij. In elke gemeen-
schap vindt mcn een paar van zulke personen, die altijd verre de mindere
in aantal zijn, en toch op de een of andere manier de teugels in handen
houden. De plannen zijn gemaakt, de blauwdrukken liggen klaar, hulp-
middelen zijn beschikbaar voor de nieuwe dag, maar de leiders willen het
sein niet geven. Uitsluitend en alleen in dit feit ligt de fundamentele
tegenwerking.
Ik weet niet wat het antwoord is op dit ene, zeer ernstige probleem. Ik ge-
loof niet dat we ons doel met dwangmiddelen kunnen bereiken. Ik blijf
mij kanten tegen het geweld van revoluties en liquidaties. Men brengt
nooit iets tot het verlangde einde als de middelen die men gebruikt on~
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geoorloofd zijn. Ik kan daarom geen voorstel doen en misschien maakt
dit alles wat ik heb gezegd en naar voren gebracht wel waardeloos. Maar
dan bedenk ik dat deze personen, hoewel machtig, slechts gering zijn in
aantal, en dat het volk in iedere gemeenschap, als het maar voldoende
zeker is van wat het wil, zijn wensen door kan drijven. Nu de volkeren in
beweging zijn gebracht doordat ze weten dat het heel goed mogelijk is dat
iedereen goed gevoed wordt, een goede opvoeding krijgt en goed wordt ge-
regeerd, zal de tijd deze enkelingen misschien niet meer kunnen redden,
zoals ze dat in het verleden heeft gedaan.
Ik 'weet het niet. Ik kan alleen zeggen dat ik, terwijl ik niet geloof dat er
achterlijke volkeren bestaan, weet dat er grote onontwikkelde gebieden
in de wereld zijn.' De nadruk moet worden gelegd op de ontwikkeling
van deze streken, materieel door verbindingswegen aan te leggen en voor
voedsel en goede medische hulp te zorgen, geestelijk door de bevolking te
leren lezen en schrijven en cultuurgoederen uit te wisselen, en daarboven
dan nog door wederzijds begrip en een gevoel van opofferingsgezindheid
aan te kweken. Ik weet ook dat de middelen om deze ontwikkeling tot
stand te brengen er zijn, en dat ze gemakkelijk is uit te voeren. De
Verenigde Naties en haar organisaties kunnen, met jonge mannen aan
het hoofd, voor de verspreiding van voldoende voedsel zorgen. We weten
hoe we de voornaamste ziekten van onze aardbodem kunnen verbannen.
James Yen heeft in China een eenvoudige manier uitgedacht om de be-
volking te leren lezen en schrijven en de waarde ervan in de practijk be-
wezen. Anderen hebben hetzelfde gedaan in andere landen. Wij staan
gereed om op te marcheren, zodra de 'kunstmatige wet van vraag en
aanbod, die een gevolg is van het principe van de persoonlijke winst ten
koste van de gemeenschap', het zal toestaan.
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MENSELIJKE NATUUR EN DIERLIJKE MORAAL 1

De vergelijkende anatomie en physiologie, die door vergelijking van res-
pectievelijk lichaamsbouw en levensverrichtingen van verschillende or-
ganismen waardevolle conclusies opleveren, hebben ook onze kijk op het
menselijk lichaam belangrijk verruimd.
Naast deze wetenschappen tellen wij sinds kort ook een vergelijkende
psychologie, die zich met het gedrag van dieren bezig houdt. Ook hier
kunnen wij de mens in het onderzoek betrekken met belangwekkend
resultaat.
Is het geoorloofd, bij dieren van een psyche te spreken? Is dit begrip niet
gebonden aan bewustzijn en is het niet onmogelijk om aan te tonen, dat
een dier bewustzijn heeft? Sinds de ontwikkeling van de dieptepsycholo-
gie is het duidelijk geworden, dat wij het begrip psyche niet kunnen be-
perken tot het bewustzijn. De gedragingen van de mens worden evenzeer
bepaald door onbewuste als door bewuste geestesactiviteit. Men kan wel
alle activiteit van ons zenuwstelsel, voor zover het ons gedrag regelt, tot
de psychische sfeer rekenen. Daarmee wordt het mogelijk, ook bij dieren
te spreken van psychische processen, los van de vraag of zij bewustzijn
hebben. Het aangeboren vermogen van dieren om stereotype, doelmati-
ge handelingen te verrichten, valt daarom ook binnen de gezichtskring
van de psychologische wetenschap. Dergelijke handelingen duiden wij
aan als instincthandelingen.
Het begrip instinct willen we hier om praktische redenen scherp ge-
scheiden houden van het begrip drift. Onder driften worden dan ver-
staan de behoeften, die de grondslag van het gedrag vormen, bv. de hon-
ger, verlangen naar sociaal ofsexueel contact. De instincten zijn a.h.w. de
psychische werktuigen, die het een dier mogelijk maken, deze fundamen-
tele behoeften te bevredigen. Zo gaat een kip, die honger heeft, in de
grond krabben. Dit is een stereotype, aangeboren handeling. Het dier
hoeft het niet eerst te leren, het hoeft ook niet bij ervaring te weten, dat
het krabben de kans geeft, voedsel te vinden. Het dier beschikt dus over
vermogens, die inzicht overbodig maken.
Hieruit mag men niet concluderen, dat inzicht bij dieren ontbreekt; in
beperkte mate zijn ook dieren in staat, een situatie te overzien en logische
gevolgtrekkingen te maken. Dit is te bewijzen uit gedragingen van psy-
chisch hoogstaande dieren als kraaien en mensapen. In werkelijkheid
wordt het gedrag van deze dieren heheerst door een mengsel van instinct
1 Fragment van een voordracht over 'Humanisme en Natuurwetenschap' gehouden te
U trecht op 2 I Dec. 1947 op een kadercursus van het Humanistisch Verbond.
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en inzicht: waar het een te kort schiet, springt het ander in de bres. Der-
gelijke dieren noemen wij intelligent.
Het is zeker te rechtvaardigen, wanneer wij de intelligentie als een hoge-
re trap van psychische ontwikkeling beschouwen, vergeleken met het
instinct.
Het nadeel van het instinct is zijn starheid, die bij onintelligente dieren in
anormale situaties gemakkelijk tot zinloze handelingen leidt. De slagzin
'l'instinct est infaillible' werd reeds door Fabre afdoende weerlegd. Hij
liet enige processierupsen, dieren die het vermogen bezitten om gemeen-
schappelijk grote afstanden af te leggen als hun voedsel-bron faalt, zeven
dagen lang op de rand van een vaas zonder onderbreking achter elkaar
rondmarcheren.
Het is duidelijk, dat naarmate het handelen meer berust op intelligentie,
het zich beter kan aanpassen, zodat zinloos gedrag wordt vermeden.
In dit opzicht overtreft de mens het dier verre. Echte aangeboren instinct-
handelingen bezit ook hij [het zuigen van een zuigeling is een bekend voor-
beeld] maar vergeleken bij de dieren zijn het weinige. Het menselijk han-
delen berust dus voornamelijk op inzicht. Deze stelling moeten wij echter
zorgvuldig beperken tot de handeling zelve en niet uitbreiden tot de motie-
ven. De motieven hangen samen met de menselijke driften, ze dringen
deels in het geheel niet tot het bewustzijn door en worden maar zeer ge-
deeltelijk verstandelijk beredeneerd.
Hieruit vloeit de merkwaardige tegenstrijdigheid voort, dat de intelligen-
tie een onvergelijkelijk groter rol speelt bij de uitvoering van plannen dan
bij hun motivering.
Het verschil in psychische structuur leidt er toe, dat de mens veel minder
gebonden is aan een bepaalde levenswijze dan het dier.
De natuur schrijft de dieren hun levenswijze meest tot in kleinigheden
voor, er is weinig speelruimte.
De mens daarentegen is, hoezeer ook gebonden aan zijn driften, betrek-
kelijk vrij in de wijze waarop hij deze wil bevredigen.
Een kip die honger heeft, kan alleen maar krabben en pikken, een zuige-
ling alleen maar zuigen en intelligentie komt hieraan niet te pas. Een vol-
wassen mens echter verkrijgt zijn voedsel niet door enkele instinctiefvoor-
geschreven handelingen, hij bedenkt allerlei werkwijzen en zelfs werk-
tuigen om het te bemachtigen.
Deze betrekkelijke vrijheid in het kiezen van de levenswijze vormt de
grondslag van de menselijke cultuur en maakt de ontwikkeling mogelijk,
die wij historie noemen.
Tot hiertoe hebben wij de mens geschetst als een natuurwezen, dat zich
alleen van de dierenwereld onderscheidt door een grotere mate van intel-
ligentie. .
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De vraag komt nu op, of dit beeld wel volledig is.
Gaat bijvoorbeeld de ethiek niet ver uit boven de natuurlijke grondslag
van ons handelen?
Zowel de kerk als vele moderne humanisten beantwoorden deze vraag
bevestigend.
'Zonder de idee van iets dat het menselijk bestaan te boven gaat, verlie-
zen de woorden goed en kwaad hun zin' [Professor Hoetink in 'Vrij
Nederland' van 23-2-46, 'Het humanisme in onze tijd'].
Hier tegenover kunnen wij de stelling plaatsen dat ook de ethiek wordt
bepaald door de natuur en wel door het feit, dat de mens tot de sociale
soorten behoort.
De sociale drift is bij de mens gemakkelijk aan te tonen. Hij kan zich al-
leen ontplooien in samenl~ving.Hij gevoelt zich alleen veilig in de nabij-
heid van soortgenoten, ook als samenscholingen zinloos zijn, zoals tijdens
een onweer, ofzeJfs gevaarlijk, zoals dit bij gletschertochten het geval kan
zijn. Dit is voldoende bewijs dat het dan niet gaat om logische gevolg-
trekkingen maar om een onberedeneerde drang. Tegen het doden van een
medemens bestaat een driftmatig verzet, dat zelfswordt overgedragen op
ons nastaande dieren, zoals de moeder-liefde op een hulpeloos klein dier
kan worden overgedragen.
Echter, de verhouding van de mens tot zijn soortgenoot wordt niet uit-
sluitend bepaald door de sociale drift, maar ook door aggressieve driften,
die zich doen gelden o.a. waar de soortgenoot als concurrent ontmoet
wordt. Het sociaal contact bergt dus een tegenstrijdigheid.
Er is echter geen strijd tussen een 'lage' natuurdrift en 'iets dat boven de
natuur uitgaat', maar een strijd tussen twee natuurkrachten. Dit wordt
duidelijk, wanneer wij sociale diersoorten in de vergelijking betrekken. .
Vele dieren zijn asociaal; zij vertonen, behoudens in de paartijd slechts
vijandigheid tegenover de soortgenoot, bv. de tijger, het roodborstje, de
bonte specht.
Deze houding biedt bij bepaalde levenswijzen voordelen, de soortgenoot
is in zekere zin de ergste concurrent omdat hij dezelfde behoeften heeft.
pe afkeer van de soortgenoot drukt dermate een stempel op het gedrag
van de bonte specht, dat zelfs mannetje en wijfje elkaar zoveel mogelijk
uit de weg gaan en niet bij het nest komen als de ander bij de jongen is;
hun gedrag herinnert aan dat van een gebrouilleerd echtpaar, dat het be-
zoekrecht uitoefent.
Een scherp contrast hiermee vormen de vele vogelsoorten die sociaal le-
ven. Deze geven blijk van een behoefte tot samenzijn, hetgeen voert tot
een zekere samenwerking, die min of meer intensief kan zijn en bij be-
paalde levenswijzen ook weer belangrijke voordelen biedt.
Aardige voorbeelden van samenwerking bij dieren zijn bekend van de
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pinguins 1.De adelie-pinguin broedt in kolonies, waarbij aanvankelijk alle
paren op zichzelf huishouden, en er nogal wat rivaliteit heerst.
Als de jongen 14 dagen oud zijn, sluit een aantal gezinnen zich aaneen.
De jongen worden samengevoegd. Terwijl er anders bij ieder nest altijd
een der ouders thuis zou moeten zijn, om de jongen tegen roofmeeuwen
te beschermen, kan nu het merendeel naar zee gaan om te vissen. Steeds
zijn enkele ouden ter bescherming bij de jongen aanwezig. Voor deze
vogels, die de weg van en naar 2ee te voet moeten afleggen, omdat ze het
vliegvermogen missen, geeft deze organisatie een belangrijke tijdsbespa-
ring. In een dergelijke groep worden alle jongen door iedere oude vogel
gevoed, terwijl in het algemeen vele vogels een buitengewoon vermogen
hebben, om hun eigen jongen te herkennen uit anderen.
De keizerspinguin broedt in de antarctische winter, waar duisternis en tem-
peraturen van- 50° C. heersen en wel op het ijs. Een nest maken is daar
natuurlijk onmogelijk - de vogel houdt het [enige] ei op zijn voeten en
drukt het in de buikveren ... Ook het jong, dat langzaam groeit, moet op
die wijze verzorgd worden. Nu wordt ieder paar keizerspinguins geëscor-
teerd door jonge dieren die zelf nog niet leggen maar er tuk op zijn, om
het ei of jong van de oudere vogels te helpen verzorgen. Dit verlicht de
taak van de ouders onder deze exceptioneel ongunstige omstandigheden
zeer.

De sociale drang kan sterk zijn ofzwak. Absoluut is ze alleen bij staten-
vormende insecten [mieren, bijen], bij hogere dieren vinden wij naast de
positieve, sociale instelling tegenover de soortgenoot tegelijk steeds een negatieve,
waarbij de soortgenoot als rivaal optreedt. Hun houding bergt dus een
zekere tegenstrijdigheid, die ons bijzonder interesseert, omdat wij hetzelf-
de bij de mens zien.
Hoe wordt deze tegenstrijdigheid bij de dieren opgelost?
Als voorbeeld iets over het gemeenschapsleven van de kauw [torenkraai,
een kleine, sociale kraai] zoals dit beschreven is door de Weense psycho-
loog Lorenz 2.
De kauwen vormen kleine kolonies. De leden hiervan worden door een
hechte band bijeengehouden. Zij zoeken elkaars gezelschap en kennen el-
kaar persoonlijk. Vreemden worden geweerd, vermiste vrienden worden
gezocht. Lorenz vermeldt een geval, waarbij een lid van een kolonie na
een afwezigheid van meer dan een jaar, werd aanvaard als 'bekende'.
Wordt er een gepakt door een roofvijand, dan schieten de anderen toe om
hem te ontzetten, met veel bravoure en minachting voor eigen veiligheid.
Dit neemt niet weg, dat de leden van een kolonie rivalen zijn bij het zoe-

1 Levick, Antarctic pinguins. London 1913 .
• Lorenz. Beiträge zur Ethologie sozialer Corvidcn. journa1für Ornithologie 79, 1931.
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ken van voedsel en geneigd, elkaar lekkere hapjes te betwisten. Bij een
innige samenleving als de kauwen zou dit het gevaar oproepen van voort-
durende kleine gevechten. Dit gevaar wordt verminderd, doordat de die-
ren een rangorde vormen van sterk tot zwak, waarbij de zwakkere zonder
strijd uit de weg gaat. De kolonie is verdeeld in echtparen, ieder wijfje
heeft hetzelfde rangnummer als haar echtgenoot of verloofde. Ka~wen
'verloven' zich als zij 1 jaar oud zijn en worden pas geslachtsrijp na 2
jaar. Als een verloving tot stand komt, gaan reeds dezelfde dag alle kau-
wen, die in rangorde beneden de man staan, ook voor zijn verloofde
op zij. De waarnemingen van Lorenz wijzen erop, dat de verlovingen tot
stand komen onder invloed van een sterk persoonlijke voorkeur, met de
symptomen van verliefdheid, die daarbij horen.- Er zijn meer voorbeel-
den, waaruit blijkt, dat aandoeningen en gedragingen, die wij geneigd
zijn, voor typisch-menselijk te houden, ook bij dieren voorkomen 1.

De eieren van een kauw zijn niet veilig voor een soortgenoot en er bestaat
dus een gevaar, dat een sterkere van zijn positie misbruik zou maken. Dit
risico is aldus uitgeschakeld: bij huisvredebreuk hoeft de belaagde partij
slechts een bepaald geluid te laten horen en de hele kolonie snelt te hulp.
Dit alles geschiedt zuiver instinctief, ook bij de indringer slaat in een der-
gelijk geval direct de agressieve stemming in een hulpvaardige om. Wij
zien hier, hoe bepaalde instincthandelingen het evenwicht tussen tegen-
strijdigedriften kunnen bewaren.
Hoe is de situatie in een samenleving van mensen?
Ook daar vinden wij een spanning tussen enerzijds de sociale drift en an-
derzijds de rivaliteit, die honger en sexueel verlangen begeleiden. De
mens bezit echter geen instincten, die een evenwicht scheppen. De natuur
schrijft hem voor, langs verstandelijke weg tot harmonische driftbevredi-
ging te komen.

In de moderne maatschappij heerst geen harmonie tussen de tegenstrij-
dige driften; het evenwicht is verschoven ten koste van de sociale drift.
Is dit altijd zo geweest? Er zijn vele aanwijzingen, dat volkeren, die in het
stamverband leven, dat historisch voorafgaat aan de klassenmaatschap-
pij [Bergpapoea's, Groenlanders] een evenwichtiger instelling ten aan-
zien van de medemens bezitten dan wij. Het is dan ook niet juist, de ver-
houdingen waaraan de moderne mens gewend is, te beschouwen als nood-
wendig en natuurlijk; eerder zijn ze pathologisch getint.
In het nauw geraakte driften geven aanleiding tot een ziektebeeld. We
kunnen de veronderstelling wagen dat het algemeen verbreide, onbe-
stemde schuldgevoel samenhangt met het feit, dat de sociale drift onvol-
1 Vergelijk Dr N. Tinbergen : De natuur is sterker dan de leer. Leiden '947. [inaugu-
rale rede].
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doende tot haar recht komt. Het schuldgevoel is een bekend thema in
godsdienst en literatuur. De beschouwingen van Freud en zijn school hier
over zijn bekend: de schuld zou bestaan uit een vergrijp tegen de vader.
Niets dwingt ons echter, om het schuldgevoel uitsluitend tot dit ene ele-
ment te herleiden. In de Buddha-Iegende is de verhouding tot de mede-
mens in het algemeen in het geding.
In ieder geval lijdt het geen twijfel, dat gevoelens van naastenliefde wor-
telen in de sociale drift. Dat wij met deze gevoelens dwepen als 'hogere'
en 'betere' is een veeg teken. Het is symptoom van het feit, dat deze drift
in het practische leven niet geheel tot haar recht komt en zich langs om-
wegen een uitweg baant. Dit kan zelfs voeren tot verbreking van het even-
wicht naar de andere zijde door verdringing van egoistische driften. Dit
wekt evenzeer psychische spanningen op.
Het is opmerkelijk, dat christelijke moralisten de egoistische driften er-
kennen als 'natuurlijk', terwijl altruïstische neigingen in een bovenna-
tuurlijke sfeer worden geheven. De 'lagere' natuur wordt gesteld tegen-
over de 'hogere' genade. De natuur moet 'overwonnen' worden om naas-
tenliefde mogelijk te maken 1. Dit veronderstelt invloeden in de mens, die
niet uit de natuur voortkomen, hetgeen juist in de godsdienstige gedach-
tengang past. Dit standpunt is zeer aanvechtbaar.
Het zal niemand invallen, de zelfopofferende moederliefde voor te stellen
als iets bovennatuurlijks. Het is immers al te bekend, dat dieren met
broedzorg precies dezelfde neiging hebben. Dat het zich opofferen voor
een soortgenoot, die niet tot de familie behoort, ook bij sociale dieren voor-
komt, is minder bekend. Toch is ook dit niet ongewoon, bv. bij apen.
Kauwen proberen een gevangen soortgenoot te ontzetten, zelfs als deze
niet tot de kennissenkring behoort. Het lijdt geen twijfel, dat dergelijke
verschijnselen ook bij de mens in de sociale drift wortelen. In gevallen,
waarin iemand zich 'driftig' maakt, als hij een ander ziet mishandelen, of,
zonder te kunnen zwemmen in het water springt om een drenkeling te red-
den, komt dit duidelijk aan het licht. Deze gevoelens beperken zich niet
tot familie- of kennissenkring, ze omvatten feitelijk de gehele soort.
Volgens de tot hier ontwikkelde gedachtengang voert de biologie ons tot
een geheel ander beeld van de mens en zijn ethos dan de christelijke over-
levering, die in de mens met zijn animale funkties, zijn driften, een wezen
van lager orde ziet, onbekwaam tot enig goed, tenzij de goddelijke gena-
de hem leidt. Van dit christelijk standpunt gaat een sterke suggestie uit.
De gedachte dat een zedeleer alleen mogelijk wordt door een kracht, die
boven de mens uitgaat, vinden wij ook bij vele niet-godsdienstigen. Een
voorbeeld in Dostojefski's Raskolnikof, die niet meer in God gelooft, maar
lOok bij Freud is iedere altruïstische daad een 'offer', hetgeen samenhangt met het feit,
dat bij hem de sociale drift geen zelfstandige categorie is.



MENSELIJKE NATUUR EN DIERLIJKE MORAAL

het standpunt van de kerk deelt, dat 'als er geen God is, alles geoorloofd is'.
Dergelijke gedachtengangen staan veelal onder invloed van een vals beeld
betrefTende de natuur als een strijd 'van allen tegen allen'. Het is bekend
dat liberale economen in de Ige eeuw zich wel beriepen op Darwin's
'strijd om het bestaan' en het 'overblijven der meest geschikten' ter ver-
dediging van een op onderlinge strijd berustende maatschappijvorm.
Daarmee wordt de verhouding tussen verschillende soorten, of tussen de
individuen van een asociale soort overgedragen op die tussen sociale soort-
genoten. Dit is ongeoorloofd. Dit werd reeds opgemerkt door Kropotkin,
die zich veel moeite heeft gegeven om voorbeelden te verzamelen van
'onderling dienstbetoon' bij dieren. De moderne dierpsychologie maakt
het ons thans heel wat gemakkelijker.
Zelfs roofdieren gedragen zich vriendelijk tegen soortgenoten naarmate
de soort sociale neigingen vertoont. Dit kan men in iedere dierentuin zien
op het leeuwenterras. Er zijn echter ook situaties waarin volwassen man-
lijke leeuwen elkaar geweldig aftuigen.
De innerlijke tegenstrijdigheid die de menselijke verhoudingen kenmerkt
is wel ons hoofdprobleem, maar niet ons monopolie. De gemeenschap
tussen soortgenoten is ook bij de dieren niet verwezenlijkt als eenvoudig
beginsel, maar als een synthese van tegenstellingen.
Bij de mens ligt deze synthese - als ze tot stand komt - echter op een an-
der niveau dan bij het dier, omdat hij de weg daarheen zelf moet vinden.



S. Vestdijk

IVOREN WACHTERS

XIV

Het was al donker, toen hij voor de bloemenwinkel stond: het schemer-
donker van een nadrukkelijk frisse herfstavond, helderblauw van lucht,
tintelend van eerste sterren, maar met iets strengs en ingekeerds, als
om de mensen in te prenten, dat het na een hele zomer vol van dergelijke
luchten ook anders kon. Wezenloos van opschik, alsof de vele manden
en linten er meer op aankwamen dan de bloemen zelf, leek de winkel
hem geheel in overeenstemming met het karakter van de bewoner van
de bovenétage: zoetelijk, verwaand en kunstmatig. Overigens had hij
deze vergelijking niet nodig om zich op zijn gemak te voelen. Meesterlijk
zou hij de grap ten uitvoer brengen! Vooral spitste hij zich op de lange
pauzes, die hij inlassen zou; en dadelijk al: hij zou niet spreken voor hij
in de fauteuil of op de stoel plaats had genomen, zijn hoed op de knie,
zijn broekspijpen opgetrokken. Werd hem geen stoel aangeboden, dan
zou hij onderzoekend het vertrek rondkijken, en zeggen: 'Mag ik?'
Na de bloemen en hun karakterloze schoonheid met een laatste min-
achtende blik bedacht te hebben, trok hij zijn hoed in de ogen, liep naar
de deur naast de winkel, en drukte op de bel. Het geluid was nog niet
weggestorven, of hij hoorde al het piepen van katrollen, en de deur week
terug. Omdat dit vrijwel het enige was waarop hij niet had gerekend,
schrok hij, - geen onaangename schrik, daarvoor deed de deur te gedien-
stig. Onmiddellijk stapte hij naar voren. Niet op de trap, maar helemaal
boven, half achter het traphek verscholen, was een jonge vrouw zichtbaar,
met hoed en mantel. Hij begreep, dat dit niet de hospita was, maar een
dochter die uitging, of een kennis die op bezoek was geweest.
'Woont hier meneer Schotel de Bie?' informeerde hij beleefd, maar zonder
zijn hoed af te nemen.
Het antwoord werd na enige aarzeling gegeven. - 'Nee, hier niet. .. Maar
ik kan u wel eh ... vVaarvoor wou u meneer spreken?'
Niet om te groeten, maar om beter naar boven te kunnen kijken, bracht hij
zijn hand naar zijn hoed. Onder deachterovergeschoven hoedrand tekende
zich een bleek, donker gezicht af met een strengheid van lijnen, die hem
verwarde. Hoewel hij zag, dat deze vrouw mooi te noemen was, maakte
alleen de strengheid indruk op hem; de rimpels tussen de wenkbrauwen
leken zelfs zeer streng, vorstelijk streng, - strenge achterdocht, of strenge
verwondering, of strenge geïrriteerdheid: de rest van het gezicht was
niet zo gemakkelijk te duiden. Natuurlijk kon hij niet zo maar zeggen
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waarom hij meneer spreken wou. Het had ook geen zin dit te zeggen,
indien het waar was, dat de leraar hier niet woonde, iets waaraan hij
eigenlijk nog twijfelde.
'Ik heb meneer hier vanmiddag zelf zien binnengaan.'
'Ja, dat komt uit, ik ben eh ... Meneer was hier op bezoek.'
'0, dat spijt me,' zei hij, terwijl hij langzaam zijn hoed afnam, 'maar dan
kunt u me misschien zeggen .. .'
'Meneer z'n adres was toen nog niet bekend,' zei zij, iets naderbijkomend,
met opgetrokken wenkbrauwen Philip's goudblond haar in ogenschouw
nemend. Hij merkte op, dat ondanks deze mimiek de voorhoofdsrimpels
ongewijzigd bleven. - 'Hij heeft me pas 'n half uur geleden opgebeld
om te zeggen waar hij woont. Daar is hij nu.'
,Als u dan even 't adres opgeeft, dan zal 'k u niet langer. ..'
'0, ik wil u 't adres wel zeggen.' - Zij kwam nu op de eerste trede staan,
zelfs op de tweede, met trage, sierlijke bewegingen. - 'Maar wanneer 't
niet erg dringend is, zou 't beter zijn wanneer u niet vanavond naar 'm
toeging. Ik ben de verloofde van meneer, en stond juist op 't punt om naar
'm toe te gaan. Hij zal 't vanavond nog erg druk hebben, met uitpakken,
en zo meer ... '
Het scheelde weinig of hij had een verbaasde fluittoon doen horen. Vele
nieuwe perspectieven openden zich. Hoewel hij 's morgens in de pauze
de meisjes over een ring had horen praten, had hij verder niet met de
mogelijkheid rekening gehouden, dat Schotel de Bie inderdaad verloofd
kon zijn, en dat zijn verloofde in dezelfde stad woonde. Hij gluurde naar
boven: de verloofde bleek haar bovenste snijtanden ontbloot te hebben,
hetgeen haar minder mooi, maar geslepener en tegelijk meisjesachtiger
maakte. 'Mijn naam is Corvage,' zei hij met een korte buiging, "t is toch
wel van veel belang voor me, dat 'k meneer vanavond nog spreek. Ik kan
niet tot morgen wachten. Maar ik zal 'm niet ophouden: tien minuten
hoogstens .. .'
'Maar waar is 't dan voor?' vroeg Lida, terwijl zij nog verder de trap
afdaalde, 'ik zou m'n verloofde niet graag 'n schuldeiser op z'n dak stu-
ren, of 'n vertegenwoordiger van 'n boekhandel, of'n pianostemmer,
of .. .' -
Zij stonden nu vrij dicht bij elkaar, en hij keek haar recht in de ogen,
in afwachting welke beroepen er nog meer zouden komen. Haar tanden
waren weer weg; maar nu glimlachte zij, breed en vriendelijk; en ook
de voorhoofdsrimpels waren nu bijna weg, en de bekoorlijke glimlach
deed de sarcasmen op zijn tong besterven, en hij kreeg een kleur, en
merkte de exotische snit van haar ogen op, het puntige en toch ronde
van haar gezicht, dat het verfijndste negroïd scheen te paren aan een
vleug van mongoolse schoonheid, en toch iets geheel eigens.had.
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'Ik begrijp 't wel,' zei ze met een zekere vertrouwelijkheid, 'u bent 'n
leerling van m'n verloofde. Maar kan 't morgen niet?'
Hij kuchte, en zorgde ervoor een barse toon aan te slaan:
'U zou me inderdaad 'n leerling van meneer Schotel de Bie kunnen
noemen, juffrouw ... '
'Lida Feltkamp.'
'Maar 'k moet meneer beslist vanavond nog spreken. 't Is niet om in-
lichtingen over huiswerk of zo, maar om 'n persoonlijke kwestie.'
Er waren nog maar twee treden tussen hen in, en toen zij langs hem heen
naar de deur keek, begreep hij, dat zij weg wou en dat hij haar min of
meer de uitgang versperde. Maar hij bleef staan waar hij stond, en zei,
nog barser:
'Ik wil u ook wel vertellen wat 't is, dan kunt u er zelf over oordelen of
u 't belangrijk genoeg vindt.' - Toen hij de koele, bevreemde uitdrukking
in haar ogen waarnam, deed hij er nog een schepje op, en verklaarde
met pathetische woestheid:
'Uw verloofde heeft me beledigd, vanmorgen onder de les.'
Een paar seconden staarde zij hem aan, toen helderde haar gezicht op,
de glimlach was nu bijna verrukt te noemen, en zij boog zich naar hem
over, met opgeheven hand:
'Nee ... ! Bent tI dat? God, wat toevallig, vanmiddag hebben we 't nog
over u gehad! Meneer Karsten vertelde 't, maar hij wist geen bijzonder-
heden. Wat idioot toevallig!'
'Hm,' bromde hij, enigszins uit 't veld geslagen door deze onverwachte
blijdschap, 'ik kan u verzekeren, dat 't geen grap is. Ik ben niet van plan
't als 'n grap te behandelen .. .' - Hij kuchte. - 'Daar is 't veel te ernstig
voor, ahem .. .'
Terwijl zij haar hand liet zinken, bestudeerde zij hem nauwlettend, en
zei eindelijk op stellige toon, alsof zij hem op de grootst mogelijke
tegenstrijdigheid had betrapt:
'Dan bent u de dichter.'
Verwoed schraapte hij zich de keel. - 'Ahem!. .. Ik schrijf tenminste
verzen. Heeft u dat soms van meneer Schotel gehoord?' vroeg hij met
bijtende spot, wel wetend, dat dit onmogelijk was, toch even gevleid door
de gedachte.
'Nee, van meneer Karsten. Hoe is 't mogelijk, wat toevallig ... Hoor 's
even, ik loop zo ver met je mee, ik moet alles weten, je moet me alles
vertellen wat er gebeurd is.. .' - Met een paar vlugge stappen liep zij
langs hem heen, opende de deur, keek naar buiten, verrukt glimlachend.
Haar gezicht glansde van vrolijkheid en levenslust. Uitnodigend keek
zij naar hem op, en hij volgde haar op straat.
'Biecht nou 's op,' zei ze familiaar. Langzaam zetten zij zich in beweging,
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hij aan de r~chterkant; een gewoonte'die zich in zijn omgang met Elly
Temminck had gevormd.
'Ik heb niets op te biechten,' begon hij. Hij bedacht zich: 'Maar eerst
wou 'k wel even weten of 'k meneer Schotel vanavond spreken kan. Als
'k u eerst alles vertel, en er komt dan nóg niets van .. .'
Zij lachte uitgelaten. - 'Gelijk oversteken, hè? \Vees maar niet bang,
ik breng je naar meneer Schotel de Bie, en 'k zal ervoor zorgen, dat hij je
te woord staat. Maar eerst vertellen! Ik weet alleen iets over 'n botsing
met 'n dichter, en dat ben jij.'
'Goed.' - Hij had zijn hoed niet opgezet, en terwijl hij met grote passen
naast haar voortwandelde, het hoofd trots en laatdunkend opgericht,
danste zijn goudblond haar op en neer.
'Uw verloofde heeft me beledigd, dat zei 'k al. Ik wil nu, dat hij z'n
excuses maakt. 'n Leraar kan niet alles doen; hij kan maar niet zeggen
wat 'm voor de mond komt, en zeker niet tegen mij, dichter ofgeendichter.
De hele klas is 't trouwens met me eens. Dat gaat zo maar niet, ahem!...
't Is wat moois,' mopperde hij, als verteerd door ondragelijke wrok, 'de
eerste dag datje van iemand les hebt, en dan meteen al beledigen .. .'
'Maar wat heeft hij dan gezegd?' vroeg Lida, vol geestdrift nog steeds.
'Ja, dan moet 'k u eerst iets over mezelf vertellen. Ik heb 'n slecht gebit,
heel erg slecht. M'n oom - dat is m'n voogd, ik ben nog wees ook,'
voegde hij er op diep gegriefde toon aan toe, en moest zich op de lippen
bijten om het niet uit te schateren, - 'm'n oom heeft er alles aan laten
doen, we hebben de tandarts rijk gemaakt met z'n beiden, - ahem! - maar
't gaf geen bl. .. niets. 't Is geen gezicht zoals ik eruit zie, iedereen wendt
zich vol afschuw van me af, maar daar kan ik niets aan doen, 't is iets
in m'n bloed, of in m'n gestel of zo; misschien heb'k wel diabetes.'
'Suikerziekte? Dat meen je toch niet?'
'Alles is mogelijk,' zei hij somber.
'Maar dat komt toch nooit op jouw leeftijd voor?'
'Daar zou u zich lelijk in vergissen. Bij diabetes - ik weet 't van onze
dokter - vallen je tanden en kiezen zo maar uit, - nu, dat is ongeveer 't

\ zelf1e als wat mijn gebit tot nog toe voornamelijk gepresteerd heeft.
Als je diabetes hebt, mag je geen zoetigheid eten, - nee, nee, 'k zal toch
wel geen diabetes hebben,' zei hij quasi luchtig. - 'Maar in elk geval, m'n
gebit is ontoonbaar. Wilt u 't soms zien?' vroeg hij, met cynische onbe-
schaamdheid zijn gezicht naar haar toewendend.
'Nee, dank je,' zei Lida effen, 'maar wat is er dan gebeurd vanmor-
gen?'
'Dat zult u horen. Ahem! Vanmorgen onder de les zat ik 'n beetje te
dromen, 'n beetje voor me uit te staren, - heel even maar, ik let anders
altijd heel goed op, - en nu heb 'k de gewoonte, als me dat overkomt. ..'
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'Inspiratie?' vroeg Lida zakelijk, zorgvuldig haar brandende meuws-
gierigheid verbergend.
'Hè? Wat? .. Nee, inspiratie niet... Nee, dat kan 'k niet zeggen ... Ahem!
Maar ik heb de gewoonte, als 'k zo'n beetje zit te suffen, om dan m'n
mond open te houden, en soms nogal wijd. Dat moet iemand met 'n
slecht gebit niet doen, zult u zeggen, en dat is ook wel waar, maar
tenslotte kan ik er niets aan doen dat m'n mond dan 'n beetje opengaat,
net zo min als'k er wat aan doen kan dat m'n gebit zo is. Nu ik zit zo 'n
poosje, - misschien twee minuten, - en wat hoor 'k daar opeens? Houd
jij je afgebrande kerkhof'n beetje voorje, zeg!'
'Néee ... Maar dat zei m'n verlóofde toch niet?!'
'Dacht u soms de concierge? Uw verloofde was 't, de heer F. Schotel de
Bie, leraar in 't Nederlands aan 't lyceum alhier. Iedereen zei na afloop ... '
"t Is verschrikkelijk,' zei Lida zacht; toen, boos: "t Is te gek. 't Is werke-
lijk te gek.. .'
'Ik zie, dat u de zaak op 'n verstandige manier bekijkt,' vervolgde Philip
met de opdringerige bonhomie van een afperser, 'ik moet genoegdoening
hebben, dat staat voor mij vast. Hij moet zijn excuses maken; anders
slaap 'k vannacht niet. Uw verloofde heeft 't bij ons lelijk laten liggen,
dat kan 'k u wel vertellen. Ze waren 't. allemaal met me eens, dat 'k
excuses moet eisen. En dat zal 'k doen ook, - omnium civium desiderio!
Da's Latijn,' voegde hij er boosaardig aan toe.
Lida had haar rechterhandschoen aangetrokken, en speelde met de lin-
ker, nerveus. Een blik opzij overtuigde haar van zijn ernst, zijn diepe ge-
kwetstheid, zijn bezoedeld dichterschap. Op Schotel de Bie was zij
woedend.
'Maar dat zal hij zeker willen doen,' zei zij bedeesd en ijverig, "t moet
'm ontvallen zijn .. .'
'Voor de hele klas ?'
'Nu ja,' betoogde zij, 'juist omdat hij voor de klas stond immers. 't Was
tenslotte voor 't eerst van zijn leven dat hij les gaf...'
'Nee, ik bedoel: zal hij z'n excuses willen maken voor de hele klas? Niet
alleen maar onder vier ogen, maar op school, voor 't begin van de
les?'
'0, dat denk 'k weL.'
'Minder doe ik 't niet. Geen gemoedelijke praatjes van ik heb 't zo niet
bedoeld, Corvage, maar 'n behoorlijke verklaring, - ruiterlijk ongelijk
bekennen, - dat iedereen 't hoort. Ik trek me deze zaak nogal erg aan,'
lichtte hij toe.
'Dat begrijp 'k .. .'
,Anders ga 'k naar de rector.'
Na dit dreigement zwegen ze geruime tijd. Hoewel hij over de indruk,
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die zijn woorden hadden gemaakt, volop tevreden kon zijn, gluurde hij
van tot tijd tijd in haar richting, onder lantarens, na er zich eerst van ver-
gewist te hebben, dat zij niet naar hem keek. Het beste zou zijn, over-
legde hij, niets meer te zeggen totdat zij bij het huis van de leraar waren
gekomen; alles wat hij zei kon de indruk alleen maar verzwakken, en op
die indruk kwam het aan, want die moest weer op Schotel de Bie worden
overgebracht. De grap bereikte hoogten van genialiteit! Aan de andere
kant leek het hem onnodig deze aardige jonge vrouw als een vijandin te
behandelen. Maar hij slaagde er niet in iets te vinden wat aan die beide
voorwaarden voldeed, of het zou moeten zijn, dat hij haar zei, dat hij
haar veel te mooi vond voor zo'n lummel als Schotel de Bie, en dat durfde
hij niet goed.
'Wat schrijft u eigenlijk voor gedichten?' vroeg Lida kleintjes.
Zij waren nu op de Buitensingel gekomen, waar zij nog ruim honderd
nummers hadden af te leggen. Daar de bomen hier gedeeltelijk al kaal
waren, waren de lantarens de gehele bocht langs te volgen, zwak weer-
kaatst in het olieachtig deinende water. Er liepen dienstmeisjes gearmd met
soldaten, er liep een stil groepje opgeschoten jongens in een vuurgesproei
van sigaretten. Het was het uur tussen licht en donker, het uur van de
korte ontmoetingen, de karige woorden, en de wachtende open deur,
- het uur van de kinderbedtijd ook voor vele volwassenen nog.
'Van alles,' gaf hij ten antwoord, en zocht naar geschikte inlichtingen,
die niet het karakter van snoevrij zouden dragen, 'ik heb 'n zekere han-
digheid in de versificatie; altijd al gehad, als kleine jongen schreef 'k al
Sinterklaasversjes. Op school weten ze dat, en maken er misbruik van,
wanneer 't zo eens uitkomt. Zo hebben ze me opgedragen 'n revue in ver-
zen te maken voor de aanstaande uitvoering van de schoolvereniging.
Dat doe 'k nu wel niet, want 't kost me te veel tijd; maar 'k had toch wel
'n paar grappige dingen: 'n parodie op bestaande gedichten, die dan
tegelijk 'n parodie, of karakteristiek zou zijn van de leraar in de taal,
waarin de gedichten geschreven waren; dus zes stukken, voor elke taal
éen.'
Dit leek hem voldoende, maar haar glimlach, onder een lantaren, was zo
aanmoedigend, dat hij verder ging.
'Ik stuitte op allerlei moeilijkheden, - ik ben er de hele vacantie mee
bezig geweest: 'n cahier vol ontwerpen. Dat kan 'k nu wel verscheuren.'
'Maar uw eigen gedichten ?'
"t Moeilijkst was 't Latijn. Niet om de taal zelf ... Ik ... 0 ja, er moesten
ook dieren in voorkomen: nóg 'n beperking; dat had 'k met 't bestuur af-
gesproken. Maar in 't Latijn staat niet zoveel over dieren, tenminste niets
dat mij geschikt leek om de rector mee te p ... te karakteriseren. Ik heb
me gek gezocht: bij Virgilius zou wel wat te vinden zijn, dacht 'k, in de
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Aeneis of de Eclogae of zo, en natuurlijk in de Bucolica; maar 't waren
steeds dieren, die 'k voor de baas niet gebruiken kon. In dat kleine gedicht-
je van 'm, de Culex, treedt 'n mug op, - onzin, de baas en 'n mug. In de
Aeneis vond 'k 'n duif, bij dat feest op Sicilië, ter nagedachtenis van
Anchises, - dat is al even mal: de baas en 'n duif, gekheid! Maar 't aller-
gekste was nog, dat 'k in de andere talen allemaal dingen vond, die voor
de baas als geknipt waren, situaties, of namen ook, bijvoorbeeld 't begin
van Der Handschuh van Schiller: Vor seinem Löwengarten das Kampf-
spiel zu erwarten sass König Pram:, - zo heet de rector ook: Frans Hove-
nius. Of in The Raven van Poe: on the pallid bust of Pallas. weet u wel,
waar de raaf op zit; daar had 'k van kunnen maken: on the pallid - of 'n
ander woord - bust ofCato; daar hadden we dan de baas als raafbovenop
kunnen zetten, wa'1t in de rectorskamer staat 'n buste van Cato, 'n af-
schuwelijk ding. Of Browning: de baas als de Pied Piper, met allemaal
ratten achter zich aan, de dikke de leraren, en de magere wij.'
Gegrepen door de schoolsfeer van grapjes en kibbelende beraadslaging,
bevangen ook door een zekere schroomvalligheid tegenover haar aan-
dachtig toeluisteren, sprak hij in een veel naïever en jongensachtiger
trant dan gewoonlijk, haast nog meer dan in zijn meest vertrouwelijke
ogenblikken met EllyTemminck. Hij merkte het zelf, en ergerde zich even.
Zou dit niet veel aan de indruk afdoen? Zou zij nog wel in staat zijn
om ten overstaan van Schotel de Bie een geloofwaardig beeld te ont-
werpen van beledigde mannelijkheid en verbeten wraakzucht?
'Wist u van de zomer al, dat m'n verloofde hier leraar zou worden?'
vroeg zij opeens.
'Nee. Dat wil zeggen, 'n paar weken geleden wisten we 't.'
'Dan zal m'n verloofde nog wel geen plaats gevonden hebben op uw in-
teressante lijst van mikpunten?'
'Nee. Of ja, als 'k gewild had wel.' - Een wreed genoegen om haar te
kwellen bekroop hem. - 'Ik zou iets van Jan Luyken genomen hebben:
Bloempjes die naar honing ruyken, Daar de !ekk're Bey in speelt. ..'
'Lekk're Bey?'
'Lekk're Bie,' verduidelijkte hij vol leedvermaak, 'Schotel de Bie. Dat
is toch duidelijk?'
'Vindt u dat erg aardig?' vroeg zij koel.
'Neen, maar ik vind uw verloofde ook niet erg aardig. Maar 'k zei immers
al, dat ik 't niet doe. Anders zou 'k de lekk're Bie kunnen weglaten in
ruil voor de excuses '
Zij wist nu tenminste, dat hij nog even onverzoenlijk was als in de
aanvang van hun gesprek. Maar misschien was dit resultaat iets te duur
gekocht; hij had háar niet willen grieven met zijn onbeschaamdheid; en
toen zij maar stil naast hem bleef voortlopen, reeds dicht bij hun plaats
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van bestemming, haastte hij zich nog zoveel goed te maken als ma"ar
verenigbaar was met zijn principieël vijandige houding.
'Ik vind 't erg prettig u ontmoet te hebben, juffrouw Feitkamp. En wat'n
zonderlinge samenloop van omstandigheden! De concierge wist namelijk
't adres van uw verloofde niet; hij zou nog bericht krijgen, zei hij. Daar-
om heb ik' m met twee vrienden na vieren gevolgd, hem en Karsten ; en
we zagen ze uw deur binnengaan. 't ''\Tasnatuurlijk wel gek, dat ze aan-
belden, maar Wim Perelaar zei, dat hij misschien nog geen sleutel had,
omdat hij er pas woonde .. .'
'U heeft zich veel moeite gegeven,' zei ze met onmerkbare ironie.
'Ik had deze ontmoeting niet graag willen missen. 't Heeft zo moeten
zijn,' zei hij op overdreven gezellige conversatietoon, zijn hoofd met ver-
genoegde en hooghartige rukjes naar haar toewendend, "t fatum wilde
dit; 't fatum wilde, dat u de verloofde vaz:!.mijn ... vijand bent, enigszins
oneigenlijk uitgedrukt, want ik heb geen vijanden: mijn vijanden zijn ge-
dachten en moeilijke rijmwoorden, geen wezens van vlees en bloed, of die
daarvoor doorgaan ... hm. Maar er lag, dramatisch, of filmtechnisch ge-
sproken, éven iets indrukwekkends in dat moment, toen u de trap afdaal-
de voor mijn verbaasde blikken, weinig bedacht als 'k was in 't huis van
mijn ...eh zeer geleerde tegenstander zoiets exotisch en ... hm ... exotisch
en .. .' - Hij bIed steken, omdat hij werkelijk niet verder wist. Hij was
buitensporig vriendelijk voor haar geweest, vond hij.
'Exotisch? U bedoelt mij? U wordt waarachtig nog èomplimenteus ook.
Als 't tenminste als compliment bedoeld is?'
'Volkomen. Ik ben zeer gevoelig voor exotische schoonheid, tropisch en
oosters en zo. De Indische meisjes op school menen altijd, dat zij mij in
hun netten kunnen verstrikken, dat is'n traditie van jaren her. Maar In-
disch bent u niet, dat is duidelijk te zien; u heeft niets indolents .. .'
'''Vat dan wel?'
'Oosters. Maar wat? Ik ken 't Oosten ~'igenlijk alleen onder 't gezichts-
punt van de Romeinse geschiedenis; mijn belangstelling gaat niet verder
dan 24 Augustus 4IO, toen Rome door de Cothen geplunderd werd, al
schijnen ook in de tijd van Pepijn de Korte schone vrouwen te zijn waar-
genomen; maar daar houd ik me niet mee op. Apud me antiquorum
auctoritas valet!'
'Maar vertel 's: welk oosters volk,' hield zij aan, ten zeerste geamuseerd,
kinderlijk opgetogen over deze hoffelijke grapjes van een leerling van
haar verloofde, - haar verloofde, die haar niets over het lyceum had wil-
len vertellen, die haar niet waardig had gekeurd het lyceum binnen te
treden. in haar verbeelding.
'Ja, dan moet 'k u eerst wat beter bekijken.'
Onder een lantaren stonden zij stil, en uitdagend hief zij nu het gezicht
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naar hem op, in trotse houding: de eeuwig stereotype stand van de slavin,
die, gekeurd op de markt, meesteres weet te zijn over de aanstaande
meester. Lang keek hij haar aan, de ogen dichtgeknepen. Zij waren vlak
bij het huis van Schotel de Bie.
'ES'Yptisch,' zei hij op goed geluk.
'Keurig geraqen.' - Zij tikte hem op de arm. - 'Ik lijk sprekend op'n
Egyptische koningin, uit de zoveelste dynastie. In elk geval lang voor uw
Pepijn de Korte.'
'Cleopatra toch niet? .. Gelukkig. 'n Domme vraag trouwens: Cleopatra
staat in m'n geschiedenisboek, met 'n neus als een vishaak. Maar Caesar
en Marcus Antonius schijnen dat niet zo.. .'
'Op 'n bal masqué heb 'k me eens als die koningin verkleed', keuvelde zij,
terwijl zij langzaam verderliepen, 'de gelijkenis is sprekend, tenminste
met 't portret. Maar bestáat er 'n Egyptisch type? Ik kan op die koningin
lijken, en toch niets Egyptisch hebben, - niet meer dan Syrisch, of Ara-
bisch, - in dat geval heeft u 't alleen maar knap geraden, of't was tele-
pathie ... Wist u, dat volgens Pascal de hele geschiedenis 'n andere loop
zou hebben genomen, als Cleopatra 'n andere neus had gehad? s'Il eût
été plus court, toute la face de la terre aurait changée. Helemaal begrepen
heb 'k dat nooit, want de bedoeling van Pascal schijnt toch te zijn, dat
zij 'n mooie neus had, die die Romeinen van u in de verleiding bracht, en
volgens uw geschiedenisboek was hij lelijk.'
Met een beschermend lachje keek hij op haar neer: de gymnasiastenhoog-
moed van een jongen die een hem niet geheel bekend Frans sc~rijver
hoort citeren in zake een intern Romeinse aangelegenheid, waarvoor de
meest gulden Latiniteit voegt. Het huis waarvoor zij stonden was hoog en
vrij smal, en op alle verdiepingen drong licht tussen de zware, donkere
gordijnen: het was duidelijk een beroepspension. Bijna gelijktijdig keken
zij omhoog, alsof door een van die kieren de leraar hen reeds stond te
bespieden, en toen Lida sprak, was het op gedempte toon.
'Wacht u hier dan even? Ik zal 't geval uitleggen, en roep u dan wel.
Ik ga dan wel zo lang in 'n andere kamer, of op de gang.'
'Wat mij betreft mag u er gerust bij zijn,' zei hij met de geste van een
grandseigneur, en drentelde verder het huis langs, zonder te wachten tot
zij werd opengedaan.

xv

Schotel de Bie was een nachtmens. Tegen de avond leefde hij pa~ op,
vond hij iets van de losheid en spontaneïteit, die hij overdag alleen in
eigen ogen bezat. Een genotvolle overbewustheid veranderde dan de
wereld voor hem. Behalve zijn examens en de dood van zijn vader, een
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notaris, die hem goed verzorgd met een kapitaaltje en een meer dan teer~
hartige moeder had achtergelaten, waren alle belangrijke gebeurtenissen
in zijn leven na achten voorgevallen: Lida had hij zelfs tegen twaalven
ten huwelijk geVl"aagd, na afloop van een partijtje ten huize van een
professor, bij wie zij privaatles nam. Gewoonlijk ging hij niet voor énen
naar bed, en dan stonden hem nog de allerbelangrijkste gebeurtenissen
te wachten: de toekomstplannen, die hij in bed smeedde, zijn disser-
tatie, die hem beroemd zou maken, het hoogleraarschap op dertigjarige
leeftijd, de aardige kinderen die hij krijgen zou.~ '~Morgens dacht hij
hier zelden meer aan; en de natuur, dwong hem, door middel van aan-
gename leegten, die hem overvielen zodra de dagelijkse sleur maar even
doorbroken werd, economisch om te springen met zijn geesteskrachten,
die in geen enkel opzicht boven de middelmaat uitstaken, afgezien wel-
jicht van een soort brilliante eigenwijsheid, een koppige redeneerlust tot
de vellen erbij neerhingen, die hem in zijn studententijd de bijnaam Shaw
had bezorgd. Als leraar zou hij het met minder vleiende bijnamen moeten
stellen.
De deels ouderwetse deels modern gemeubelde kamer, die hij om half
zeven had gehuurd, om kwart voor zeven met zijn koffers had betrokken,
en om zeven uur bewoonde, scheen zich met een bruisende gezelligheid
te vullen, naar gelang het ogenblik van Lida's komst naderde. Had de
piano er al gestaan, hij zou op Schumann ofLiszt zijn aangevallen, in zijn
hardhandige, onbekookt romantische, pedaalgebruik verslindende dilet-
tantenstijl, de rug gekromd, de mond beaat openhangend, niet zonder
vingervlugheid toch. Waar de piano zou komen te staan lagen nu zijn
boeken. Maar ook van de boeken verwachtte hij veel. Eigenhandig had
hij alles wat tegen de muur stond, theetafeltje en stoelen, naar het midden
van de kamer gezeuld, niet alleen om wat te doen te hebben, maar vooral
omdat hij op deze manier van de aanvang af op zijn rechten stond tegen-
over de hospita. Door de muur zo te laten zou hij de mogelijkheid heb-
ben toegegeven, dat zijn piano niet bij hem hoorde, en hij niet bij zijn
piano; hij zou de herinnering aan onverkwikkelijke scènes hebben opge-
roepen, schreeuwscènes bij het ontbijt, de hospita in de deur, eetlust be-
dervend slonzig, haar angst voor hem overstemmend met haar angst
voor de buren. Het was een van de ellendigste momenten uit zijn leven
geweest, dit onbeschaafde protest tegen zijn pianospel. De wereld had
zich plots met vijanden bevolkt, het was of hij in een afgrond had geblikt,
gevuld met kleinburgerlijkheid en onmuzikaliteit.
Maar n~ lagen de boeken er, die hij voor Lida zou uittrekken als de re-
gisters van een onzichtbaar orgel. De boekenkast, een tamelijk fraai
meubel, stond al open, leeg tot in alle hoeken. In die boekenkast zou hij
de boeken zetten. Lida zou hem daarbij helpen. Ieder boek, onverschil-
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lig van welke inhoud en op welke bladzij openvallend, zou het spranke-
lende dispuut helpen voeden, de eeuwigdurende prikkelende strijd tussen
haar geestigheid en zijn intelligentie [plus geestigheid], het feest van in-
vallen en miniatuurdebattenl Op de tafel stond thee en een schaal met
koekjes; maar dit was te verwaarlozen naast het epicuristische genot van
het openslaan, torsen en rangschikken der boeken, dat kleine verplaats-
bare paradijs, waar alles wat geleerden en grote geesten hadden uitge-
broed, zich willig zou voegen naar het liefkozende vernuft van een vrouw.
Zijn ogen straalden van onbedwingbare voorpret. Neuriënd ging hij op
de divan zitten, en staarde naar de boeken, en wist in hart en nieren het
tegendeel te zijn van een schoolvos. De school bestónd trouwens niet
meer tussen achten en twaalven; hij had zich al voorgenomen huiswerk-
correcties uitsluitend overdag te doen, tussen de lesuren: dat kon, hij had
het uitgerekend. 'Geen gekke school overigens,' peinsde hij luidop, de
blik gevestigd op de nieuwe aanwinsten daar op de vloer, die Lida nog
niet kende: een studie over Potgieter, een critische uitgave van de Souter-
liedekens, een l8e eeuwse Hooftuitgave met kostelijke prenten, 'ik houd
't daar wél 'njaar of drie, vier uit. Oppassen voor 't nivellerende, de om-
. gang met mindere geesten, - Karsten is een van de besten, en wat is
Karsten dan nog? Veel lectuur. Muziek. Over 'n jaar, als 'k ingewerkt
ben, kunnen we trouwen. 'n Groot huis, rustig, voornaam; ouderwets
eikenhout, misschien nog beter blank eikenhout...' - Zijn arcadische
visioenen van patriarchale getimmerten, nobel en soliede van vorm,
werden verstoord door het overgaan van de bel.
Met de opwelling om zelf open te doen maakte hij korte metten. Veel
exquiser was het afte wachten tot zij binnen zou komen, na zich misschien
in de deur te hebben vergist. Bij zijn boeken neergeknield luisterde hij
naar haar voetstappen op de benedentrap, de woorden gewisseld op de
overloop, en raapte de Souterliedekens op, die van de stapel afgegleden
waren, en keek ernaar zoals een man aan de vooravond van zijn huwelijk
naar de bruidssponde kijkt, waarvan hij de zachtheid berekent, het
verende, het koele en het warme.
'Goeienavond !'
Hij stond op, en zag, dat zij haar hoed al had afgezet. Een ongewone blos
bedekte haar wangen, haar ogen lachten. Onstuimig liep hij de kamer
door, waarbij hij bijna over de boeken struikelde, en trok haar naar zich
toe met idealistische heftigheid, oogstralend, kordaat en hartelijk glim-
lachend onder zijn blonde snor, die even later haar wang kittelde, op
weg naar haar lippen. Zij liet hem begaan, onder een afwerend gekreun,
greep toen zijn jas bij beide lapellen, en zei vlug:
'Leuk woon je hier. Maar zeg, Frits, er is iemand ... '
'Je hebt nog niet eens rondgekeken,' zei hij, 'de kamer zou inderdaad
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slechter kunnen; ik heb geen spijt van m'n keus, en die heeft ook genoeg
voeten in de aard gehad, hè Lidatje? Misschien 'n beetje al te besluite-
loos, - nefals de magneetnaald tussen de twee stenen: Legghic een naelde
tusschen twee steenen, Also na den andren als den eenen, Die naelde sal
ligghen stille. Je moet de slaapkamer ook nog zien. En 't geroosterd
brood is me toegezegd: ik moet er 'n kleinigheid voor bij betalen.'
'Fijn. Maar zeg, Frits, er staat iemand buiten die je even spreken wil.'
'Die man die de piano zou brengen toch niet? Hij is de enige die weet,
dat'k hier woon, sinds halfzeven .. .'
, 'n Leerling van je.' - Toen hij grote ogen opzette, vervolgde zij, dieper
blozend: 'Hij belde bij mij aan; hij had je vanmiddag met Karsten bij
mij zien binnengaan. Ik heb 'm eigenhandig voor je meegebracht, eigen-
handig aan de haak geslagen voor je avondboterham, bij 't geroosterd
brood. Hij moet je ergens over spreken, 't kan niet langer dan vijfminuten
duren, naar 'wat hij me ervan vertelde .. .'
, 'n Zonderlinge vis,' zei hij schalks, maar onder een verveeld vertrekken
van zijn mond, 'heeft die knaap je dan verteld waar 't voor is?'
Zij sprak nu heel rad, de ogen neergeslagen: 'Ja. Ja, m'n hemel, ik was
als 'n kind zo blij, dat 'k eindelijk 's iets uit de eerste hand over die school
van je te horen kreeg. Ik heb 'm aangemoedigd en uitgehoord. 't Is 'n
hoogst merkwaardig personage, bovendien. Ik weet nu tenminste wat je
daar op school uitvoert, welke vocabulaire je daar gebruikt; ja, je moet 't
me niet kwalijk nemen, Frits, maar ik was te nieuwsgierig ... Hij wil alleen
maar, dat je je excuses maakt, 't hoeft je geen .. .'
'Wat?!' - Schotel de Bie maakte zich los, en deed een stap achterwaarts. _
'Wat is dat nu voor onsamenhangend relaas? Wie is dit hoogst merkwaar-
dige individu, die wil, dat ik excuses maak? Is 't 'm soms in z'n bol ge-
slagen? Ik weet van niets. Verklaar u nader!' - Nog lachte hij, en deed
koddig bevelend, maar zijn rechterhand omknelde de leuning van de
dichtstbijstaande stoel, - een van de stoelen die voor de piano plaats
hadden moeten maken, - en wanneer zij nog vijf tellen gezwegen had,
zou hij alles uit zichzelf hebben begrepen.
, 't Is die jongen waar Karsten 't vanmiddag over had. De dichter.'
Niet zozeer haar toon, die nu vrij effen was geworden, als wel de van ont-
zag getuigende wijze waarop zij van de laatste twee woorden een
aparte volzin maakte, irriteerde hem buitengewoon. Hij zweeg. Toen
werd hij bleek, en zakte een beetje in elkaar, en staarde naar de grond.
'Ik weet best, dat 't onaangenaam voor je is, en dat de eerste dag al. 't Is'n
onhandigheid van je, die niets te betekenen heeft en die je makkelijk kunt
goedmaken. Die jongen trekt 't zich hevig aan, allicht; hij voelt zich
bespottelijk gemaakt voor de hele klas, al was dat natuurlijk je bedoeling
niet.. .'
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'Wat wil hij dan?' vroeg hij, zich dwingend haar recht in de ogen te zien.
,Dat zei 'k toch al: dat je je excuses maakt.'
Zijn voorhoofd fronste zich, zijn mond pruilde, hij wist niet welke hou-
ding aan te nemen. - 'God, wat 'n vervelend gezanik. Ik had me er iets
van voorgesteld je hier te hebben, de eerste avond, en nu komt zo'n
aap ... Ik heb verduveld weinig zin om 'm te ontvangen, in die herrie.'-
- En met een minachtend gebaar, alsof zij plotseling niet meer de lekker-
nij waren, waarmee deze avond zou worden gevierd, wees hij naar de
boeken. - 'Ik ben niet in de stemming.'
. '0, maar't is lang geen vervelendejongen, zeg,' ratelde Lida, "n amusant
type, al was hij in 't begin nogal kwaad. Maar hij zag dadelijk, dat ik
iets Egyptisch over me heb en dat is meer dan jij ooit gemerkt hebt,
Frits. Ik heb je nooit van koningin Nefertiti verteld: mijn grote succes,
voor 'k mij aan de wetenschap en aan jou ging wijden. Die jongen moet
veel intuïtie hebben, 'n zéer begaafde leerling; je moest dolblij zijn, dat
ik je in nader contact met 'm breng.'
Toen zij merkte, dat hij niet naar haar luisterde, hield zij op. Op bezorg-
de toon vroeg hij:
'Staat hij daar nou nog beneden te wachten? Verdomme, wat'n comedie.
Ik heb geen zin om 'm boven te halen, en 't is ook te gek dat jij weer naar
beneden gaat om 'm dat te zeggen. Ik wou, dat je je erbuiten gehouden
had, Li.'
'Maar dat heb 'k best voor je over,' zei zij poeslief, en ontblootte haar
tanden, 'maar 'k bedenk me nu, dat hij helemaal niet boven hoeft te ko-
men. Hij wou niet, dat je nu je excuses maakte, maar morgen op school,
voor 't front van de klas. Ik hoef'm alleen maar te gaan zeggen, datje dat
doen zult. Zal 'k dan maar gaan? Des te eerder ... '
'Ben je nou helemáal gek!' - Woedend stoof hij naar de deur om haar
tegen te houden. - 'Voor 't front van de klas m'n excuses maken: de
brutaliteit! Ongehoorde brutaliteit!'
'Hè toe, Frits,' vleide zij, 'maak je nou niet nijdig. Je weet niet hoe grap-
pig je bent als je je nijdig maakt. Wat doet dat er nou toe .. .'
"t Is zonder precedent!' riep hij, met al iets jankends in zijn stem, 'ex-
cuses maken voor de klas om zó iets! ... '
'Je bent toch niet bang? ... Nouja, neem me niet kwalijk, maar dan had
je die jongen ook maar niet moeten beledigen,' zei zij geprikkeld.
'Trouwens,' zei hij, iets kalmer, 'ik denk er helemáal niet over om excuses
te maken, in geen enkele vorm: de rector heeft 't me afgeraden. 't Geval
was niet duidelijk. Heeft hij je gezegd wat ik tegen 'm zei?'
'Afgebrand kerkhof,' zei zij, hem strak aankijkend.
Hij werd rood. - ' 't Is namelijk niet duidelijk, of hij niet opzettelijk z'n
mond openhield om een en ander uit te lokken .. .' .
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,Dan zeg je zo iets nóg niet. De jongen is er kapot van.'
'De rector scheen daar wel zeker van te zijn: die kent dat heer. Hij ried
me zeer uitdrukkelijk aL.'
Zij lachte minachtend. - 'Makkelijk om je achter de rector te kunnen
verschuilen! Maar we kunnen die jongen niet laten wachten ;jij zou nog in
staat zijn om 'm gewoon te laten wachten ... Laat je me door?!'
Geschrokken van de opvlammende haat in haar ogen, stapte hij opzij.
'Ik vind 't geen manier van doen, Li,' riep hij haar na, maar reeds hoorde
hij haar op de trap, en even later viel dreunend de buitendeur in het slot.
'Verdomme,' mompelde hij, en liep naar het raam: zij zou nu opnieuw
moeten bellen. Buiten was niets te zien, niets meer te horen, toen hij ein-
delijk het raam openschoof. Blijkbaar was zij, na die jongen afgepoeierd
te hebben, naar haar kamer teruggegaan, maar hij nam aan, dat zij om
een uur ofnegen wel terug zou komen. Maar helemaal gerust was hij niet
daarop. Het mocht dan niet de eerste maal zijn, dat zij verschil van mening
hadden gehad, zoveel woede en afkeer had hij nog nooit in haar gezicht
gelezen. 'Dat komt natuurlijk omdat ze weet ongelijk te hebben,' dacht
hij, "t is psyehologisch verklaarbaar; en ze is jong, drie jaar jonger dan
ik; als we eerst maar getrouwd zijn ... ' - Maar kalm genoeg om tot het
blank eikenhout terug te keren was hij niet.
Na een uur lang gedaan te hebben alsof hij las, ging hij erop uit en liep
de Buitensingcl af, tot halverwege haar huis ongeveer. De enige die hij
tegenkwam was een oude heer, die een minuscuul bruin hondje uitliet.
Om half tien begon hij de boeken in de kast te zetten, een droefgeestig
spottende martelaarsglimlach om de lippen. Toeh voelde hij zich geens-
zins geknakt. Was er een telefoon in huis geweest, hij zou hebben opge-
beld, niet om het goed te maken, maar om haar met verwijten te over-
laden. Zij had nog veel te leren, daeht hij grimmig. De theepot had hij al
leeggedronken, en om half elf begon hij aan de koekjes, en rookte de ene
sigaret na de andere. Daarna werd zijn toestand vrijwel normaal, niet
door de koekjes of de sigaretten, maar omdat hij na elven constitutioneel
ongeschikt was om zich nog over iets ter wereld druk te maken. Dat de
school bestond, bleek nu trouwens een onverwachte morele steun te zijn.
Hij was leraar! Streng, rechtvaardig, niet zonder humor, met een on-
metelijk geestelijk overwicht, regeerde hij zijn schaapjes, en Lida was
daar éen van. De volgende dag, nam hij zich voor, zou hij doen alsof er
niets gebeurd was; en het incident Corvage zou gemakkelijk te beëindi-
gen zijn met een fijnzinnige kwinkslag in de deur van een klasselokaal,
voor of na de les. Enkele zinsneden, die daarvoor in aanmerking kwamen,
dwarrelden reeds door zijn brein, toen hij eindelijk in bed lag.
Omnium civium desiderio - op verlangen van alle burgers.
Apud me antiquorum auetoritas valet - Bij mij geldt het gezag der ouden.
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Kruis en halve maan

De Katholieke missie beleeft in Azië angstige tijden. Hoe de houding van
de nieuwe regeerders in China tegenover de missie zich ook moge ontwik-
kelen - het is duidelijk, dat indien zij al in de toekomst er zal worden toe-
gelaten, haar positie uiterst. labiel zal worden.
Er zijn dan ook tekenen te zien, dat zij tracht elders zo snel mogelijk vaste
voet te krijgen en het verloren terrein te herwinnen. De Philippijnen vor-
men nog een vrij hecht Rooms-Katholiek bolwerk. In Vietnam kan men
het huidige, door Frankrijk gesteunde, regiem van Keizer Bao-Dai, die
gehuwd is met een Katholiek meisje, zien als een inderhaast opgeworpen
dam tegen de rode vloed. Ofhet zal helpen? Als de missie in Vietnam nog
een toekomst heeft, zal het niet zijn dank zij Keizer Bao-Dai, maar dank
zij de inheemse geestelijkheid, die zich in meerderheid met de nationalis-
tische beweging van Ho Chi-Minh verbonden heeft.
Ook in Indonesië hebben de Katholieken sinds het einde van de oorlog
een koortsachtige activiteit ontplooid. Van de nieuw uitgezonden ambte-
naren en onderwijskrachten was een onevenredig groot percentage Ka-
tholiek. En de Katholieken hebben niet gerust, alvorens zowel de minis-
ter van Overzeese Gebiedsdelen als de Gouverneur-Generaal Katholiek
waren: het tweetal Sassen-Beel.
Het is voor velen nog steeds een onverklaard raadsel, waarom juist het
optreden van dit tweetal binnen enkele maanden resulteerde in de tweede
militaire actie - de domste aller dwaasheden. Waarom hebben de Rooms-
Katholieken, die er bekend om staan zich bij elk politiek regiem zo goed
als het gaat aan te passen, zich zozeer beangst getoond voor een Indo-
nesische staat, geregeerd door republikeins-gezinde Indonesiërs? Welke
klemmende argumenten hebben hen er toe.doen besluiten, zich het risico
op de hals te halen, dat de missie vereenzelvigd zou worden met de kolo-
niale overheersing?
Zuiver-Hollands provincialisme, en dus kolonialisme? Het is nauwelijks
aan te nemen. Daarvoor was het te duidelijk, dat Canada en Argentinië,
overwegend Katholieke staten, Nederland in de Veiligheidsraad zo goed
als het kon steunden. En er zijn aanwijzingen, dat de heren Sassen en Beel
voor hun actie ook de instemming hadden van het Vaticaan en kardinaal
Spellman.
Angst voor het communisme? Men kan zich nauwelijks voorstellen, dat
dit het beslissende argument was, op een moment toen de regering Hatta
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juist getoond had de communistische beweging allesbehalve vriendschap-
pelijk gezind te zijn.
Of - was het enkel maar de traditionele strijd tussen kruis en halve maan,
die de katholieke machthebbers nog altijd door het hoofd spookt? Was het
de vrees voor de Masjumi, die de Katholieken tot hun wanhoopsdaad
dreef? Kan het zijn, dat zij niet zozeer bevr~esd waren voor de' communis-
ten' Sukarno en Hatta, als wel voor de Islamieten Sukarno en Hatta?
Bevreesd, dat de missie onder een overwegend Islamitisch regiem niet zou
gedijen?
En - zou het kunnen, dat nu het spel in Indonesië mislukt is; nu de
Indonesische staat onder Islamitische leiding onherroepelijk tot stand
ging komen, daar de Verenigde Staten van Amerika het communisme
meer vrezen dan de Islam; nu de Katholieken de archipel moesten
prijsgeven aan Hatta en Sukarno, zij nog eventjes hebben geprobeerd al-
thans Nieuw-Guinea voor de missie te behouden? Nieuw-Guinea, dat een
verbindingsschakel kan vormen tussen Vietnam en de Philippijnen ener-
zijds en de steunpunten der missie Flores, Timor en de Kei-eilanden an-
derzijds?
Zou dit de verklaring kunnen zijn, waarom juist minister Van Maarse-
veen in zake Nieuw-Guinea zo koppig en vasthoudend was? Wilde hij
althans Nieuw-Guinea reserveren voor het kruis, en de halve maan zo
goed als het gaat weren?
Maar als zich nu het noodlot aan deze kortzichtige politiek voltrekt; als
straks Vietnam door de rode legers onder de voet wordt gelopen; als de
communistische beweging naar de Philippijnen overslaat; als Nieuw-
Guinea toch deel wordt van de Verenigde Staten van Indonesië - wat
dan? Waar zal de angstige missie dan haar toevlucht zoeken?
Misschien op Boven-Digul?

Nog mis: boek en dollar

Van de Vereniging met de lange naam, de 'Vereeniging ter bevordering
van de belangen des boekhandels', hebben wij een lang antwoord gekre-
gen op de vraag, gesteld in ons tweede 'Kort Bestek' van het November-
nummer, blz. 671, waarom de dollar in de boekhandel de koper van
f 5-f 4,55 moet kosten, terwijl zij maar f 3,80 waard is.
Voorzover dat antwoord zakelijk is, laten wij het hier volgen:

'De invloeden van de herwaardering van de gulden op het totale beeld van de boeken-
import uit de U.S.A. lieten zich slechts gaandeweg bepalen. Nu een zekere mate van
stabilisatie ingetreden is, bleek, dat met handhaving al naar gelang van de prijsklassen
van de dollar voor f 4,75 en f 4,55 volstaan kon worden. Zeker, de dollar zal dus ook nu
nog f 4,55 blijven kosten en wie zich de moeite eens zou willen geven zich te verdiepen
in de aan de invoer verbonden kosten als vrachten, assurantie, bijzonder invoerrecht,
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ERNST ROBERT CURTIUS, Europäische Lile-
ralur und LaleinisclLCs Milleiaiter [A. Francke
A. G. Verlag Bern, 1948, GOI S.S. geb.
fr 44.-]
Het is een voorrccht dit werk van Curtius
te mogen aankondigen. \Vant het is een
boek van formaat, in de lettcrlijke zin
allereerst: ruim 600 quarto-bladzijden,
compres gedrukt met een kleine letter,
maar typografisch zo perfcct verzorgd,
dat de lectuur van deze vrij zware studie
cr ten zeerste door vergemakkelijkt en
veraangenaamd wordt; van formaat ook
in figuurlijke zin: de magistrale arbeid
van een geleerde die diep in zijn onder-
werp doordrong en er een boeiend verhaal
van maakte, zich telkens weer een meester
in de beperking betonend door ons niet te
overladen met voorbeelden en in excursies
[een derde van het boek] te geven, wat
in de hoofdtekst tot te grote uitvoerigheid
zou leiden; bovendien prachtige registers
en literatuur-opgaven.
Curtius behandelt een weinig bekende
periode uit de literatuurgeschicdenis, de
Latijnse Middeleeuwen, waaraan, filo-
logisch, nauwelijks een dozijn geleerden
in Europa hun aandacht geven en waar-
van veel nog in het stadium van vóór-
onderzoek verkeert. Hij legt er de nadruk
op dat deze periode, van de 4de tot de
13de eeuw, zo belangrijk is, omdat zij het
sluitstuk is tussen de antieke en de nieuwere
tijd; zij is geen losmaking van de antieke,
maar een bewuste vergroeiïng ermede en
daarom een schakel in de Europese tra-
ditie. De antieke hebben wij te verstaan
als de Romeinse; met de Griekse cultuur
had men in de Middeleeuwen geen direct
contaet. Deze middellatijnse literatuur, ge-
baseerd op de Heidense oudheid en het
Christendom, is lang de enige in de
1\'1.E., zij handhaaft zieh wanneer de litera-
turen in de volkstalen opkomen, beleeft
in de 12de, !3de eeuw zelfs een hoogte-
punt en bij Petrarca en Boccaeio is de
erfenis nog duidelijk zichtbaar. Zij leefde
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in de Europese landen van de Zwarte Zee
tot de Atlantische Oceaan, die over de
taalgrenzen heen een culturele gemeen-
schap vormden.
De inhoud van Curtius' werk laat zich
moeilijk in enkele woorden wcergeven,
daarvoor is het te vol cn te geladen, rocrt
het te veel, dircct en zijdclings, aan. Zelfs
de opsomming der hoofdstukken zou te
veel toelichting vergen. De grote vraag
die gesteld en beantwoord wordt, is deze;
hoe zijn die middeleeuwse dichtwerken
opgebouwd, van welke stijlelementen
hebben de auteurs zich bediend? Curtius
gaat daarbij vooral uit van de tweede
der 7 middeleeuwse artes, de rhetorica, die
haar oorsprong vond bij de Gricken en de
opbouw ener rede betekende, later bij
uitbreiding ook van geschriften; hij oriën-
teert zich aan het leerstelsel der Griekse
rhetorica, waarin de topica [topoi; loci
communes, later gemeenplaatsen] het ma-
gazijn is van gedachten van de algemeen-
ste aard, die bij alle redevoeringen en ge-
geschriften 'überhaupt' gebruikt kunnen
worden en van bijzondere die voor spe-
ciale gevallen gelden. Uit de systema-
tische begrippen heeft hij historische
categorieën verzameld en daarom zou zijn
boek Nova Rhetorica kunnen heten. Zo
heeft hij een programma van historische
topica ontworpen, waarnaast hij ook een
historische melaphoriea opstelt, daar ook de
antieke figurenleer z.i. geschikt voor
vernicuwing en de gewichtigste figuur de
metaphoor [translatie, overdracht] is.
Talrijke voorbeelden en ook vertaalde
citaten uit verschillende rubrieken der
topica en der metaphorica vormen een
levende illustratie. Het is verrassend te
zien hoe oud deze topoi en metaphozen
zijn, hoe zij zich gehandhaafd hebben
[hoe vaak wordt Dante, hoe vaak wordt
Goethe genoemd en geciteerd] de eeuwen
door tot in onze tijd toe. - De rhetorica is
de gemeenschappelijke noemer, de poëzie
was met haar vervlochten, maar ook met
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de filosofie en theologie; al deze com-
plexen moesten belicht worden en Cur-
tius wijdt prachtige hoofdstukken aan de
middeleeuwse betekenis dezer woorden en
begrippen die zo anders is dan de huidige.
Poëzie is in de M. E. nog geen zelfstandige
kunst, de dichter wordt vaak theoloog
genoemd [vgI. Giovanni's' grafschrift op
Dante], daar hij een verkondiger van God
was; in de late antieke kunnen krijgsweten-
schap, ingenieurstechniek, grammatica,
tekstkritiek filosofie heten; aan de vereen-
zelviging van filosofie met poëzie, rhetorica,
wijsheid en allerlei wetenschap wordt pas
een einde gemaakt door de hoogscholas-
tiek. - Een enkele greep deden wij uit de
rijke inhoud van dit werk, dat de talloze
details moest opzoeken en de analyse toe-
paste zonder nochtans de synthese uit het
oog te verliezen. Deze synthetische tendenz
is het aantrekkelijke van Curtius' boek:
de aandachtige lezer ziet een groot bouw-
sel verrijzen, dat der Europese literatuur
in de Latijnse Middeleeuwen.
Het is mogelijk dat VOOrde 12 geleerden,
die zieh met deze materie bezighouden,
hier en daar bezwaren oprijzen; voor de
schrijver dezer regelen, die niet tot deze 12

behoort was de lezing van dit. boek een
onverdeeld genot. K. F. P.

KARL JASPERS, Vam Ursprung und Ziel der
Geschichte, Artemis-Yerlag Zürich, 1949,
35B blz.

Men zal niet licht op tegenspraak stuiten,
als men beweert dat het boek van de be-
roemde filosoof, welks titel hierboven staat,
tot de belangrijkste behoort, die dit jaar
verschenen zijn. In zijn eigen werk over-
treft het zijn oudere publicatie over 'Die
geistige Situation der Zeit', zo niet in diep-
te dan toch in breedheid van vizie.
Het hier aangekondigde is een door de
schr. ook als zodanig toegegeven poging
om de situatie waarin wij tegenwoordig
verkeren, van het verleden uit te belich-
ten. 'Hoe zijn wij gekomen, waar wij nu
zijn?' heeft hij zich afgevraagd. En waar
gaan wij heen? Een subjectieve poging
uiteraard; hoe zou het anders kunnen?

Maar een intelligente poging, een die de
aandacht verdient ook van hen die meer
van geschiedenis weten dan de schr.
jaspers heeft zijn boek verdeeld in drie ge-
deelten. Het eerste, 'Weltgeschichte' geti-
teld, bekleedt een schema [blz. 49] met
veel beschouwingen, maar met weinig fei-
ten. Bij nader toezien blijkt dit deel in hoge
mate afhankelijk van Alfred Weber, be-
halve dan hierin, dat de schr. bizondere
nadruk legt op de 'Achsenzeit', de nog al-
tijd min of meer hypothetische crisis in de
'oude hoogcul turen', die :f: Boo--:f: 200 v.
o.j. zou hebben plaatsgegrepen. De ge-
dachte is al eerder geopperd - de gelijk-
tijdigheid, ongeveer, van Confucius, Boed-
dha, Zarathustra, Israëls profeten en de
Griekse filosofen zou geen toeval kunnen
zijn -, maar er is tot op heden, zo ver wij
weten, nimmer zoveel gewicht aangehecht,
dat ook anderen dan jaspers in dit ver-
band van een 'tweede menswording' heb-
ben gesproken. l'"fet onze tegenwoordige
hulpmiddelen lijkt het probleem trouwens
onoplosbaar - geen reden anderzijds om
er niet als hypothese mee te werken, totdat
we misschien eens beter zullen weten.
De tweede diepe insnijding die hij maakt
is veel minder hypothetisch: De opkomst
van de moderne wetenschap en techniek,
een typisch 'westers' verschijnsel, dat zich
:f: 1500 aankondigt en :f: 1800 de wereld
begint te veranderen, zó grondig te veran-
deren, dat we 150 jaar later nog steeds voor
het vraagstuk staan: welke zijn de voor-,
welke de nadelen ervan en waar leidt ons
dat heen?
Met dat vraagstuk houdt zich het tweede
gedeelte bezig: 'Gegenwart und Zukunft'.
Als doel van die laatste stelt het de 'vrij-
heid' als grondtendenzcn 'het socialisme'
- doch daarvoor behoeft men het boek niet
te lezen, het is al te zeer geïnspireerd op Le
Bon, Ortega, Hayek en Lippmann - voorts
de 'Welteinheit' en 'Glaube'. De woorden
zeggen op zichzelf niet veel, maar 's schrij-
vers beschouwingen zijn breed en diep ge-
noeg om ten minste de moeite van tegen-
spraak te lonen.
Het belangrijkste deel acht ik het derde
'Yom Sinn der Geschichte'. Schr. behan-
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delt daarin achtereenvolgens de grenzen,
de grondstructuren en de eenheid der ge-
schiedenis, waarin o.a. een boeiende para-
graaf over de vooruitgang. Het is op zich-
zelf alweer niet zo nieuw wat daar staat, en
bizonder opwekkend is het al evenmin -
alleen wetenschap en techniek vertonen,
althans op de lange duur, een konstant stij-
gende lijn - maar dit boek is zelf zo'n een-
heid, dat elke passage door en van uit het
geheel een groter belang krijgt. Men leest
het daarom geboeid, maar pas bij herhaal-
de lectuur kan het vrucht zetten. Zulke
boeken zijn zeldzaam geworden, maar het
zijn toch eigenlijk de enig-goede. Beschou-
wingen over het moderne historische be-
wustzijn en de 'Ueberwindung' van de ge-
schiedenis besluiten dat geheel - en trans-
cenderen het tegelijk: 'für das transzen-
dierende Bewusstsein der Existenz ver-
schwindet die Geschichte in der ewigen
Gegenwart.' Maar desondanks: binnen die
geschiedenis blijft voor een ieder de vraag:
waar hij dan erin staan wil en waarvoor hij
er wil werken. Dat is schr.'s slotwoord.
Trachten wij ons boven dit boek te stellen,
dan moet het oordeel luiden: het is, met al

zijn vele, dicht bedrukte bladzijden toch
slechts een ontwerp te noemen: leerzaam,
prikkelend in de hoogste mate en daarom
onwaardeerIijk. Vooral in het eigenlijk
historische gedeelte echter is het al te schets-
matig gebleven, maar daarin niet alleen:
aan de, meen ik, voortreffelijke karakteris-
tiek van de moderne wetenschappelijke
houding [blz. 109-1 15] heeft de schr. zelf
zich niet gehouden, niet kunnen houden
in dit al te ruim verband. Het blijkt ner-
gens duidelijker dan in de daarbij aanslui-
tende bladzijden [116-122], waarin hij de
vraag naar het historisch ontstaan van die
houding aan de orde stelt, maar zijn 'on-
derzoek' besluit met een slordig en scep-
tisch: 'Soziologische Untersuchung wird
einige Zusammenhänge aufdecken kön-
nen'. Dit scepticisme althans lijkt princi-
pieel: scheppende werkzaamheid, meent
hij, blijft altijd mysterie. Doch wat de schr.
niet gelukt is kunnen anderen proberen:
het vraagstuk van ontstaan en wezen der
moderne wetenschap is historisch even in-
'teressant als actueel. Dat laatste heeft Jas-
pers ons duidelijker gemaakt, dan iemand
vóór hem. J. R.



EX LKBRKS

R.

B. NICOLAEVSKY EN O. MAENCHEN-HEL-

FEN, Karl Afarx, Afens en Strijder, E. J. BrilI,
1949, 376 blz.
Indien wij iemands invloed als maat van
zijn grootheid zouden nemen, dan kent de
wereldgeschiedenis wel geen grotere dan
hem, van wie we met deze regelen de
nieuwste levensbeschrijving aankondigen.
Geldt hij sinds 1917 voor de 200 millioen
Sowjetburgers niet als de stichter van hun
'staatsreligie' en prijkt zijn baardige kop
op het ogenblik niet reeds op Chinese
bankbiljetten, die hun weg vinden onder
een volk van 400 misschien zelfs wel 600
millioen mensen? Een derde van de mens-
heid in de ban van één geest. En dat terwijl
er sinds Marx stierf nog geen 70 jaar zijn
verlopen. Het Christendom, 30 maal zo
oud, telt niet méér belijders.
Een nieuwe levensbeschrijving van zo'n
man moest, zou men zeggen, op de algeme-
ne belangstelling kunnen rekenen. Of zij
die inderdaad ook geniet, hangt intussen
uiteraard mede afvan de kwaliteit dier be-
schrijving. Voor het boek in kwestie vrezen
wij dat te moeten betwijfelen.
Dat ernstig en op vele punten zelfs nieuw
onderzoek er aan te grondslag ligt, blijkt
zonneklaar. Niemand zal het boek onge-
lezen kunnen laten, die er zich van verge-
wissen wil, hoe het tegenwoordig met de
'Marx-Forschung' staat. Zakelijk nieuws is
er na deze onderzoekingen nauwelijks meer
te verwachten. Had het zichzelf maar
ruiterlijk voorgedaan als wat het is, is men
echter geneigd onder het lezen te denken,
door in de noten de bewijsplaatsen van het
nieuw-gevondene te geven. Had het maar
'geleerd' durven zijn, dat 'mindere' ware
meer geweest. De schrijvers hebben echter
blijkbaar tegelijk meer gewild: een boek
voor de algemene lezer, dat een boeiend
'beeld' geeft. Daarin zijn ze jammer ge-
noeg niet zo wel geslaagd. Tegen Mehrings
Marx-biografie kan in dat opzicht deze
nieuwe o.i. niet op. Nu blijft een veel klei-
ner publiek, dat der werkelijk belangstel-

lenden in deze zeer uitzonderlijke mens.
Dat zijn er in het '''Vesten' niet veel meer
maar die weinigen zullen de schrijvel~
dankbaar zijn en blijven voor de vermeer-
dering van hun kennis. Een deel van die
dank komt 1. Carvalho toe, de vertaler,
die, voorzover men daarover kan oordelen
zonder het oorspronkelijke gezien te heb-
ben, zijn werk met zorg verrichtte.

"VALTER RÜEGG, Cicero lIIld der Humanis-
mus. Formale Unters/lchllllg über Petrarca und
Erasm/ls [Rhein. Verlag Zürich, 1946,
XXXI u. 139 S.S. geb. fr 12.-]
De lectuur van dit werkje, onmiddellijk
na het boek van Curtius, is te interessan-
ter, omdat het wat de tijd betreft, er
direct bij aansluit, de tijd ni. van de door-
braak van de Middeleeuwen naar de
nieuwere tijd, die zich openbaart in re-
naissance, humanisme, reformatie. Wij
zijn, of waren, gewend, op eenvoudige
wijze met deze drie begrippen te opereren,
maar in de latere jaren is wel gebleken dat
hun preciese inhoud nog allerminst vast-
staat, zomin als hun onderlinge verhou-
ding. De studie van Rüegg is zeer ver-
helderend. Hij stelt opnieuw de vraag
wat eigenlijk humanisme is en bepaalt
zich bij zijn onderzoek tot Petrarca en
Erasmus, de grote vertegenwoordigers
er van. Hoe staan zij tegenover Cicero,
die op het humanisme zulk een grote in-
vloed heeft gehad? Petrarea heeft zich
van zijn jeugd af met Cicero bezig gehou-
den, niet [en nu gaan wij ineens to the
point] om zich diens wijsheid eigen te
maken en hem objectief na te volgen, wel
om, subjectief, in de navolging van zijn
stijl zich als vrije levende persoonlijkheid te
manifesteren. Hij volgt dus Cicero's geest
en levenshouding na. 'Das Neue, das
Humanistische besteht bei Petrarca darin,
dass er von der Form einer anti ken Per-
sönlichkeit ergriffen wird und in diesel'
Form die Befreiung aus dem Zwiespalt
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zwischen den erstarrten Formen des Mit-
telalters und dem neuen, noch negativen
Grundgefühl der Renaissance erlebt.'
Petrarca aanvaardt dus Cicero niet voor
zijn gehele wereld- en levensbeschouwing:
'vVanneer Cicero bewonderen zoveel be-
tekent als Ciceroniaan zijn, dan ben ik
Ciceroniaan. vVanneer het echter over re-
ligieuze vragen, over de hoogste waar-
heden, over het ware geluk en het eeuwige
heil gaat, dan ben ik noch Cieeroniaan,
noch Platonist, maar Christen'. In aardse
zaken is Petrarca dus Ciceroniaan, d.w.z.
volgens menselijk-rationele overlegging
oordelend en handelend, zoals deze in de
vorm beleving der welsprekendheid maat-
gevend is. - De dialoog, die sinds Augusti-
nus een dode vorm was, en de brief weet
Petrarca dan met nieuw leven te bezielen.
Tot dezelfde resultaten komt de schrijver,
wanneer hij het humanisme van Erasmus
- 'noch keineswegs befriedigend darge-
stellt' - bespreekt. Ook bij deze constateert
hij een vormvernieuwing door de lectuur
van Cicero en de aanvaarding van Cicero
op een bepaald gebied. In ongeveer gelijke
bewoordingen als Petrarca zegt Erasmus :

'Wat heeft de stilistische navolging van
Cicero met het geloof te maken.' Kan
men niet tegelijk Cicero in het proza als
voorbeeld erkennen, in de poëzie Horatius,
in de filosofie Plato en in de religieuze
beleving Christen zijn? Erasmus is de
christelijke humanist en verdedigt zijn
subjectief humanisme tegenover de objec-
tieve waarheden van Luther; hij verde.
digt zich ook tegen de Ciceronianen, ,je
de klassicistische verstarring van het hu-
manisme brachten. Deze zwoeren bi' de
vorm en verabsoluteerden ze. Spo .~nd
noemt Erasmus ze een ,secte'.
Rüegg heeft hier scherpzinnige onderschei-
dingen gemaakt; daardoor ziet hij Eras-
mus ook minder als opportunist en meer
als de principieel getrouwe, die de dIverse
gebieden zuiver afbakent. Het wil ons
voorkomen dat Rüegg dan ook meer gelijk
heeft dan Huizinga, die 'den bejaarden
Erasmus' in zijn verzet tegen het Cicero-
nianisme 'op een pad van reactie' ziet
gaan en wij bevelen deze studie, die ook
nog algemene beschouwingen over het
humanisme geeft, gaarne aan belangstel-
lenden in deze materie aan. K. F. P.
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DE E. N .S. I. f:.
is de encyclopaedie in de Neder-
landse taal voor iedere intellec-
tueel in Nederland, België, Indo-
nesië, Suriname en de Antillen.
Zij geeft wat hij nodig heeft:
het belangrijke op de onderschei-
den gebieden van weten en kun-
nen systematisch en deskundig
behandeld.
Zij biedt daarenboven in het
registerdeel zowel een wegwijzer
naar de tekstdelen als een alfabe-
tische encyclopaedie van zelf-
standige waarde.
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Het vredesverdrag tussen Nederland
en België van 19 April 1839
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MR DR C. SMlT
1949. 344 blz., met 4portr. en 3 kaar-
ten, 8vo. Prijs in linnen £ 17.50
In deze studie laat de schrijver het vol-
le licht vallen op het ontstaan en de in-
houd van het belangrijkste tractaat
dat Nederland sedert de vrede van
Munster heeft gesloten en dat nog al-
tijd onze betrekkingen met België be-
heerst. Het boek is niet alleen voor
historici van betekenis, doch voor
allen die in buitenlandse politiek be-
lang stellen.
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juist een
"een traIe" - polis?

• Wanneer U bij "De Centrale" een levensv<,rzekeringpolis sluit, heeft U
op de beste wijze Uw plicht jeg •.ns Uzelf en de Uwen gedaan, maar ...

bovendien biedt "De Centrale" U de geleg •.nheid deze noodzakelijke
voorzorg te verbinden aan de Levordering van belangrijke sociale arbeid.

"D~ Centrale" heeft sedert de oprichting in 1904 op grond van statutaire
bepalingen uil haar bedrijfsoverschotten tot heden een bedrag van ruim
1.975.000 gulden voor sociaal w•.rk van verschillende, in hoofdzaak cul-
turele aard aangewend. -
Bovendien heeft "De Centrale" op dit terrein belangrijke steun kunnen
verlenen door een deel harer beleggingen. -
"De Centrale" is U ongetwijfeld sympathiek. Vraag eens nadere inlichtingen
over haar en tevens over de vorm van levensverzekering, die ,'oor U
het geschiktst is. Dil verbindt U in geen enkel opzicht.
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