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EUROPESE FEDERATIE

door

JAN ROMEIN

I. Inleiding

Na de Napoleontische oorlogen beproefde het Congres van Wenen
een reconstructie der Europese orde, die tevoren op het zogenaam-
de Europese evenwicht gesteund had, volgens het z.g. legitimiteits-
beginsel. Het bezorgde het Continent een periode van 40 jaar zonder
grote oorlogen en was reeds daarom niet zo verwerpelijk, als de
liberale geschiedschrijving het later wel heeft doen voorkomen.
Niettemin is dit beginsel heden ten da"gealleen uit dien hoofde al
niet meer toepasselijk, omdat er zo goed als geen vorstenhuizen
meer zijn, waarop het zou kunnen worden toegepast. Het legiti-
miteitsbeginsel, dat, conservatief en reactionnair zelfs als het was
ten opzichte van de Franse Revolutie, in de eerste plaats aan de
staatshoofden dacht, werd afgewisseld door het liberale principe
van de nationaliteitsstaat, waarbij het accent niet meer op het staats-
hoofd, maar op de staat zelf viel. De onrust onder het systeem-
Metternich, vooral in Griekenland en België, vond daar zijn oor-
zaak. Ditzelfde principe leidde in de jaren '60 en '70 tot de oor-
logen, door Sardinië en Pruisen gevoerd om de Italiaanse en Duitse
eenheid tot stand te brengen. Het beginsel, waarnaar in 1919 de
reorganisatie der Europese orde beproefd werd was in wezen nog
hetzelfde - en daarom ook tot mislukking gedoemd - maar in
de nieuwe naam, die men er aan gaf - die van zelfbestemmings-
recht der volken, schemert toch reeds een derde beginsel door, waarbij
de nadruk niet meer op de nationale staat, maar op het volk van
die staat valt. Het beginsel volgens hetwelk bij de komende vredes-
conferentie opnieuw een ordening van ons continent beproefd zal
moeten worden, zal als de consekwentie van dit derde beginsel be-
schouwd kunnen worden inzóver, dat men nu alléén op het be-
.lang der volken zelf zal mogen letten, zelfs ten koste van de "staat"
in d~ oude betekenis van dat woord. Men zal dat belang echter
anders moeten zien dan in Versailles 'het geval was. De vorige
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wereldoorlog, die aan de Ige eeuwse vrije wereldeconomie de
bodem onttrokken heeft of beter misschien, welks uitbreken, voor-
zover de oorzaken daarvan van economische aard waren, het
bewijs leverde, dat aan die economie de bodem onttrokken was,
en de daarop volgende economische crises, deden als verweer-
middel tegen die ontreddering een economisch nationalisme ont-
staan, waarbij elke natie zich inkapselde in haar eigen belangen,
die overal tenslotte leidden in de richting ener autarkie. Deze is
evenwel, ook voor haar vurigste aanhangers nooit meer geweest
dan een pis-aller en waar anderzijds een terugkeer tot de vrije
wereld-economie van vóór IgI4 tot de volstrekte onmogelijkheden
behoort, is het duidelijk, dat men in de toekomst een weg zalmoeten
inslaan, die noch tot het éne noch tot het andere uiterste zal leiden,
derhalve noch tot een conceptie, waarbij de wereld als één econo-
misch geheel wordt beschouwd in de zin zoals de Igde eeuw dat
deed (d.w.z. met Europa en de Ver. Staten als fabriek en de andere
landen met agrarische of grondstoffelijke monocultures er omheen)
noch ook tot een, waarbij het streven naar nationale autarkie, die
even onbereikbaar als onwenselijk is, wordt volgehouden. Die derde
weg kan slechts bestaan in de vorming van continentale federaties of
blokken, waarvan wij de omtrekken in onze vorige beschouwing
getrokken hebben. Federaties derhalve, waarin elke nationale staat
van zijn soevereiniteit naar buiten heeft afstand gedaan in het be-
lang van het geheel, dat is in dit tijdsgewricht evenzeer in zijn
eigen belang, precies zoals op kleine schaal in I795 de gewesten
van de Republiek der Verenigde Nederlanden afstand hebben ge-
daan van hun soevereiniteit terwille van de Bataafse Republiek,
d.i. zowel in het belang der zeven gewesten gezamenlijk als in
dat van elk afzonderlijk. Of zoals op iets groter schaal de Duitse
landen hun soevereiniteit naar buiten hebben opgegeven terwille
van het Duitse Rijk en op nog groter schaal de Ver. Staten van
Noord-Amerika hun (steeds trouwens betrekkelijke) soevereiniteit
steeds meer hebben prijs gegeven ten gunste van Washington. Deze
drie voorbeelden vertonen dit integratieproces tevens in drie ver-
schillende graden. De Bataafse Republiek werd een volkomen
eenheidsstaat, de Duitse Republiek zo goed als, de Amerikaanse
weer iets minder. De continentale federaties zullen aanvankelijk
nog weer losser moeten zijn, wil hun vorming niet nationale (en
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dan reactionnaire) reacties opwekken, die het begonnen hervor-
mingswerk in gevaar zouden brengen, anderzijds echter ook weer
niet zó los, dat de continentale tendenzen geen aanhechtingspunten
zouden kunnen vinden voor een toekomstige ontwikkeling. Het
is een probleem van practische politiek waarbij van te voren niet
uit te maken valt, waar hier het juiste midden is te vinden.

2. Waarom Europese blokvorming?
Historische oorzaken, zowel van economisch-historische als van
politiek-historische aard, doen ten opzichte van de aaneensluiting
der Europese staten tot een Europese federatie echter zóveel pro-
blemen rijzen, dat wij hier niet kunnen volstaan met de algemene
organisatorische grondslagen, waarop wij in ons vorig stuk de zes
continentale federaties hebben opgetrokken.
We hebben daar gezien, dat één van de redenen, die het wenselijk
deden zijn tot de vorming van continentale federaties over te gaan,
de beperking was van het aantal vertegenwoordigers in een mun-
diaal lichaam, alsmede dat deze beperking zowel organisatorisch
als politiek noodzakelijk was, organisatorisch om dat lichaam niet
over te belasten, politiek om een evenwicht in de machtsverhouding
dier vertegenwoordigers te scheppen. Datzelfde geldt in misschien
nog hogere mate voor de Europese federatie, d.w.z. dat ook hier
de kleinere en kleine staten zich tot federaties of blokken moeten
groeperen om een organisatorisch hanteerbaar en machtspolitisch
uitgebalanceerde Pan-Europese federatie te krijgen. Ook het
practisch-politieke probleem, hoe na de oorlog met Duitsland te
handelen, zowel als de toekomstige plaats van dit Rijk in de Euro-
pese federatie zal door de toepassing van deze blok-vorming een
andere en wij menen betere en meer afdoende oplossing vinden dan
die van Versailles. Destijds werd, in de practijk, het beginsel van
het zelfbestemmingsrecht der natiën gebruikt voor de stichting
van een aantal "nationale" staten (Tsjecho-Slowakije, Joego-
Slavië) om een ring te leggen van (Franse) vazalstaten om het
Duitse Rijk, terwijl terzelfdertijd ongeveer de Baltische Staten
(Finland, Estland, Letland en Lithauen) ontstonden, oorspronkelijk
krachtens hetzelfde beginsel, door de Russische Revolutie toegepast,
maar later evenals Polen en Roemenië gebruikt voor het z.g.
"sanitair cordon" om de Sowjetunie van Europa af te sluiten. In
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hoofdzaak derhalve waren bij de stichting dier staten als vooral
ook bij de bepaling hunner grenzen militaire gezichtspunten aan
de orde. De toepassing van het blokvormingsbeginsel bereikt het
toen beóógde resultaat langs een andere weg. Geen bedreiging van
Duitslands grootte en kracht in Midden-Eupopa, maar een relati-
vering ervan door aanéénsluiting der kleinere staten tot dan even-
eens grote blokken offederaties. Hetzelfde geldt tegenoyer Engeland
dat zolang het Empire in welke vorm ook blijft voortbestaan,
eveneens een macht ontwikkelen kan ver uitgaande boven die der
andere Europese staten. Als men wil kan men deze blokvorming
binnen Europa een terugkeer noemen tot de I8e eeuwse politiek
van het Europese evenwicht, maar dan op een andere basis. Niet
meer enkele grote mogendheden die elkaar met behulp van satelliet-
staatjes en subsidie-verdragen het streven naar de hegemonie over
Europa beletten, maar blokken die in grootte, bevolkingstal, in-
dustriële en agrarische betekenis (het massa-index-principe) on-
geveer tegen elkaar opwegen, alIe groot genoeg om een onmisbare
factor voor de continentale samenwerking te zijn, en geen van alIe
zó groot, dat niet een poging tot overheersing van één door alle
andere in de kiem zou kunnen worden gesmoord.

3. Welke Europese blokken?
Hoe ziet nu een dergelijk Europa er uit? Evenals bij het schetsen
van de omtrekken der continentale federaties, knopen we ook bij
dat van de Europese blokken (of federaties) aan reeds begonnen
ontwikkelingen aan en laten, evenals daar, mogelijkheden voor
verdere ontwikkeling in deze richting over. Wij onderscheiden dan
de volgende zeven federaties.
~I. De Noord-Europese of Skandinavische Federatie, 11. De West-
Europese::(of Anglo-Nederlandse) Federatie, III. De Zuid-Europese
of Latijnse Federatie, IV. De Balkan-Federatie, V. De Donau-
Federatie, VI. De Oost-Europese of Poolse Federatie, VII. De
Midden-Europese of Duitse Federatie.
Hierbij moet als 8ste onderdeel Zwitserland genoemd worden. De
ethnografische samenstelling van dit land alsmede een traditie van
eeuwen als vooral ook een practische behoefte aan "neutraal"
gebied maakt het wenselijk in dit opzicht het voorbeeld van 19I9
te volgen en in de Europese federatie Zwitserland de rang te
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geven, die de Staat-Washington in de Verenigde Staten heeft.
Tot de Noord-Europese of Skandinavische Federatie behoren Zweden,
Noorwegen, Denemarken en Finland. In' totaal, in ruwe cijfers van
circa 1935, 1.200.000 km2 en 16 millioen inwoners. Naar opper-
vlakte is zij de tweede der zeven, naar bevolking de laatste. In-
menig opzicht bestaat zij al of bestond zij toch.
De West-Europese of Engels-Nederlandse Federatie. Zij zou bestaan

uit Groot-Brittannië, Ierland, Nederland, België en Luxemburg. Wij gaan
er van uit, dat de Belgische Staat reeds te lang bestaat en ook te
zeer in een nog veel verder verleden wortelt om een verdeling
in een Vlaams en Waals gedeelte en resp. aansluiting bij Nederland
en Frankrijk nog wenselijk te maken. Veeleer kan deze staat, in-
dien zij blijft bestaan, de natuurlijke brug vormen tussen de Noord-
zee- of Anglo-Nederlandse Federatie, waartoe hijzelf behoort en
de Latijnse of Middellandse Zee-Federatie. Waarschijnlijk zou deze
West-Europese federatie niet zo vlot tot stand kunnen komen als
de Noord-Europese. De gedachte is nog ongewoon, maar er zijn
aan de andere kant toch heel wat symptomen in de geschiedenis,
die er, als men het zo wil uitdrukken, heenwijzen. De uitwerking
hiervan zou een aparte verhandeling vereisen. Ik wijs hier slechts
op drie dier symptomen: de verwante geest der betrokken volken,
allen kinderen van de Noordzee om zo te zeggen, en de uitspraak
dat de grenzen van Groot-Brittannië aan de Rijn liggen en ten-
slotte de historie: Cromwell en Willem lIl: voldoende in elk geval
om het verwijt te ontgaan dat alleen de recente geschiedenis de
vader dezer gedachte zou zijn. Zij beslaat 375.000 km2 en is daar-
mee op één na de kleinste, haar inwonertal bestaat echter uit
66.000.000, de derde van bovenaf. Zoals de Skandinavische fede-
ratie beneden, is zij dus boven het gemiddelde bevolkt. Emigratie
van hier naar het Noorden zal derhalve misschien een van de mid-
delen zijn om hier een stabieler evenwicht te scheppen tussen op-
pervlakte en bevolking.
De Zuid-Europese of Latijnse Federatie. Zij bestaat uit Frankrijk, Spanje,
Portugal en Italië. Ethnologisch is de eenheid hier even nauw als
bij I en Il, ja, let men resp. op Finland, Ierland en Walenland dan
is deze Romaanse federatie zelfs nauwer. Ook ideologisch is de
afstand tussen deze volken niet bijzonder groot. In ander opzicht,
historisch en politiek, liggen hier wellicht groter hinderpalen.
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Indien zij daarom voorlopig nog niet tot stand zou kunnen ko-
men, zou het bezwaar echter niet zó overwegend zijn, omdat alle
drie leden, zo niet of niet meer tot de grote dan toch tot de grotere
Europese mogendheden gerekend kunnen worden. Zou zij wèl
tot stand komen, dan zou zij daarom èn naar oppervlak èn naar
bevolkingsgetal nr. I zijn met haar ongeveer 1.450.000 km2 en
haar 112.000.000 inwoners. Wenselijk is haar vorming om drie
redenen: 1e. opdat niet de Midden-Europese het sterkste bevol-
kingsgetal opleverde en 2e. opdat de federale gedachte niet ver-
zwak,tworde door het bestaan van nog drie afzonderlijke nationale
eenheidsstaten in het Nieuwe Europa en 3e. terwille van de nauwe
samenwerking, nodig voor de integrering van het aan de Europese
federatie toegevoegde "Latijnse" gedeelte van Noord-Afrika (zie
het stuk over de Continentale Federaties ).
De Balkan-Federatie. Zij bestaat uit: Griekenland, Albanië, Bulgarije,
Joegoslavië, terwijl een Turks vertegenwoordiger er zitting in heeft
voor het Europese gebiedsdeel van Turkije: Zij is circa 550.000 kmll

groot en telt globaal 28 millioen inworiers, resp. nr. 3 en nr. 6.
Verdere industrialisering, met door de Europese federatie verstrekte
kapitaalsgoederen, kan haar op de duur aan een bevolkings-
dichtheid helpen, meer in overeenstemming met haar grootte.
In de Balkanbond heeft zij een voorloper en al een geschiedenis.
Tengevolge van de concurrentie tussen het daar belegde Engels-
Franse kapitaal en dat van het Duitse imperialisme hebben de
Balkanvolken tot nog toe in een positie verkeerd, nief ongelijk aan
die van Zuid-Amerika. De bovengenoemde industrialisatie zal
echter die banden van dienstbaarheid geleidelijk doen slaken en dit
gebied tot die volkomen gelijkwaardigheid en gelijkgerechtigdheid
opvoeden waarop de begaafdheid dezer volken hen aanspraak
kan doen maken.
De Donau-Federatie. Wanneer Roemenië, Hongarije en 7sjechoslowakije
zich aanéénsluiten tot-een Donau-federatie is ook dit geen volkomen
nieuwe figuur. Wel nieuw, voorzover bij vroegere plannen voor
een Donau-federatie altijd mede aan Oostenrijk is gedacht. Het
scheppen van een noodzakelijk tegenwicht tegen de Pruisische geest
~nde Midden-Europese of Duitse federatie kan beter dan door een
afsplintering van Duitssprekende volken door een aaneenvoeging
daarvan worden bereikt. Zie daarvoor onder VII. Nochtans liggen
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hier misschien, met uitzondering van de Midden-Europese of Duitse
federatie zelf, de moeilijkste problemen ter oplossing. Territoriaal:
de afbakening van de grens tussen Hongarije en Roemenië (Zeven-
burgen) en die tussen Hongarije en Tsjechoslowakije en tenslotte
het probleem der Sudeten-Duitsers. Nu de grenzen echter niet meer
als vroeger van militair belang zijn, zou dit probleem nuchter be-
zien kunnen worden. Op grond van wat zoëven werd opgemerkt,
schijnt het aanbeveling te verdienen, misschien met enkele cor-
recties van overdrijvingen, voor dit probleem de oplossing van
München te aanvaarden. Bovendien zullen misschien in deze
federatie nog de meeste sociale problemen op te lossen zijn, met
name dat van het grootgrondbezit, dat overal elders, ofschoon niet
overal opgelost, toch een minder centraal en acuut probleem vormt
dan hier. Verdere liquidatie ervan, al of niet met schadeloosstellitig
aan de grondheren ligt overigens te zeer in de lijn der ontwikkeling
dan dat hier de uitdrukkelijke wenselijkheid ervan nader betoogd
hoeft te worden. De 5de federatie heeft een oppervlakte van
550.000 km2 (even groot als die van de Balkan) en een bevolking
van ong. 45 millioen (4e plaats van bovenaf).
De Oost-Europese of Poolse Federatie. Deze dankt haar naam aan
het feit, dat zij vrijwel uitsluitend uit Polen bestaat. De enige andere
"staat" die er deel van uitmaakt is Oostpruisen. De kwestie van
Dantzig en de Poolse corridor is namelijk een Gordiaanse knoop,
die alleen doorgehakt kan worden. Het bijzondere gevaar dat
Pruisen biedt (zie VII) maakt het noodzakelijk hier territoriaal
dieper in te grijpen dan dat elders nodig blijken zal. Niet Duits-
land, maar Pruisen moet "vernederd" worden. Ook overigens zal
in territoriaal opzicht deze federatie moeilijkheden genoeg opleve-
ren. De grenzen naar het Oosten toe zullen die van '39 moeten zijn,
zodat Polen de door de oorlog van 'zo onrechtvaardig verworven
en door niet-Polen, n.l. Wit-Russen en Oekrainers bevolkte ge-
bieden weer aan de S.U. zal moeten afstaan. Naar het W. toe zal
het de grenzen van' 19 moeten behouden. Of er reden is O.-Pruisen
op de duur als een aparte staat te handhaven zal er van afhangen,
hoe de samenstelling der bevolking er zal uitzien na de liquidatie
van het ook hier zeer acute probleem van het grootgrondbezit.
Wanneer wij voor het op deze wijze herstelde Polen, schattender-
wijs, 1/3 aftrekken van zijn oppervlak voor het aan de S.U. af te
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stane (of wil men: afgestane) gebied en, even schattenderwijze
t voor het aantal inwoners in dat gebied, dan vinden wij voor de
Poolse federatie ong. 250.000 km2 (de kleinste der zeven in opper-
vlakte); met haar bevolking van 35 millioen neemt zij dan echter
nog de 5de plaats in.
Voor de Balkan-, Donau- en Oosteuropese federatie zullen voorlopig
minderheidsstatuten nog nodig zijn, waarbij de controle evenwel
effectiever moet en nu ook kan zijn dan die via de Volkenbond van
Genève destijds. Vrijwillige emigratie of volkenruil zal hier waar-
schijnlijk een oplossing kunnen bieden, waar minder ingrijpende
maatregelen falen. \
De Midden-Europese of Duitse Federatie. Ondanks of misschien wel
juist doordat de geschiedenis hier het meeste voor\verk heeft ver-
richt, ligt hier, evenals reeds in I8I5 en in IgIg, het kernprobleem
der Europese ordening. Dit is door de centrale ligging der Duitse
landen ook heel natuurlijk. En natuurlijk of niet: sinds er eenmaal
geen uitzicht meer bestaat op een streven naar de hegemonie over
Europa van Spaanse of Franse zijde en sinds Rusland zich zijn
eigen federatie gevormd heeft, bestaat er alleen nog maar in Duits-
land een haard van imperialisme, die de vreedzame samenwerking
der Europese volken nu reeds binnen 70 jqar driemaal verstoord
heeft. De historische oorzaken c.q. de existentiële rechtvaardigheid
daarvan op te sporen is belangrijk, maar oneindig belangrijker is
de voorwaarden te scheppen, waarop een herhaling daarvan on-
mogelijk wordt. Toch laten beide problemen zich niet volledig
scheiden, namelijk niet voorzover men die voorwaarden mede
moet zoeken in een wegnemen van de oorzaken. In die oorzaken
laten zich twee groepen onderscheiden: negatieve en positieve. Tot
de negatieve behoort alles wat men kan samenvatten onder de
Pruisische geest, tot de positieve: organisatie-talent en theoretisch
vermogen, in verbinding met elkaar blijkbaar een hevig explosief.
Hetgeen overigens Duitsland in de Ige en vroeg-2oe eeuw te zien
heeft gegeven is in wezen niet anders dan hetzelfde verschijnsel,
dat zich ook bij de andere grote mogendheden heeft voorgedaan -
en zwakker bij de kleine - een economisch (en dus uiteindelijk
ook: militair) imperialisme, .dat nu achteraf blijkt, het - onbe-
wuste - voorstadium geweest te zijn van die vorming der conti-
nentale eenheden, waarop de ongehoorde verbetering van ver-
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k.eer en techniek in laatste instantie moest uitlopen (zie het vorige
stuk). Het noodlot van Duitsland is geweest, dat het, waardoor is
onzeker, te laat gekomen is, zowel bij zijn eenwording als ver-
volgens bij zijn imperialistisch streven, waardoor het eerst vol-
groeide naties, vervolgens gerijpte imperia niet naast, maar tegen-
over zich vond. Dit te laatkomen is vervolgens weer grotcndeels '
verantwoordelijk te stellen voor het Z.g. minderwaardigheids-
complex, dat het toch reeds explosieve mengsel van militaire geest
en theoretisch vermogen of wil men van barbarisme en techniek
zo bijzonder explosief gemaakt heeft.
Hoe is dit kcnnelijke gevaar in de toekomst nu te vermijden? In
theorie staan er twee wegen, twee uitersten open: vernietiging van
dit krachtcentrum of wel: volledige gelijkberechtiging. Wij menen
dat de laatste weg in het algemeen de juiste is, en zien daarbij af
van een onmiddellijk op de oorlog te volgen overgangsfaze van
quarantaine en" contróle. Volledige gelijkberechtiging. Maar
waarvan? Niet van een Duits of Groot-Duits Rijk met de bestaande
nationale staten, die alle kleiner of toch dunner bevolkt en minder
geïndustrialiseerd zijn. Déze gelijkberechtiging zou op de duur
wéér tot een Duitse poging naar hegemonie leiden. Maar een gelijk-
berechtiging van de Duitse federatie. met de zes andere Europese
federaties, wier omtrekken hier tevoren geschetst zijn. Een Duitse
federatie d.W.Z. een zekere teruggang zal noodzakelijk zijn. De
hyper-centralisering van het Duitse Rijk, zoals zij sinds '33 haar
beslag gekregen heeft, moet ongedaan worden gemaakt, niet alleen
terwille van het algemeen-Europese belang, maar niet minder in
het belang van de Duitse volken zelf, die geen Pruisen zijn. Wil dit
echter zó gebeuren, dat niet op de Guur Pruisen toch weer de
leiding van de Duitse federatie aan zich trekt, dan moet hetzelfde
beginsel van in grootte en bevolking ongeveer gelijke federaties
worden toègepast, dat richtinggevend geweest is, zowel bij ons
ontwerp van de continentale gemeenschappen als van de federaties
op het Europese continent. D.W.Z. tegenover Pruisen sta niet, als
voorheen, een geïsoleerd Beieren, een geïsoleerd Saksen enz., maar
staan federaties, en wel de volgende: 1. De Westduitse of Weser-
federatie, 11. De Rijn-Jederatie, IIl. De Zuidduitse federatie, IV. De
Oostduitse of Oder-Jederatie, V. De Noordduitse federatie.
De Westduitse federatie bestaat uit: Hannover, Westfalen, Oldenburg,
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Brunswijk en Lippe. De Rijn-federatie uit: de Rijnprovincie, de
Rijnpalts, Baden en Hessen. De Zuidduitse federatie uit: Beieren, Oos-
tenriJk en Würtemberg. De Oostduitse federatie uit: Saksen, Silezië en
Thüringen. De Noord-duitse federatie uit: Brandenburg, Pommeren,
Mecklenburg en Sleeswijk-Holstein.
Bij deze oplossing komt het nationaliteiten-beginsel niet in gevaar.
De omringende landen krijgen geen irredenta binnen hun grenzen
waarvan zij slechts verdriet zouden beleven en toch is het gevaar
voor een Duitse overheersing van het continent voorgoed opge-
heven, uiteindelijk omdat de ovérheersing van Pruisen binnen
Duitsland opgeheven is, enerzijds doordat Pruisen tot de vroegere
mark Brandenburg is teruggebracht, anderzijds door de opname
van Oostenrijk in de Duitse federatie. Het eenheidsideaal is even-
min geschonden, slechts ontdaan van zijn hypertrofie. De Rijksdag
wordt omgezet in een Federatie-raad, waarin de vijf Duitse fede-
raties vertegenwoordigers zenden, wier respectievelijk aantal
volgens de te berekenen massa-index wordt vastgelegd, evenzo als
de sub-federaties federale raden hebben, volgens ditzelfde beginsel
evenredig vertegenwoordigd.
De zeven federaties, die tezamen met Zwitserland de Europese
Federatie vormen, zenden volgens hun massa-index vertegen-
woordigers naar de Europese Raad, waarin ook Zwitserland één
afgevaardigde heeft. Bij het economisch departement van die
Raad komen de opgaven van het aantal uit te voeren en te ont-

I vangen goederenfederatie-gewijs binnen. Er bestaan dus ook zeven
federale Raden waar de bij de Federatie aangesloten landen, alweer
volgens hun massa-index, in vertegenwoordigd zijn. Op de duur
stelt ook de federatie het gehele productie-plan voor de federatie-
als-geheel vast. Zij - en niet de Staten afzonderlijk - zijn ook diplo-
matiek bij de andere federaties vertegenwoordigd in een gezant-
schap waarin alle landen, bij de federatie aangesloten, hun "ver-
tegenwoordigers" hebben. Zij leggen de eed op de Federatie af.
Voorts bestaan er in deze federaties dezelfde departementen, die we
bij de Continentale federaties aangegeven hebben. Een federaal
gerechtshof effent geschillen, tussen de bij de federatie aangesloten
landen gerezen, waarbij het Europese federale gerechtshof hof
van appèl is.
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door

AART VAN DER LEEUW

Zeker is het een voorrecht, om de moeder van twee kinderen te
wezen, waarvan je het eene iederen ochtend in de vroegte, frisch
gewasschen, blozend, met zijn schooltasch over een schouder, den
kant van de zon uit ziet stappen, en waarvan je het andere, het
jongste, een meisje, kort pas geleden, midden in Maart was het,
zelf naar haar eerste lesuur gebracht hebt, terwijl je haar tranen.
en haar vrees voor het komende met een peperkoek gestild hebt,
die den eerwaardigsten der drie koningen voorstelde, en met een
moeder-gods-hart van suiker ..
En wat een vreugde dan verder, om aan een echtgenoot te gehoor-
zamen, met een baard over de borst als een landsknecht, die op
een priester lijkt, wa:rmeer hij bij het morgenmaal zijn zegen zegt
boven een bord biersoep, en op een koning, zoo vaak hij met zijn
tabberd aan, en een paar zonnevonken op zijn schepenketen, de
straat inslaat naar de raadzaal.
Waarna je, aan jezelve overgelaten, op je gemak de ronde door je
huis kunt doen, wat vergeten stof van een kist, van een kast vegend,
een dienschaal op het dressoor recht zettend, en een schoonen hand-
doek naast het bekken hangend, terzij van den deurstijl. Natuurlijk,
dat je meteen de bloempot voor het venstertje er op betrapt hebt,
dat er een roos in uit is gekomen, de luit, dat een snaar is ge-
sprongen, en tusschen de balken van de zoldering, spin en spinne-
web, dat ze over het hoofd gezien werden. Je daalt af naar de keu-
ken, waar je, met je sleutelbos rammelend, je bevelen aan je dienst-
baren uitdeelt, eigenhandig een voorraad talklichten giet, en het
deeg uitrolt voor het baksel, waarmee je zoo aanstonds man en
kinderen verrassen zult.
Tin en koper tintelen, en je moet haast maken, wil je tijdig gereed
zijn, om van een warmen lentemiddag te genieten, door naar de
gaarde buiten de stadspoort te wandelen. Ver is de weg niet, maar
je vordert slechts langzaam. Je rok is zwaar en in een stijve plooi
1) Dit is het eerste hoofdstuk van een niet verder voltooide roman,
het laatste werk van de schrijver.
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gevouwen, nauw zijnje 'muilen, enje moet zorgen, datje halskraag
niet kreukt. Een táák, als je vlug bent, en onder de dertig; maar
waarvoor je beloond wordt door een geur van duizend voorjaars-
, bloemen, zoodra je' de deur in den hofmuur open gedaan hebt,
door de zachte kussens op de banken van het tuinhuis, en door het
weidsche uitzicht over de rivier.
Daar zit je, de kin op een hand steunend, zwaluwen over het
watervlak volgend, en naar de liedjes luisterend van een bootvol
spelevarenden. Waarbij de blijmoedigheden van een gansch jaar
rond in je gedachten komen: de naamdagen der heiligen, geurig
van wierook en fonkelend van kaarslicht, de vorstelijke intochten,
en, in het hart van den winter, de feesten der gilden, met een pauw
op den disch en een dans in de zaal van het raadhuis.
Je huifje van gouddraad en een overkleed, dat met marter gevoerd
was, had je daarvoor aangetrokken. Een bloem leek je, bedekt met
een dauw van juweeIen. Op de gaanderij werd cr op de dwarsfluit
gespeeld en gevedeld. Je maakte je passen. Een neigen, geglimlach,
bewondering, begeerte. Je bloed bonsde. Maar nog zelfs niet de
seconde van den druk van een vinger vergat je den staat, welken
je in de stad op had te houden, en hoe je vrouw was en moeder.
Dat tuinhuis, dat lied en die zwaluwen ... Droomen, ja, die er
meestal mee eindigen, datje plotseling gestoord wordt, opgeschrikt,
en een onuitsprekelijke bevreemding voelt over jezelve. Die vrouw
met den roemer, dien ze aan de lippen zet, die man en de wind-
vlaag, welke de schaduw van een bloesemrank verschuift tusschen
hen beiden. Kindertijd, en een meisje, dat éen vlinder natuurt,
die zich in het blauw gaat verliezen, en dat van toen af verloren
is gegeven, en datzelfde meisje, maar ouder, dat haar kleeren af-
gelegd heeft, .en haar naakt beeld beziet in een vijver, wenschen
koesterend, waarvan er geen enkele tot vervulling zal komen.
Ach, wespen dit, die zich vergist hebben tusschen jou en een
perzik, en die je van je af te slaan hebt, als je niet gestoken wilt
worden.

Neen, niemand zou vol durven houden, dat Theobald Greiner en
Barbara Wittib uit liefde getrouwd waren. Trouwens van welk
eerbaar burgerpaar binnen de stadswallen zou dat wel met reden
beweerd kunnen worden?
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Barbara stamde af van de schatrijke familie der Fuggers, terwijl
Theobald een gezeten wolwever was. Toen een huwelijk ter sprake
k~am, werden er tot in het oneindige beraadslagingen gehouden,
berekeningen gemaakt, protocollen opgesteld en akten onder-
teekend. Geen sterveling, die er een speld had kunnen tusschen
steken. Zij, Barbara, misschien, als ze tenminste maar een verborgen
minnepand, van een ander dan van haar deftigen pretendent had
bezeten, een zegelring had het kunnen wezen, die, aan een snoertje
tusschen de borsten gedragen, de macht bezit van dien van Salomo,
of als een heimelijke kus haar de lippen welsprekend gemaakt had,
of als ze op de belofte had kunnen bouwen van, bij het vallen van
de duisternis, twee kleppers voor de achterpoort, met op den eenen
een rijzige edelman, en op den anderen een vrouwezadel. Maar ze
had nooit nog, behalve dan met haar speelnootjes, achter een
rozenhaag verscholen gelegen. Het eenige wat ze te berde had
kunnen brengen, zou een ruiker wilde bloemen geweest zijn, die
zij, het hart kloppend, geplukt had, en naar een gedroomde be-
ste'mming had probeeren te brengen; een wig trekkende ganzen,
die ze met tranen in de oogen langs den avondhemel had zien
vliegen, en haar venstertje, dat ze naar een geurige windvlaag en
een zwerm sterren had opengestooten. Stof op de weegschaal der
Greiners en Fuggers, waarin de waarde der dingen tot op een grein
toe afgewogen werd. Zoodat ze een gehoorzame en geduldige bruid
was geworden, en daarna een deugdzame huisvrouw.
En dan komen de uren, die alles gelijk maken en waarvan het zand
in den looper zinnebeeld is. Kinderen werden geboren, en hoe ge-
,makkelijk ontzeg je je de vruchten, waarvan je hoopt, dat zij eens
eten zullen. Plichten en beslommeringen, als zomerinsekten, die
je in slaap zingen, en wat godsvrucht en een weinigje weldadig-
heid, die je van hun vrede vervullen. Verzadigde ze niet dagelijks
de hongerige magen van een half dozijn rondschooierende scholie-
ren met een vrij maal in de bijkeuken, bedacht ze niet den ouden
bedelaar met een nieuw wambuis, nadat ze den mismaakte door
een beurs v~l kopergeld in verrukking gebracht had. Wat allemaal
een geleidelijke effening en stilling der wateren beteekende, en
haar allang naar een voorgoed veilige haven zou gevoerd hebben,
waren er niet die oogenblikken geweest van bevreemdenden schrik
en van heimwee. Ach, maar waarin geen gevaar school; immers
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wat bindt voeten, die er naar branden, om de wijde wereld in te
wandelen, deugdelijker dan een schepenketen, en bestaat er een
betere kooi dan een bewerkelijk huis, voor een zangvogel?
Zoodat de tijd niet meer ver was, dat iedere arme slokker van een
portretschilder er een eer in zou stellen, om haar uit te beelden
op een klein paneel, als de bedaagde matrone, de donkere, strenge
oogen starend in het wit gezicht, de beringde handen boven het
gebedenboek gevouwen, en met een door parelen omzoomd, zwart
t~ffen overkleed aan, dat een kapitaal kostte.
Waarlijk, die burgeres was al bezig, om in haar geboren te worden,
en zeker zou ze op haar tijd aan het licht treden, tenzij dat er iets
zou geschieden wat niemand voorzien kon, bijvoorbeeld dat er
tegen het venster getikt werd, of tegen de voordeur geklopt.
Maar natuurlijk, dat altijd de dingen gebeuren, die niemand voor-
zien heeft, zoodat spoedig een morgen aanbrak, dat er eenmaal
tegen het venster getikt en driemaal tegen de voordeur geklopt werd.
En toch ving die ochtend op een manier aan, die in het minst niet
van die van zijn honderden voorgangers verschilde. Meester
Theobald zet zich gewichtig en langzaam als laatste aan den ?1aal-
tijd neer, slaat zijn kruis, en doet zijn gebed boven het dampende
soepbord. Zonder haast bedient hij zich van de spijzen, fronst de
wenkbrauwen, berispt zijn, als een twistend spreeuwenpaar, kwet-
terende tweetal, en legt ze het zwijgen op, om dan zelf aan een
wijdloopige uiteenzetting te beginnen, hoe Dirk Dirksen, zijn gilde-
broeder, hem een van zijn klanten afhandig gemaakt heeft, en
Harmen, de schepen, het maar niet laten kan, om hem met zijn
eeuwige dwarsdrijverij in de wielen te rijden. Waarna hij oprijst
en een satijnen manteltje om de schouders slaat, want de zon staat
al te stralend aan den lichten lentehemel, om zich nog in een deftig
bont te kunnen hullen. Beide kinderen, jubelend, zwermen de
straat op, meester Theobald volgt ze met den trageren stap der
bedaagdheid. Als altijd, sinds jaren; en evenzoo gordt vrouw
Barbara zich aan om den disch op te ruimen. De meiden zijn boven
in de kamers bezig, waarin gisterenavond gasten onthaald zijn, dus
doet zij, nu er geklopt wordt, zelf open.
a Cycloop, de knecht van den kousenverkooper, een onnoozele,
die je uit zijn eenige oog aanstaart met een welgevallen, dat je
blozen doet. "Ja, zes paar zijd~n kousen," en ijlings diept ze uit
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haar leeren beugeltasch het verschuldigde geld op.
Nauwelijks is ze weer met haar bedrijvigheid begonnen, of daar
heb je den tik tegen het venster.
Margreta, de buurvrouw. Behoedzaam slaat die haar kapmantel
open, en kleumig met de handjes trillend, met de oogen knippend
komt een ros aapje te voorschijn. Een geschenk van een koopman,
uit den Oost meegebracht. Barbara steekt een voorzichtige hand_
uit, maar de bezoekster is al verdwenen, haar schat in den plooi
van de kleeren. Wanneer je twintig vriendinnen versteld moet
laten staan, is tijd kostbaar en je rept je, tot je haastige muiltjes
langs de straatsteenen klepperen.
Stilte, de kamer, en het laken van de tafel, dat op wordt gevouwen.
Weer kloppen.
Afschuwelijk, een schooier, die rattengif aanprijst; aan zijn gordel-
riem heeft hij een kooi hangen, met drie zwarte staarten door de
tralies naar buiten gestoken. Zijn oogen loensehen valsch en stekend,
en ook zijn spitsneuzige gezicht is het evenbeeld van dat van zijn
slachtoffers. Hij draagt den geur mee van het nest, dat hij zoo
juist uitgehaald heeft.
"In godsnaam ga door, man!"
Als ze zich een beetje buiten adem op de bank, die langs den wand
loopt, neergezet heeft, weerklinkt dadelijk ten derden male het ge-
dreun van den klopper. Het glaswerk, schoon gemaakt, maar nog
niet opgeborgen, tIilt ervan, en laat zacht een klacht hooren. Ge-
schrikt springt ze op, en met een zwaai rukt ze de deur open.
Een vreemdeling.
Uit zijn door de zon geroosterd wezen en de manier waarop hij op
de beenen geplant staat, kun je makkelijk zijn handwerk afleiden.
Zoo'n knaap is het, die door zijn bloote verschijning alleen al, de
gevels van een nauwe straatgeul doet uiteenwijken, een blauwen
hemel zichtbaar maakt, waarin zich een m~euw wiegt, en boven-
dien nog het blinkende vlak van een zeehaven voor je oproept,
waaruit een woud van bewimpelde masten omhoogrijst.
Nu neemt hij de muts af. Donker krult zijn haar. En een hand
aan de borst leggend zegt hij:
"Floris Greiner, Uw man's broer, Uw dienaar."
Goed en wel, wanneer een onbekende bloedverwant plotseling, als
een rijpe appel van zijn tak in het najaar, voor je voeten komt
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neerploffen, maar bedenkelijk wordt het, zodra hij dit doet en
een tot op den draad toe versleten wambuis, en op laarzen, waar-
van de kap gebarsten is.
Wat dan ook vrouw Barbara een stap achteruit doet wijken, terwijl
ze een: ik wist niet dat ... stamelt.
,.De Benjamin van de familie, maar niet de bemindste, of liever
de verloren zoon," verzekert de zeeman" met een stem zoo na-
drukkelijk, dat de oude schoenlapper aan de overzij voor zijn
winkel met hamer en met schoenleest bezig, in verwondering op-
ziet van een ijverig geklop.
"En Theobald," vraagt hij, "haalt hij altijd nog den adem in bij
het geld tellen, alsof hij een snik geeft, en is zijn baard bij hem de
vlag die de lading dekt?"
Barbara, overtuigd, noodigt hem binnen. Ze schuift den ruimsten
zetel bij, ze vult een roemer met den lichten morgenwijn, waarom
de kelder der Greiners beroemd is: Een welkom. Dan luistert ze,
meet aan een wijd gebaar van hem af van hoe ver die vreemde
vogel naar zijn oud nest terug kwam gevlogen, denkt aan den
éénoog, het aapje en den rattenvanger, verwart de bezoeken, die
geklopt en getikt hebben dien morgen, door elkander, knikt vroolijk
haar gast toe, en schatert het uit over zijn gedaanteverwisselingen.
Dàn juist gaat de kamerdeur open.
"Ah, Theobald," roept de man met het kaal wambuis, de hand
uitgestoken.
Maar de schepen schijnt aan de begroeting geen aandacht te
schenken; verbleekend staart hij in het naar hem toegekeerde ge-
laat, als zag hij daarin, maar op een andere manier dan zijn huis-
vrouw, het weerzinwekkendste van éénoog, aap en rattenvanger
door elkander gemengeld en dan mompelt hij:
"Floris, te duivel."

"Ik bezweer je, vergeet het, dat hij hier ooit op den drempel is
.verschenen, ontloop hem, schuw hem als de pest."
11eester Theobald en vrouw Barbara zitten tegenover elkander,
gescheiden door het glad geboende, eikenhouten tafelblad, hij, de
echtgenoot, met een gezicht, of hij tegelijk, met zijn laatsten lepel
biersoep een spinnekop ingeslikt heeft, zij voorj aarsch en fleurig,
mijlen ver af van de matrone, die ze al bijna geloofd had, dat
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bezig was om in haar geboren te worden, wat zeker die zonne-
straal, door een venstertje binnen gegleden, aangelokt heeft, om,
nadat hij een paar vonken op het vloerkleed heeft verloren, in het
juweel van haar ringvinger een licht aan te steken.
"Maar hij is toch ... " tracht ze in het midden te brengen.
"Mijn broeder, dat God hem vergeve," en de schepen heft m
wanhoop beide handen op.
"Vijftien jaar jonger dan ik, vijftien jaar toen hij ons den rug toe-
keerde en sinds vijftien jaar, dat geen sterveling van hem gehoord
heeft. Dat lijkt op een soort kabbalistische tooverformule, maar
van pas in verband met dien satan. Een rakker van nauwelijks
zes zal hij geweest zijn, toen zijn moeder, bezig in haar moestuin
onder de schaduw ,,:an den aangrenzenden domtoren, plotseling
van uit de hoogte een kreet meende te hooren, te schril voor
.het getjilp van een zwaluwen te zegevierend voor het gekras
van een kerkuil.
Als ze het hoofd ophief, ontdekte ze vlak onder de galmgaten iets
nietigs en spartelends, dat, vastgeklemd aan een rottend en dwars-
balk, het ééne been in de lucht tilde, en met een doek naar omlaag
wuifde. Wat een vloeken en zweetdroppels het gekost heeft, voor
we hem weer met de voeten op den beganen grond hadden gezet!
Een tuchtiging volgde erna, die geen baat bracht. .

, Later, als schooljongen, is hem voor de boevestreken, in werkelijk-
heid bedreven of op zijn rekening geschreven, den rug murw ge-
klopt als een stuk zoolleer. En wat een ontelbare malen ik hem
zelf dan niet over de knieën gelegd heb, terwijl ik zijn eigen gordel-
riem, dien hij zoo goed was, om voor dit doel om zijn middel te
dragen, zijn lustigste lied uit liet zingen. Geen klacht, neen, geen
traan zelfs. Alleen, als je een oogenblik later je op straat dorst te
vertoonen, voelde je een steen langs je hoofd suizen, barstte er een
kleibal in je nek uit elkander, of struikelde je door het touw, dat
over den weg was gespannen.
Ach, lach niet! Neen, wacht maar, tot hij, als een onbebouwd
ploegland in onkruid, injaren toe is genomen en dien langbeenigen
slungel de stem als een kapotte bas in de keel bromt. Het spreekt
vanzelf, dat je hem overal in alle boomen kondt vinden, waaraan
appelen rood waren geworden. Zoo, op een goeden morgen, werd
hij, in den bongerd van een hofstee, door een boerenmeid betrapt,
6
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bij de haren gepakt en naar den zolder in het hooi meegenomen;
waar hem op een bijzondere wijze de les werd gelezen.
Ik bid je, blijf ernstig. Van toen af deed de misdaad intree in
ons huis. Nu eens miste mijn vader een gouden carolus, wanneer
hij zijn geldbuidel natelde, eOndan weer zocht mijn moeder naar
verloren parelen van haar statiekleed. Wat allemaal 'in een be-
ruchte taveerne buiten de wallen verbrast bleek te worden, met
deernen, voor wie de duivel moet gebloosd hebben, toen hij ze
zijn zegen gaf. Vier weken lang hOebbenwe hem opgesloten ge-
houden in een kaal koud hok onder de vliering, en drie dagen
en twee nachten heeft hij, alleen met een hemd aan, vastgebonden
gestaan aan mijn deurpost. Voor dank spuwde hij je in het gezicht,
als je hem zijn eten kwam brengen. Totdat eindelijk, op een mooi
uur, een oude woekeraar met een dolk in het hart, de armen
uitgestrekt, door den wacht, naast den toren van de Oosterpoort
op het plaveisel werd gevonden, in verband waarmee Elias Schovel,
de schout, mijn vader een bezorgd woord in het oor fluisterde.
Toen naar mijn broeder gezocht werd, bleek hij verdwenen te
wezen, en hoewel wat later de werkelijke moordenaar, een jood,
gevangen genomen en op het marktplein in een paar handen vol
asch werd veranderd, bleef Floris onvindbaar. Daar liep een ge-
rucht, dat hij samen met een bende vaganten uit de stad was ge-
trokken, dat soort rondreizende scholieren, die den buitenman
wijs maken, dat ze in de zeven vrije kunsten volleerd zijn, waarna
ze het vet van zijn pan schuimen, zijn wijn drinken, zijn bed
warm en zijn vrouw stil houden, nadat ze hem zelf op zijn bloote
voeten buiten de deur hebben gesloten. Een goed veld voor mijn
broeders. werkzaamheden. Kort daarop is een bericht tot ons ge-
komen, dat hij aan de pest was gestorven. En zijn naam werd
weggewischt zelfs uit de herinnering. Totdat hij nu, plotseling ... "
"Opnieuw in het licht is getreden," voleindigde vrouw Barbara,
niet zonder dat er een zweemsel van spot in haar oog tintelde; en
dan boog ze zich achterover voor den zonnestraal, die tenslotte
haar lippen bereikt had, heur haren in gloed zette en met een
steelsehen vinger tastte in haar boezemdoek. °

Een Meimiddag, en Barbara en Floris zijn het, die samen een
zonnige zijstraat inslaan, waaruit hun de ijver van den arbeid
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tegendreunt. De zeeman blijkt van de kruin tot de voetzool in
het nieuw te zijn gestoken, hoed met struisveer, mouwen opgepoft,
en hozen va~ scharlaken zijde met een strik boven de kuiten. Een
doorluchte verschijning, doch waarvan toch Barbara zooeven,
nadat ze hem vol verwondering herkend heeft, gedachtig aan
haars mans bezweringen, het hoofd heeft afgekeerd.
Een buigen en een pluim, die het stof veegt.
"Dood verklaard, en uit de annalen geschrapt van de Greiners ?"
"Ja," roept vrouw Barbara glimlachend, waardoor de ban is ge-
broken, en ze naast elkander voortwandelen, rustig, als had heer
Theobald nooit de handen in bezorgdheid opgeheven en als was er
nooit een jonge rakker met een troep schavuiten uit de stadspoort
gevlucht. Langzaam verwijderen ze zich, en wie ze mocht volgen,
ziet een manteltje, dat door een degenpunt wordt opgewipt, het
goud van een haarvlecht en de sneeuw van een halsdoek.
"En dan verder mijn wandaden," hoorje een donkere stem zeggen.
Het begin van een lange verdedigingsrede. Vrouw Barbara luistert.
ZooveeI is er, wat als een windvlaag aan je voorbijruischt, en
spoorloos blijkt verdwenen te wezen, eer je het hoofd er naar om
hebt gewend; maar somtijds dringen dingen, die je slechts vluchtig
begroet schijnen te hebben, tot diep in je bloed door, en stroomen
met je hartklop mede. Een wóórd hier.
"Vrijheid," zegt Floris, "dorst naar vrijheid dreef er mij toe aan."
En Barbara neigt zich voor een buurvrouw, door wie ze gegroet
wordt. Juist als zij in een stijf keurs gekneld, en de bleeke handen
op de baleinen, die een bult boven de buik vormen, gevouwen.
Maar een van hen beiden heeft het doel, waarvoor ze de huisdeur
achter zich dicht deed, vergeten, en loopt de klaarheid van den
heIderen lentehemeI tegemoet, een hemel, blauw als kinderoogen,
waar je 's morgens den slaap uit weg hebt gewasschen. In een
regen gudst het zonlicht langs de gevels neer, spat uit op het puntig
plaveisel, breidt een nimbus om de nijvere meesters, die voor hun
pothuis de pikdraad door het Ieder, of door het laken de naald
halen, en herschept ze in een gild van heiligen.
"Mijn vrijheid," zegt Floris, en laat de zeewind, die zilt op de
tong smaakt, met de linten van zijn hemdkraag spelen. Hij maakt
wijde gebaren; zwierig weet hij een volzin tot een einde te brengen,
om den volgenden weer op te vatten.
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Het gewichtigste van wat hij tot zijn verontschuldiging aan tracht
te voeren, ontgaat vrouw Barbara. Een verzuim, dat geen zucht
.waard is, en dat goed gemaakt wordt door twee dorstige oogen,
die de zijne zoeken. Vrijheid, mijmert zij, als toen ik mijn kleederen
uitdeed aan den vijver, naar mijn beeld zag, en in mijn naaktheid
verlangde ...
Zorgeloos drentelen zij verder, de deugniet en de schoone vrouw,
bij God langs het raadhuis, en dan langs de bron op het marktplein,
waar fonteinstralen schuimen uit de bronzen borsten van een
zeemeermin, en langs de poort van het spinhuis, voorbij het
galgenveld.
o vrijheid, en meester Floris schijnt het gemerkt te hebben, wat
voor klok hier Zondag luidt; want hij buigt een dwarsstraat in,
en brengt haar door buurten, waar zich nooit een voet nog, die
in met bloemen geborduurd fluweel schuilt, gezet heeft. De uit-
gezakte puien der huizen lijken er opgetrokken uit wrakhout,
dat een storm op het strand heeft neergestrooid. Er waart een
reuk rond van teer, wier en vischvangst, en de hartige bries, die
je hier tegemoet blaast, roept een vloot van driemasters voor je
op, welke binnen komt zeilen, waren langs de kade opgestapeld,
halfnaakte sjouwerlui en een gevloek in tien talen.
Maar tegelijk ook tiert er uit de tavèernen, welke met het dubbel-
zinnige oog van een kapot venster je aanloensehen, getwist op,
en een verveloos deurtje, openspringend, spuwt een kluwen be-
schonkenen uit. Modder en vuilnis, vrouw Barbara tilt de rokken
op en dichter drukt zij zich tegen haar geleider. Schamelen sluipen
voorbij ze, en van de haveloosten ziet zij, hoe ze Theobald's
broeder heimelijk een wenk geven, hem toeknikken.
"Vergun mij."
Het gezicht onder de struisveder en een gezicht, dat aan de tronie
van den rattenvanger denken doet, bijeen in gefluister; dan een
rol goudstukken, die de heer uit zijn tasch haalt en die in een
gescheurd wambuis aan de borst worden geborgen.
"Ja," zegt de zeeman, terwijl hij zorgzaam Barbara's arm weer
in den zijnen legt, "binnen boord hokje samen met rare kornuiten,
en merken ze nu dat je schip voor den wind is gaan varen, dan
eischen ze een aandeel in de lading op. Dat de hemel zijn part
doe gedijen. Maar die arm beeft. Ach, zeker dat dit niet de plaats
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is voor wie uit de klas heeft gespijbeld, en van haar eerste vrije
uur geniet. En dan ook, de zon zinkt. Niet naar de haven, naar
huis toe."
In een stille straat, die bij het marktplein uitmondt, nemen ze
afscheid. Een hoed diep afgenomen, een tot weerziens.
"Vrouw Barbara, dat ik Theobald ooit om iets dat van hem is
te benijden zou hebben, wie zou het geloofd hebben," en hij
geeft haar een handkus.

"Ik ben tot aan het einde der wereld gereisd, waar de aarde door
Okeanos, den kringstroom, omgord wordt, in het Zuiden heb ik
Ethiopië bezocht, in het Noorden de Hyperboreërs, Thule in het
Oosten en in het 'Vesten Atlantis."
De zeeman, leunende tegen een deurpost van meester Theobald's
tuinhuis, is er mee bezig om de verhalen van zijn avonturen te
vertellen. Tegen het lichte van den Junihemel staat scherp en
hard zijn krom geneusde gezicht uitgesneden: het profiel van
een havik. Ja, aan een roofvogel doet hij denken, zooals die de
vleugels uitspreidt om zijn vlucht te beginnen en van wien je,
terwille van zijn fierheid, zijn bloeddorst bent vergeten.
Dieper terzij in de schaduw is vrouw Barbara gezeten, de handen
in den schoot tezamen, luisterend met de argeloosheid van de
kinderen en de aandacht der gc1oovigen. Een frissche zomerwind
rimpelt het lichtblauwe water, schudt de kelken van het lustprieel,
en kruidt de berichten des zwervers met het onbegrensd<=:van zijn
bereisdheid. Stilte - de stem slechts, en een hand haar met zijn
gebaren verduidelijkend.
"Veel heb ik geleden," vervolgt hij in de taal van een held van
Homerus, "slaaf ben ik geweest van den keizer van Kathaai,
die geel is als een opgepoetste kopermunt en de spraak van de
vogels verstaan kan. Bij den vorst van Djinnistan heb ik de gazellen-
kudden moeten weiden op de tonen van een herdersfluit. Voor
den troon van Johannes, den grijsaard der bergen, heb ik op de
knieën gelegen, terwijl het beulszwaard over mij geheven werd.
Bij koning Belus van Nipponië ... "
Hier onderbreekt hij zijn geschiedenis, om zoekend in zijn tasch
te grijpen. Een kleinood. Voorzichtig legt hij het op tafel. Het
is uit een enkele edelsteen gesneden en fonkelt als de wijn, waarmee
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vrouw Barbara zóo juist de beide roemers vol heeft geschonken.
"Een vlammende zon tusschen twee vleugelen, die ze in het land
der Sycomorenboomen. op het voorhoofd leggen van elk vrij-
geboren kind, dat het voor slavernij zal bewaard blijven. Behoud
het als een talisman."
Een streelende vinger betast het, en dadelijk breekt een wonder-
macht de boei van staat en stand aan stukken, spreidt een mantel
uit, die met je wegvaart onder de wolken, en niet neerdaalt, dan
dat je de landen bereikt hebt, waarvan je vriend heeft gekond-
schapt: gebergten waar adelaars, wijzen en steenbokken wonen,
het cederwoud, waar de Phenix een nest uit specerijen bouwt en
zich in vlammen doet opgaan, en het oord, waar de navel der
aarde geuren opzendt als een walmend wierookvat. ,
"Zoo kostbaar," zucht vrouw Barbara, ,,0 Floris, en jij die niet
rijk bent."
Maar dan laat hij een vroolijk gelach hooren en schudt zijn beurs
uit in haar schoot. Een rinkelen, glinsteren.
"De rozenobels, zie ze van het fijnste allooi, met als beeldenaar
een roos en een roos aan de keerzij, de carolussen, Bourgondisch,
met den kop van den hertog, schilddragende goudguldens, reyers
door den ridder op zijn strijdros uit den spaarpot van den woekeraar
verlost, cugelotten, dukaten, dubloenen, geen koning, die me niet
schatplichtig was."
"Hoe zwaar ze wegen," zegt vrouw Barbara.
"Zwaar?" roept de zeeman, opschrikkend, haar aanstarend.
"Zwaarder?" Dan begrijpt hij haar.
Gerustgesteld, glimlachend bergt hij zijn schat op, bindt zijn
buidel dicht.
Zwijgen, turen naar het water, naar de zon. En een zachte, blanke
hand, die zich legt in een ruwe, gebruinde.

En daar heb je dan dien drempel, waarvan vergeten moest worden,
dat meester Floris er ooit op is verschenen, en aan dezen kant
van den drempel hijzelf, achteloos geleund tegen h~t kozijn van
een opengeduwd venstertje, en niemand anders dan zijn broeder,
die een rede tegen hem houdt. Waar nog bij moet gevoegd worden,
dat ze met elkander zijn in wat je de sacristie Van het huis zoudt
kunnen noemen: heer Theobald's arbeidsvertrek. Een stilte
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heerscht. daar, stemmig, ingetogen, uit de verte vakerig begeleid
door het doffe gedaver van, in de werkplaats, de volle vijftig
getouwen, voor het zingen der weefsters en het gelach ~an de
leerknapen. Folianten in zwijnsleer, met becijferingen vol gekrast,
zie je er overal opengeslagen, de goudschaal vangt een vonk op
zijn koper, een inkthorentje heeft een donkeren drop laten vallen,
ganzeveders liggen er omheen verspreid, en de lessenaar, waardoor
een halve wand wordt ingenomen, blijkt ruim als een koorstoel.
In een rij op de tafel vragen vijf geldzakken je aandacht, zwaar
gebuikt en een koord om den hals als gehangenen. En dan nog
Theobald, zijn beweringen onderstrepend met een driftigen
vinger, en Floris, die een onverschillig gezicht zet, fleurig, vijftien
jaar jonger, in zijn donker geel wambuis, waarover een kazak
van rood damast ligt geplooid.
Weinig schijnt het hem te verwonderen zich alle malen, dat hij
met vrouw Barbara samen geweest is, op te"hooren noemen, en
evenmin lijken de slechte namen hem te beleedigen, waarmee de
wolwever hem bedenkt. Ook begrijpt hij het heel goed, dat hij,
de onterfde, bij niemand van al zijn verwanten al is het ook maar
op een speelpenning een aanspraak kan doen gelden. Ja, hopeloos;.
dus zóó luidt het voorstel: Zijn broeder telt hem vijf honderd
goudguldens uit - een gebaar naar de vijf zakken - wanneer
hij zich morgen laat aanmonsteren op een schoener voor de
Indiën bestemd. De reis zal een jaar of zes duren, doch overal
kan hij aan wal stappen, waar een fortuin te maken is. Als alleen
maar zijn aanschijn hier niet binnen de stadswallen opgemerkt
wordt.
Een schoon aanbod, en toch draaIt hij met antwoord te geven.
Hij buigt zich uit het venster achterover, tuurt na'ar de wolken,
en diep beneden zich naar den eenzamen tuin. 0, meester Theo-
bald, haast je, één stoot slechts en hij zal je geen duit kosten.
Doch de deken van zijn gilde is een achtbaar man. Trouwens de
waaghals heeft zich allang weer naar binnen gebogen, en glimlacht,
als hij de hand van zijn broeder ziet beven.
"Je dukaten, mijn brave, ik ken ze," voegt hij den koopman toe,
"je ruikt er het zweet aan van een hongerige bende spinners,
wevers, kaarders, volders, wolververs en schaapscheerders, waarbij
dan nog de schimmel komt, die ze achter de sloten van je geldkist
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op hebben geloopen. Een zegen voor ze, als ze eindelijk weer eens
van de zon zouden mogen genieten, en ik yerzeker het je, dat ik
ze er in zou laten ronddansen, als een muggenzwerm op een
warmen dag van Augustus. Maar i.k vind ze toch van een al te
bedenkelijke afkomst, en ik zou bang zijn, dat hun aanraking
me onder de leprozen zou brengen. Daarom, ik dank je. Neen,
rustig, voorbij is de tijd, dat ik een gordelriem droeg, dien je zijn
lied boven mijn broek kon laten fluiten; en ik vrees, datje knieën ...
Kom, kijk in den spiegel, en maak je rekening op: een spinrag
van rimpels, zakken onder de oogen, en kerkhofbloemen op je
kruin gegroeid, zet er een streep onder, en geef toe, dat je bankroet
hebt geslagen." En hij wiegt zich, kleurig als een vogel, voor de
blauwe lucht.
"Je onderschat me," zegt heer Theobald. Breed geschouderd,
plechtmatig, de baard over de borst waaierend, en met de on-
persoonlijke gelaatstrekken, welke die van iederen burger zouden
kunnen wezen, rijst hij roerloos en groot op voor den luchthartigen .
zwerver, machtiger dan het dapperste hart is, dat alleen op zichzelf
heeft te vertrouwen. En plotseling wordt het den avonturier
duidelijk, dat voortaan elk oog, welk hem op zijn gangen zal
naturen, dat van Theobald zal wezen, elke voetstap, die den zijnen
volgen zal, geen andere dan die van zijn broeder, dat de honderd-
koppige tezamen de schout is, de beul en de poort van het spin-
huis, dat, wanneer je van de keizerlijke rijksstad spreekt, je haar
evengoed de rattenval van den deken der wevers kunt noemen.
Dan, met een glimlach herinnert hij zich Barbara, en hij weet
het, dat een man, die alleen staat, ook over wapenen heeft te
beschikken.
"Ik denk aan een toren," mompelt hij, "en hoe ik daar, met een
arm en een been los, tusschen God en de wereld gezweefd heb,
en jou beneden langs het zandpad zag aankruipen, alsof er een
luis langs den kam liep."
"Waarna je naar omlaag gehaald, afgeranseld en op water en
brood gezet bent," voegt de schepen er aan toe.
Andermaal buigt Floris zich uit het venstertje, speurt rond en
laat den man van Barbara op antwoord wachten, en andermaal
doet hij den eerwaardigen schepen de misdaad tegen het geweten
afwegen.
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"Mooi is die tuin daar," roept hij Theobald toe over een schouder,
"klein, maar geheel volgens de regelen. Jammer alleen dat je
fontein opgedroogd is, ook zou daar buksboom beter dan denne-
groen kleuren."
"Juist," zegt Theobald, "ik verzoek je," en daarbij opent hij de
kamerdeur.

Vrouw Barbara - haar kinderen.
Meester Theobald was al heel in de vroegte opgestaan, geruischloos
en voorzichtig, zeker voor een van die onderhandelingen en be-
sprekingen, die een geheimzinnigheid over het huis gebracht
hadden, waarvan hij niemand, gemelijk en stug als hij zich den
laatsten tijd toonde, deelgenoot had gemaakt, en waar geen
sterveling de bedoeling van vatte.
De zon scheen door de open venstertjes het slaapvertrek binnen
en teekende de schaduw van een wingerdrank tegen het wandschot.
Een vreugdig begin voor een feestdag, die aan een heilige gewijd
was en met een kerkgang zou worden gevierd.
Vrouw Barbara had op haar kleederenschrijn haar gebedenboek
gereed gelegd, onder een batisten neusdoek, haar ringen en een
rozemarijntwijg. En nu was ze, op den vloer geknield, er mee
bezig om haar kinderen allebei een beurt te geven. Ze lachte,
babbelde met ze, neuriede. Eerst had ze hen ingezeept, gewasschen
en deugdelijk afgedroogd, dan had ze Peterke gekust in zijn hals-
kuil, en AIeida op een warmen, rood gewreven schouder. Ze had
de witte wolk van de hemden over hun hoofd laten glijden, den
spartelenden jongen de hozen aangedaan en hem dan den gordel-
riem om gebonden. Aleida had ze in haar keursje geregen en er
voor gezorgd, dat heur blonde krullen dartel uit de linnen .huif
te voorschijn sprongen. Nu liet zij ze aan de handen ontglippen
en luisterde.
Een vogel, buiten, zong twee korte, nadrukkelijke tonen, als de
dubbele punt, waar achter een rede gaat beginnen, en dan één
enkele triller, anders niet. Barbara boog het hoofd achterover, de
lippen half ontsloten, en ze voelde, hoe het in haar onthuld werd,
dat de blijdschap van een kleinen putter meer dan zijn lied heeft
te beteekenen, en hoe twee korte tonen, welke door de arabesk
van een triller af worden gesloten, eigenlijk een man aanduiden



go VOGELS OPGEVLOGEN

met een struisveer op -de muts, en over een geel mouwvest een
purperen mantel, die dag aan dag met je samen in een tuinhuis
zit, buiten de wallen, langs de vliet, met je wandelt, en je gisteren
bij het afscheid voor de eerste maal op den mond heeft gekust.
Of liever niet jóu, maar dat meisje. Dat meisje, dat op de prinses
lijkt uit het sprookje, lang geleden je door je voedster bij het
haardvuur verteld, en waarvoor je tijd, slaap en je angst voor den
wind in de schouw hebt vergeten, die kleine zuster van je, die
haar beeld in den vijver heeft laten weerspiegelen, die op den
rommelzolder over de verhalen van Melusine en de schoone
Magelone lag gebogen, die, een zijden ladder uit het venster
hangend, van een ridder heeft gedroomd, die stierf, bijgezet werd
en onder zeven voet aarde bedolven, en die nu plotseling herrezen
is, blijder en bloeiender geworden na den tienjarigen doodsslaap,
muitziek, oproerig, zonder dat ze een enkele gedachte over heeft
voor de wetten. binnen de ringvaart en het grimmig bolwerk
geldig, zich met haar minnaar in de stadsstraten vertoonend,
alsof alle oogen er geblinddoekt waren, waarbij ze natuurlijk in
den roes van haar vrijheid heelemaal de vreemdelinge heeft ver-
geten, welke voor het altaar met meester Theobald de ringen had
gewisseld, een bewerkelijk huis in de Hoedemakersstraat had
betrokken, en, zoete kern van een vrucht, die niets dan bitterheid
had gegeven, Aleida en Peterke wakker kuste, ze waschte en in
frissche kleeren stak.
"Peterke, Aleida!" riep ze opschrikkend.
In een kamerhoek waren ze een spel begonnen, de jongen telde
een handvol munten neer en haalde den adem daarbij in. alsof
hij een snik gaf, zijn zusje wilde er haar deel van hebben en stak
gekromde vingers uit. Een Greiner, een Fugger. Schoorvoetend
kwamen ze naderbij op het roepen van hun moeder, die daar
altijd nog op de knieën lag. En Barbara greep ze va~t om den hals,
om het middel, kuste ze, liefkoosde ze, drukte ze stijf in de armen.
Dan vouwde ze in een hulpeloos gebaar de handen, en zocht in
haar verbijstering tevergeefs zich op een gebed te bezinnen. Totdat
er nauwelijks hoorbaar van verweg een klokketoon door het raam
woei, de eerste van het heilig feest. Toen sloeg ze de handen voor
cIe oogen, en brak in tranen uit.
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S. VESTDIJK

Uit de dialogen van Plato kan blijken welk een groote beteekenis
het gesprek heeft gehad in de eerste ontwikkelingsstadia der philo-
sofie. De Griekse denkers sloten zich niet in een kluis met hun ge-
dachten op; zij traden ermee voor het voetlicht, al gingen zij niet
altijd zoo ver als de Sophisten, die veelal niets anders deden dan dit.
Niet alleen dat zij hun gedachten aan anderen ter keuring voor-
legden, zij stelden er ook prijs op dit te doen op het moment dat
de gedachte in hen opborrelde en nog niet onder een glazen stolp
gevangen was; zij hechtten waarde aan onmiddellijke reactie,
levende uitwisseling, die de definitieve vorm der gedachten
wellicht nog zou kunnen beïnvloeden. De philosoof was nog een
"sociaal" wezen, d.w.z. een wezen, dat zich nog niet met zijn eigen
abstracties vereenzelvigd had. In het Symposion doet de philosofie
zich zelfs voor onder de gedaante van eenfeest, - wel het concreet-
ste levensverschijnsel dat zich denken laat: een gebeurtenis voor
ééns, zonder banden met verleden of toekomst, en zonder de ver-
antwoordelijkheid voor een van' beide. De philosofie, die alles
samenbindt, kon zich hier nog de weelde veroorloven ontbonden
te worden bij wijn en bloemkransen, zonder iets in te boeten van
haar geheimzinnige macht...
Waarom is de philosofische dialoog sinds Plato meer eri meer in
onbruik geraakt? Het heeft er alle schijn van, alsof Plato, door dit
genre te beoefenen, het tevens de nek omdraaide, - niet alleen
als geschreven, ook als gesproken genre! Dit laatste zou niet zoo
onbegrijpelijk zijn. Een gesprek is onverbrekelijk gebonden aan
de voorwaarde der ongedwongenheid; schrijft men een gesprek
op, dan komt deze voorwaarde te vervallen, dan spreekt men nog
slechts met een' half oog op het papier waarop de woorden zullen
komen te staan, en tenslotte ontdekt men, dat men zich beter van
de aanvang af tot het papier had kunnen bepalen, dat door zoo-
veel meer menschen gelezen kan worden dan gesproken woorden
') Uit de bundel Essays in Duodecimo
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aangehoord. Maar ook het papier bleek weerbarstig te .zijn. Het
weigerde op zich te nemen wat de mond versmaadde. Gedeeltelijk
moet dit hieraan worden toegeschreven, dat in de Platonische
schriften zulk een trap van volmaaktheid was bereikt, dat elkeen
zich voortaan voor een philosofische dialoog, op papier of met
de mond, om het even, zou hebben te schamen. Tegen literatuur,
en dan zulke, kon niemand meer op. Men mag vaststellen,
dat Plato, die het philosofische gesprek tot hoogste eer bracht,
het tevens, om dezelfde reden, onmogelijk maakte. Sindsdien werd
in de philosofie, behalve bij grensfiguren als Diderot, de dialoog
eigenlijk alleen nog als literaire pastiche van het Platonische voor-
beeld waargenomen. De compositie van het wijsgeerig betoog
raakt onherroepelijk van de conversatie vervreemd, hetzij doordat
de bewijsvoering het van het argumentum ad hominem gaat win-
nen (reeds bij Plato zelf), de systeemdrift geen ruimte meer over-
laat voor het spontane afdwalen en de onvoorziene tegenwerping
(Aristoteles, en de geheele scholastiek), de bekentenisvorm, als
"zelfgesprek", hoogstens nog maar een flauwe afschaduwing levert
(Descartes, Discours de la Méthode), de "meetkundige" redeneer-
trant de laatste herinnering aan het gesprek vernietigt (Spinoza) ,
of doordat tenslotte, zooals in de Duitsche philosofie, de uitvoerige
"wetenschappelijke" betoogtrant, met zijn definities en zijn zorg-
vuldig ondervangen van ieder misverstand, de toon aangeeft.
Dit beteekent nog niet, dat het gesprek onder philosofen in on-
bruik was geraakt. De geheele Middeleeuwen door, en nog tot ver.
in de nieuwe tijd, was het "dispuut" een geliefd en officieël erkend
middel om zijn stellingen ingang te doen vinden en die van de
tegenstander te bestrijden. In het I7e en 18e eeuwsche Leiden
werden de disputen beter bezocht dan de colleges. Intusschen is
een dispuut nog geen gesprek; het is een twistgesprek, dat, zelfs
wanneer het heet toegaat, aan bepaalde strategische regels gehoor-
zaamt: de ongedwongenheid is ver te zoeken. Daarbij is een dis-
puut nooit scheppend, doch alleen maar polemisch, d.w.z. destruc-
tief, zij het ook niet diepgaand destructief. Dit geldt wel in hooge
mate voor het "dispuut" bij de doctorspromotie, dat na de onder-
gang der scholastiek als formalistische rest van het Werkelijke
dispuut voortleeft, zooals het dispuut zelf een formeele verstarring
was van het natuurlijke gesprek, met zijn charme van het onvoor-
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ziene, zijn gemeenschappelijke ontdekkingen, zijn concrete illu-
straties en anecdotische opschik, zijn galanterie, wanneer vrouwen,
zijn caustische spot, wanneer beunhazen van de partij waren. Zel-
den, te zelden, zal dit alles misschien nog wel eens binnenskamers
gerealiseerd zijn, als geschenk der philosofische goden, die door
toedoen van de goddelijke Plato op de vlucht waren gejaagd.
Het gesprek wordt langzamerhand een vorm, waarin niet' eens
meer critiek op de philosofische gedachte geleverd kon worden.
Een critiek op de werken van Kant in de vorm eener spontane
conversatie is even ondenkbaar als dat deze werken zelfindialoog-
vorm geschreven zouden zijn. Ergens bij Kant moet in een eerste
druk een pagina zijn weggeraakt, zonder dat iemand het merkte,
jarenlang. Men las gewoon door en had niet méér moeite om
Kant's gedachtengang te volgen dan op andere plaatsen. Iets
dergelijks is niet eens meer in de mogelijkheden van een gesprek te
vertalen, tenzij dan een gesprek tusschen idioten. Mondelinge
critiek - debat - op een wijsgeerige studie van eenige diepgang
is alleen nog mogelijk onder specialisten; en dan nog mag men zich
afvragen, of het specialisme op dit gebied niet zoo ver voortgeschre-
den is, dat een spontane uitwisseling van gedachten nauwelijks
nog zin heeft; waarbij vooral ook bedacht moet worden, dat de zeer
speciale terminologie, waardoor ieder philosofisch systeem zich
tegenwoordig onderscheidt, door de met kennis van zaken operee-
rende tegenstander zoo goed beheerscht moet worden, dat hij
eigenlijk al geen tegenstander meer zijn kan. Beheerscht hij eenmaal
alle definities, - die vaak een geheele gedachtengang resumeeren, -
dan heeft hij ook de gedachten reeds half en half aanvaard. Boven-
dien is deze terminologie van dien aard, dat een conversatie, zich
van haar bedienend, een even vreemdsoortige indruk maakt
als een conversatie in wiskundige formules. Zoo wordt dus de schrif-
telijke critiek, de verhandeling, het tijdschriftartikel, of zelfs het
boek, als antwoord op het boek, meer en meer regel in de -beoefe-
ning der Europeesche wijsbegeerte; en het gesprek sterft af, als
een al te onbetrouwbaar voertuig voor diepzinnige en gecompli-
ceerde bewijsvoeringen. Natuurlijk heeft dit zijn voordeelen. Dege-
lijke bestudeering, waarvan de resultaten zorgvuldig te boek
worden gesteld, is uiteraard meer waard dan een oppervlakkig
babbeltje. Zooals de philosofie zich de laatste twee of drie eeuwen
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ontwikkeld heeft, - tot "wetenschap" kan men zeggen, - is de
gesprekvorm niet meer in staat haar uiterst gedifferentiëerde span-
ningen op te vangen. Hier is ook niets tegen. Wat de philosofie als
zoodanig betreft is alles in orde"zoo. Maar nu richten wij onze aan-
dacht op de philisofen, op de menschen die philosofeeren. Is het
ook voor hen van voordeel, dat het gesprek deze ontwikkeling niet
heeft kunnen bijhouden, dat de "dialoog" tot "dialectiek" werd,
het "discours" tot "discursiviteit", en dat de gedachtenwereld der
philosofie zich niet meer vermag te weerspiegelen in primaire en
levende taaluitingen?
Ieder die ooit het Symposion van Plato gelezen heeft kan niet anders
dan onder de indruk gekomen zijn van het gemeenschappelijk
enthousiasme, waardoor de ontdekking der Platonische waarheden
tijdens dit weergalooze gastm~al bepaald wordt. Dit enthousiasme
is niet zonder meer gelijk te stellen aan de geestdrift van weten-
schappelijke onderzoekers, biologen; historici, anatomen, aan zulk
een disch vereenigd. Het Platonische enthousiasme is een essen-
tiëel bestanddeel van een methode van philosofeeren; het begeleidt
die methode niet, maar draagt haar; het vinden der philosofische
waarheden hangt functioneel met deze geestdrift, deze "mania" ,
deze "erotische" bezetenheid voor de philosofie, samen. Biologi-
sche of historische ontdekkingen worden veelal in een toestand van
volslagen nuchterheid gedaan, - philosofische vondsten, in déze
zin, zijn alleen op nuchtere wijze te becommentariëeren, achteraf.
Vinden doet men ze slechts wanneer de verbeelding bevleugeld is,
wanneer in het gesprek philosofen elkaar behulpzaam zijn hun
gedachten vorm te geven. Wij zullen moeten nagaan waarom dit
zoo is.: waarom de philosofische inventie op de groep als be-
gunstigende factor is aangewezen, zulks in tegenstelling tot de weten-
schap, en ook tot de kunst. .
Philosofie wordt gekenmerkt door begripsveralgemeening, door het
opklimmen van het concrete en bijzondere naar het abstracte en
algemeene. Niet de verschillen, de overeenkomsten boezemen de
philosoof belang in ; en dit des te eerder waar deze verschillen met
vitale heftigheid op elkaar botsen en deswege om een synthese
vragen. Maar deze heftigheid treft men nergens beter aan dan in
het gesprek, - en alleen in het gesprek is de gelegenheid geschapen
om met elkaar te verzoenen wat zich ~et woorden maar verzoenen
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laat! Synthese is hier een levensbehoefte, een geestelijk genot ge-
worden; men beleeft de eenheid pas in haar volle omvang waar
zoo juist de vinnigste strijd gestreden werd. Waar de philosoof
het overeenkomstige in de dingen zoekt, daar vindt het gemeen-
schappelijk philosofeeren het overeenkomstige in de meeningen, -
en daarom is de philosoof pas waarlijk in zijn element, wanneer er
meer van zijn soort bij elkaar zijn. Hebben de concrete verschillen
zich eenmaal tot meeningen verhevigd, zijn het werkelijk verschil-
len geworden waarvoor men door het vuur zou willen gaan, dan
worden de even later vastgestelde overeenkomsten ook gedragen
door de levende adem van wat onder gemeenschappelijke strijd is
ingezien, aanvaard of verworpen. Du choc des opinions jaillit Ia
vérité, - dit is zeker te boud gesproken; beter kunnen wij variee-
ren: du choc des opinions jaillit Ia philosophie! Plato's vrienden
en leerlingen - met de ~chim van Socrates als inspiratei op de
achtergrond - vonden, zagen, drootnden, omhelsden de Idee,
op een moment van begenadigd samen zijn, in geniale tafelgesprek-
ken. De idee vatte niet alleen de "dingen" samen, door hen onder
de absolute heerschappij van het algemeene begrip te brengen,
maar ook hen allen zooals zij daar bijeenwaren, in hun toestand
van goddelijke mania, waaraan die ééne god, met de wingerd in
het haar, niet geheel vreemd geweest kan zijn. Op dit heidensche
Pinksterfeest werd het bestaan achter de dingen, in zijn abstracte
en toch zoo nabije alomtegenwoordigheid, niet gewaarborgd door
bovennatuur lijke inmenging, nog minder door harde denkarbeid
van de eenling, maar door het glanzen dat men in elkanders
oogen waarnam. Zij hadden gedronken; de goden waren
aanwezig; zij wilden het met elkaar eens worden, zooals alleen
dronkaards en enthousiasten dit willen; zij ontdekten de philo-
sofie, - zij ontdekten een leer, die er op zijn minst voor zorgde,
dat de dingen het II!-etelkaar eens werden.
Maar niet alleen de ontdekking der Idee, deze duizelingwekkende
veralgemeening tot het algemeens te, was aan het gesprek te dan-
ken. Wij moeten ons dit symposion vooral niet voorstellen als een
super-kroegjool, die in groteske omarmingen eindigde en waarbij
men eens voor al had vastgesteld hoe de wereld was ingericht.
Zoo ervaren, in drinken en denken beide, waren deze Platonici
nog wel, dat zij ook steeds weer van hun extreme denktoppen
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terugkonden. Derhalve vonden zij, behalve de Idee, ook de cor-
rectie op de Idee, erkenden zij naast de groote overeenkomst de
groote en kleine.verschillen die bleven voortbestaan, en tegenover
de abstracte eenheid de tastbare verbijzondering. Zij voelden
wat Emerson later voelen zou toen hij schreef: "Nature ... resents
generalising, and insults the philosopher in every moment with a
million of fresh particulars," -'- en daar zij er niet van hielden
beleedigd te worden, en zeker niet aan een gastmaal, kwamen zij
de natuur vóór en eischten eerherstel voor het Ding. Hoe ver-
broederend de ontdekkingen ook waren die zij hadden gedaan,
dat zij het oneens geweest waren, zoo kort geleden nog, vergaten
zij niet! Zij bleven met beide voeten op de aarde, en gaven aan
de zuigkracht der Idee niet het vrije spel van een bovennatuur,
die de natuur van haar vaste steunpunten berooft. Steeds konden
zij terug. Maar - en dit is het beslissende punt - zij konden alleen
terug, omdat zij in elkaars gezelschap gebleven waren en in hun
gematigde dronkenschap het gesprek der wijsheid waren blijven
voeren, dat reeds zulke schoone vruchten had opgeleverd. Men
bedenke maar wat er gebeurd zou zijn, indien zij uiteen waren
gegaan onmiddellijk na de groote ontdekking. Voor zoover zij
niet terstond ontnuchterd waren geworden door de nachtlucht en
de geheele philosofie met een grijns vaarwel hadden gezegd, had
de Platonische vondst in hun brein zich ongetwijfeld vastgezet
als een onomstootelijke waarheid, waarvoor zij de volgende och-
tend op staande voet naar nieuwe bewijzen waren gaan zoeken.
Weinig bedenkend, dat de Idee slechts een samenvattend visioen
was van in vervoering saamgevatten, zouden zij in eenzaamheid
de zwaarwichtige vertoogen zijn gaan opstellen, die hun het vei-
lig bezit dezer Idee moesten garandeeren. De Idee zou van het
geluk der velen tot het ongeluk van de enkeling geworden zijn,
en de "liefde tot de wijsheid" to~ een banaal burgerlijke verbin-
tenis, met een nakomelingschap van onleesbare tractaten. Hier-
voor nu behoedde hen het voortgezette gesprek. Zij konden hun
wijsheid ook weer opgeven, - zooals de ware minnaar de geliefde
opgeeft, - en zoo noodig hielpen zij elkaar daarbij, door elkaar,
zoodra de triomfantelijk.e zekerheid al te groot werd, met goed-
moedige spot op de vingers te tikken.
Dit alles staat niet in het Symposion van Plato. Niettemin mag men
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aannemen, dat ieder Grieksch gastrp.aal, waar philosofen de boven-
toon voerden, déze strekking had: de deelnemers te leeren hoe zij,
na de toppen van het ideëele bestegen te hebben, het laagland
weer konden bereiken zonder hun nek te breken. Geen beter
middel om een philosofie haar be~egelijkheid te waarborgen dan
haar bij voortduring aan te'passen aan het levend betoog en het
kaleidoskopisch wisselende standpunt. Alleen dan is er kans, dat
het abstracte begrip niet van de werkelijkheid vervreemd raakt
en de philosoof zich niet gaat afsplitsen van de mensch. Het is
stellig geen toeval, dat deze vervreemding, deze afsplitsing in onze
Westersche beschavingsperiode gelijke tred houden met het af-
sterven van het gesprek als voertuig der philosofie. Van nature
en op grond van zijn onderwerp toch al geneigd om boven de
dingen uit te zweven, verliest de wijsgeer in het gesprek het laatste
hulpmiddel om zich op deze zweefvlucht - of zweefdroom -
althans niet al te ver buiten het zicht der dingen te verwijderen.
Hoe zou men anders dan met behulp van het gesprek het punt
kunnen bepalen waarop de philosofie van de man, wiens geest
zich boven de dingen verheft, overgaat in de philosofie van de
man die de dingen ontvlucht? Door een verhandeling van hem te
lezen kan men zich hierover geen oordeel vormen: het accent
van zijn stem is daarvoor noodig, de blik van zijn oogen, de kracht
. van zijn handdruk! Eerst zijn onvoorbereide woordkeus openbaart
ons wat hij met zijn woorden bedoelt.
Ik wil hiervan een voorbeeld geven. Zooals men weet, zijn bij
Plato de concrete dingen "afbeeldingen" der Idee. Een afbeelding
is meer of minder natuurgetrouw; maar het ligt voor de hand,
dat in dit geval de "gelijkenis" niet al te groot kan zijn, al was het
maar omdat de dingen tot de materiëele wereld behooren, de Idee
tot de geestelijke. Legt men nu de nadruk op de gelijkenis, die toch
nog bestaat, dan zal het aanbeveling verdienen van "verschijning"
te spreken: in de dingen "verschijnt" als het ware de Idee, zoo
goed en zoo kwaad als het gaat, eenigszins vermomd, eenigszins
misvormd, toch herkenbaar. Anders wordt het wanneer men
alle licht laat vallen op datgene wat er aan de gelijkenis ontbreekt.
Men komt er dan allicht toe de dingen te verwijten dat zij de Idee
niet beter weerspiegelen dan zij doen, men accentueert de afstand
die hen van de Idee scheidt, men accentueert hun betrekkelijke
7
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waardeloosheid, - en men spreekt niet meer van "verschijning",
maar van "schijn". De dingen, die een afbeelding der Idee zou-
den moeten zijn, d.i. van de hoogste werkelijkheid, "schijnen" iets
anders te zijn, "schijnen" een zelfstandige werkelijkheid te ver-
tegenwoordigen, waartoe zij echter niet het minst'e recht hebben,
omdat zij slechts bij de gratie leven van de Idee en haar onmid-
dellijke uitstralingen. Nu is echter dit probleem niet alleen van
theoretische, maar ook van menschelijke beteekenÎs. De philosoof,
die de verhouding tusschen Idee en ding met de kuische aandui-
ding "verschijning" omschrijft, is iemand anders, verschilt in hart
en nie~en, in huid en haar, van de philosoof, die aan het woord
"schijn" de voorkeur geeft en die aldus in zijn terminologie de
neiging tot depreciatie der dingen komt verraden. Intusschen is
heel goed mogelijk, dat deze tweede philosoof, b.v. in een betoog
waarin dit probleem slechts in het voorbijgaan wordt behandeld,
de termen van de eerste bezigt en van "verschijning" spreekt waar
hij het woord "schijn" had moeten gebruiken. Uit zijn schriftelijk
betoog is dit niet op te maken; de 9bjectiviteit daarvan verijdelt
ieder inzicht in zijn persoonlijke bedoelingen. Wat is dit voor
man? Heeft hij de wereld overwonnen of ontvlucht hij de wereld?
Is zijn Idee een adelaar of een speelgoedballonnetje ? Is hij dank-
baar, dat de dingen vanuit hun ideëele achtergrond in elk geval
toch nog "verschijnen", om door zijn blik gekeurd te wor-
den, of neemt hij wraak op de dingen door hen voor niet meer
dan "schijn" te verklaren? Wie dit wil uitmaken benutte het ge-
sprek! Men noodige de denker uit tot een symposion van min of
meer goddelijke allure; en tien tegen één, dat in' het tweede geval
hij de uitnoodiging weigeren zal. Dus is het gesprek, als beslissend
experiment, niet eens meer noodig ...
Philosofen zijn van nature eenzelvig. Maar daarom hoeft hun het
philosofische gesprek nog niet vergald te worden door de philosofie.
Deze onpractische en verstrooide boekenwurmen, deze vastgeroeste
gewoontemenschen zijn meer dan eenig ander met conversatie
gebaat, waarnaar zij in hun hart toch ook steeds blijven hunkeren.
Kant's plichtstheorie, Schopenhauer's wereldhaat, Hegel's dialec-
tiek, Nietzsche's "Wille zur Macht", Bergson's strenge, al te strenge
onderscheiding tusschen intellect en intuïtie, Klages' "Gèist als
Widersacher der Seele", Heideggers' "Sorge", al deze philoso-
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phemen zouden minder star en pedant dwarskoppig uitgevallen zijn,
indien hun geestelijke vaders een levenslange kuur hadden kunnen
volgen van deskundige babbeltjes: gastmalen met vrouwen erbij
(vooral Schopenhauer), met kunstenaars en doordraaiers erbij (voor-
al Kant), met gewone menschenerbij (vooral Hegel). En dan nog een
speciale praatkuur, met wijn en jonge fluitisten, voor de erbarme-
lijke Herbert Spencer, die naar men zegt niet anders meer spreken
kon dan in de boekentaal van zijn eigen boeken, en die even voor zijn
dood alle delen op zijn knieën stapelde onder de verzuchting, dat hij
liever een kind had willen hebben. Hij had er tien kunnen hebben,
en zonder zijn boeken ongeschreven te hoeven laten, wanneer hij
meer naar gastmalen was gegaan en zich in heidensche dronken-
schap had leeggepraat. Ten aanzien van een philosoof stelt zich
steeds' de vraag, of hij meer of minder is dan de dingen, die hij
opheft in het algemeene begrip. Spencer was kennelijk minder.
Hij kon de dingen niet aan.
Bedriegen niet alle teekenen van vandaag, dan zal morgen een type
philosoof aan bod zijn, die de conversatie weer in eere herstelt,
als de groote inspiratiebron van het algemeene, welke ons tevens
de blijvende beroering waarborgt met het bijzo~dere. Zij behoe-
ven niet eens druk te praten over hun systemen, - zij hebben mis-
schien geen systeem, - maar zij zullen hun waarheden ontvangen
uit de ontboezeming, en de waarde ervan toetsen aan een blik
of een schaterlach. Het is niet erg, dat zij in het begin ietwat opper-
vlakkig en onwetenschappelijk zullen blijken te zijn, en met in-
zichten voor den dag zullen komen, die reeds tweeduizend jaar
geleden uit bezielde gesprekken geboren werden. Hoofdzaak is,
dat aan hun wijsgeerig denken vleesch en bloed óók deel hebben,
.en dat het brave strottenhoofd niet met verlamming geslagen wordt,
beducht om een niet correct gedefiniëerde term ten gehoore te
brengen, zoodra iemand het woord "philosofie" uitspreekt. Iets
geheel nieuws ontdekt de philosoof tóch nooit. En misschien maakt
de causeur, die philosofeert, dan nog een betere kans dan de phi-
10800f,die voor het gesproken woord op de loop gaat.



VERZEN

door

KAREL JONCKHEERE

SPIEGELBEELD

Men zegt dat man en vrouw, en gij en ik zijn één,
na vele jaren trouw elkanders aanschijn krijgen,
als een bezielde spiegel 't lachen en 't geween
weerkaatsen zou van hen, die er steeds over neigen .

.'t Is weer October en de kachel brandt oud vuur,
de kamer ruikt nog licht als naar gerookte hammen.
Gij leest hetzelfde boek, en op hetzelfde uur,
dat ik voor jaren las, toen gij keekt.in de vlammen.

Gij zijt in mij, ik leef in u; het is zeer goed
het leven van weleer opnieuw te mogen droomen :
gij murmelt en ik weet wat gij nog murmeln moet,
als gij straks aan den voet der bladzijde zult komen.

Laat ons derhalve elkaar beminnen, klaar en teer,
wij hebben slechts elkaar en niemand zal ooit erven
wat glanst van u in mij en van mij in u weer,
zoodat elk de andre blijft, wanneer er één moet sterven.



VERZEN

PROGRAMMA'S

Ik had een blijden tuin, de zee en vele talen,
en al wat eeuwig is en eeuwig bloeien zal:
een vrouw, een hart met spleen en glanzende verhalen,
kortom de schoone vracht van boord en van den waL

De sterren en hun loop, de wentel der seizoenen
hadden mijn bloed vertrouwd met 't lied ~an ebbe en tij
Wie IP-ijook wat misdeed kon zich steeds weer verzoenen,
van haat en bitterheid hield ik mijn zinnen vrij.

Maar jaren zijn gegaan, want dagen zijn gekomen
met uren, die mij beten met hun zerpste zeer,
wat vroeger léven was, durf ik thans niet verdroomen,
ik ondervraag mijn blik en ken mezelf niet meer.

Mijn vaders zerk sloeg door, 'k zag zijn ontvleesde handen,
mijn moeder heeft geen brood, ons oude huis is leeg.
Het schoonste boek ligt tusschen scherf en gruis te branden,
de vrienden zijn gevlucht, die laatste vreugde zweeg.

Nu zitten wij hier schuw in kelders weggedoken,
met oogen als fosfoor, als zwammen aan den muur.
We vragen plots ontzet: zijn wij somtijds reeds spoken?
want ergens slaat onaardsch een middernachtlijk uur.



EXISTENTIALISME EN HUMANISME,

door

R. F. BEERLING

Het lijdt geen twijfel of de existentiephilosofie moet als de legitieme
opvolgster van de levensphilosofie worden beschouwd. Niet alleen
voorzoover zij de doordenking van bepaalde levensphilosofische
problemen in geradicaliseerden vorm voortzet, maar ook in dezen
meer uiterlijken zin, dat wij in haar voor het eerst na de aftakeling
der levensphilosofie weer een wijsgeerige strooming bezitten, die
het karakter heeft van een ook voor niet-deskundigen toegankelijke
school. De existentiephilosofie is zelfs van de school-phase be-
denkelijk snel in het stadium van de mode beland en heeft in
bepaalde milieux. bijna epidemisch om zich heen gegrepen, met
het gevolg, dat men tegenwoordig nauwelijks meer een dagblad
of tijdschrift kan opslaan of er staat iets over Sartre in. "Une
dame dont on m'a parlé récemment, lorsque par nervosité, elle
lache un mot vulgaire, déclare en s'excusant: je crois que je deviens
existentialiste", vertelt hij zelf. Bij Heidegger ontologisch ge-
camoufleerd, bij jaspers duidelijk uitgesproken en ook door Sartre
erkend, heeft het existentialisme bij al zijn vertolkers de beteekenis
van een practische philosofie, die niet alleen wil zijn doordacht,
maar ook doorleefd. Het is, kan men ook zeggen, zelf de philoso-
fische uitdrukking 'van een bepaald levensgevoel, .van een zeker
wereldbeschouwelijk pathos, van een unieke cultuursituatie of
van de positie van een bepaalde maatschappelijke klasse en het
is zeker niet zonder beteekenis, dat zij - afgezien van den. ge-
meenschappelijken stamvader Kierkegaard - van het land van
oorsprong, Duitschland, is overgeslagen naar Frankrijk. Dit be-
wijst toch op zijn minst de aanwezigheid van een niet exdusief-
Duitsehen, maar algemeen-Europeeschen voedingsbodem voor dit
merkwaardige soort denken. Mag de existentiephilosofie worden
opgevat als de laatste groote uitlooper van de heele Europee che
philosofie, samenvallend met en uitdrukking gevend aan het
definitieve einde van de Europeesche cultureele en machtspolitieke
hegemonie? Een vorm van wijsgeerige "decadentie" is zij zeker,
voorzoover zij afdwaalt van het beginsel der universeele redelijk-
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heid, dat van ouds aan elke waarlijk groote philosofie ten grondslag
gelegen heeft. Deze afdwaling is echter allerminst het initiatief,
maar meer de erfenis der existentiephilosofie, die als het drama-
tische hoogtepunt moet worden beschouwd van de crisis v?n he
rationalisme, die nu reeds meer dan een halve eeuw bezig is met
de voorbereiding van het antwoord op de beslissende vraag of er
in de toekomst nog of wederom van een waarlijk-Europeesche
philosofie sprake zal zijn.
Crisis van het rationalisme en crisis van het humanisme zijn twee
samenhangende verschijnselen en dus laat het zich hooren, dat
de existentiephilosofie ook iets te zeggen heeft over de humanis-
tische problematiek, die thans, na den tweeden wereldoorlog,
alles eerder dan te hebben afgedaan, weer een actualiteit van de
eerste orde is. Het menschmiddelpuntige, optimistische en ratio-
nalistisch gefundeerde humanisme bevindt zich aan het eindpunt
van een dialectisch proces, waarvan Maritain de phasen treffend I
beschreven heeft en dat de omslag van de humanistische these
in een onhumanistische, demonische of animalistische antithese
en daarmee tegelijk de verkeering van autonomie tot heteronomie
te zien geeft~ Verabsoluteering van den mensch, zij het minder
als gegeven dan als opgave, heeft uiteindelijk geleid tot verabsolu-
teering van niet- of "beneden"-menschelijke gegevens na het
verval van het metaphysische waardeqesef. Naturalismen, biolo-
gismen, sociologismen, historismen zijn er het gevolg van geweest.
Her-integratie van de menschelijke persoonlijkheid krachtens .een
omvattend rationeel beginsel, dat ook geldigheid heeft voor het
niet-menschelijke Zijn, is als probleem wel gesteld, maar niet
opgelost. Zullen humaniteit en rationaliteit blijven samenhangen,
dan zal de laatste in een dieperen grond verankerd moeten zijn
dan het overgeleverde humanisme aan het licht heeft gebracht
en in zooverre heeft het leering te trekken uit de afgronden, die
het moderne irrationalisme heeft geopend. Een humanisme, dat
daarin wegzinkt, is geen humanisme meer. Het irrationalisme
schouwt dieper, maar overmeestert minder dan het rationalisme,
dat toch altijd, door de spitsroeden van het irration~lisme te
loopen, tot een herziening en verdieping van zijn grondslagen werd
genoopt. Uit een dergelijke tuchtiging, die het gangbare humanisme
ondergaat, komen de eerste omtrekken van een gereviseerd mensch-
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beeld te voorschijn, waarop lijden, boosheid, falen en zonde
markante groeven hebben achtergelaten. Zonder een zekere stan-
daard of norm van het menschelijke komt geen humanisme uit;
elk humanisme moet iets meer zijn dan de bezegeling van een
feitelijkheid, het leeft noodzakelijk uit een projectie, een ontwerp,
dat het gegevene - i. c. het menschelijke, dat wij in de dage-
lijksche ervaring ontmoeten - te boven gaat. Elk humanisme is
een ontwerp van menschelijke mogelijkheden. Menschelijke mo-

I gelijkheden echter, die te zeer van menschelijke feitelijkheden
i abstraheeren, worden onmogelijkheden. Een humanisme, dat zich
hierop baseert, geraakt in conflict met de ervaring. Dit conflict
dwingt tot tempering van de humanistische conceptie en tot het
incorporeeren in het humanistische ontwerp van bestanddeelen,
aad een realistische, zoo niet pessimistische, anthropologie ont-
leend. Dit proces is thans allerwege gaande.
Het humanisme is geen systeem, geen afgesloten stelsel, geen
dogma, maar een steeds veranderend geheel van ethische, aesthe-
tische, psychologische en maatschappelijke opvattingen, waarin
de menseh zichzelf herkent naar zUn "behooren". Gegeven dit
gebrek aan vastheid en omlijning is er op zichzelf niets tegen,
ook de existentiephilosofie als een vorm van humanisme te be-
schouwen. Al stelt een Heidegger niet de vraag naar den menseh,
maar die naar de totaliteit van het Zijn voorop, zoo blijkt toch
de voorbereiding van het antwoord op deze vraag een dermate
uitgebreid probleemgebied - het menschelijke bestaan - te
moetenpasseeren, dat zij hierin komt vast te zitten en de onto-
logische vraagstelling, in geheel ongriekschen zin, nimmer meer
kan scheiden van het existentieele uitgangspunt. Elke existentie-
philosofie is primair een philosofie van en omtrent het menschelijke
Zijn, waarvan het zich, ontologisch, de structuren systematisch
vergewist of de mogelijkheden, de houdingen, de situaties descrip-
tief aan het licht brengt. Het existentialisme is de wijsgeerige t'e-
zinning op het mensch-zijn in een totaal gesaeculariseerde, een
metaphysisch "ontledigde" maatschappij, waarin de mensch geheel
op zichzélf aangewezen is. Acht men deze situatie in diepsten 7in
kenmerkend voor de hedendaagsche samenleving,. dan is het
existentialisme ook de diepste "humanistische" uitdr ukking daar-
van, dan komt de mensch van tegenwoordig daarin tot eigenlijk
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zelfbewustzijn en spreekt hij een taal, die ook zijn niet-wijsgeerige
medemensch verstaat. Belemmert bij Heidegger een voor velen
ontoegankelijke en onverteerbare scholastiek deze verstaanbaar-
heid, zijn Fransche geestverwanten hebben er door een rijk en
talentvol gebruik van het litteraire en essayistische genre voor
gezorgd, dat de existentiephilosofie, althans de weerspiegeling
daarvan in bepaalde concrete levcnsbeelden, het populaire be-
wustzijn in den ban van een voor sommigen scandaleuze, voor
allen echter prikkelende of pijnigende obsessie geslagen heeft. Het
is vooral Sartre, die de gesprekken in de litteraire clubs beheerscht
en wiens enorme rol in het hedendaagsche Frankrijk zelfs niet
zonder invloed gebleven is op de opvallende edelmoedigheid,
waarmee de Fransche bezettingsautoriteiten zijn leermeester
Heidegger hebben ontzien. Maar wij willen van het persoonlijke
en anecdotische afstappen en nagaan, in hoeverre de philosoof-
romancier Jean-Paul Sartre een bijdrage levert tot het gesprek
tusschen het humanisme en het existentialisme, dat in het huidige
tijdsbestek minstens even zinrijk is als de ontmoeting van huma-
nisme én Christendom. De gelegenheid daartoe biedt het verslag
van een lezing, die hij eenige maanden geleden voor de "Club
Maintenant" gehouden heeft en waarvan reeds de titel nadruk-

. kelijk het humanistische karakter der existentiephilosofie opeischt 1).
\Vat is echter de aard van dit cxistentieele humanisme?
De menschelijke subjectiviteit, die zich denkend van zichzelf ver-
gewist, is het eenig mogelijke uitgangspunt, brengt de eenige ab-
solute waarheid aan het licht en voorkomt, dat de mensch wordt
overgeleverd aan de wereld der objecten, waaromtrent geen
zekerheid, maar alleen waarschijnlijkheid mogelijk is. De mensch ,.-
is overgeleverd aan zichzélf, d. w. z. hij is het eenige wezen,
waaromtrent geen enkele macht a priori heeft uitgemaakt of zou
kunnen uitmaken, wat hij zijn zal. Dat de mensch is overgeleverd
aan zichzelf wil zeggen, dat hij tot vrijheid veroordeeld is, een
vrijheid, die niemand hem kan afnemen en die hij ook naar
niemand kan afschuiven, maar die haar grens alleen in zichzelf
vindt, in zooverre, dat de mensch niet vrij is op te houden vrij
te zijn. Bij alles wat object is, kan worden aangenomen, dat het
is vervaardigd naar een bepaald model, dat den makel ervan
1) J. P. Sartre: L'existentialisme est un humanisme (1946)
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voorzweefde ; het is als het ware gedefinieerd, voordat het tot
stand komt. De mensch IS aanvankelijk ongedefinieerd en zijn
eigen modelleur. De existentie gaat aan de essentie vooraf, de
mensch is uitsluitend wat hij van zichzelf maakt. Dit is volgens
Sartre de gemeenschappelijke opvatting van alle existentialisten,
om het even of zij religieus (Jaspers, Marce1), dan wel atheïstisch
(Heidegger, Sartre) georiënteerd zijn. Het zal echter duidelijk
zijn, dat dit verschil in grondslag belangrijke schakeeringen aan-
brengt in wat als existentieel humanisme gelden kan. Zoowel bij
Heidegger als bij Sartre heeft het trekken, die verwantschap ver-
toonen met Denis de Rongemonts "actieve pessimisme" of met
het tragische heroïsme van Nietzsche, dat met het ééne been op
het nihilisme en met het andere op de levenswil rust. Wat bij
Nietzsche "pessimisme der kracht" heet, keert bij Sartre als
"dureté optimiste" terug. Dit optimisme zet zich af van een bodem

I
van angst, verlatenheid en wanhoop. Deze fungeeren, in hei-

I deggersc en zin, min of meer als "existentialen", grondstructuren
van het menschelijke bestaan. Zij hangen hiermee samen, dat de
mensch geen steunpunt buiten zichzelf heeft. Zijn verlatenheid

\

("délaissement") wil zeggen, dat hij zich op zichzelf verlaten
moet, zijn vrijheid, dat hij verantwoordelijk is en onophoudelijk
voor de keuze wordt geplaatst, die met angst gepaard gaat, zijn
wanhoop, dat hij in het ongeloof volhardt. "L'existentialisme
n'est pas autre chose qu'un effort pour tirer toutes les conséquences
d'une position athée cohérente".
Hoe is het nu mogelijk, van een levensopvatting uit, die het
menschelijke bestaan eigenlijk als iets absurds beschouwt, tot een
humanisme te komen? Alle vroegere systemen plaatsten den
mensch in de omraming eener objectieve werkelijkheidsorde, mocht
deze religieus betiteld worden als goddelijk scheppingsplan of wijs-
geerig als zelfontvouwing der Idee, universeel waardenverband of
historisch ontwikkelingsproces. Van al deze in beginsel, zij het
nog niet in den tijd, voltooide modellen of voorwaardelijkheden

.1

i\ is bij Sartre niets overgebleven. Hij verwerpt zelfs nadrukkelijk
{\ de idee van een algemeene menschelijke natuur, waarvan de

enkele mensch de individueele drager zou zijn. Waar van univer-
saliteit sprake is, daar slechts in menschelijken zin en niet als
"voorhandenheid", waaraan de mensch zich kan oriënteeren,
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maar als een van de subjectiviteit uitgaande projectie of con-
structie. De mensch, naar Sartre in navolging van Heidegger ver-
klaart, in de wereld geworpen ("jeté"), werpt zich in een toekomst
en verwerkelijkt zich in een doorgaand proces van actieve zelf-
transcendeeringen. Hij is voortdurend tegelijk bij en buiten zich-
zelf en realiseert zich door zich onophoudelijk prijs te geven. Het
gaat erom, "que l'homme, sans aucun appui et sans aucun secours,
est condamné à chaque instant à inventer l'homme". Gegeven
zijn subjectivistische uitgangspunt loopt Sartre gevaar, niet verder
te komen dan een individualistische interpretatie van de ver-
plichtingen en verantwoordelijkheden, waarin de mensch ver-
wikkeld wordt bij de voltrekking van zijn keuze. Om dit te ontgaan,
laat hij de geheele inter-individueele wereld spontaan mede op-
komen uit de aan alle zelfrealiseering ten grondslag liggende ont-
dekking der subjectiviteit in het cartesiaansche "cogito". Mijzelf
ontdekkende, ontdek ik alle anderen, uit mijzelf de keuze vol-
trekkende, kies ik voor alle anderen, voor mijzelf verantwoordelijk,
ben ik het tegelijk voor alle anderen. Het .kan niet anders of
Sartre moest in een lezing de geheele ingewikkelde dialectiek, die

/
') de simultaan opgevatte constitueering van de "ik"- en"wij"-sfeer

begeleidt, voorbij gaan, met als gevolg o.m., d~t de lezer er zonder
meer niet in slaagt, zijn beschrijving van de moeiteloos en zonder
eenig intermediair voltrekbare "zelfvatting" als eenig toegankelijke
absolute waarheid te vereenigen met de these, dat elke waarheid
omtrent het zelf door den ander moet zijn heengegaan.
Er loopt door Sartre's betoog echter een nog veel wezenlijker
'Ispanning, die van het grootste belang is voor de beoordeeling van

(
het door hem voorgedragen existentieele humanisme. Geen huma-
nisme is denkbaar zonder aanvaarding van eenig algemeen be-
ginsel van geestelijke, zedelijke of religieuze strekking. Bij Sartre
komt de erkenning van zulk beginsel of een minimum daarvan
in botsing met een uitgesproken modern, zakelijk, terughoudend
en ontnuchterd levensgevoel. Eenerzijds aanvaardt hij geen enkele
andere universaliteit dan die van de voorwaarden, waaraan alle
menschelijk bestaan onderworpen is, een "universalité humaine
de condition" , opgevat als een aan voortdurende wisseling onder-
hevig geheel van materieele en "psych analytische" - merk-
waardig woordgebruik! - factoren, dat, wat de Duitsche existentie-
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,t philosofen als "situatie" omschrijven. "Les hommes dépendent de
1\ l'époque et non pas d'une nature humaine". Een dergelijke
"époque" is echter kennelijk een even groote abstractie en haar
functie als uitsluitende determinante een even groote eenzijdigheid,
als door het latere onderzoek in de leer van de algemeene men-
schelijke natuur zijn gesignaleerd. Trekt Sartre nu de conciusie,
dat de determineerende rol van het tijdperk objectieve historische
kennis onmogelijk maakt en tot een radicaal relativisme noopt?
Integendeel! Hij doorbreekt het epochale determinisme en haalt
het eerst uitgeworpen leerstuk der algemeene menschelijke na-
tuur - niet naturalistisch, maar "klassiek" opgevat - weer
binnen, door niet alleen te stellen, dat elk project, hoe individua-
listisch ook, een algemeene waarde, een "type d'humanité" reali-
seert, maar bovendien elk ontwerp voor clken mensch adequaat
toegankelijk en begrijpelijk te achten. Er is dus niet alleen een
"universaliteit van condities", maar ook een "universaliteit van
projecten" en dat wil zeggen van menschelijke' waarden, ont-'
sluitbaar door een universeel begrip, dat Sartre zelfs tot de uit-
spraak verleidt: "Tout projet, même celui du chinois, de I'indien
ou du nègre, peut être compris'par un eurSlpéen... Il y a toujours
une manière de comprendre l'idiot, I'enfant, Ie primitif ou l'étran-
ger, pourvu qu'on ait les renseignements suffisants". Een dergelijke
stelling schijnt beter te passen bij de optimistische zelfvoldaanheid
der Verlichting dan bij moderne skepsis, zooals Sartre's dogmatisch
ingekleede meening, dat de mensch niet in staat is het kwade te
kiezen geen spoor vertoont van de realistische en pessimistische.
menschopvattingen, die in de actu("ele humanistische litteratuUl
de overhand hebben.
Op grond van een en ander zou men de conclusie kunnen trekken,
dat wij hier met een vorm van humanisme te doen hebben, waaraan
een zekere mate van lichtvaardigheid niet kan worden ontzegd.
Humanistisch is het existentialisme dan, omdat het alles aan den
mensch overlaat en hem, op het voetspoor van Rousseau, als
aangelegd op het goede beschouwt. Activistisch is het, omdat het
de menschelijke universaliteit in wording ziet en alle quietistische
uitwerkingen van het grondgegeven der menschelijke verlatenheid
de pas afsnijdt. Het oude idealisme schijnt een nieuwen groei-
bodem te vinden in een metaphysisch volstrekt ontluisterde



EXISTENTIALISME EN HUMANISME lOg

werkelijkheid. Is de ware menschelijke solidariteit niet te vinden
.in dien bewogen en bewegelijken samenhang van algemeene hu-
manitaire beginselen, aan de hand waarvan de individuen van
de meest uiteenloopende tijdperken in de letterlijke beteekenis van
het woord op zichzelf toegekomen, dus toekomstig geworden zijn?
Het humanisme heeft het niet noodig, deze beginselen aan den
hemel te hangen. Maar Sartre, die in zijn romans en tooneel-
stukken de walging voor het bestaan geschilderd heeft en zijn
sujetten in de meest abjecte situaties verplaatst zonder voor hun
laagheid eenig excuus aan te voeren, laat niet alleen de "ciel
intelligible" ineenstorten, maar trekt de nivelleering verder door
en constateert: "Il n'y a pas de signes dans Ie monde". Maar
wanneer er in de (menschen- )wereld geen zinvolle teekenen zijn,
wat heeft dan de menschelijke transcendentie ("dépassement")
te beduiden, waarin superepochale waarden worden geprojec-
teerd? Het is of de existentialist Sartre van den humanist Sartre
schrikt en hem het steunpunt, dat hij hem in den vorm van een
embryonale waardenleer onder de voeten geschoven had, telkens
weer wil ontnemen. Wanneer de mensch niet in staat is het slechte
te kiezen, zooals de humanist Sartre wil, waarom zegt de existentia-
list Sartre, bij de bespreking van een concreet keuze-geval dan, dat
hij niet kan rekenen op menschen, die hij niet kent, zich baseerend
op de menschelijke goedheid of het menschelijke interesse in het
welzijn der maatschappij, "étant donné que l'homme est libre,
et qu'i! n'y a aucune nature humaine sur laquelle je puisse faire
fond"? Op de vrijheid, die hij den mensch toeschrijft, meent hij
geen staat te kunnen maken. Ik weet niet, wat er van de Russische
revolutie terecht komt, ik weet niet of zij onontkoombaar tot de
overwinning van het proletariaat zal leiden, ik ben er niet zeker
van of mijn strijdmakkers na mijn dood mijn werk zullen opnemen
en zullen voltooien, want zij zijn vrij en zouden morgen, na mijn
dood, vrijelijk kunnen besluiten het fascisme in te stellen. Con-
clusie: "Je dois me borner à ce que je vois" en sluit ik mij bij een
partij aan, dan ontdoe ik me van elke illusie. Maar Sartre be-
schouwt het fascisme als een kwaad. Hoe kunnen de menschen
daar dan vrijelijk toe besluiten, wanneer zij het kwade niet kunnen
kiezen? Hij opereert hier met een volkomen onwerkelijk vrijheids-
begrip, dat vreemd is aan de maatschappelijke realiteit en dat door
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de. belemmeringen en restricties die het tegen een concrete keuze
opwerpt, eigenlijk min of meer ridicuul wordt.
Het is vrijwel communis opinio, dat het homocentrische huma-
nisme een innerlijk-dialectische ontwikkeling heeft doorgemaakt,
die uiteindelijk tot het ontstaan van allerlei vormen van anti-
humaan totalitarisme - en niet alleen op politiek gebied - mede
aanleiding gegeven heeft. Ook Sartre ziet dit in. Zijn humanisme
wil den mensch niet vastleggen en krijgt daardoor een inslag van
dynamiek. "Le culte de l'humanité aboutit à l'humanisme fermé
sur soi de Comte, et, il faut Ie dire, au fascisme". Maar dit fascisme
was immers juist een der consequenties uit wat Sartre zelf de
"position athée cohérente" noemt en die juist de grondslag van
zijn.existentialisme uitmaakt, een leer die bittere ernst wil maken
met het feit, dat "précisément nous sommes sur un plan ou il y a
seulement des hommes" . Maar wanneer God niet bestaat, heeft
Dostojewski al gezegd, dan is alles geoorloofd. H~tzelfde geldt
van den norm. Dan is er geen enkel, den mensch te bovengaand

(

beginsel te ontdekken, dat een maatstaf oplevert voor zijn gedrag.
Het was in een dergelijk metaphysisch vacuum, dat het fascisme
groot kon worden. Onder een hemel en in een wereld, waarin
alle teekenen zijn uitgewischt, laat Sartre den mensch alleen
met zijn vrijheid .en verantwoordelijkheid. De wereld is niet leeg,
maar vol van teekenen, en huiveringwekkende teekenen, die aan-
geven waartoe de aan zichzelf overgelaten mensch komt. Daarom
doet het humanisme van Sartre, waaraan een zekere beklemmende
grootschheid van bijna nietzscheaansche allure niet te ontzeggen
valt, aan als de doodsstrijd van de burger, die zich aan zijn eigen
haren uit den afgrond van het nihilisme naar boven probeert te
.trekken.
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l-g. Het voorgaande artikel werd besloten met het poneeren van
de stelling, dat het onderzoek der sociale en cultureele aspecten
van welvaartsplanning als zoodanig, e>nafwijsbaar voert in de
richting van socio-cultureele planning in het bijzonder. Dit moge
thans nader worden geadstrueerd. De term socio-cultureel be-
schouwe men daarbij voorshands slechts als eenvoudige combinatie
van de samenhangende begrippen sociaal en cultureel. Dit laatste
verband komt nog afzonderlijk ter sprake (zie nr. 13).

10. Welvaartsplanning en socio-cultureele planning.

Het in den aanhef bedoelde contact ontstaat op 4 hoofdpunten:
a. wetenschappelijke planning en planning van wetenschap ha~gen nauw

samen.
b. welvaartsplanning vereischt voorafgaande planning van socio-cultureel

gebonden welvaartsdoeleinden.
c. welvaartsplanning vooronderstelt planning der planners, benevens een

plan-minded publiek.
d. welvaartsplanning omvat planning der socio-cultureele welvaartssferen.

ad a. Planning der wetenschap. Het motto der pure theorie "la
science pour la science" dreigt van den beoefenaar der wetenschap
een geborneerd en egocentrisch wezen te maken, voorzoover dit
inhoudt, dat diens_taak zich streng beperkt tot het gespecialiseerde
vak van wetenschap (of autonoom verklaarde onderdeel daarvan), .
hem dus isoleert in den ivoren toren der pure contemplatie los
van de tijdruimtelijke, maatschappelijke verhoudingen. Dit houdt
geenszins in een ontkenning van het mogelijke nut (zelfs indirect:
practisch nut) en de noodzaak van pure theorie. Het betoog
richt zich slechts tegen de enge begrenzing van wetenschaps-
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beoefening tot en uitsluitend als pure theorie. De pure theorie is
een deel, niet het geheel.
De zegswijze: het licht der wetenschap dient om te stralen, niet
om te warmen, is een rationalisatie-achteráf, uitgevonden door
een bepaald type kamergeleerde. Het is de wetenschaps beoefening
van een homo intellectualis, die bevrediging vindt in (en warm
loopt voor!) het kunstig gedachtenspel van de behoeftenvoorziening
door een homo economicus. Deze opzettelijke bewustzijnsveren-
ging, stellig een verfijnde vorm van "discipline", kan voor het
wetenschappelijk onderzoek een waardevol hulpmiddel zijn. De
waarden der wetenschàp zijn echter daarmede niet uitgeput. Het
wetenschappelijk subject en het economisch subject staan beiden
in het volle leven, dragen beiden ook sociale verantwoordelijkheid.
Welvaartsplanning moet kunnen steunen op beide pijlers.
Wetenschappelijke planning ten behoeve van de volkshuishouding
eischt een nieuw plan van wetenschap. Te weinig nog zijn juist
een aantal sociale wetenschappen zich bewust van haar sociale
functie- ten dienste der menschelijke cultuur 1). "Plannen" van

-de sociaal-economische VI etenschappen beteekent haar brengen
tot wijsgeerige zelfbezinning op haar taak, tot a;..iomatische grond-
slagencritiek, tot synthetische oriënteering op de totale structuur,
met inbegrip van de sociale evolutie en haar wisselwerking met de
economische data.
Doelbewuste planning zal_ moeten plaats vinden, ook van het
wetenschappelijk fundamenteel en experimenteel onderzoek en
van het wetenschappelijk onderwijs, waarbij de sociale en cultureele
aspecten meer naar de voorgrond zullen kunnen worden geschoven.
Van de juiste planning der verhouding tusschen wetenschap en
samenleving is beider toekomstig welzijn afhankelijk. (Vgl. verder
sub 16).
De Briiish Association for the Advancement of Science heeft in
1938 een onderafdeeling "Social and international relations of
science" ingesteld. Daarvóór was in Engeland reeds opgericht een
Association of Scientific Workers, welke de socio-cultureele plan-
ning der wetenschap mede tot haar doelstellingen rekent. Amerika
heeft dit voorbeeld nagevolgd en een gelijknamige vereeniging
gesticht. Naar deze modellen is thans ook in ons land een Verbond
van Wetenschappelijke Onderzoekers tot stand gekomen. Indien
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dit lichaam tot bloei geraakt, kan het een belangrijke bijdrage
vormen tot een ontwikkeling in de richting als boven geken-
schetst 2). Het is aangesloten bij de zeer onlangs ook opgerichte
"World Federation of Scientific Workers" 3).
ad b. Het socio-cultureel gericht welvaartsstreven. De sociale
wetenschappen werkten steeds naar een "plan", bepaald door
de achterliggende sociale philosophie en ideologie. Dit plan was
bij de klassieke economen een getrouwe copie van het wereldbeeld
der Newtoniaansche physica. Het weerspiegelde een optimistisch
geloof in een goddelijke of natuurlijke orde, óók op sociaal-econo-
misch gebied. Een eeuwige orde van gepraestabiliseerde harmonie
en mechanisch-mathematische wetmatigheid. Dit deïstisch geloof
is later saamgesmolten met atheïstische, natuurlijke evolutie- en
selectie-theorieën, die, hier getransponeerd, tot een sociaal darwi-
nisme en quietisme voerden. In de constante, gepraedestineerde
regelmaat van dit wereldverloop was weinig of geen plaats voor
de uitoefening van bewust vormende en hervormende menschelijke
macht volgens vooraf bepaalde doeleinden. Ware dit wel zoo,
dan zou ook het streng gesloten systeem der theoretisch-econo-
mische constructie dreigen ineen te storten of af te brokkelen.
Geleidelijk heeft de theorie ernstig beproefd zich te zuiveren van

deze meta-economische elementen en tegelijkertijd toch het oude
denkmodel in wezen te conserveeren. Weliswaar is alle nieuwe
sociale philosophie consequent geweerd, maar voordien openlijk
opgenomen wijsgeerig-wereldbeschouwelijke voorstellingen en denk-
beelden zijn, zij het deels overdekt en deels onbewust, nog steeds
aanwezig. In de leer van het statisch evenwicht, van het doelmatig
optimum, van de economische vrijheid en vrije concurrentie,
van het gedetermineerd economisch handelen etc. leeft de oude
sociale philosophie, veelal diep weggedrongen, nog voort.
De pure economie (theorie) en, op haar voetspoor, de pure zake-
lijkheid (practijk) hebben beide in schijn ook de ethiek ter zijde
geschoven, in waarheid voor zich een speciaal soort ethiek ge-
schapen (wetenschapsmoraal, zakenmoraal). In het economisch
principe blijft het utilitaristisch handelen volgens eigenbelang, als
een kiezen van het grootste ruilvoordeel, hoezeer ook 'afgeschaafd
en verwaterd, in feite gehandhaafd. Alhoewel de pure theorie
voorgeeft alle doeleinden uit te sluiten, is het onmiskenbaar, dat
8
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zij toch aan één ideale doelstelling, nI. van zuiver-economisch
handelen volgens het winstmotief, de voorkeur geeft.

De welvaartsidealen van het tweede kwartaal der twintigste
eeuw rusten echter op een sociaal-philosophisch en sociaal-ethisch
herziene grondslag. Sociale solidariteit en service, sociale recht-
vaardigheid en gelijkheid, sociale coöperatie en coördinatie, sociale
controle en directie zijn als korte formuleeringen van nieuwe cul-
tuuridealen omhooggestuwd. Zij richten zich tegen het optimistisch
evolutionisme, het individualistisch automatisme en het ethisch
hedonisme van een af te sluiten tijdperk der cultuurgeschiedenis.
In een naast de puur-economische theorie staande, daarmee ge-
lijkwaardige sociaal-economische theorie, zal met deze historische
ontwikkeling rekening gehouden moeten worden. _
Die ontwikkeling omvat de nieuwere beschouwingen ten aanzien
van de overheidstaak, vrijheid, democratie, cultuur, vooruitgang,
arbeid, bestaanszekerheid, levensstandaard, maatschappij-inrich-
ting etc. Zij omvat de wijsgeerige omwenteling van de natuur-
wetenschappen met betrekking tot het vroeger gehuldigde causale
determinisme, de uitzonderinglooze wetmatigheid, de exacte be-
paaldheid en de volstrekte objectiviteit. Zij omvat de gewijzigde
geestesstructuur en waarde-hiërarchie, inzettend met de wereld-
beschouwingsphilosophie van Dilthey en de creatieve evolutie-
philosophie van Bergson. Zij omvat de sociaal-religieuze en sociaal-
humanitaire geestesstroomingen uit de eerste helft van deze eeuw,
die ongetwijfeld in de h~eede helft tot een fundamenteele recon-
structie op sociaal-economisch gebied (zoowel van de theorie als
van de politiek) in belangrijke mate zullen bijdragen.
Al dit en nog zooveel meer zal uitdrukking moeten vinden in het
nieuwe "plan" der sociale wetenschappen, dat hierboven (sub a)
reeds aangeduid werd. Al zulks oefent evenzeer invloed uit op de
tijdruimtelijke gestalte der welvaartsdoeleinden. Het socio-cultureel
gehalte dezer welvaartsdoeleinden bepaalt op zijn beurt mede het
type en het niveau der welvaartsplanni;'g. (VgI. hierna sub Ir).
Planmatige research is noodig om de socio-cultureele bindingen
der welvaartsdoeleinden te analyseeren, waarbij zoowel de typisch
nationale als internationale aspecten zullen moeten worden bezien.
Verder gespecialiseerd onderzoek zal moeten dienen om na te gaan
aan welke concrete criteria de nieuwe welvaartsidealen kunnen
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worden getoetst. De laatste jaren is b.v. toenemende aandacht
besteed aan de norm van "full employment" 4); een nieuwe stan-
daard is hard bezig zich een weg te banen naar de top, nI. van
"full nutrition" 5). Dergelijke minimum-Ievensstandaards zullen
straks worden uitgewerkt voor de bevrediging van andere elemen-
taire behoeften aan stoffelijke en geestelijke welvaart (woning, klee-
ding, opvoeding, ontspanning, gezondheid, zekerheid etc.), waarbij
meer dan vroeger met de inkomens~lasse en de gezinsgrootte rekening
zal worden gehouden. Het resultaat dezer socio-cultureele voor-
studiën zal tenslotte mee beslis~en, hoe en in wat voor soort wel-
vaartsplan de economische doelmatigheid harmonisch kan worden
vereenigd, binnen de marge van het mogelijke, met de sociale
rechtvaardigheid en de cultureele menschwaardigheid.
ad c. Planning, planners en publiek. Volgens Prof. von Hayek
brengt planning met onvermijdelijke noodwendigheid de slechtste
elementen aan de top van het overheidsapparaat: Dit is, dunkt
ons, een ontoelaatbar:.e generalisatie van het Duitsche voorbeeld 6).
Maar het wijst niettemin op het uitzonderlijk groot belang van
een juiste planning der planners7).
Dit vraagt in de eerste plaats hervorming en aanvulling van het
hooger onderwijs. De stichting van een politiek-sociale faculteit,
gelijk te Amsterdam "gepland", en van gelijksoortige instellingen
elders, zal in een dringende behoefte voorzien, wat betreft de op-
leiding van hoogere bestuursambtenaren, die geroepen zullen.
worden aan de planning actief mede te werken. Het is echter even-
zeer noodzakelijk, dat ook de toekomstige leiders van het bedrijfs-
leven, waaraan, volgens het subsidiariteitsbeginsel, een deel der
planning in loyale en vrijwillige samenwerking (teamwork) ge-
delegeerd zal moeten worden, de gelegenheid krijgen zich met deze
moderne technieken en gedachtegangen vertrouwd te maken.
Tenslotte is er het probleem van de sociale vorming en opvoeding
van het publiek, dat zich immers over de doeleinden der planning
in groote lijnen heeft uit te spreken. Teneinde tot juiste oordeels-
vorming in staat gesteld te worden, dient het van verschillende
zijden omtrent de idee van planning voorgelicht te worden. Alleen
welvaartsplanning, die niet slechts passief wordt geduld, maar
waarlijk weerklank vindt bij het volk, zal op den duur schep-
pend werk kunnen verrichten. Geestelijke rijpheid is de voedings-
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bodem, waarin haar zaad kan wortel schieten en gedijen.
Achter deze simpele opmerkingen gaan formidabele problemen
en zelfs conflicten van waarde-systemen schuil. Dit komt immers
neer op een vrijwel complete re-educatie, zoowel van de elite als
van de massa, zoowel van de oudere als van de jongere generatie.
Mannheim heeft in een diepgaande ontleding de Copernicaansche
omwenteling op het socio-cultureele vlak blootgelegd 8), hierin
bestaande, dat terwijl voorheen de hoogste waarden voor en door
de samenleving in het algemeen blind werden aanvaard als ge-
boden van God of als deel van eeuwenoude, natuurlijke tradities,
geleidelijk het inzicht baan brak, dat deze waarden althans voor
een deel bewust kunnen worden gewaardeerd en geherwaardeerd,
in vrijheid al dan niet geaccepteerd, en waar noodig naar redelijk
en zedelijk inzicht gecorrigeerd. Maar terwijl aldus het auto-
matisch waardeelingsmechanisme afbrokkelt, is daarvoor in de
plaats nog niet gekomen een opvoedingsstelsel, planmatig gericht op
het aankweek en der geestelijke vermogens tot bewuste en voor concre-
te doeleinden vrijwillig overeenstemmende waarde-appreciatie. Van
de vervulling dezer beide voorwaarden, intelligentie en solidariteit,
is de toekomstige maatschappelijke ontwikkeling afhankelijk.
Wie planning zegt, zegt doeleinden, en wie doeleinden zegt,
moet zeggen: wetenschap, kennis en inzicht. Met betrekking tot
de welvaartsplanning vloeien de problemen van cultuur-sociologie,
van sociale philosophie en ethiek, alsmede van sociale paedagogie
en psychologie ineen tot het centrale probleem der sociale vorming
van den toekomstigen menseh, d. i. van de opvoeding van ouders
en van kinderen tot doelbewuste burgers. Burgers, die een hoogere
trap bereiken dan van klasse-bewustzijn en klassen-strijd, die zijn
maatschappij-bewust en zelfs wereld-bewust. Burgers, kortom,
die zijn plan-minded, die door sociale samenwerking gezamenlijk
den bouw van een nieuwe wereldqrde, gegrond op sociale recht-
vaardigheid, nastreven.
ad d. Socio-cultureele welvaartsplanning. Welvaart omvat de
onderling verstrengelde stoffelijke en geestelijke welvaartsspheren.
De sociale en cultureele bestanddeelen der stoffelijke en geestelijke
welvaart zijn maar ten deele in geld uitdrukbaar en drukken
niettemin hun stempel op het algemeen welzijn. We1vaartsplanning
zal ook aan die ideëele, maar niet of niet geheel meetbare aspecten
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voldoende aandacht moeten besteden, )zal een evenwichtige
synthese moeten nastreven van financieel-economische en socio-
cultureeIe planning.
De laatste begeeft zich voor Nederland vrijwel geheel op terra
incognita. Behalve Rusland, zijn o.m. Zweden, Engeland en -
in mindere mate - ook Amerika ons hierin voorgegaan. On-
bekend maakt onbemind. Alleen al de aanwending van de moderne
term "planning" op het gebied der cultuur wekt instinctieve
afweer-reacties, zelfs naar schr. d. ervaren heeft, bij de weinigen,
wier levenswerk in feite uit cultureeIe planning op een onderdeel
bestaat. Monsieur Jourdain is niet dood, hij leeft. Hij is in ons
land thans een graag geziene gast. In de hoogste kringen. Het
socio-cultureel denken is nog in veel opzichten ir~ationeeI. Van-
daar de kloof, die het van rationeeIe planning scheidt.
Het is de bedoeling in de hierna volgende beschouwingen de hoofd-
lijnen der methodiek en problematiek van socio-cultureele plan-
ning nader uit te stippelen.

11. Methoden van socio-cultureele planning.

In groote lijnen valt drieërlei methode van welvaartsplanning te
onderscheiden. Ietwat simplistisch te kenschetsen als overwegend
materialistisch (a), idealistisch (b) en realistisch (c).
ad a. De eerste opvatting leunt sterk aan bij de heerschende
economische theorie, welke haar gebied als autonoom beschouwt.
Deze welvaartsplanning bepaalt zich in eerste instantie tot eco-
nomische grootheden, bij voorkeur in cijferschema's uitdrukbaar.
Daar is een economisch plan en hoogstens kunnen, bij wijze van
correctie en retouche, enkele sociale en cultureele aspecten naar
voren worden gebracht, als een pikant sausje óver enkele spijzen
van een tevoren gereedgemaakt menu.
Zoodanig welvaartsplan streeft primair naar maximale productie.
Wat betreft de verdeeling van het nationale product kan aan sociale
en cultureele vragen eenige aandacht worden geschonken. Ook

. '-voorzoover het betreft coördinatie van departementale deelplannen,
worden de ev. plannen der sociale en cultureele ministeries hierin
betrokken. Aan een zelfstandige socio-cultureele planning in eigen-
lijken zin biedt deze opvatting weinig of geen armslag.
ad b. De tweede opvatting is diametraal tegenovergesteld aan
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de eerste. Zij stelt voorop sociale en cultureele waarden om haars-
zelfs wil. Deze waarden zouden ook het economisch leven, daaraan
ondergeschikt, moeten beheerschen. Volgens sociale 9) en cultureele
doelstellingen, zelf weer gericht volgens hoogere ethische en reli-
gieuze normen, behoort de welvaartsplanning te worden afgestemd.
Elk socio-cultureèl ideaal-systeem schijnt echter voorshands min of
meer utopisch ten opzichte van de financieel-economische noodsitu-
atie, waarin ons land verkeert. Ook zij, die principieel georiënteerd-
zijn naar deze tweede idealistische opvatting, worden aldus door har-
de noodzaak en uit practische overwegingen veelal teruggedrongen
naar de eerstbeschreven, min of meer materialistische opvatting.
ad c. Een tusschenweg lijkt evenwel mogelijk, welke naar die
synthese streeft, welke de essentie vormt van alle planning.
Men kan inderdaad geen sociaal. paradijs bouwen op een econo-
misch kerkhof. Anderzijds vooronderstelt de economische vooruit-
gang ook de bevrediging van minimale socio-cultureele behoeften.
Tusschen deze sferen bestaat wisselwerking, is verschuiving mogelijk
en een naar omstandigheden optimale verhouding nastreefbaar.
Teneinde na te gaan of, hoe en in hoever sociale en cultureele
plannen, in de naaste toekomst en op langer zicht, verwezenlijkt
kunnen en moeten worden, vast te stellen waar telkenmale het
optimum ligt, daartoe is juist een geëigend research-instrument
voor socio-cultureele planning van noode.
Zelfs de conclusie, dat sociale en cultureele plannen voorshands
niet of nauwelijks tot uitvoering kunnen komen, mag slechts
berusten op voorafgaande planning en research. Socio-cultureele
planning zal naar omstandigheden kunnen evolueeren van een
overwegend negatief nàar een toenemend positief stadium. Dit
echter is niet een kwestie van principe, maar een van graad,
omvang, tempo, tactiek etc., waarmede realistische planning heeft
rekening te houden.

12. Problemen van socio-cultureele planning.

De onderhavige studie neemt nu verder tot uitgangspunt de
hierboven gestelde realistische opvatting van socio-cultureele plan-
ning. Bij uitvoering op deze basis rijzen tal van problemen. Slechts
enkele der meest op den voorgrond tredende kunnen hier worden
bezien. Het zijn de volgende:
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Wat omvat socio-cultureele planning, welke zijn haar grenzen?
Is planning op deze gebieden principieel wenschelijk of schadelijk?
Wie moet deze planning verrichten?
Is dit technisch uitvoerbaar, zoo ja, hoe?
Welke zijn de financieel-economische kosten en het nut?
Aan een korte behandeling van dit 5-tal vragen zijn de volgende
ms. 13 tlm 17 gewijd.

13. Het object van socio-cultureele planning.

Het socio-cultureel gebied isniet een op zichzelf bestaand en omlijnd
gebied van menschelijk leven en samenleven. Het is ongede-
finieerd, omdat er geen objectief waarneembare en omtrekbare
socio-cultureele spheer bestaat. Is het ook ondefinieerbaar?

"-Een tweede vraag. Waarom moeten juist het sociale en het cultu-
reele worden vereenigd tot een socio-cultureel gebied? Waarom
niet liever b.v. het sociale en het economische tot een sociaal-
economisch gebied?
Om met de laatste vraag te beginnen, het een sluit het ander niet
uit. Tal van vraagstukken moeten inderdaad vooral sociaal-
economisch worden bezien: zoo b.v. de verhouding van prijzen
en loonen, van arbeid en productie, van klein- en grootbedrijf e. d.
Anderzijds worden de sociale en cultureele welvaartsspheren door
een sterke kwalitatieve band vereenigd. Factoren, die het sociaal
proces naar vorm en inhoud beïnvloeden, werken als regel in op
de cultuur-beweging en omgekeerd. Cultuur wordt gedragen door
de geestesontplooiïng van den socialen mensch, ontwikkelt zich
binnen het kader der sociale levensorde. Voorzoover althans onder
cultuur in den ruimsten zin begrepen wordt, behalve de engere-
elite-cultuur, ook en juist de volkscultuur. Dat is: de cultureele
habitus en structuur der gemeenschap, de stijl van innerlijk leven
en uiterlijk samenleven, van denken en doen; het geestespeil
der maatschappelijke verhoudingen en de zedelijke betrekkingen
met den medemensch (in gezins-, groeps-, volks- en volkeren-
verband). Voor dit gebied van menschelijk-maatschappelijke en
geestelijk-zedelijke samenhangen en overgangen "is het begrip
socio-cultuur, meen en wij, zeer wel bruikbaar.
De sociale en cultureele doelstellingen in het bijzonder hebben
tal van historische en actueele raakvlakken. Verschillende sociale
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en cultureele onderwerpen hangen nauw met elkander samen 10).
Philosophie, ethiek en wetenschap hebben elk ineenvloeiende
sociale en cultureele aspecten. Deze maken ook contact bij de
opvoeding en' ontwikkeling van het volk en van bepaalde volks-
groepen, bij het gezin, de jeugd,. den arbeid, den vrijen tijd, de
gezondheid, het onderwijs, bij productie en consumptie, bij de
organisatie van het maatschappelijk leven, bij internationale
samenwerking en bij alle streven naar vernieuwing. In de sociaal-
economische verbinding dreigt overheersching van de economie.
Als tegenwicht dient de alliage van het socio-cultureele, waarbij
het accent wordt verlegd naar de cultuur.
Het antwoord op de tweede vraag moet dus luiden, dat, afgezien
van een aantal specifiek sociaal-economische vraagstukken, veel
ervoor pleit het sociale en cultureele tot één samenhangend complex
tecombineeren. Tot dit socio-cultureel complex behooren:
de afzonderlijke gebieden van het sociaal en cultureel gebeuren
met hun wisselwerking in het verleden en heden, het gemeen-
schappelijk grensgebied van sociale en cultureele verschijnselen
en tenslotte de nauw verbonden toekomstige ontwikkeling van
maatschappij en beschaving in het kader van doelbewuste wel-
vaartsplanning. Dit versterkt echter het bezwaar, door de eerste
vraag gesuggereerd, dat zulk een veelomvattend en vaag gebied
zich toch bezwaarlijk leent voor de wetenschappelijke aanpak van
planning. Inderdaad zal derhalve moeten worden beproefd de
samenstellende' bestanddeelen, zoo niet scherp te scheiden, dan
toch wel te onderscheiden. Deze overweging is alweer een realis-
tische, teneinde prac~isch te kunnen werken. Door het sociale en
het cultureele elk op zich zoo goed mogelijk te omlijnen,
worden tegelijk de contouren van het geheel scherper gemarkeerd.
Wat precies sociaal en wat cultureel is, daarover zijn de geleerden
het niet eens 11). Om een begin te maken, mag dat niet hinderen.
Voorshands mag naar onze meening worden volstaan met voor
de practijk bruikbare omschrijvingen, zonder wetenschappelijke
pretentie, b.v. als volgt:
Onder het sociale aspect worden bezien de verhoudingen en
groepeeringen der samenleving; de klassen, standen, organen, de
samenstellende bestanddeelen van de bevolking, van het bedrijfs-
leven, van het maatschappelijk leven; de 'menschelijke factor.
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Onder het cultureele aspect worden bezien de overwegend geestelijke
en zedelijke waarden, welke 's lands ontwikkelingsgang en be-
schavingspeil kenmerken, alsmede de vormende krachten daarvan.
In de bijlagen toegevoegd aan het slotartikel in het volgend nummer
zal men een overzicht kunnen vinden, overeenkomstig dit schema,
van het arbeidsterrein, resp. van sociale planning en van cultu-
reele planning, welke tezamen tot socio-cultureele planning moeten
worden gecoördineerd. Met nadruk zij er op gewezen, dat deze
voorloopige proeve van indeeling niet bevat een program, doch
slechts vormt een catalogus: een stukje planning om tot planning
te geraken.
Het bedoelde overzicht toont, dat socio-cultureele planning betrek-
king kan hebben op een zeer groot aantal onderwerpen, waarvan
elk sterk gespecialiseerd onderzoek vereischt. Het is niet mogelijk
binnen het raam van deze studie verder te gaan dan een globale
aanduiding van het bestaan en den samenhang dezer vraagstukken,
waarvan de gegeven opsomming niet uitputtend wil noch kan
zijn. Ook is afgezien van een behandeling der technische planning-
litteratuur, welke over een aantal der bedoelde onderwerpen af-
zonderlijk is gepubliceerd.

14. Socio-cultureele planning: contradictio in term.inis?
In den aanvang van dit opstel is gezegd: planning is zelf een
cultuurverschijnsel en beïnvloedt op haar beurt de cultuur. Maar
hoe? Dictatoriale planning zal ook de cultuur persen in het
keurslijf van één dwingend voorgeschreven doelsysteem. De
Staatsraison bepaalt wat cultuur is en wat niet, d. w. z. stelt
normen voor de kunst, de godsdienst, de wetenschap, het recht,
de moraal enz.. De overheid bemoeit zich, straf regelend, met de
kerkelijke en rechterlijke dienaren, met de artisten en studenten,
met school en gezin, met pers en radio, met het menschelijk denken
en gevoelen, kortom met alle spiritueele strevingen in de samen-
leving. Zij ment, vent, remt en stremt het cultureele leven, tot
elk sprankje van cultuur, alle leven is gebluscht. Immers een der
wezenskenmerken van cultuur, althans van Westersche cultuur,
is: haar ongedwongen, origineele, persoonlijke, gedifferentieerde
uiting en ontplooiïng.
Ziedaar het dilemma. Barbara Wootton heeft het puntig getypeerd :
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"The problem of planning for freedom thus resolves itself into the
problem of determinate planning for indeterminate cultural
ends" 12). Is democratische planning van cultuur mogelijk, zonder
deze, hoe goed ook bedoeld, juist daardoor te verstikken? Brengt
planning, in welken vorm dan ook, niet automatisch mede: in-
grijpende overheidsbemoeiïng, vergaande uniformiteit, dwingende
aanwijzingen, bureaucratische belemmeringen e. d.? Zoo men al
huiverig is voor economische planning, moet dan niet het ergste
gevreesd worden van het met grove, zware laarzen onbehouwen
rondstappen door Vadertje Staat op een gebied, waar zulk een
teer gewas met ontelbare, zorgzame vingeren wordt geteeld?
Wie de voorgaande uiteenzettingen met aandacht gevolgd heeft,
zal niet bij voorbaat afwijzend staan tegenover de zienswijze, dat
deze voorstelling in haar algemeenheid gechargeerd is. Stellig is
de idee, dat cultuur-planning via cultuur-conformiteit zou neer-
komen op een cultuur-catastrophe, meer dan een gekunstelde
paradox. Het waarschuwingssignaal staat inderdaad op rood, maar
het kan zeer wel op groen worden overgeschakeld. Mogelijk mis-
bruik sluit een goed gebruik niet bij voorbaat uit. Socio-cultureele
planning is ongetwijfeld uiterst delicaat, vereischt een groote mate
van behoedzaamheid en tact. Meer nog dan elders is hier het
criterium: de wijze en mate van planning.
Men kan de universiteiten en faculteiten plannen, het aantal
docenten, den aard der te doceeren vakken en de lesgelden. Men
kan bovendien nog, als in Duitschland, aangeven, wat de profes-
soren op hun colleges moeten en wat zij niet mogen vertellen.
Men kan echter ook vóór dit hellend vlak van propaganda en
staatscultuur stilhouden. Goede cultureele planning is het trekken
van grenzen op de juiste tijden en plaatsen. Kan men echter, een-
maal aanvangend, inderdaad nog stoppen waar en wanneer men
wil of wordt men op een zeker punt of oogenblik de opgeroepen
geesten niet meer baas? Zelfs in de strengst gecentraliseerde
planhuishouding, in de Sowjet-Unie, welke in het vijf-jaren-plan
ook den cultureelen opbouw omvat, constateeren sommige waar-
nemers (in afwijking van evenzoovele anderen!) een krachtige opbloei
der wetenschapsbeoefening, een uiteindelijk herstel van het vrije
kerkelijk leven, een hoog niveau van de kunstbeoefening.
Maar gesteld al, dat cultureele planning niet per se behoeft te
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zijn schadelijk, zij is toch evenmin strict noodzakelijk? Waarom,
zoo redeneeren zeker niet alleen de lauwen en halven, zouden wij
willens en wetens een terrein zoo vol voetangels en klemmen
betreden? De erflaters der cultuur zijn niet volgens plan gekweekt. /
Scheppende energie gaat niet langs voorgeschreven paden, doch
baant zich zelve eigen wegen. De Nederlandsche cultuur heeft
naam verworven in de wereld, zonder bewuste collectieve planning.
Dit standpunt wordt niet meer algemeen gedeeld. Zeer terecht
rekent ons Departement van Buitenlandsche Zaken thans ook de
cultureele voorlichting in den vreemde omtrent Nederland tot
zijn taak. Het Departement van O.K. en W. gaat een zeer be-
scheiden proef nemen met de aanstelling van cultureele attachés.
Hoe echter valt de hedendaagsche vergelijking van Nederland
en andere landen uit? Het gaat daarbij om meer dan om de
namen van enkele representanten van ons cultureele leven.
Het gaat om meer dan molens, bloembollen, kleederdrachten en
.!slompen.Het gaat om het niveau onzer cultuur, evenzeer ook van
de massa des volks. Het zij veroorloofd op slechts één punt een
bij uitstek deskundig schrijver te citeeren 13). Vergelijkt men, zoo
schrijft de Vries Reilingh, het hoofdstuk Nederland uit het "Inter-
national Yearbook of Adult Education" van 1929 met die over
andere landen, dan blijkt niet alleen "de geringe omvang van de
desbetreffende bemoeienis hier te lande, doch haast nergens krijgt
men een dergelijk verbrokkeld beeld van ongelijksoortige pogin-
gen ... " men komt niet verder "dan het stadium van dilettantisme
en philanthropie" .
.Staat dit voorbeeld van planlooze, socio-cultureele achterstand
op zichzelf of is het één uit vele? Het zou een afzonderlijke studie
vereischen o~ hieromtrent onderdeelsgewijs een gefundeerd oor-
deel te kunnen uitspreken. Een feit is echter, dat elders op deze
onderwerpen zeer intensief gestudeerd is en wordt. Waar en hoe
gebeurt dit welbewust bij ons, welke menschen hebben wij hier-
voor beschikbaar?
Het is gevaarlijk te willen blijven rusten op de lauweren in een
roemvol verleden behaald door dichters en schilders, wijsgeeren
en geleerden, uitvinders en ontdekkers. Onze -hedendaagsche
cultuur is wellicht minder individueel en meer sociaal gebonden.
Of voor de bepaling van het niveau dezer sociale cultuur bruikbare
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criteria te vinden zijn, zij hier in het midden gelaten. Maar het
zegt toch in ieder geval wel iets in dit opzicht, dat volgens Wester-
sche maatstaven bij uitstek democratische, cultureel hoogstaande
landen, als b.v. Engeland en Zweden, reeds betrekkelijk ver op
den weg van socio-cultureele planning zijn voortgeschreden!
Alva Myrdal heeft een hoogst belangwekkend beeld geschetst
van de socio-cultureele planning in Zweden 14), welke aldaar
grootendeels nog voor den oorlog tot stand kwam en in hoofdzaak
gekoppeld is aan de bevolkings- en gezinszorg. Deze studie bevat
een rijkdom aan statistisch materiaal, die haast verbijsterend is.
Verbijsterend ook naar den inhoud en voor ons land. Wij liggen
daarbij naar het schijnt ver achter, welhaast een heele phase 15).
Ook bij de desbetreffende ontwikkeling in Engeland waren wij
wellicht reeds vóór den oorlog achterop geraakt. Sindsdien is
aldaar juist in dit opzicht veel gepresteerd 16) en nog meer in
voorbereiding. Op socio-cultureel gebied kan men natuurlijk,
minder nog dan elders, uit den vreemde importeeren en klakkeloos
imiteeren. Hier zij dan ook de inhoud dezer planning daargelaten,
alleen op het bestaan als zoodanig de aandacht gevestigd.
De in de kop van deze paragraaf gestelde vraag is daarmede
beantwoord. Een logische antinomie tusschen planning en cultuur
bestaat niet. Dat elders socio-cultureele planning mogelijk en
wenschelijk gebleken is, bewijst echter nog niet alles voor ons land.
Daarvoor ware op vele punten nader onderzoek noodig. Zoodanige
research vormt echter reeds de beginphase van planning.

IS. Het subject van socio-cultureele planning.
Het trekken van grenzen op de juiste plaatsen is zeker wel in

de eerste plaats van groot belang bij de vaststelling der competentie
van het subject, resp. de subjecten, van socio-cultureele planning.
Het subsidiariteitsbeginsel, volgens hetwelk hoogere organen zich
moeten onthouden van werkzaamheden, die door lagere organen
kunnen worden verricht, sta hier voorop. De overheidstaak zij
vóór alles een stimuleeren en coördineeren van dat, wat in de vrije
maatschappij opkomt en door particuliere organisaties is of wordt
opgebouwd.
Die beide voorschriften hebben echter bedenkelijk veel weg van
gemeenplaatsen. Het zijn in elk geval geen vaste criteria, volge~s
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welke problemen kunnen worden opgelost. In de practijk is het
juist de groote moeilijkheid te bepalen, welke werkzaamheden .
inderdaad door lagere organen kunnen en dus ev. moeten worden
verricht, waar stimuleeren overgaat in reguleeren en wanneer de
overheid bij gebreke aan voldoende particulier initiatief zelf moet
inspringen.
Momenteel is overigens noch de overheid, noch de maatschappe-
lijke organisatie op deze taak voldoende voorbereid. Op de mi-
nisterieele departementen van Sociale Zaken en van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen ontbreekt b.v. een speciaal orgaan
voor planning en research, zooals de economische departementen
deze kennen. Anderzijds staat ook de vrije socio-cultureele orga-
nisatie te onzent pas in de kinderschoep.en. Aan de totstandkoming
van dit noodzakelijk kader dient allereerst krachtige steun te
worden verleend. De typische kenmerken van onderorganisatie,
te weten eenerzijds overlapping, anderzijds lacunes, zijn ook hier
duidelijk waarneembaar.
Naast den reeds geprojecteerden Economischen en Socialen Raad
ware als hoogste, overkoepelende instantie te stellen een Socio-
Cultureele Raad. De oprichting van het Studiecentrum voor
Maatschappelijke Vraagstukken wijst in de richting van een ont-
brekend toporgaan voor deze materie. Daarheen tendeert ook
het Nationaal Instituut.
Maar ook de hieronder hiërarchisch ressorteerende organen ont-
breken nog goeddeels of bevinden zich eerst in .oprichting. Het is
hier niet de plaats een volledig organisatie-schema uit te werken.
Bij wijze van voorbeeld worden hier slechts genoemd een Weten-
schapsraad, Kunstraad, Onderwijsraad, Jeugdraad, Arbeidsraad,
Gezondheidsraad, Bevolkings- en gezinsraad, Huishoudraad, Volks-
groepsraad enz. Onder elk van deze Raden kunnen dan weer
verder gespecia1iseerd~Raden ressorteeren. B.v. onder den Onder-
wijsraad een afzonderlijke Universiteitsraad, onder den Jeugdraad
een Paedagogische Studieraad, onder den Volksgroepsraad een
Middenstandsraad enz. .
De juiste organisatie en onderlinge taakverdeeling der te stichten
of onderling te verbinden Raden hangt samen met wat op dit
gebied reeds gegroeid was of in wording is. Over de verhouding
tot de overheid zou' nog veel te zeggen zijn. Deze hoeft al naar
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het onderwerp niet steeds gelijk te zijn. Men verwijt echter de
protagonisten van planning veelal - en niet steeds geheel ten
onrechte - dat zij zich verschansen achter een façade van papieren
organen, constructies, formules en planvormen. Mede daarom heeft
de onderhavige studie zich meer toegelegd op de materieele dan
op de formeele problemen. Ten deele liggen de laatste al reeds
op het terrein van de ordening, organisatie en uitvoering.

(Slot volgt)
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Het wingewest en de waardigheid

Laat ons enkele nuchtere feiten constateeren. Van de nuchterheid
van ons volk is bij de bestrijding van het accoord van Linggadjati
niet veel gebleken. Geen bezwaar, dat van die te veel geprezen
eigenschap ook eens wat minder aan den dag wordt gelegd. En,
geen wonder, dat zoo hooge en groote beslissingen zeer verschillend
beoordeeld worden en de gemoederen in beweging brengen. Maar
de welopgevoede Nederlander van goeden huize pleegt toch te
allen tijde te hechten aan een waardige houding. Waar bleef die
echter in een groot deel van de critiek op den Luitenant-gouver-
neur-generaal en op de Commissie-Generaal? De actie Indië in
Nood ging reeds lang veel verder dan een zakelijke bestrijding en
leende zich tot hoon en smaad aan hun adres. Het ongeduld van
velen kon de verklaring van Minister Jonkman in de Tweede
Kamer niet afwachten en begon zoo luidkeels te ageeren, dat zij
na die verklaring aanmerkelijk moesten inbinden. De leden der
Kamers werden overstelpt met tal van ook anonieme geschriften
van .bestrijders die het open vizier schuwden. Wat daarin over
Van Mook en Schermerhorn stond te lezen, was vaak een aan-
fluiting van een waardige bestrijding van ernstige tegenstanders.
Generaals en admiraals verzaakten de eerste plichten van den
krijgsman, nl. te allen tijde het hoofd koel te houden en te gehoor-
zamen aan de regeering wier ambtenaren zij zijn. Een gepension-
neerd generaal deed voor de radio zelfs de eerste stap van zijn
leven in de richting der anarchie door tot ongehoorzaamheid op
te zetten. Het Nationaal Jongeren Verbond adverteerde in een
circulaire met een dreigement met den strafrechter en liet daar-
mede zien hoe dit deel der spes patriae 's lands hooge dienaren
eerbiedigt. Oud-Minister Gerbrandy sprak "voor beide zenders"
en stapelde heete kolen op het hoofd van Van Mook die onverwijld
op hem zelf terugvielen. .
Het ergst maakte het weekblad Elzevier het. Dit blad, dat geruimen
tijd brutaalweg in onrechtmatig grooten omvang is verschenen,
ontzag zich niet met modder te gooien. Doeve teekende een plaat
waar Schermerhorn voetballend de Kroon wegschopt. Schermer-
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hom werd met Mussert vergeleken. Bij de handdruk van Schermer-
hom en Sharir schreef het blad: München 1946. In kopletters
drukte het af: Eerloos gesol met de kroon. En dit opschrift stond
nog wel boven een uittreksel uit de geheime notulen van Ling-
gadjati, waar de redactie op onrechtmatige wijze aan gekomen
moet zijn. Aan welken ambtenaar zijn deze geheime stukken ont-
futseld, met welke middelep, voor welke helooning? Eerlijk is men
er niet aan gekomen. Men zou mogen verwachten dat behalve
voor- ook tegenstanders van het accoord hierover verontwaardigd
zouden blijken. Maar rustig komt n.b. het christelijk-historische
kamerlid Baron van der 'Feltz den minister vragen of hij niet van
meening is dat nu uit de notulen toch (geen woord erover, hoe!)
is gepubliceerd, het het nuttigst zal zijn ze in hun geheel openbaar
te maken. Op zijn minst was bij deze vragen een opmerking op
zijn plaats geweest over de onbehoorlijke wijze waarop die publi-
catie in zijn werk is gegaan. Zoolang dit ontbreekt, kan de indruk
ontstaan dat de steller dezer vragen er zich niet om bekommert,
waar de gegevens vandaan komen, en hoe, en de praktijken waarop
de publicatie steunt vanzelfsprekend acht. Wie met pek omgaat ... !
Allereerst vallen andere consequenties ten opzichte van de mis-
dragingen van dit weekblad te verwachten, onderzoek naar de
kronkelwegen waarlangs deze publicatie is tot stand gekomen, dan
dat men de regeering deze laconiek als een vingerwijzing voor
verandering van het regeeringsbeleid aanbeveelt. We mogen ge-

.lukkig constateeren, dat de volksvertegenwoordiging bij de Kamer-
debatten niet over haar waardigheid heengestapt is en dat deze
althans op een hoog peil hebben gestaan. Men zal het daar stellig
beneden zich achten om van de onverkwikkelijke methoden van
Elzevier" voor de bestrijding van het beleid onzer regeering ten
aanzien van Indonesië profijt te trekken. Non tali auxilio, heeren
tegenstanders die uw wapenen zuiver wilt houden!
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Dr C. J. SCHUURMAN

PERSPECTIEF DER ZIEL
TWEEDE, GEHEEL OMGEWERKTE DRUK

De moderne mens, benauwd en beklemd door de problemen van
het leven om hem heen, voelt steeds weer zijn zieleleven in ver-
drukking komen. Dit geschrift van de bekende psychiater heeft
reeds velen een weg tot innerlijke bevrijding gewezen. Het ver-

schijnt thans in een 'intensief omgewerkte uitgave.
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ANTHONIE DONKER

HET STERRENBEELD
Een nieuwe verzameling gedichten, die niet als "Tralievenster" door
de bezettingservaringen werden geïnspireerd, maar door de aan-
doeningen en vervoeringen die. los van het bepaalde tijdsgewricht,
.s mensen deel kunnen zijn. Prijs f 2.45

J. C. VAN SCHAGEN

FLARDEN VAN DEN WIND
OMZWERVINGEN IN DE BEKLEMMING

De bekende dichter. die in lange tijd niet publiceerde, schreef in de
achter ons liggende jaren. tot ontlasting van een beklemd gemoed.
deze ontboezemingen en overpeinzingen. Het zijn uitingen van een
mens, die met zijn ge'70eligheid in de dagelijkse realiteit dikwijls geen
raad weet. omdat hij innerlijk volstrekt eerlijk tegenover het leven is
blijven staan en niet verhard is en afgestompt. Deze ongereptheid van
ziel, soms gepaard aan een lichte ironie. waaraan een bewonderens-
waardig meesterschap over de taal ten dienste staat, geeft aan deze
"flarden" een bijzondere waarde. Prijs f 5.95 gebonden

J. C. VAN SCHAGEN

ONDERAARDSCH
Een verzenbundel, uit dezelfde jaren en uit dezelfde beklemming ge-
boren als bovenstaande "flarden". Deze gedichten stammen uit de
diepere lagen van het wezen van den dichter dan die. waarmee de
mensen met hem in zijn werk en in zijn dagelijks optreden in aan-
raking komen. De dichter kent nog de toegang tot dit voor velen
afgesloten gebied en daardoor hebben deze verzen een zeldzame
directheid, die (de lezer treft en soms bewust maakt van de eigen
"onderaardse" wereld. Prijs f 2.45

ADRIENNE MARIE BEZEMER

EEN LIEFDE
Met tekeningen van C.~A. B. Bantzinger

In deze kleine roman-in-brieven wordt op voortreffelijke wijze het
verhaal van een kortstondige liefde verteld. die schipbreuk lijdt, omdat
Reinout niet de werkelijke Agnes liefheeft, maar een projectie van
eigen gevoelens. Met fijn psychologisch inzicht en een sterk litterair
talent, met humor ook, heeft de schrijfster deze oude doch steeds
nieuw blijvende geschiedenis uitgebeeld, die tot op bewustwording
en loutering uitloopt. Prijs f 4.50 gebonden

VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL

N.V. DRUKKERIJ G. J. THIEME - NIJMEGEN
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