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ZEVEN KAARSJES VOOR DE VRIJHEID
V A N A Z I Ë, E U ROP A, AM E RIK A

A. Wij zijn het er allen wel over eens, dat wij in Europa zowel dadelijk
betrokken zijn bij het conflict Amerika-Rusland, als toch ook hoe langer
hoe meer als zelfstandige factor uitgeschakeld worden, waarbij alles nog
gecompliceerd wordt met de tegenstelling Oost-West. En dat wij bij een
eventuele keuze in het eerst-genoemde conflict hoe langer hoe meer de
wetenschap moeten betrekken dat het tweede conflict niet los te maken is
van het eerste en elk zwart-wit of goed-kwaad schema geheel illusoir
maakt.

B. En dat voor of tegen het communisme dus een zinledige keuze is, om-
dat blijkbaar het communisme in Oost-Azië eenvoudig de vorm is, waar-
onder de vrijmaking van elke Westerse voogdij zich volstrekt. Dat men,
d.W.Z. de mensen die de Amerikaanse politiek maken, daar stekeblind
voor is,.zou haast bewijzen, dat ze met die blindheid geslagen zijn, waar-
mee de de goden slaan wie ze willen verderven.

C. Toegegeven, maar laat ons ook de zaak eens zo stellen:
Er bestaat een gemeenschap van de V.N., opgericht niet in de laatste
plaats, om elke agressie te voorkomen, resp. met wapenen te bestrijden,
waar die zich voordoet. Dat N.-Korea Z.-Korea heeft aangevallen is...

B.... een zuivere Oost-Aziatische aangelegenheid.

C. Pardon, dat is niet zo; men mag het bedenkelijk vinden, dat het een
der meest corrupte regimes is dat is aangevallen, de aanval, laten wij het
daar over eens zijn, is begonnen door N.-Korea. Dat de V. N. - zij het
dat de V. S. alvast begonnen zijn Z.-Korea te hulp te komen - zich tegen
deze agressie hebben gekeerd ...

B.... mag dan formeel juist heten, zij het dan ook, dat het zonder de
Sowjet-Unie is gegaan ...

C.... die zich zelf bouderend had teruggetrokken ...

B.... mag dan formeel aanvaard baar lijken, het was tevens een gevolg van
de politiek der V. S. overal een barrière te vormen tegen het communis-
me. Wat is politiek voeren? Toch ook rekening houden met realiteiten.
Een der grootste realiteiten, zo niet de grootste, in onze tijd is de ont-
waking van het Oosten, haast even reëel en onvermijdelijk als de gang der
seizoenen.
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ZEVEN KAARSJES VOOR DE VRIJHEID

C. Qok ik wil graag aannemen, dat Amerika met zijn geïmproviseerde,
van alle ervaring van eeuwen, van wijsheid dus, gespeende politiek de
denkbaar slechtste partner is in het wereldpolitieke spel van het Oosten,
het staat toch aan de andere kant voor ideeën die, uit Europa geboren,
een levensbelang voor de mensheid betekenen, het is zelf voortgekomen
uit, gebouwd op de erkenning van mensenrechten, die ons in Europa het
waardevolste voorkomen van wat wij zelf hebben verworven - anders ge-
zegd: onze geestelijke vrijheid en menselijke waardigheid.

A. Dat mag voor ons Europeanen zo zijn [en daarover is ook nog een en
ander te zeggen], wat beginnen wij in Azië met onze 'geestelijke vrijheid',
woorden zonder inhoud, zolang er nog geen sprake is van enige primaire
grondslagen voor het menselijk bestaan als: ontvoogding van Westerse
overheersing, opruiming van eigen feodalisme, afwezigheid van honger
voor de millioenen. Moeten wij zo dwaas zijn om te menen dat het com-
munisme in Oost-Azië bestreden moet worden om daar geestelijke vrij-
heid te brengen, die wij zelf aan die volkeren eeuwen lang hebben ont-
houden?

B. Inderdaad, zolang wij de macht hadden, heeft ons die geestelijke vrij-
heid daarginds nooit bezig gehouden. Wij hebben de overleefde feodale
regimes gesteund, omdat ze ons profijtelijk waren, om onze koloniale
politiek van winst-maken uit te voeren. Wij waren tegen industrialisatie
om onze industrieproducten er heen te kunnen brengen, om geen con-
currentie te behoeven te duchten, wij hebben een zekere welstand willen
brengen voorzover er daardoor enige koopkracht zou ontstaan, en wij
hebben dus zoveel d.w.z. zo weinig scholen, fabrieken, ziekenhuizen op-
gericht als ons goed dacht - niet die er werkelijk nodig waren voor de
bewoners zelf. Natuurlijk met enige nuances, die ons zeer belangrijk
voorkwamen; wij waren dan ethisch of progressief, maar deze nuances
vielen onder de Oosterse zon niet op. In elke ethische politiek trad zelfshet
moment van bevoogding nog duidelijker op, juist door die goede bedoelin-
gen - de producten van een slecht geweten, van Christelijk schuldbesef.

C. Juist, dat is allemaal waar, maar er blijft toch voor ons het Westerse
aequivalent van de Oosterse strijd voor zelfstandigheid en tegen het
feodalisme: de geestelijke vrijheid, Waarvoor wij toch eeuwenlange strijd
hebben gevoerd en dat ik door het communisme [naar Russisch model]
als bagatel zie beschouwd en behandeld en dat de communistische vijfde
colonne ons met vreugde zou ontnemen.

B. Je doet alsof ~nAmerika en hier de geestelijke vrijheid wel geëerbie-
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digd wordt; ik geloof veeleer dat het gevaar dat de geestelijke vrijheid
loopt van die kant even groot is als de bedreiging van Rusland uit. Is er
essentiëel verschil tussen beide?

D. Ja, en zeer beslist ja. Wij zijn er zelfs het bewijs van; wij kunnen hier
nog bijeen zijn en zonder onderling wantrouwen deze dingen bespreken,
wat in Rusland onmogelijk zou zijn.

C. Ja ook ik moet mij hier zeer beslist verzetten tegen een gelijkstelling
van de vrijheidsbeperking hier en in Amerika met die in Rusland en de
vazalstaten.

A. Die gelijkstelling zou ik ook niet voor mijn rekening willen nemen.
Maar wellicht moet ik mij de vraag stellen, of inderdaad, indien Rusland
de vooruitgang zou vertegenwoordigen, het offer van de geestelijke vrij-
heid, waaruit wij inderdaad leven, niet het offer is dat de geschiedenis
van ons vraagt?

E. Inderdaad zou het niet zo kunnen zijn, dat wij enige geslachten lang
ons moeten ontzeggen wat ons dierbaar is om een hogere maatschappij-
vorm mogelijk te maken, die een hogere vrijheid voor allen constitueert en
die Juist zoveel kortere overgangstijd ~al eisen, naarmate de bereidheid
om ze mogelijk te maken oprecht zal zijn?

A. Wij hebben het nu over een begrip gehad: geestelijke vrijheid dat we
te absoluut hebben gesteld; bovendien is het geen statisch, maar een
dynamisch begrip. Er is altijd alleen maar sprake van meer of minder en
terwijl hier de geestelijke vrijheid achteruit gaat ...

D .... juist door de bedreiging uit Rusland ...

A.... zou het kunnen zijn dat ze daar ginds nog de toekomst voor zich
heeft; als de geestelijke vrijheid in de mens gefundeerd is, zal zij ook daar
ginds weer herrijzen.

D. Je doet me denken aan Rabbi Gamaliël, die afried de Christenaposte-
lcn te doden met deze argumentatie: of hun werk is uit mensen en dan
zal het gebroken worden, ofhet is uit God en dan kunt ge het niet breken
zonder tegen Godzelf te strijden. Een wel wat quietistische wijsheid, ook
al vervang je 'God' door 'de geschiedenis'.

A. Ik heb nog een bedenking tegen onze te absoluut gedachte geestelijke
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vrijheid. De vrijheid staat sterk onder druk van particuliere belangen en
de particuliere belangen worden hoe langer hoe meer die van een groep,
die als managers de zaken in staat en maatschappij in handen nemen. De
tendentie in het Westen gaat, dit is de hoofdzaak van mijn betoog, niet
naar toename of zelfs naar behoud van de vrijheid, maar naar haar be-
perking en dit proces gaat snel.

F. Ik zou dit nog anders willen stellen: vergeten wij niet, wanneer wij in
abstracto over geestelijke vrijheid spreken, hoe sterk wij onder de druk
staan van een onbevredigd-zijn door de huidige maatschappijvorm. Wij
voelen ons steeds meer gefrustreerd door het besef, dat in onze westerse
maatschappij niets van enige betekenis kan tot stand komen, wanneer er niet
belanghebbenden zijn die er aan kunnen verdienen. Wij praten overopvoe-
ding van de jeugd tot gemeenschapszin - maar elke poging in die richting
loopt vast, omdat het werkelijke leven bij ons een strijd is van allen tegen
allen. Wij zien geen ontwikkeling in de richting van een betere maat-
schappij, van grotere geestelijke vrijheid, van welvaartsverhoging, maar
juist een ontwikkeling in tegenovergestelde richting. Steunt bovendienniet~
wat wij bezitten aan democratie en geestelijke vrijheid, op een koloniaal
of semi-koloniaal, maar in elk geval met de geestelijke vrijheid strijdig
systeem in de invloedssfeer van het Westen? - denk, behalve aan Marokko
of Zuid-Korea, ook aan Griekenland ofTurkije. Is het niet daarom dat wij
bereid zijn een maatschappij als de Russische, waar vrijheid in de betekenis
die wij er vooral aan hechten, in grote mate ontbreekt, maar waar een ge-
meenschapsideaalleeft dat wij hoger stellen dan het ideaal van 'ieder voor
zich en God voor allen', althans' the benefit of the doubt' te schenken?

D. Daartoe ben ik niet zo dadelijk bereid. Ten eerste weet ik niet hoe het
verwerkelijkt gemeenschapsideaal er uit zal zien. De achtergrond van de
Sowjet-Unie is een feodaal regiem, waarin nog niets verwezenlijkt was
van wat in Europa veroverd - ja veroverd - is geworden; misschien een
minimum, maar dit minimum aan menselijke waardigheid moet vervuld
zijn. Daarginds is het eenvoudig niet aanwezig, al weet ik ook wel dat het
hier zeker niet ten volle is vervuld. Acht men dit niet van wezenlijk belang
voor zijn existentie, dan moet men ter wille van een volgens mij nog vol-
slagen hypothetische toekomst een moratorium van geestelijke vrijheid
aandurven, deze dus [voor enige generaties?] opofferen, waar ik ons niet
aan gewaagd zou willen zien.

C. Ik ben er intussen in het geheel niet zeker van dat het Russische com-
munisme de enige toekomst is en nog minder, ofuit dit dwangsysteem, dat
met onze 'Westerse traditie volkomen strijdt, de vrijheid ooit zou kunnen
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opbloeien. Mijn fantasie is ontoereikend me dit voor te stellen en ik weiger
ook mij te onderwerpen aan zulk een geprojecteerde gang der geschiedenis.

D. Laat ons dit ook niet vergeten: Hetzelfde Amerika, dat de domste
Aziatische politiek voert, waar de anti-communistische hysterie inderdaad
het leven van vrije geesten bemoeilijkt, geeft ons tegelijk de scherpste
critiek, in zijn literatuur, wetenschap en ... journalistiek, op Amerika zelf.
Hier bestaat dus nog een mate van geestelijke vrijheid, die tegen de ver-
drukking in toch altijd nog meespeelt. Een dwangsysteem, dat [tijdelijk?]
deze vrijheid volkomen opheft, ontneemt zich zelf elke mogelijkheid van
zelfcorrectie of moet een soort vertoning van - toegestane, maar on-
schadelijke - critiek opvoeren, die juist daarmee zo erg corrumpeert, om-
dat de schijn van critiek gehandhaafd blijft. Elke dictatuur wordt ge-
dragen door een kleine groep, die bij mijn weten nog nimmer het wonder
heeft verricht van haar macht vrijwillig afstand te doen. Bovendien, het
zijn niet alleen de intellectuelen, die op geestelijke vrijheid gesteld zijn,
ook onder de arbeiders zou een heftige reactie ontstaan tegen een dwang-
systeem à la Russe. Is de werkelijkheid van het Russische communisme
aanlokkelijk voor arbeiders? Tenzij de algemene toestand hier zo ,vordt,
dat alles aanvaard wordt, wat een einde maakt aan een onverdraaglijke
situatie. Thans behoort tot de realiteiten in W. Europa een positieve af-
wijzing van het Russische communisme. Hier betekent het, in tegenstelling
met Azië en misschien straks ook in Afrika, geen bevrijding, maar onder-
drukking. Laten we ons zelfde vraag stellen, of wij onder dit regiem zouden
kunnen leven. Is het antwoord dan twijfelachtig? Hier komt ook nog een
andere kwestie in het geding. Wij kunnen de tegenstelling tussen kapitalis-
me en socialisme niet meer verbinden aan die tussen de imperiàlistische
kapitalistische staten en een niet-imperialistisch, vredestichtend socialis-
me.In de eerste plaats is de handhaving van het levenspeil door de arbei-
ders een factor die bijv. in Amerika en Australië een rol van belang speelt.

B. En dat was een van de drijfkrachten ook voor onze koloniale politiek
en onze twee politionele acties.

D. Maar waar ik op komen wil, is dat het eigenbelang in een socialistische
staat een even sterk imperialisme tevoorschijn kan roepen als het dat ge-
daan heeft bij de klasse der bezitters in het historische tijdperk van het
imperialisme. Dan komen wij tegenover de vraag te staan, of de Sowjet-
Unie ook een imperialistische mogendheid is geworden. Tito zal stellig
van die mening zijn. En hoe worden de vazalstaten van Rusland behan-
deld? Laat Rusland toe dat Polen en Tsjecho-Slowakije hun eigen belan-
gen behartigen of worden deze ondergeschikt gemaakt aan de belangen
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van de socialistische Sowjet-republiek? Worden hier alleen die industrie-
en getolereerd die Rusland geen afbreuk kunnen doen, wordt hier het
welstandspeil ook niet neergedrukt, als het hoger ligt dan in Rusland, tot
dit laatste? We zwijgen dan nog maar over het angstvallig waken tegen
elk eigen, nationaal streven, dat het blok dat van Moskou uit wordt ge-
regeerd politiek of ideologisch in werkelijk of vermeend gevaar zou kun-
nen brengen.

F. Ik ben bereid al de vragen, die je zoëven stelde, te erkennen - mits je
ze maar als werkelijke vraagstukken en niet als rhetorische vragen ziet.
Wat weten wij eigenlijk van de economische politiek van Rusland en van
de door Rusland met zijn nabuurstaten afgesloten handelsverdragen ...

D. Inderdaad zijn wij er griezelig onkundig van, maar dat is niet onze
schuld ...

F. Wordt de industrialisatie bijv. van Polen en China, die een voorwaar-
de vormt voor het verwerven van een menswaardig bestaan in die landen,
niet in veel sterkere mate bevorderd dan in het verleden - veel sterker ook
dan van de landen van Zuid-Amerika of Zuid-Azië, of andere gebieden
in de invloedssfeer van het Westen?

A. Wij staan, als wij de zaken critisch en nuchter willen bekijken, over-
al met onze twijfel tegenover tendenties, die ons tegen de borst stuiten,
voorzover wij ze kunnen onderkennen. Want dit speelt ons ook nog par-
ten: dat er zoveel in het duister ligt, dat wij zo slecht geïnformeerd wor-
den. De eigen geschiedenis is ons het duisterst.

E. Maar betekenen al die bezwaren diejullie tegen het Russische systeem
aanvoeren, datje bereid zou zijn de wapens op te nemen 'ter verdediging
van democratie en vrijheid', zoals men dat noemt ? Gelo~en jullie werke-
lijk in een militaire dreiging vanuit Rusland, behalve dan in geval Rus-
land zich militair volledig omsingeld en in een hoek gedreven zou voelen?

D. Op je twee vragen zou ik dit willen antwoorden. De eerste is niet
zuiver gesteld. De wapens opnemen ter verdediging van 'democratie en
vrijheid' [zoals men dat noemt, voeg je er smalend aan toe], wel, ver-
oordeel jij de opneming der wapens tegen Duitsland in 1939 en 1940?
Dit betekent nog niet het vrolijk meedoen aan elke oorlog die met deze
leuze versierd wordt.
Waar ik mij ook aan erger is de botte vereenzelviging van nazisme en
communisme, al hebben ze helaas in de practijk teveel punten van over-
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eenkomst. Men moet van elk historisch benul gespeend zijn, niets [meer]
begrijpen van de ideeënwereld waaruit het communisme in de vorige
eeuw is ontstaan en geen neus hebben voor de cloaak waaruithetnazisme
is geboren, om hier te identificeren. Maar daarom zouden ze nog wel
even 'gevaarlijk' kunnen zijn, ofliever op een geheel verschillende manier
en voor verschillende groepen gevaarlijk.
Wat je tweede vraag betreft, zou ik geen enkel redelijk motief kunnen
ontdekken voor een militaire dreiging vanuit Rusland. Ik weet niet wat
ik er aan heb, wanneer ik juist de laatste tijd, nu wij opzweept worden
om voor de bewapening van Europa alles over te hebben, door mannen
van gezag hoor gewagen van tekenen die er op wijzen, dat Rusland zich
niet op totale oorlogsvoorbereiding toelegt, gezien de vredesprojecten die
het ter hand neemt en zijn streven de eerste levensbenodigdheden goed-
koper te maken, m.a.w. geen kanonnen vóór boter te laten gaan.
Maar daarmee blijf ik evenzo gekant tegen het meedogenloos stelsel van
slavernij, geheime politie, deportatie en wat dit regiem meer meent nodig
te hebben om de menselijke waardigheid en vrijheid van het menselijk
nodige minimum te ontdoen.

c. Ik ben geneigd hoe langer hoe meer het militairisme, de krankzinnige
bewapening als het euvel des tijds te beschouwen, dat zich, over alle grote
en tragische tegenstellingen heen, ontwikkelt als een factor met een eigen
dynamiek, los van alle bedoelingen, waarmee het in goed geloof wordt
verdedigd, of - ten kwade, uit eigenbaat, uit misplaatst superioriteits-
gevoel - wordt gecamoufleerd. Ik overzie nog niet alle consequenties,
maar het zou kunnen zijn, dat de enige nodige actie de bestrijding van
alle bewapening is. Hoe kan men in hemelsnaam verwachten, dat een
oorlog met zulk wapentuig als waarvan wij ons thans kunnen bedienen,
ook maar een oplossing zou kunnen brengen voor welk vraagstuk ook.
Hierbij vallen continentale, laat staan nationale, tegenstellingen, maar
ook die tussen kapitalisme, socialisme, communisme als onbetekenend
eenvoudig in het niet. Zie wat er met Korea gebeurt: leve de ideologie en
laat de wereld verschroeide aarde worden.

D. En is het ook niet zo, dat heel ons denken in machtstegenstellingen,
een nalatenschap van zoveel eeuwen politiek bedrijf, onze eerbied voor
de grote staten, voor militaire geweldmiddelen, voor technische prestaties
niet alleen letterlijk verkeerd is,maar ook irreëel? En dat een strijd tussen
Amerika en Rusland op die grond nooit iets kan opleveren, dat het een-
voudig lood om oud ijzer is, wie wint: omdat altijd de mensheid, nu van
heel de wereld, de verliezer is?
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G. Ik ben ook geneigd over te hellen naar de opvatting van C. Als wij
vrede willen - en dit is het ene nodige thans - is ontwapening ons enig
redmiddel. Dit lijkt een simpele opvatting, maar zij onderstelt de over-
tuiging dat er niet alleen bij een oorlog niets te winnen is, maar ook dat
geen der partijen de oorlog wil en aandurft en dat in elk geval de mil-
lioenen, als soldaten of slachtoffers in enigerlei betekenis, de oorlog niet
willen en zeer beslist verafschuwen. Alleen het verdoemelijke wantrou-
wen voor elkaar en de angst voor de oorlog kunnen hem toch doen ont-
staan. Het feit dat er practisch geen belangen zijn, die een wereldoorlog
vragen of rechtvaardigen, moeten wij steeds in het oog houden en daarop
onze overtuiging bouwen en propageren, dat een oorlog tot geen nut en
dus altijd verwerpelijk is. Het bestrijden van wantrouwen en angst, het
nuchter onder de ogen zien van wat er aan werkelijke tegenstellingen be-
staat en deze niet onder leuzen vermommen, is het enige wat ons te doen
staat. Juiste voorlichting en vrijheid van critiek, dat hebben wij nodig.
Ons bezig te houden met een waarschijnlijke gang van de geschiedenis,
waaraan wij dan onze opvattingen zouden moeten onderwerpen, mag
nooit in de plaats treden van het analyseren van de toestand nu en nog
minder zich in dc plaats stellen van het individueel geweten.

A. Dit laatste is een probleem op zich zelf, maar wat de tijdsanalyse be-
treft, wil ik toch opmerken, dat geen analyse mogelijk is zonder punt van
uitgang, een toekomstvisie, niet als dogma, maar als hypothese.

G. Kom, wij moeten dit gesprek, dat nog niet afgesloten is, nu beëindi-
gen. Ondanks onze uiteenlopende opvattingen en waarderingen - waar-
voor wij meer en andere argumenten over en weer zouden kunnen aan-
voeren - zijn wij voldoende 'd'accord pour bien discuter'. Dit accoord
omvat het bestrijden, waar wij dit maar kunnen, van de gedachte aan de
noodzaak en onvermijdelijkheid van een derde wereldoorlog, de bereid-
heid en het vermogen elkaars opvattingen in overweging te nemen, zich
niet voor elkaar te sluiten dus en de innerlijke zekerheid dat alleen van
dit streven en deze bereidheid uit de uit angst en achterdocht geboren
onzekerheden, die de machteloze kracht der gewapende tegenstanders
uitmaken, zich kunnen oplossen. Kortom, de wil om trouw te blijven aan
de voor ons meest wezenlijke erfenis van de Westerse geest: de moed der
zelfcritiek. En wij vragen ons af: is alles dit ooit in volle ernst beproefd?

O.
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DE ZEVEN VAN MAR TINSVILLE

,Baby it' s cold outside ... '

In naam van de jezus christus
die zij zo mooi in houten gebouwen beminden
in naam van een democratische christus
van een godaanminnige blanke buik
van het houten beeld van hun voorvaderen
van hun rivier van hun geruite sokken
in naam van mijn naam
in naam van de electriciteit die hen doodde
van de witte steenkool die hen doorkruiste
in naam van het tennesseedal met zijn arbeiders
met zijn dobbelsteenhuizen
met zijn zebravlaggen op de platte daken
met zijn verzamelde sterren
in naam van een onchristelijke waarheid
de diepte der waarheid

bloed was er voldoende voor een mensenleeftijd
het vlees was gezond
john clabon taylor howard lee hairston joe henry hapton
frank hairston bookes millner james hairston
francis desales grayson
alle zeven
omdat zij neger waren

alle zeven
op een uur dat ik brood at of lachte
op een uur dat ik mijn mond was
dat ik wegwas in slaap in een drukwerk
o wij zijn gestruikeld in deze westerse letters
dat de inkt zich schaamt
bleek wordt onder de kortsluiting
in hun uurwerk

de diepte der waarheid
de hoge berg van de vrijheid
het vlees dat gezond en zwart was
bloed dat tot honderd jaar reikte
rijk was in een meloen een katoenbed
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in een staakvlag een dokterskamer
in een loods met drassige bodem
in een filmische zon
o maan van daar
bereden ruiters van daar
kelen met zo veel zachte raspen
met de witte hoeden de gele schoenen
met het gebloemde hemd
met de kleuren van een klein weekloon
o stad van martin

lezende dat zij beminden
hun harde geteerde buiken
de zanderige oeverborsten van hun meesteressen
van hun mieren van jezus christus
van de blanke geweren van kruishout
de koninklijke gangen in een dramatisch stadspark
de democratische gangen
waarom moet ik lezen de leugen wat zij beminden
.dat zij beminden de witte duisternis
de witte nis van het duister

ik weet niet wat zij beminden
één had kinderen
één had een moeder met ogen van meloenpitten
zij waren zwart bruin zachtrose en geler
zij waren schelpen van aardsheid
zij dansten in een ontzaglijke hemel
hun kleine grote zachte leren voeten
hun getemde haren
hun doorprikte darmen
hun geweldige voorraadschuur met stemmen
hun vrouwen met tanden
hun meisjes in rouwend harlem
lopen hun vaders en moeders en vrouwen
lopen hun meisjes met beschilderde ogen
lopende huiden overtrokken met zwart
hun levende grassen
hun dassen met zeilschepen
o dassen met het huis dat wit is
wit is van schaamte
met het schele oog op de hijsbalk
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de boomtak
op een stoel gebonden
een stoel met klemmen van gepoetst koper
in een slotmis van klemmend kauwgom
hun handen die doorbrandden
hun handen die niet eens zwart konden worden
van het doorbranden
van de diepte der waarheid

baby de koude buiten
baby leen mij een jas voor de koude
leen mij een baby vóór de koude
mij aantast
mij aanmaant
mijn maan staat vrieskoud
mijn achterdochtige zwarte vader
mijn broer zal niet aan de deur zijn
mijn broer staat naast mij in maanlicht
naast mij in een roetzwarte veetrein
alleen voor stieren met hoornen
mijn moeder wekt mij niet morgen
mijn moeder ziet naar de maan uit
mijn moeder is een druipnatte steenzuil
zij wandelt over mijn benen
over de diepte der waarheid

baby het is koud buiten
leen mij een doodshemd tegen de koude
tot ontsteltenis van de hele beschaafde
mensheid.

6 Februari 1951
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BERNARD SHA W

De omwenteling die zich in Engeland gedurende de eerste helft van deze
eeuw heeft voltrokken - op Engelse wijze naar buiten zo weinig opval-
lend, maar naar binnen even grondig of grondiger dan de bloedigste
revoluties in andere landen - is ongetwijfeld door geen enkeling sterker
gestimuleerd dan door Bernard Shaw; is voor een groot deel zelfs aan
hem te danken en draagt zijn stempel.
Misschien kunnen wij beter spreken over vernieuwing; in Engeland
wentelt men niet om, maar vernieuwt men. En ook Shaw ging aldus te
werk. Met behoud van allerlei uiterlijke vormen vernieuwde hij het to-
neel, dat dood en duf was geworden door de conventionele Shakespeare-
aanbidding van zijn tijdgenoten en de conventionele opvattingen over
het toneel zelf. Hij gaf ze er Ibsen en daarna zichzelf voor in de plaats.
Hij vernieuwde en wekte het muziekleven van zijn landgenoten door ze
Wagner en andere groten te leren kennen en appreciëren. Hij bracht een
frisse wind in de in conservatisme en individualisme vastgelopen Engelse
politiek door het socialisme voor Engelse gevoelens aannemelijk te maken.
Bovenal: hij heeft het gezonde verstand op de troon gezet om de plaats
in te nemen van de denkbeelden der negentiende eeuw, die voor zulk
een groot deel in geloof en bijgeloof, in traditie en dogmatisme waren
geworteld.

Men heeft hem terecht met Swift vergeleken: even scherp zonder enkel
af te breken, even redelijk-Engels. Net als de Deken had Shaw wat de
Engelsen noemen 'pith and point' : alles wat hij zei was kernachtig en ad
rem. Daardoor werd hij ook de ideale criticus, zoals dit reeds vroeg tot
uiting kwam in zijn carrière als muziekrecensent, in zijn boekbesprekin-
gen, zijn recensies over schilderkunst, maar bovenal, en vanzelfSprekend,
in zijn artikelen over het theater in de Saturday Review kort voor het fin
de siècle.
Ook met Voltaire is hij herhaaldelijk vergeleken. Ontegenzeggelijk moet
Voltaire iets van Swift hebben gehad: ook zo een magere kerel, altijd
gevat en scherp en geestig. Beiden waren zij rationalist, voor wie alleen
de menselijke rede leiding kan geven, daarbij toch begrijpend tegenover
de godsdienst. Geen van beiden liet zich iets aan de zogenaamde geves-
tigde mening hunner tijdgenoten gelegen liggen. Beiden werden oud
maar verouderden voor hun tijdgenoten nauwelijks. Beiden beoefenden
daarbij als het ware de literatuur en passant.
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Voor mij is echter de naam van Tolstoy het meest met de zijne verbonden.
'Want in de jaren toen Shaw tot mij en mijn Engelse vrienden begon te
spreken was Tolstoy in Engeland de G.O.M., de Grand aId Man. Het
waJ;en de vier of vijf jaren vóór het uitbreken van de eerste wereldoorlog
en in bepaalde Engelse kringen heerste er een soort Tolstoy-cultus. Diens
vertaalde werken verschenen in tal van edities, en er was een uitgeverij,
The Free Age Press, die er zich speciaal op toelegde Tolstoy's ethische en
maatschappelijke geschriften onder de Engelsen te verspreiden. Ik heb
hier nog het prospectus: 'The Free Age Press is een ernstige poging om
die diepere overtuigingen te propageren, waarin de edelste geesten van
elke eeuwen van elk ras hebben geloofd - dat 's mensen doel en geluk te
vinden is in de eenheid van Rede en Liefde. Van deze aspiraties zijn de
geschriften van Tolstoy in onze dagen de meest afdoende uitdrukking.'
Shaw was een der velen die onmiskenbaar de betovering van de Rus
ondergingen. Op tal van punten waren zij het met elkaar eens. De naam
Tolstoy ontmoet men dan ook telkens in zijn werk, en de twee werden
door de critici menigmaal met elkaar geconfronteerd, meestal ten nadele
natuurlijk van Shaw, zoals ons bijvoorbeeld de door Shaw in zijn voor-
rede tot Mrs. Warren's Profession aangehaalde woorden van een recensent
tonen: 'Het verschil tussen de geest van Tolstoy en de geest van den Heer
Shaw is het verschil tussen de geest van Christus en de geest van Eucli-
des', een van die zotte vergelijkingen die in die tijd opgang konden maken.
Zelfs het zo verguisde opstel van Tolstoy : 'Wat is Kunst?' vond in Shaw
een warm verdediger, schoon, vanzelfsprekend met de nodige Shawse
restricties: de kunst is ook een maatschapplijke functie, l'art pour l'art
is even dwaas als de wetenschap om de wetenschap.
Ik kwam onlangs tot deze conclusie: Shaw is de mens geweest naar wie
Tolstoy heeft uitgezien; de mens zoals Tolstoy had willen worden. De
helderdenkende, zelfbeheerste mens, die in zichzelf de eenheid van
'Rede en Liefde' heeft gevonden, een lichtend voorbeeld van wat een
man, van wat de mensheid van zijn bestaan kan maken. De Wijze van
Yasnaya Polyana heeft al te lang moeten worstelen met het duistere
eigen verleden en het duistere verleden van zijn volk, dat verleden van
sombere mystiek, machteloosheid en dwangvoorstellingen. Tot aan zijn
dood bleef dit alles hem dwarsbomen en heeft het hem onmogelijk ge-
maakt de door hem erkende waarheden in eigen persoon te beleven op de
manier zoals dit Shaw wel is gelukt. Voor ons, jongeren, was in die jaren
Tolstoy de profeet, de man die je telkens tot een herwaardering van alle
waarden dwong, die je met grote idealen vervulde, en je toch op de een
of andere manier vreemd bleef. Maar Shaw stond dicht bij ons. In hem
zagen we onze leider in het neerhalen van de muren en schuttingen die
ons de toegang tot de vrije.wereld, de toegang tot de Free Age, versperden.
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Hoe had hij ons - de tweede generatie al- in zijn macht! Van zijn optre-
den als een der leidende Fabians, van zijn strijd ten gunste van Ibsen en
Wagner en de vernieuwing van het toneel, wisten we toen nog niets. Dat -
was alles vóór ons gebeurd, vóór die jaren van IglO tot het uitbreken van
de eerste wereldoorlog, en hoorde tot de tijd van onze ouders. Maar met
welk een plezier luisterden wij naar alles wat hij ons nu te zeggen had,
lazen we de beroemde voorreden, zagen we zijn stukken. Hier was ein-
delijk iemand, en nog wel een man van de leeftijd van onze vaders, die
voor ons een einde maakte aan de conventies van die vaders, aan de
sleur van dat hele geslacht dat zijn wortels nog had in het Engeland [en
Holland] van Victoria; een einde aan die huichelarij op elk gebied, aan
die eigengereidheid waarin wij waren opgevoed, die we nog overal om
ons heen bespeurden.
Nog voel ik de geweldige, opbeurende verrassing bij het eerste lezen van
Man and Superman, met dat 'Handboek voor Revolutionairen, volkomen
in de geest, zo niet in de trant van Tolstoy's strijdschriften: 'De Christe-
lijke leer van de nutteloosheid van alle straf en de gemeenheid van de
wraak heeft, niettegenstaande het eenvoudig gezonde verstand dat uit
deze leer spreekt, onder de naties geen enkele bekeerling gemaakt, in-
tegendeel, in naam van het Christendom sluiten we onze medemensen op,
eisen we de onthoofding van de leiders van de Boxer-opstand, zenden we
onze militairen om hele stammen uit te roeien, dorpen te verbranden, om-
dat iemand een Engelsman op zijn kop heeft geslagen. En wat wraakgierige
wreedheid aangaat: een incident in de oorlog in Zuid-Afrika (Man and
Superman kwam twee jaar na het einde van de Boerenoorlog uit) toen
familieleden en vrienden van een gevangene gedwongen werden diens
terechtstelling bij te wonen, verried een laagheid van karakter dat ons
geen recht geeft ons boven onze wrede voorvaderen te verheffen. En de
democratische Amerikaanse officier permitteert zich tegen de Philip-
pijnen even ergerlijke wreedheden als de aristocratische Engelse officier
in Zuid-Afrika.'
Men beseffe eens wat zulk een taal in die jaren zeggen wilde! En zo in de
Voorrede en in het stuk zelf - een der beste uit die periode van Shaw's
werk. Toen ik het voor het eerst met een paar vrienden van mijn leeftijd
zag [geen van ons ouder dan vijfen twintig, het moet kort voor de eerste
wereldoorlog zijn geweest] was het stuk al niets nieuws meer voor het
Engelse publiek en Shaw's reputatie volkomen gevestigd. Het meest trof
ons de figuurvanJohn Tanner, ':M.I.R.C., memberofthe IdleRich Class',
in wie wij onszelf dachten te zien wat zijn 'opstandigheid' betreft, zoals
de toen nog vrij jonge Shaw zich daar waarschijnlijk ook in zag; in zijn
opzij zetten van alle manieren en dergelijke begrippen waarmee men de
jeugd van die dagen bang maakte. 'Ja, ik beken het dat ik te weinig
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schaamtegevoel heb. Ik feliciteer me daar zelfs mee, want als ik me
schaam voor wat ik nu eenmaal ben, dan zou ik een even stom figuur
slaan als de rest van jullie.'
En ook een andere opstandeling was geheel naar ons hart getekend en
was ons verwant: die schilder Louis in The Doctor' s Dilemma. Met welk
een genoegen hoorden we hem die nette doktoren van repliek dienen,
die zich zo bezorgd toonden over zijn moraliteit : 'Jullie zedelijkheid be-
staat er uit andere mensen te verdenken dat ze niet wettig getrouwd zijn',
en die dan verder zegt dat hij niet in moraliteit gelooft want hij is 'een
discipel van Bernard Shaw ... the most advanced man now living'!

Het eerste stuk dat ik van hem zag opgevoerd was Great Catherine, in 19I3,
in het Vaudeville Theater. Het was de tweede of derde avond dat het
stuk ging. Ik was er heen gegaan met een oudere heer, een musicus die
me in ons pension daartoe had uitgenodigd. Zijn reacties op het stuk
zijn me steeds bijgebleven als een illustratie van het verschil in de waar-
dering van Shaw door de ouderen, op wie hij zijn pijlen afschoot, en ons
jongeren, die daar zulk een pret in hadden. Ik vond die uitbeelding van
Captain Edstaston, 'a handsome strongly-built young English oflicer in
the uniform of a Light Dragoon', met zijn rode jasje en stom-militaire
gezicht en zijn Engelse verontwaardiging, geweldig. De rol werd zeker
goed gespeeld; ik zie hem nog, zoals hij, eindelijk [na de ruwe toneeltjes
in het begin] bij de keizerin toegelaten, Catherina op de hoogte stelt van
zijn missie: hij was gestuurd om haar over de voortgang van de Ameri-
kaanse revolutie in te lichten: 'I have served against the rebels', zegt-ie
vol trots en daarna ondergaat hij allerlei rare Russische dingen erg op
zijn Engels. Hier had je het militairisme in kort bestek. Ik amuseerde me
prachtig, maar mijn oude Engelse vriend wendde zich opeens tot mij 'en
zei: 'not very patriotic, this fellow Shaw, is he?' En een heer vóór ons
draaide zich om en knikte instemmend bij deze woorden.
In Londen maakte ik ook de sensatie mee die de eerste opvoering van
Pygmalion veroorzaakte; het stuk zelf zag ik pas later. Wat een opschudding
in de kranten over het feit dat hier dus blijkbaar een auteur was die van
de toneelspeelster [de bekende Mrs. Pat riek Campbell] eiste dat zij zo
maar het woord bloody zou uitroepen!
In die jaren had je zo verschrikkelijk veel woorden die niet 'netjes'
waren en bloody was er een van. Op het ogenblik is het een even goed
Engels woord als ons mieters een goed Hollands woord is. Ik meen dat het
Shaw zclfwas die er op wees dat de geïncrimeerde uitroep een der meest
gebruikte woorden in de vocabulaire van het Engelse volk was. Dat
zullen met mij trouwens velen gemerkt hebben als zij in een ver, niet-
Engels sprekend land, voor een Engelsman gehouden werden en men hen
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het bloodyals een begroeting toeriep, zoals mij dat in Zuid-Amerika over-
kwam. Toen ik zei dat ik Holandès was kwam er een naar me toe en riep
allerbeminnelijkst: Ah, getferdemme! De enige woorden die de arme na-
tives van onze talen kenden.
Maar daar wilde men destijds niets van weten en de Engelse kranten
deden hoogst verontwaardigd. Men was zijn edele toorn over de schrijver
van Widowers' Houses en Mrs. Warren's Profession nog niet kwijt en ge-
bruikte dit nieuwe bewijs van Shaw's perfidie voor hernieuwde aanvallen
op de persoon en het werk van deze revolutionaire auteur. Je las toen
reeds al die namen die Shaw zijn hele verdere leven met zich mee zou
dragen: gek, anarchist, ijdele vlegel, clown, godslasteraar, vrek, onbe-
tekenende aansteller. In bepaalde kringen ging de verontwaardiging
dieper dan enkel over het gebruik van 'ongepaste' woorden: bewust of
onbewust voelde men dat hier een man was, veel gevaarlijker voor de be-
staande orde dan de in die dagen zo gevreesde anarchisten, een man die
de fundamenten zelf aantastte waarop het klasseverschil was gebaseerd.
Stel je voor dat je zo een meid als Eliza Doolittle door middel van de
phonetiek tot een hertogin kon maken! Alsofhet verschil tussen het plebs
en de mensen van stand niet blijvend en onherroepelijk is!
De critici zouden Shaw nog veel hebben kunnen vergeven indien hij zich
aan de gangbare romantiek had gehouden. Want het verwarrende bij
deze schrijver was dat hij wel de gebruikelijke types tekende, maar ze op
de een of andere manier als het ware omdraaide: zijn kapitalisten en uit-
zuigers net zo goed als zijn proletariërs, zijn prostitués net zo goed als zijn
historische 'helden'. Hier had je nou dat arme meisje en die professor.
Waarom trouwen ze niet? Pygmalion in de oude geschiedenis trouwt
toch ook zijn Galatea. Hij noemt zijn stuk 'n Romance en alle roman-
tiek ontbreekt er aan! En men begreep toen nauwelijks dat Shaw juist dit
soort romantiek te lijf ging als onderdeel van heel die zoetige kunst van
zijn dagen. En aan wat Shaw wilde aantonen ging men voorbij: het
bloemenmeisje kon niet menselijk zijn door haar armoede en een her-
togin is ook geen mens. Eliza móest opstandig worden, en dat alles
bracht verwarring en toen protesten en afkeuring. Maar -is er voor dit
stuk een origineler en menselijk-juister einde te bedenken dan Lizza's
kreet aan het slot: 'Ik wist wel dat U me op een dag zou slaan!'?
Met dit al was Shaw door dit stuk arrivé, hij was in de mode gekomen bij
de deftigen van het Londense West-End, en, zoals hij in zijn voorrede
voor de film-uitgave schrijft: 'Pygmalion is een bizonder groot succes ge-
worden, als toneelstuk zowel als film, in heel Europa en Amerika en in
Engeland zelf.' Het was voor hem een nieuw bewijs hoe de critiek en de
smaak van het publiek twee verschillende dingen zijn.
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Een halve eeuw geleden was Shaw Het Rode Gevaar. En nu? Amerika,
nu zo anti-socialistisch en reactionair als de beste Engelse conservatief
in die vervlogen tijd, verduistert de lichten van Broadway bij het ver-
nemen van zijn sterven en Truman, midden in zijn veldtocht tegen un-
american activities, spreekt van het Capitol uit enige plechtige woorden
en noemt hem een 'pre-eminent figure'. Hoe zou Shaw gelachen hebben!
Die black-out in Broadway! Die twee minuten stilte in de theaters over
de hele wereld! De radio's die hun gelijm en gezeur onderbreken om
iemand iets moois over Shaw te laten zeggen! En dat plechtige hoofd-
artikel in The Times! Wat voor antwoord zou hij wel op dit alles hebben
gegeven! Hij had even weinig eerbied voor de dood als voor de geboorte
of voor andere gebeurtenissen die officieel als plechtig worden geëtiket-
teerd. Ook hier bleef hij rationalist: verbrandt me, vermeng mijn as met
die van mijn vrouw - en doe dan verder met me wat jullie wilt. Ergens
schreef hij:
'In mijn testament zul je aanwijzingen vinden over mijn begrafenis: er
zullen geen rouwrijtuigen zijn, maar kudden ossen, schapen, varkens,
kippen, en een aquarium met levende visjes. Allemaal met witte dassen,
ter ere van de man die liever dood ging dan zijn medeschepsels op te
eten.'
Grappig? Maar ook hier, zoals bij alles wat hij verkondigde, zat ergens
een ernstige overtuiging. Zijn vegetarisme was niet maar zo iets terloops,
geen modegril, zoals in die jaren bij velen. Socialisme, communisme, een
nieuwe maatschappij - daar hoorde ook een nieuwe ethische code bij
ten opzichte van de dieren. Bij Shaw was het vegetarisme een weldoor-
dacht onderdeel van de levenskunst, die ieder mens zich in de toekomst
zou eigen maken, een onafscheidelijk deel van de nieuwe samenleving.
In alles is hij een baanbreker geweest en al zijn de al te boude beweringen
van de vegetariërs uit die cerste tijd nu wel door de vakmensen weerlegd,
het is een feit dat de voedingsgewoonten in de meeste landen een wijzi-
ging in de door Shaw gepropageerde richting zijn gaan vertonen. Maar
in die jaren voor de wereldoorlog werden hem ook die ideeën kwalijk ge-
nomen. Men herinnert zich hoe hij alle beschaafde mensen choqueerde
toen hij, uitgenodigd voor een diner in de upper ten het bruuske ant-
woord gaf: ik wil niet met lijken aan tafel zitten. Die gek, zei men toen.
Terwijl professor Liebig en zovele andere doktoren bewijzen dat je zon-
der vlees niet kunt leven.
En nu bewijzen professoren het tegendeel.
Maar dit en zijn hekel aan de drink- en rookgewoonten van zijn land-
genoten, zijn strijd tegen de vivisectie, zijn eeuwig conflict met de medici,
werden tenslotte als zijn mindere krankzinnigheden gezien. De krank-
zinnigheid die hem de meeste vijanden heeft bezorgd was zijn onwankcl-
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bare socialistisch-communistische overtuiging, die hij van de dag af dat
hij met het Marxisme kennis maakte, laten we zeggen ::I: 1880 [in 1884
werd hij lid, spoedig een der leider van de Fabian Society], tot aan zijn
laatste uur is trouw gebleven.
Wie kan het wagen zijn invloed op de verbreiding van de socialistische
ideeën in woorden vast te leggen! Hij sprak op de hoeken van straten, in
vergaderingen, schreef boeken en brochures, getuigde overal, te pas en te
onpas, van de nieuwe krachten die de mensen eenmaal een betere samen-
leving zouden brengen. Tot over zijn oren zat hij er in, hij die zo goed als
niets op school had geleerd, verslond de boeken die hem de weg moesten
wijzen. Hij luisterde naar de dappere vrijdenker Bradlaugh en diens
vriendin en geestverwante Annie Besant - toen nog rationeel en rood.
Overal, waar opstand en vernieuwing werd gepreekt kon je hem vinden.
En het ziedde en kookte in die dagen! Ook over sommige protestantse
gelovigen was de geest van de maatschappelijke verantwoordelijkheid
vaardig geworden. In 1890 verscheen de eerste druk van vVilliam Booth's
In Darkest Engeland and the Way Out. Hier was een Christendom dat heel
iets anders bracht dan de kerken! Hier waren mannen en vrouwen die
met ontzegging van alles wat het leven aangenaam maakt tot de armsten
en ellendigsten, tot moordenaars en dieven gingen om ze de hand te
reiken en ze te redden. Dit moest wel op een jonge man als Shaw de
grootste indruk maken, hij die zelf de gevolgen van drankmisbruik in
zijn vader had gezien, die de vernedering van de armoede had gekend en
nog kende. Men leze er de voorrede van Major Barbara, het stuk dat uit de
ervaringen van die dagen ontstond, eens op na om te zien welk een warm
hart Shaw het Leger toedroeg, bij alle critiek die hij de heilssoldaten ook
niet spaarde. Hier waren christenen die baden, 'maar enkel om verse
krachten, om sterkte in de strijd'; preekten, 'maar geen onderworpen-
heid; die mishandeling en beschimping tartten zonder ze echter te
zoeken', in de praktijk brachten 'wat de wereld ze in praktijk laat
brengen, zeep en water inbegrepen, kleur en muziek'. Die strijd onder de
vaan van Bloed en Vuur in de achterbuurten van de grote steden is nu
vergeten en het Leger is fatsoenlijk geworden. Maar in die vervlogen
dagen behoorde het wel degelijk tot de 'ondermijnende' krachten.
Men vergeet zo gemakkelijk bij iemand die zo oud is geworden dat voor
hem een tijd, die voor ons verre geschiedenis lijkt, actueel was. Carlyle
leefde nog toen Shaw een kind was, Darwin verkondigde zijn denkbeel-
den toen Shaw op school zat. Tegen dat hij dertig was had Marx zijn
hoofdwerk en Ibsen zijn stukken geschreven! Die schrijvers waren min of
meer Shaw's tijdgenoten en in de ronde leeszaal van het Britse l\1useum
nam Shaw al die nieuwe denkbeelden in zich op.
Als ik daar zelf aan mijn studie was heb ik me wel eens voorgesteld hoe
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Shaw daar moet gezeten hebben, zoals William Archer dat ergens had
verteld: dagen achtereen met twee dezelfde boeken voor zich: 'Das
Kapital' van Karl Marx [in een Franse vertaling, een Engelse bestond
toen nog niet] en de partituur van Tristan en Isolde! Een bleke, rijzige
jonge man met een donkerrossige baard en sprekende gelaatstrekken. En
dan was er Henry George, die hem, zoals zo velen uit die tijd, tot het
socialisme bracht, en, natuurlijk, Sidney en Beatrice Webb en de Fabians.
Hij was toen ongeveer dertig en zijn 'literaire' activiteit had zich nog be-
perkt tot het schrijven van romans waarvoor geen uitgever té vinden was.
Snuffelt men in die oude dingen [ze zijn nu weer in de complete uitgave
van zijn werken voor ieder te vinden] dan ontdekt men er toch al iets
van de 'Shavian'-manier van zich uitdrukken in en iets van zijn humor.
Eigenlijk is hij altijd G.B.S geweest; er is wel nauwelijks in de geschiedenis
een figuur te noemen die gedurende zestig jaar konsekwent is gebleven
tot in de manier van zich uitdrukken toe.

Maar in de eerste plaats: konsekwent in zijn levensopvatting.
Wat is het meest kenmerkende in Shaw's optreden, als man en als kun-
stenaar? Dat hij als het ware bezeten was door de idee van de maat-
schappelijke vooruitgang, de komst van het socialisme. Hij was - en
weer met Tolstoy - een der eersten van zijn generatie die begreep dat al
die technische vooruitgang, die in zijn jeugd de mensen en ook hem zo
imponeerde en zo optimistisch kon stemmen, pas een weldaad kon wor-
den indien ook de hele structuur van het leven veranderde. Zo laat hij
Undershaft in Major Barbara zeggen: 'Ik zal je tonen wat er aan de
wereld mankeert tegenwoordig. Ze slopen hun verouderde stoomma-
chines en dynamo's; maar ze wensen niet hun oude vooroordelen en hun
oude zedelijkheid en hun oude godsdiensten en hun oude politieke
samenstellingen te slopen. En wat is het resultaat? Wat de techniek be-
treft gaat het goed; maar op het terrein van de zedelijkheid en de gods-
dienst en de politiek brengt het enkel verlies, dat ons elk jaar dichter
naar het bankroet voert.'
Alleen door de maatschappij in de geest van het socialisme te veranderen
kunnen die uitvindingen een zegen worden. En deze opvatting heeft hij
in al die lange jaren steeds dieper gefundeerd, steeds logischer uitgewerkt,
van de tijd van zijn Fabianschap tot zijn modern communisme.
Natuurlijk is hij ook in deze dingen telkens weer verkeerd begrepen, door
voor- en tegenstanders van het socialisme. Over het algemeen mogen we
nu wel constateren dat hij ook hier de ontwikkeling, die de dingen zou-
den nemen eerder voorzag en eerder begreep dan anderen. Hij voorzag
dat het socialisme onvermijdelijk, onafwendbaar zou uitmonden in het
communisme zoals zich dat, gedeeltelijk, in Rusland heeft ontwikkeld.
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De koppeling van socialisme met democratie, zoals dat destijds in de
eerste plaats in Duitsland geschiedde, was voor hem iets willekeurigs.
Democratie was een woord als zovele en hij voelde er niet veel voor. Ook
onder de Fabians deed in die jaren het woord democratie opgeld en velen
meenden dat het socialisme de regering van het volk, dat wil dus zeggen,
de volksmassa's, moest brengen, en geen socialist dacht toen daarbij aan
iets anders dan de arbeiders [tegenwoordig hoort iedereen tot het volk).
Shaw noemde democratie 'cheap misgovernment' en stelde meer ver-
trouwen in de leiding van experts. Dus ook hier voorzag hij wat er later
in de U.S.S.R. zou gebeuren. Enkel maar een beroep doen op de arbei-
ders had geen zin; hij kende ze te goed en wist dat hun werkelijk ideaal
was om óók bourgeois te worden. En is dat niet ook overal gebleken?
In die radicale manier van denken liet hij zijn vrienden onder de refor-
misten en Fabians ver achter zich. Lenin sprak wel het bekende woord
over hem: 'een goede man die onder Fabians is verzeild geraakt', maar
dat was lang voor Shaw's einde! Toen hij in 1931 naar Rusland reisde,
waar hij zijn vijfen zeventigste verjaardag vierde, en een afdeling van de
communistische jeugd hem aan de grens verwelkomde met een speech
waarin het communisme werd verheerlijkt, antwoordde hij lachend dat
hij al communist was voordat zij geboren waren. Hij overdreef nauwe-
lijks. Men leze slechts zijn The Intelligent Woman's Guide to Socialism en
men zal zien dat hij het socialisme meer als communist dan als revisionist
opvatte. De Tolstoyaanse verwachting van de Fabians, n.l. het bekeren
van de kapitalisten, raakte bij Shaw meer en meer op de achtergrond.

Laten we ons niet vergissen: Shaw noemde zich niet alleen communist,
maar meende dit ook en dat niet slechts als een synoniem van socialist in
de oude betekenis maar als 'agressor'! Op zijn wijze deed hij actief aan
het verbreiden van .het moderne communisme mee: hij was aandeel-
houder in de Daily Worker, het Engelse communistische dagblad, dat hij
samen met andere vooraanstaande Engelsen hielp oprichten. Ook was
hij lid van de vereniging Engeland-U.S.S.R. en verleende haar zijn
steun. Hij begroette de Russische revolutie als het einde van revisionisme
en Fabianisme, zoals in die sensationele speech in Kingsway Hall van
November 1931, waar hij o.a. de woorden sprak: 'Tot nu toe hadden we
Fabianisme, Sociaal-Democratie, Collectivisme, Socialisme, etc. Dat's
alles nu voorbij. Nu is er niets meer dan Communisme ... Van nu af aan,
door wat er in Rusland is gebeurd, ben je àf communist, of wat 'n Mac-
donaid, 'n Snowden is _.wat dat ook zijn moge!'
En of men hem daarover, natuurlijk vooral van revisionistische zijde,
telkens en telkens weer aanviclliet hem koud. Goedme~ende vrienden en
bewonderaars trachten deze uitingen van hem nu na zijn dood te ver-
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goelijken door te beweren dat hij 't niet zo meende, maar dit berust toch
op een dwaling. Denk maar eens aan de brief die hij nog zo pas geleden
als 1949 op verzoek van de Amerikaanse communistische partij stuurde
in verband met het 'rechtsgeding' tegen de twaalfleiders, de zogenaamde
twaalf apostelen van die partij. Of de brief aan The Times, een maand
voor zijn sterven [31 Augustus 1950] waarin hij op de dwaasheid wees
om het Russische communisme als iets ondenkbaars voor de Engelsen
voor te stellen, terwijl toch de grondslagen van het Marxisme in Enge-
land gelegd zijn. Het lag veel meer in de lijn van de ontwikkeling in
Engeland om het socialisme steeds verder vooruit te stuwen en dit aan de
wereld duidelijk te maken. Want, zegt hij, de Sovjets overtreffen ons
allen in het 'adverteren', iets dat beter is dan het voeren van oorlog. Ge-
durende veertig jaar drukken en verzenden zij prachtig geïllustreerde
tijdschriften over de overwinningen die zij behalen en reeds behaald
hebben op de natuur in Aziatische woestijnen en in de ijsvelden langs de
poolkringen. Ook de Engelsen moesten nu eens laten zien wat zij in die
jaren hebben bereikt en verbeterd. Want ook in Engeland is het volk
door het socialisme geweldig vooruitgegaan. En de Russen hebben juist
van het Engelse socialisme zoveel geleerel. 'Wat was het dat Rusland na
1917 redde? Het accepteren van het Britse communisme, dat door mij,
Sidney \Vebb en onze mede-Fabians een constitutioneel en vredelievend
karakter verkreeg. Lenin, die door mij en de heer Churchill als een groot
staatsman werd herkend toen iedereen hem nog uitschold voor een bloed-
dorstige bandiet, heeft eerst over mij op een vriendelijke wijze gesproken
als 'een goede man die onder Fabians is terecht gekomen'. Maar toen hij
de theorieën in praktijk moest brengen deed hij zoals de Fabians hadden
gepropageerd, en het gevolg was de N.E.P., en het socialisme in één land
van Stalin, en de collectieve boerderijen. Trotsky, de anti-Fabian, had het
verloren. 'Marxism, a British export was set on its feet by Fabianism,
another British export.' Wij zijn, gaat Shaw verder, de vaders van het com-
munisme, maar, en dat is typisch Brits, wij zeggen dat we het afschuwelijk
vinden; toch brengen we het hoe langer hoe meer in eigen land in prak-
tijk. 'The future is to the countries that carry Communism farthest and
advertise it most effectually.' En hij was daarbij heus niet blind voor de
prijs die althans sommige delen van de wereld en met name Rusland zelf
voor het tot stand komen van de communistische maatschappij moeten
en moesten betalen. Als Priestley bij zijn dood zei dat Shaw wel commu-
nist was maar dat er voor hem geen Siberië bestond is dat niet overeen-
komstig de feiten. Natuurlijk deinsde Shaw persoonlijk terug voor het
gebruik van geweld, voor wreedheid, voor de onderdrukking van de vrije
meningsuiting en al het andere waarvan men Rusland kan betichten.
Maar daarom zag hij niet minder dat al deze dingen, gebeurden!
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KARAKTERISTIEK VAN P. C. HOOFTl

Met de dood van vrouwen kinderen in 1623/24 begon voor Hooft de
'naere nacht van benaude drie jaren', en hij kon niet weten dat er weer
een 'blancken uchtend' op volgen zou. Wij echter zien deze tijd als een
pauze in zijn gelukkige levensgang. Drie en twintig jaar waren verlopen
sedert hij uit Italië terugkwam, drie en twintig zullen er verlopen tot zijn
dood. Beide helften van zijn leven weerspiegelen de landshistorie : op-
vaart, vaak ten koste van leed, de eerste; gelukkig, haast al te rustig even-
wicht de tweede. Hooft's ontwikkeling als kunstenaar en denker was in
1624 voltooid, alles was in hem gerijpt voor de taak die nog wachtte: de
Nederlandse Historiën te schrijven met' wijsheid en een geschoolde mees-
terhand.
Hij heet de zuiverste vertegenwoordiger der Renaissance in Nederland en
er is in dit boek niets gezegd dat aan de juistheid hiervan doet twijfelen.
Maar vergelijkt men hem met de typische Renaissancemens uit het
Italiaanse quattrocento, dan blijkt hij niet slechts van een andere tijd,
maar vooral van een andere luchtstreek en samenleving. Alle contouren
zijn zachter, alle kleuren gedekter. Het zelfgevoel zoekt geen dramatische
pose: de Franse ridderslag is met de roemcultus der Italianen niet verge-
lijkbaar. De medemens is volstrekt geen rivaal die men met invectieven en
laster tracht te schaden - Poggio, Filelfo, Aretino! - hoe ver staat Hooft's
urbaniteit van dit alles, en hoe ver zijn integriteit van intriges en kuiperij!
In plaats van de gretige nieuwsgierigheid naar vreemde landen, volken,
planten en dieren gevoelde hij een rustig behagen in een omgeving, die
wel rijk maar allerminst exotisch was; bij pruimen en kweeperen heeft hij
geen verlangen gehad naar Lorenzo's botanisch-culinaire tuin, 'eenighe
overvloedt van uitneemende viseh' in tobben moet bij een prinselijk be-
zoek de rol van de Italiaanse menagerie vervullen en in plaats van Moor-
se bedienden hielden de Hoofts Aeltje de Hollandsche Keukenmeid. Een
vergelijking met de 'Persönlichkeiten' waarvan die Italiaanse wereld
'wimmelt' [Burckhardt] doet in Hooft kantigheid en soms diepte missen.
Alleen die met de ideale \Veltmann, Castiglione's cortegiano, kan de
dichter, dien niets menselijks vreemd en niets huisbakkens eigen was,
doorstaan.
Rank staat het keurig hoofd boven de plooikraag; puntbaard en knevel
en de om het hoge voorhoofd weggestreken lokken omlijsten een gezicht,
waarin de forsheid van neus en oren en de kracht der blozende wangen

1 Fragment uit een biografie, die binnenkort verschijnt bij Van Loghum Slaterus,
Arnhem.
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door de glans der schrandere bruine ogen en de fijne nadrukkelijkheid van
de mond in evenwicht worden gehouden. Die ogen en mond staan ernstig,
maar vrolijkheid, scherts en vooral de verrukking van de schoonheidge-
nieter kunnen ze elk ogenblik doen oplichten. Met de hoed in de rechter-
hand en de juist uitgetrokken handschoen nonchalant in de linker staat
de drossaard voor u, rustig, hoffelijk, omnibus idem. Met natuurlijk ge-
mak, slank en recht, draagt hij de staatsiekleding van de I7de-eeuwse
aristocraat. Zijn levensstijl is sober als zijn levenswijze, hoe weids in ónze
ogen zijn kleding op Mierevelt's portret zijn moge.
Hooft was, als zijn kunst, gratieus zonder affectatie, en de Iichte zwier die
zijn Hollandse stijfheid breekt is vrij van gemaaktheid. Stem en taal zijn
'manlijk en krachtigh'. En hij blijft zichzelf, als weelde en barok ook in
Nederland overdaad en nadrukkelijkheid in de stijl van leven en kunst
brengen: 'priscam illam morum simplicitatem' , zegt Barlaeus later, 'heb
ik altijd in hem bewonderd naast de welsprekendheid, wijsheid en heus-
heid.' Deze innerlijke eenvoud bij uiterlijke verzorgdheid geeft Hooft die
distinctie, die het onvervalsbare bouquet van natuurlijke beschaving is.
Hij was, zegt Brandt, 'vroolijk van geest, zoet op heusche en geestige boer-
terij, doch bet neigende tot ernsthaftigheit'; 'vis mixta gravitate esse
comis, exemplo erit Satrapa Muydensis', raadt Barlaeus. Beiden duiden
de harmonie aan van de man, die door de bewegelijkheid van zijn geest
en de gretigheid van zijn levensliefde in een vaste, levendige, hemzelf en
anderen geluk schenkende gemeenschap met de buitenwereld leeft. Hooft
was bij alle gereserveerdheid 'heusch en gespraakzaam", beheerst en
tactvol, moedig als 't nodig was, maar te zeer beschouwer en genieter om
beslommeringen niet te mijden en de verwarringen der hartstochtelijke
domheden niet te schuwen. Hij was een dier mensen die een situatie niet
alleen zelf beleven, maar tegelijk van hun partner uit, waardoor ze niet
slechts voor egocentrische geborneerdheid bewaard blijven, maar boven-
dien de scherpten waaraan de ander zich zou kunnen stoten, bij voorbaat
wegnemen. In kiesheid was hij zijn vrienden Barlaeus en Huygens verre
de baas. Behalve 'mixta gravitate comis' was hij ook een voorbeeld van
met zachtheid gelegeerde kracht: in zijn ambtsvervulling een van zijn
beste eigenschappen. Brandt prijst bovendien de standvastigheid waar-
mee hij zijn lijfspreuk waar maakte: door voor allen dezelfde te zijn en
allen 'met gelijke billykheid en gedienstigheit te bejeegenen, - heeft hy
genoeghzaam zonder vyanden geleeft, en ontging, dat zeldzaam was, de
nydt, die gemeenlyk de doorluchtighste mannen tot het doelwit neemt
daar ze haare lasterpylen op spilt'. Van politieke bemoeizucht was hij
vrij, waartoe zijn voorzichtigheid en een gematigd egoïsme hem bovendien
aandreven, maar voor een zo edel doel als Grotius' rehabilitatie stakhij
zich in politieke manoeuvres. Ik citeerde zijn schertsend odi profanum
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Epicuristisch is deze aristocratische reserve: men onttrekke zich aan be-
slommeringen en vinde in de rust van zijn persoonlijke levenskring de ge-
lijkmatigheid des gemoeds die de beste waarborg is tegen ongebreidelde
affecten.
De Godheid aan wie de wereld haar doelmatigheid dankt, openbaart
zich in de geestelijke orde als zedewet, dat is rede, en in de natuurlijke als
vuur. Daarom plengt de priesteres in de Baelo een vuuroffer, daarom is
Hooft zonaanbidder: de schoonheid van maan en sterren 'vals' noemen
kan slechts iemand, voor wie het dagleven het enig echte, het vanzelf-
sprekende, natuurlijke is, voor wie de scherpomlijnde, heldere werkelijk-
heid het krijt der levensdaden en het forum der gedachten is.
Is dit alles wijsbegeerte, of leven deze inzichten in Hooft op de wijze
der religie? Voorop sta, dat hij te goed leerling van Montaigne was om
zijn overtuigingen niet van subjectiviteit te verdenken. Belangrijker ech-
ter dan de inhoud van zijn wereldbeschouwing is, of hij tegenover de
Hoge Macht, onder welke naam ook voorzichtig aangeduid, met dat
'innig tsaeghen' stond, waar de priesteres van spreekt. Als dit begrip zon-
debesef inhoudt, dat om verlossing door genade vraagt, is het antwoord
negatief. Voor Christus de Verlosser is in dit gedachtenleven geen plaats.
Het 'innig tsaeghen' keert in de Stichtrijmen terug als 'Gods ontsigh' en
wordt in deze prachtige regels de enige voorwaarde voor ware deugdbe-
oefening genoemd:

o God, die met uw achtbaerheidt bevangen
Om 't hart is, grenst aen wijsheidt met sijn voet.

Ook in de psalmvertalingen en in Dankbaer Genoegen klinkt een Gods-
verering van hoog en zuiver gehalte. Maar deze uitingen stammen uit een
beperkt aantal jaren: de smartelijke waarover dit hoofdstuk spreekt, en ik
betwijfel of dit religieus besef in de gelukkige die zo overvloedig Hooft's
deel waren, een voorwerp van dagelijkse overpeinzing en een bewuste
richtlijn voor zijn daden was.
Niet alleen acht Hooft de mens zonder Middelaar in staat zich te vervol-
maken, maar ook wijst hij iedere leerstellige verbizondering van de chris-
telijke leer af; Grotius' streven naar een algemene kerk juicht hij toe,
maar ook dat niet zozeer uit persoonlijke behoefte als uit overwegingen
van openbaar nut.
Dat zijn zedelijke houding uiteindelijk niet af te leiden is uit zijn wijs-
gerige levensbeschouwing, maar uit het Evangelie, welks traditie zijn
opvoeding in zijn onbewuste zieleleven had doen zinken en dat hem dus
als natuurlijk en vanzelfsprekend voorkwam... dat maakt Hooft tot
geestverwant van alle humanisten vóór Sartre.
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HET MEER DER EMIGRANTEN

Hij sprak tot mij: "Nog kunt gij visser zijn,
Als ge maar vindt, wat hart en hoofd en hand
Van node hebben, zoek naar nieuw terrein,
In 't Jeugdmeer valt voor u niets meer te vangen,
Leeg is uw huis, leeg zijn uw net en mand,
Dood loert, waar hunkerend nog jong verlangen
Zich laf verlaagt tot doelloos lanterfanten.
Wilt gij nog leven, trek naar ander land,
Trek naar het blauwe meer der Emigranten.

Oud is dat meer en donker, want zeer diep,
Zwaar te benaadren~ maar 't heeft overvloed
Van wat te vangen valt door wie het riep.
Ook daar kan veel verrassends nog gebeuren:
De meermin komt en even onvermoed,
Somtijds wil zelfs uw net nog bijkans scheuren!
En die, geleid door hoogre afgezanten,
't Moeras doorwaden kan bij sterrengloed,.
Vindt hoogste vreugde aan 't Meer der Emigranten."

... Ik leid mijn span met lichte hand. Het dal
Hangt nog vol nevelen, maar reeds stijgen zij
Ijler omhoog. Ik hoor een waterval
Verfrissend ruisen, 'k voel de bomen drupplen,
'k Zie reeën rustig grazen in een wei,
Wilde konijntjes langs de bosrand hupplen.
Dit te genieten zonder dissonanten
Als lang geleden, het is malvezij
Voor dorstige vermoeide emigranten.

Mijn paarden draven somtijds ongelijk,
Dan weer in regelmaat. Voor 't bloeien van
De nieuwe dag neemt droomrigheid de wijk,
Nu kan ik ongehinderd helder denken:
Ik ben op weg, verdwenen mijn satan,
Vluchtend voor 't wegenkruis, ik zag hem zwenken
De hoek van 't bosje om, toen zijn navrante
Noodschreeuw dreef tot wilde galop mijn span.
De bergen barstten los, de aarde brandde!
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De oerhuiver doorvoer mij en die bron
Van allereerste liefde en vroomheid liet
Een vreemde leegte na, totdat begon
Een beeld te leven voor mijn zoekende ogen:
Een lieflijk landschap uit een ver verschiet
Kwam dichterbij en ik zag diepbewogen
In blauwgroen meer met dans van diamanten
Een kleine boot, wachtend in 't oeverriet:
Mijn eigen boot in 't Meer der Emigranten!

... Hart! Zoek dan straks een woonstee uit daarver,
Maar 't moet wat achteraf en rustig zijn
En hooggelegen, dicht bij wolk en ster,
Dan zijt gij dichter reeds bij 't groot mysterie
En toch verheugd, dat gij nog aardes pijn
En vreugd deelachtig zijt en haar materie.
Maar 't is kortdag, mensen zijn slechts passanten,
Rij sneller hart, verstokte paladijn,
Rij regelrecht naar 't Meer der Emigranten!
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HE T KEERPUNT 1

De eerste schok was geweldig geweest. Hij was gevallen op de speelplaats
en de wond aan de knie was aan 't zweren gegaan. Hij moest naar de
Maan om zich te laten verzorgen. Het deed pijn als de volgende dag het
neteldoek van de wond werd afgerukt, 0 zachtjes aan, en daarom moest
de jongen op zijn knieën komen zitten. Die dijen van die vreemde
waren hard. Hij zat niet door, hij hield zich stijf en het gelaat wegge-
keerd. Na een paar visites werd de Maan nog vriendelijker. Hij zou het
neteldoek met lauw water weken, zo kwam het gemakkelijker los. Dit
duurde verscheidene minuten, en ondertussen had de Maan anders niets
te doen dan de jongen te bekijken. Eens dat hij hem zo aan te staren zat,
vroeg hij bij wie van de leraars hij te biechten ging? En hoe oud hij was?
- 'Veertienjaar'. - 'Zo, en als ge nu een arm geeft aan een meisje, gij
hebt toch nichtjes, André?, verlangt ge dan niet uw elleboog even tegen
haar borst te stoten?' En na een tijdje: 'En als dat jeukt, ge weet wel wat
ik wil zeggen, schuift ge dan ... ' De oude man zweeg. Hij keek niet weg.
Integendeel, het kind voelde de blik, waaruit als 't ware vlammetjes scho-
ten, op zich gericht. 'Enne ... als ge dat doet, voelt ge dan ... ' Het was stil
in de infirmerie. Een vreemde opwinding kwam in de jongen. Hij durfde
de ondervrager niet aanzien. 'Bezie me maar, André, ik zal u niet op-
eten.' Hij keek dan schuw. De varkensoogjes van de Maan staken als
priemen, die iets willen doorboren, en in het fletse volle gelaat lachte de
dikke onderlip. Hij sprak voort; en weer kwam de tip van zijn wit besla-
gen tong zijn bovenlip bevochtigen: ,Ge moet niet bevreesd zijn te ant-
woorden. Kom gemakkelijk op mijn knieën zitten.' De man trok hem
dichter bij zich. De jongen beefde lichtelijk; maar nu moest hij toch die
blik niet meer verdragen. Hij bleef echter op de vragen zwijgen. 'Gij be-
grijpt me denkelijk niet, André? Wil ik... ' Was de hand van de man in-
beelding geweest of werkelijkheid? Hij was immers zo ontsteld. Maar op
dat ogenblik voelde hij duidelijk diens ongeschoren wang tegen de zijne
wrijven. Hij veerde recht als door een wesp gestoken. Hij gruwelde en
liep weg.
Die vragen van de Maan riepen in hem krachten wakker waarvan hij

tot dan toe het bestaan niet had vermoed. Het was niet slechts een vaag
verlangen, maar een soort begeerte was in hem ontvlamd om zich weg te
schenken, zichzelfvoorbij te streven, zijn begrenzing te doorbreken om in
een ander te leven; en over dit alles lag de aantrekkelijkheid van een
onmetelijk geluk. Soms echter verzonk hij, en dit nam meer en meer toe,
1 Fragment uit de roman 'Verloren, gewonnen'.
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in een loomheid, die hem lam en warm maakte. Hij betrapte er zich op
dat hij zijn lichaam begon te betasten. En vervolgens ging hij zijn lichaam
verafschuwen. En de verwarring werd stilaan een pijnlijke gewetenson-
rust. De zonde kon hij niet juist omschrijven; zij was een lichaamsdeel,
en bepaalde gedachten en verlangens in hem, en dat nachtelijke dromen
als hij plots uit de slaap werd gerukt door een vieze vochtigheid. Maar ook
alles wat daarmee van ver of nabij verband hield dacht hij zonde te zijn.
Het was als ploeterde hij gejaagd rond in een nachtelijk water zonder te
weten waar de oever lag. Zo kwam hij tot een verschrikkelijke vereen-
voudiging: de deugd, dat was zijn leven voordat zijn innerlijke strijd was
begonnen, die ongereptheid van zijn gemoed; en de zonde, dat was alles
wat daarna in hem was gekomen.
Hoe zou hij het wagen met zijn ouders over zulke dingen te spreken? En
zelfs zo hij die moed bezat, hijzelf kon niet duidelijk zeggen wat er in hem
gebeurde; hoe zouden zij hem dan kunnen begrijpen? En zo wendde hij
zich tot een oude brave man, die door al de leerlingen als een goede vader
werd aangezien. Maar vele jongens nog zaten na hem te wachten, en de
woorden kwamen traag en moeilijk uit zijn mond. Daarom hielp de
biechtvader hem: en hebt gij soms dat of dat niet misdreven? En dat gis-
sen werd een ingeven en zo ontdekte hij zonden - och dat zat vast aan
neigingen misschien maar niet aan handelingen - die hij denkelijk ook
nog had bedreven. En hij verliet de biechtstoel met de indruk nog
slechter te zijn dan hij had gedacht. En de week daarop keerde hij
terug; hij wilde nu de laatste zijn in de rij, de biechtvader zou meer tijd
hebben en dan was het ook duisterder in de kapel en zou hij zijn gemoed
volledig durven uitstorten. Doch de woorden, die hij zorgvuldig had
voorbereid, klonken zo onsamenhangend, net als een les die men thuis
goed kende maar voor de klas nog slechts met stukken en brokken weet.
Toch spande hij zich in en het begon hem te gelukken duidelijke taal te-
spreken, toen de geheimzinnige hand waarmede de biechtvader het ge-
laat hield bedekt daalde. Hij meende dat dit een teken was en had ge-
zwegen. Zo stond hij alleen met zijn pijnlijke strijd. Hij zag in de ogen-
zijner medeleerlingen en ontwaarde er slechts rust. Hij alleen dus kende
die innerlijke moeilijkheden. Hij was slechter dan de anderen. En bij zijn
twijfel en angst kwam schaamtegevoel. Hij werd bevreesd voor God
en durfde haast niet meer ter H. Tafel gaan.
Een jaar nadien kwam de nieuwe subregent. Dat was een hoogmoedige
en nijdige vent. Hij droeg in volle oorlog, terwijl er overal nood was,
massief-zilveren gespen op zijn lage lakschoenen; en de stille wenk van
de vorige subregent om de jongens te doen opstaan en in orde naar de
communiebank te doen gaan, had hij vervangen door een sleutelslag. Ze
noemden hem 'de Cipier'.
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In de stilte van de kapel klonk regelmatig de tik van de sleutel op de
bank, hard en grimmig. Het geluid naderde. Met stijgende vrees volgde
de jongen dit geluid. In zijn verbeelding zag hij tot in bizonderheden
wat er gebeurde. Nu kwam de Cipier aan zijn bank. Hij tikte. Haast alle
leerlingen stonden op en gingen. Hij bleef zitten. Hij boog het hoofd over
zijn gebedenboek, maar zijn bloed klopte in zijn slapen. De subregent had
getikt, driemaal; hij had zijn drie stappen voorwaarts gedaan, en zich dan
helemaal omgedraaid. Nu stond die onderzoekende blik op hem gericht.
In verbeelding zag hij de priemende ogen en de monkel vol minachting.
Maar het tikken werd minder luid, minder dreigend. Het verwijderde
zich. Hij durfde opkijken. Hij zag de Cipier zich nog omkeren, de armen
gekruist over de borst, doch hij fixeerde nu andere slachtoffers. Eindelijk.
Hij had het niet kunnen uithouden. Hij ging te biechten, twee-, driemaal
per week zo het nodig was, om dagelijks te kunnen communiceren. Een
kwartier voor de mis was hij in de kapel. Maar soms was dit kwartier
slechts tien of vijf minuten, of reeds zaten er geen drie als gewoonlijk,
maar zes of zeven penitenten. Als dan de rang der leerlingen in de kapel
verscheen, was zijn beurt nog niet gekomen. Hij voelde zich beschaamd
worden voor zijn medeleerlingen, en dan volgde de gewone angst voor de
biecht. Dat neerknielen in de biechtstoel was als een val; maar dan hoor-
de hij als van verre.de prevelende stem van de biechtvader tot hem ko-
men, en dit schonk verlichting. En daarna voelde hij zich zuiver en licht
als een pluim, als bloemengeur. Hij ging ter H. Tafel en was gelukkig.
Enkele weken nadien werd hij op de kamer van de Cipier geroepen. Hij
moest als 't ware zijn voeten vooruitduwen. En het was alsof hij in zijn
eigen luide stap in de lange verlaten gang met de vele deuren de weer-
galm hoorde van duizenden voeten van triestige jongens, die al die jaren,
dat de school bestond, ook naar een dier kamers waren geroepen. Aarzelend
tikte hij aan de deur. Gedurende verscheidene minuten keek de Cipier
hem aan zonder een woord te zeggen. De jongen zag het bleek gelaat met
het brede litteken dat in de wang een blauwe schijn gaf, en de nijdige trek
om de mond en het spierwitte borstelig haar; en dan dwaalde zijn blik
weer naar het litteken, de mond en het haar, want de ogen durfde hij niet
bekijken. Eindelijk begon de Cipier te spreken, traag, en ieder woord
beet hij af. Hij was een slecht voorbeeld. Hij werd een nog slechter.
Tweemaal per week. En dat zagen de andere jongens. Hij was een
rotte appel. Maar eens zou hij Gods toorn gevoelen. Hij beval hem dich-
ter bij zich te komen. Hij keek hem in het wit van de ogen, en die blik
deed hem pijn. Hij voelde het zweet op zijn voorhoofd parelen. 'Ik lees in
u.' De sprekende lippen bewogen haast niet, het was slechts een donker
geluid: 'Ja, ik lees in u'. Dat was geen angst meer, maar het beeld der
verschrikking voor hem gerezen. Hij voelde dat hij ging wankelen. In zijn
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binnenste riep hij om God. Tranen vulden zijn ogen. 'Op uw knieën.
Kruis uw armen en sluit de ogen. Doe een algemeen gewetensonderzoek.'
Hij deed wat hem werd bevolen. Na een hele tijd hoorde hij weer: 'Gij
zijt gestraft voor alles wat gij thans op uw geweten hebt.' Gelukkig luidde
de bel van de avondstudie. 'Ik moet weg. Blijf zitten bidden tot ik
terugkeer. '
Soms hoorde hij een gedempte stap in de gang, of een geruis aan de deur,
en hij durfde zijn houding niet veranderen. De jongens hadden de school
reeds verlaten. Een lichte schemer kwam in de kamer. Hij kon het niet
langer uithouden en was gevl~cht. Maar hij hoorde stappen, aan het ein-
de van de gang, die naderden. Hij duwde de deur van een rommelhokje
open en verschool zich. De stap ging voorbij. Hij opende de deur op een
kier en wilde weg. Weer was er een stap. Hij wachtte. Het geluid kwam
nader. Een schim ging voorbij. Een leraar denkelijk die naar beneden
gaat. Doch de stap keerde terug en weer ging de schim voorbij. Hij wacht-
te. En weer was daar de stap, en weer opnieuw. En altijd weer en altijd
weer, als van een wacht. vVasdie leraar nog aan 't brevieren? Een licht
werd aangestoken in de gang, een gasvlam. En daar kwam hij weer. Het
was ... Ja, hij had hem nu duidelijk herkend, het was de Cipier. Had die
hem zien verdwijnen? Zijn zenuwen werden nu nog meer gespannen.
Zijn hart bonsde en het was of zijn hoofd, zijn ... Hij zou het hokje ver-
laten. Hij kon niet ontkomen zonder dat de Cipier hem bemerkte. Hij
zou dus buitentreden als die hem tegemoetkwam. Zijn verschijnen moest
op zichzelf een uitleg zijn. Maar er kwam geen stap meer. De gang was
stil, alleen het suizen van het gas. Hij verademde. Misschien kon hij ont-
vluchten. Maar dan weerklonk weer de stap en almeteen was zijn moedig
voornemen verzwonden. Hoelang had die marteling geduurd? Een half
uur, een uur? Hij wist het niet.
Te biechten was hij de volgende ochtend niet durven gaan. En weer
hoorde hij het tikken. En weer werd het zijn beurt. Reeds keerden de
grootsten terug van de communie. Hij zat alleen nog op de bank en de
Cipier fixeerde hem; maar de jongen boog nu dieper nog het hoofd. Hij
hoorde halfluid hoesten. Hij keek op. De Cipier staarde hem onderzoe-
kend aan en liet zelfsna verder te kloppen. Toen was hij als gehypnotiseerd
door de angst recht gaan staan. Doch meteen besefte hij duidelijk wat hij
deed en wilde terug knielen. Maar de Cipier deed een stap vooruit. Zijn
benen wankelden: hij struikelde haast; maar hij ging. Ik ben vol zonden,
dacht hij, en nu ga ik de monsterachtigste aller zonden bedrijven. Hij
zonk neer op de communiebank. Een hele poos wist hij niets meer, doch
dan klonken plots de gewijde woorden van de priester aan zijn oor. Hij
bracht de tong vooruit en voelde dat de hostie er op werd gelegd. Op dat
ogenblik steeg zijn ontzetting ten top. De gruwelijke voorzegging van

224



HET KEERPUNT

gisteren sneed hem door de geest, en terzelfder tijd zag hij in verbeelding
de man waarvan men hen dikwijls had gesproken, die eens gedaan had
wat hij thans deed, en die voor de communiebank dood was neergestort,
en die andere in wiens mond de hostie was aan 't bloeden gegaan. Maar
hij moest opstaan; hij zwijmelde, toch kon hij zijn plaats bereiken. Hij
stortte zich in het gebed, als een zwemmer in 't water, uit angst, om te ver-
geten, om vergiffenis. Weldra echter kwam hij tot het besef dat hij bad als
een machine. En dan begon hij traag en vol overgave te bidden en elk
woord dat hij prevelde zag hij in zijn geest. 's Nachts was het haast nog
erger geweest. Eerst had hij de ogen niet durven sluiten om te slapen,
want dan zou de straf komen, een plotse dood. En later had hij dromend
zijn moeder geroepen. Zij had gans de nacht en de dag nadien aan zijn
bed gewaakt; en die aanwezigheid maakte hem rustig. Als hij daarna te
communie ging, werkte de angst nog verlammend; maar toch ging het
gemakkelijker. En stilaan week de angst voor de gewoonte. Elke ochtend
communiceerde hij; en in zijn zieleleven trad een vreemde verdoving .in.
Hij werd somber hoogmoedig. Hij alleen toch durfde dagelijks een zonde
bedrijven waaraan de andere leerlingen zelfs niet durfden denken, en hij
droeg in zich dat zeldzaam en verschrikkelijk geheim. Hij las meer dan
ooit, bij voorkeur boeken die ver vooruit waren op de lectuur van zijn
leeftijd. Hij werd gedreven door een drang naar kennis. Grote mannen
hadden hun leven weten te verheffen boven het alledaagse en naar iets
gestreefd dat het leven waard maakt geleefd te worden. Hij las hun
levensgeschiedenis en die werd hem meer dan de hem omringende werke-
lijkheid.
Maar dan kwam de vrees dat hij zijn Geloof zou verliezen, en hij kende
weer de oude angst. Dat zou een leegte zijn, daarin zou hij neerstorten, en
niets ontmoeten in zijn val om zich aan vast te klampen. Dat moest dus
een bruuske overgang zijn van het Geloof naar het ongeloof. Dat was als
. een afgrond, had men hun gezegd, of als het vallen in de duisternis, dat
iedereen kende uit zijn dromen. Buiten de godsdienst was er slechts 'het
niet', zegden zijn leraars voortdurend. En 'het niet' dat was nog minder
en tevens nog vreselijker dan de duistere afgrond. Maar dat 'niet', troostte
hij zich, dat kon niet bestaan, dat was pure onzin. En zo dit bestond,
waarom zou hij dan bestaan in dat 'niet' ? Dan zou hij toch ook het 'niet'
zijn. Hij begon nu alles anders te zien. De hem vertrouwde dingen kregen
een andere waarde. Het was alsof hij omheen de mensen en de dingen kon
gaan en ze van alle zijden bekijken; meer nog, ze van buiten en.ook van
binnen kon bezien. In het licht van zijn jeugdige onverzettelijkheid onder-
zocht hij handel en wandel van zijn nabestaanden en bekenden. Hij had
families leren kennen, waar geen kruisbeeld in de huiskamer hing, maar
waar hij het geluk had gevoeld als een bestendige aanwezigheid, daaren-
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tegen andere die ... Neen, van het kruishout van Christus' lijden hadden
zij een comfortabele zetel gemaakt.
En door zijn lectuur en het leren zien en nadenken kwamen er zovele
nieuwe zaken, die zijn aandacht in beslag namen, dat hij na een tijd aan
het Geloof niet meer dacht. Het waren vooral het leven en de vrijheid, die
voor hem een gans nieuw uitzicht kregen. Hij dacht nog dat het leven
zonder het Geloof doelloos en leeg was; maar wat wist hij van het leven?
Er waren vele groten die slechts geloofden in de wetenschap en wonderen
hadden zij verricht. Andere geloofden in de mens, en zonder toezegging
van straf of beloning hadden zij spontaan hun leven gegeven. Het leven,
dat was iets onmetelijks en verrukkelijks; dat was alles; God en Duivel,
liefde en haat, lafheid en moed, rijkdom en ellende; dat was de vernieti-
ging van millioenen mensen in deze oorlog, maar ook de trillioenen en
trillioenen zaden kwistig gestrooid over de aarde. En dan ging hij over de
vrijheid denken, en ook dat begrip zag hij in beelden: de vleugels van de
vogels, de klokkenklanken in de lucht, de wegen die naar de einder lopen
vol zon, de gevangenis en de horizon, de geest die zich beweegt waar hij
wil. Zich absoluut vrij weten en voelen; meester zijn van, maar ook ver-
antwoordelijk voor zijn eigen lot. Hij voelde een geestesvervoering die
steeg tot haast tegen de sterren en hij duizelde.
In die toestand had hij Ludovic ontmoet, de meest ongenaakbare en
schranderste leerling van de hoogste klassen. Die zou hem misschien be-
grijpen. Hij stond in een hoek van de speelplaats te lezen. Hij had een
aanwezigheid gevoeld en achteloos opgekeken. Ludovic stond hem te be-
zien, en zonder een woord te spreken had hij hem het boek uit de handen
genomen. Luidop had hij de titel gelezen: 'Garcia Moreno'. Hij had ge-
vreesd dat hij aan 't spotten zou gaan; maar Ludovic zegde: 'De man die
tijdens zijn jeugd iedere dag onder een overhellende rots ging zitten om
zijn vrees te leren bedwingen.' Hij had hem het boek teruggeven, hem
nog even aandachtig bekeken 'en die later een groot president is gewor-
den', en hij was heengegaan. Hijzelfhad geen woord kunnen antwoorden
van aandoening, want als van de andere jongens van zijn leeftijd was
Ludovic lange tijd zijn idool geweest. Maar de avond van de zelfde dag,
terwijl ze in rang in de schemerige corridor te wachten stonden om naar
,huis te vertrekken, was hij weer onverwacht opgedoken en had zich aan
zijn zij geplaatst. Ze traden buiten. Als een tweede verrassing dwarrelde
de sneeuw neer, blauw in de duisternis, en witter waar de vlokken daalden
langs de verlichte kap van de straatlantaarn. En hij voelde zich dubbel
gelukkig en had evenmin kunnen spreken.
De avond nadien moesten ze naar de kapel. Het was er koud in die kapel
waar nooit een kachel brandde; het was er akelig waar slechts het
schemerlicht van enkele gasbranders over de muren en de schaars bezette
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bid banken scheen. Ze wisten waarom ze er moesten komen; weer een van
hun medeleerlingen was levensgevaarlijk ziek of reeds gestorven; en de
kapel schiep voor de preek, die komen zou, de geschikte atmosfeer. Eerst
zouden in de halve duisternis de gebeden der stervenden weerklinken. De
leerlingen zouden meemurmelen, de ene stem niet hoger dan de andere,
als durfde niemand de aandacht van de dood op zich vestigen door luider
te bidden dan zijn gebuur. En dan was het de predikant. Met hel en dui-
vel zou worden gejongleerd. 'Wie onder u komt nu aan de beurt? Zijt gij
klaar om onmiddellijk te sterven, gij ginder?' En de jongens zouden hui-
veren en zweten onder de bedreiging van de in hun richting uitgestoken
vinger. De dood, dat was een tocht, zonder hulp van wie ook, door een
oneindige duisternis. En dan zou de beschrijving volgen van de jongen
- die was ieder van hen - die te sterven ligt. Nacht. De ouders zitten in
het schemerlicht en kunnen hem niet meer bijstaan. Het angstzweet perelt
op het bleek gelaat van de stervende. Zijn borst zwoegt naar adem. Het
wordt duister in zijn ogen. De kilheid bekruipt zijn ledematen. De klok
tikt in de kamer; z~jtelt de minuten die hem nog scheiden van de dood.
En dan zal de stem van de predikant aan 't zwellen gaan; 'Laat die minu-
ten nog weinig zijn, oflaat het er nog millioenen zijn; geen enkele slag, die
valt, is nog te achterhalen. En dan .. .' Dan zal de stem aan 't bulderen
gaan als zij het woord uitspreekt: 'Verloren'.
Hij had die preek reeds menigmaal gehoord, en hij kende de gebaren, dat
van de vooruitgestoken dreigende vinger, dat van de beide armen ten
hemel die om ontferming smeken, dat als de predikant de schaduw van de
brede mouw van het koorhemd als een reuzevleermuis jaagt over hun
hoofden. Hij kende de geluiden: het eendelijk suizen van het gaslicht, het
huilerig piepen van de tochtdeur, het onderdrukt hoesten van de angst.
Maar ditmaal greep hem dit alles niet aan; hij zat te dromen over Ludo-
vic en dat hij hem na deze preek weer aan zijn zij zou hebben; hij zou in
het geniep zijn hand onder diens mantel steken en de zijne omgrijpen en
zo zouden ze huiswaarts gaan. Hij keek op. Hij zag een man staan, die
iedereen met haar en huid zou willen verslinden, die hemel, aarde en hel,
dood en leven en alle tormenten in zijn zak scheen te hebben en er mee
goochelde. En hij vroeg zich af: 'Is dat de zelfde als de stumperd, die in de
klas papieren mannetjes op zijn toog laat speten?' En hij glimlachte.
En een tijd later bemerkte hij tijdens de mis, dat hij alles, wat daar voor-
aan bij het altaar gebeurde, helemaal anders zag dan voorheen. Hij zag
de priester buigen en zich naar links of rechts draaien alsof hij iets zocht
op de grond. En hij begon naar de tekens op de kazuifel te kijken, een
griekse alpha en een omega, een zon, een duif, een anker; en hij dacht
aan het kleed van de sterrenwichelaars, die kwakzalvers hadden ze hun
gezegd, en hoezeer die kazuifel daarop geleek. Het H. Misoffer werd een
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schouwspel naar hetwelk hij, naar het hem toescheen, als een oningewijde
te kijken zat met stijgende verbazing, een zonderling, geheimzinnig
schouwspel. En dit vast te stellen onthutste hem plots, en verschrik-
te hem.
Elke zondagvoormiddag ontmoetten de vrienden elkaar bij de boeken-
kraampjes. Ze kochten weinig, maar het was hun genoeg hun ogen en
handen over die boeken te laten gaan, en, als ze een merkwaardigheid,
een zeldzaam boek of een mooie uitgave ontdekten, het in hun hand te
nemen en erin te bladeren. Het ontdekken alleen reeds was zo mee-
slepend. En ze gingen samen naarde Stadsboekerij. De belangstelling van
Ludovic ging uitsluitend naar schrijvers, die gekweld werden door het
verlangen naar zuivere schoonheid. Poe, Mallarmé, Rimbaud, Novalis,
de Nerval, al namen die zijn vriend hem had leren kennen en bewonde-
ren, want tijdens hun wandelingen las hij menig vers van hen voor of een
passage waarvan hij hield. Een nieuwe, verrukkelijke wereld was toen
voor hem open gegaan; een wereld die hem niet alleen gelukkig had
gemaakt - samen door de velden lopen en luidop verzen reciteren- die
hem krankzinnig gelukkig had gemaakt, maar die ook uitzicht op zijn
verder leven zou geven. Dit alles had hij aan Ludovic te danken. Ja, zo
hij een meisje ware geweest ...
Ook gedurende de speeltijd waren ze haast onafscheidbaar en spraken
over wat ze gelezen hadden. Ludovic zegde ganse gedichten op uit het
hoofd, en dan gebeurde het dat er jongens, aangetrokken door zijn stem,
bij hen bleven staan. Dit verveelde hem, en hij zweeg. Maar die indrin-
gerigheid van de anderen begon hem meer en meer te ergeren. Eens, het
was een gedicht van de Nerval, dat somber grootse 'Le Christ aux Oli-
viers' waarmee hij dweepte, stonden, toen hij aan het derde sonnet was
gekomen, reeds verscheidene jongens hem aan te gapen. Plots onderbrak
hij zijn recitatie, glimlachte ironisch en meteen haalde hij een boek uit
zijn zak, 'Germinal' van Zola, en las de bladzijde voor van de mijnwer-
kers, die om een wedding met hun achterste een kaars uitblazen. De
jongens werden rood, lachten verlegen en drentelden verder. 'Houdt gij
van Zola, Ludovic?' had hij verbaasd gevraagd. Die schaterlachte: 'Ik
vind hem een groot schrijver, maar geen artist. En dan daarbij nog die
allure van sociaal hervormer ... 0 neen!' Hij scandaliseerde aldus zijn
medeleerlingen nog ettelijke malen; en hijzelf begon zich af te vragen of
het alleen nijdigheid was en soms niet aanstellerij, want hij had gemerkt
dat, wanneer een rijke jongen zich in hun omgeving bevond en zijn
vriend aan 't voordragen was, zijn stem plots luider werd. Misschien wilde
hij zelfs behagen. En het viel hem ook op dat Ludovic de laatste tijd zijn
uiterlijk verzorgde; zijn haar was netjes gekamd, zijn schoenen gepoetst
en hij droeg een roestbruin vissershemd dat door het kanariegeel van het

228



HET KEERPUNT

strikje ineens voornaam aandeed. Ze wandelden toen en hij had Ludovic
glimlachend op zijn verrassende vondst gewezen. Die bleef staan, zijn
mond pruilde, maar in zijn ogen lag een guitige glans. Zo zag hij hem
gaarne, zo geleek hij weer, met het ovaal gelaat, de spitse kin en de kleine
mond op het meisje, waarop ieder jongeling in zijn verbeelding verliefd is.
'Ik zal u toch niet zeggen dat ik deze slordigheid om uwentwil heb laten
varen, Andreas'. - 'En dit zal mij niet aanzetten u een liefdesverklaring
te doen, Ludovic.' Ze lachten en liepen verder arm in arm. En dan zei
hij: 'Hebt ge dan nog niet gemerkt, Andreas, dat ik niet wil zijn als de
rijkemensenzoontjes met hun wit overhemd en wollen handschoenen
tegen de kou; trouwens 'la vraie élégance doit avoir l'air mal habillée.'
Dit was zeker een citaat uit zijn lectuur; maar het was zo tekenend voor
hem, de gezochtheid zo ver drijven dat de verfijning eenvoud wordt.
Soms was Ludovic echter neerslachtig. Ze waren in de Kruidtuin. Hij
had voorgesteld op een bank te gaan zitten in de zon. Met een twijgje
tekende Ludovic voorovergebogen allerlei figuren in het zand. Een der
weinige eerste oorlogsvliegtuigen, die ze tot dan toe gezien hadden,
ronkte vervaarlijk boven hun hoofd voorbij. 'Een ééndekker rank en
broos als een papieren wonder' zegde hij, en er klonk geestdrift in zijn
stem. De vriend keek hem somber aan: 'En zeggen dat terwijl wij hier
zitten, ginder ... ' Hij vatte onmiddellijk wat zijn vriend bedoeldé en hij
vroeg: 'Is het daarom dat gij .. .' - 'Neen, Andreas, maar alles is zo moei-
lijk.' - 'Geniet van de dag, Ludovic. Ik weet het, ook ik ben soms pijnlijk
onrustig.' - 'Hoop en ongeduld, verlangen en dan weer twijfelen'. - 'Ik
ken dat eveneens .. .' Hij stond op het punt zijn vriend alles te vertellen
wat er de laatste jaren met hem was gebeurd. Doch, als was het voor zich-
zelf en hoorde hij die woorden niet, Ludovic sprak voort: 'Om iets echts
van ons leven te maken moeten we nu streng zijn voor onszelf, afkerig van
alle minderwaardigheid. We mogen niet berusten. We moeten ons leven
zuiver houden ... Zuiver houden, dat begrijpen wij toch en beter dan de
volwassenen. En dat is niet alleen kuisheid en reinheid, maar dat is ook
het afwijzen van alle compromissen. Maar het leven is als nevel, men kan
het niet grijpen.' Hij zweeg. En h~jzelfwist niets te antwoorden, want het
was ofhij hoorde in die woorden zijn eigen stem, als drukte Ludovic alles
uit wat in de laatste twee, drie jaar onuitgesproken in hem leefde. En de
moedeloosheid waarmee de laatste zin was uitgesproken scheen hem zo
edel.
- Ze spreken ons van ondervinding - hun groot woord waarover zij het
alleenrecht schijnen te bezitten - eerst moet ondervinding komen. Maar
dat woord wordt al te dikwijls gebruikt om teleurstellingen, om berusting,
om moeheid, die ze aan zichzelf niet willen bekennen, achter te verber-
gen. Berusten is levensmoeheid; dat is niet meer vechten; dat is het blinde
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paard van de tredmolen worden. Wij moeten immer trouw blijven aan
onze jeugd, het kostbaarste van ons leven. Haast al de volwassenen heb-
ben afstand gedaan van de beginselen, die ze eens hebben gehuldigd. De
waarheid die in hen was hebben ze verloochend.
- Juist, had hij geantwoord, en hij was gelukkig te kunnen beamen, en
daarom niet trachten meer of anders te schijnen dan men werkelijk is,
maar waard zijn wat men schijnt te zijn. Dus het tegenovergestelde van
wat zij willen.
Maar Ludövic keek niet op; roerloos bleef hij staren over het grasplein;
en na een wijl sprak hij voort: 'De armoe, dat is niet wat de rijken den-
ken, dat is niet slechts ontbering, niet slechts een ontkenning. Maar zij
leeft; de armoe is vol zorgen voor haar prooi. Zij heerst op afschuwelijke
wijze over gans het lichaam. Zij dringt overal binnen als zand in een
horloge, en brengt aldus de fijnste raderen van onze geest en ons gemoed
in de war.'
Hij was getroffen door deze gedachte, maar hij begreep het vervolg van
de redenering niet goed; zeker had Ludovic de overgang verzwegen.
Enkele tijd nadien begonnen de ogen van Ludovic dan weer te schitteren,
en het scheen hem dat zijn vriend de vlaag van neerslachtigheid te boven
was gekomen. In de kapel was hij nooit verstrooid zoals de meeste andere
leerlingen, maar een voorbeeld van godsvrucht. En als hij terugkeerde
van de communiebank was het alsof doorheen de ingetogenheid van het
gelaat een zalige vreugde glansde. Als ze na de mis op de speelplaats kwa-
men om naar de refter te gaan, sprak en lachte Ludovic opgewekt. En
Andreas dacht, het is zijn godsdienstigheid die hem zijn geluk en vreugde
.heeft weergeschonken; en hij voelde pijn. Inderdaad, de laatste tijd had
hij dikwijls met weemoed teruggedacht aan dat onberoerde gemoeds-
leven van zijn kinderjaren; want nieuwe innerlijke moeilijkheden waren
gerezen.
Zolang hij zeer godsdienstig was geweest had hij in zijn Geloof een be-
schutting tegen de verleiding gevonden. Als hij aan 't studeren was, al-
leen wandelde, of te bed lag en de verleiding kwam in de vorm van een
meisjesbeeld, bad hij tot hij haast verdoofd was, en als dit niet hielp was
er nog altijd de vrees voor de vermaledijding. Nu was deze dam wegge-
nomen; meer nog, het lichaam was voor hem niet meer de worm waarvan
de psalm spreekt, maar hij had intussen geleerd het lichaam te verheer-
lijken. Op een avond, het venster van zijn slaapkamer stond open, een
lauwe lucht kwam binnen gewaaid; hij rook de bittere geur van de
kamperfoelie, die tussen de klimop op de huisgevel groeit. Die geur had
immer een zoete verwarring in hem verwekt. Zijn lichaam was warm en
hij wierp zich bloot. Maar het verminderde niet. Hij gleed uit het bed;
hij zou zich laten afkoelen aan het open raam. Buiten was het stil, alleen
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het geluid van een vogel die wat droomde. In die stilte hoorde hij plots
kussen. Hij boog zich behoedzaam door het venster; hij zag een man in
het straatje die naar de muur stond gekeerd; die omarmde een vrouw zo
volledig dat er van haar haast niets te bespeuren was, alleen het wit van
haar opgeschorte onderkleren. Hij durfde niet langer kijken; hij ademde
hoorbaar en dirp; zo rook hij doorheen de wrange geur van de kamper-
foelie het suikerachtige meel van de bloemen, die naast hem aan het
venster hingen. Zijn lichaam gloeide; het was als werd zijn bloed opge-
zweept. Hij kon moeilijk staan blijven en legde zich naakt op het bed.
Hij wilde zijn hand bij zich houden; maar die was als een zelfstandig
wezen geworden, die gleed strelend over zijn heupen, over de lies. De
duisternis zette hem aan verder te gaan, hij ... Maar er was ineens gedruis
van zijn moeder die slapen kwam. Vlug wierp hij het laken over zich heen.
En al was het licht van de slaapkamer gedoofd, zijn schaamte en wroeging
waren daarom niet minder. Hij zou er Ludovic over spreken.
Maar hij durfde niet onmiddellijk daarover spreken. Hij zou dan begin-
nen met wat hij elke morgen misdreef; want de eerlijkheid tegenover zich-
zelf als tegenover diegenen, die ons zien leven, dat was voor hem nu het
eerste en hoogste gebod geworden, en dat huichelen bij de communie was
dus meer dan de zonde het ergste misdrijf. Hij legde zo goed en zo kwaad
als het ging zijn moeilijkheden uit; hij sprak hem over zijn gedachten en
gevoelens en over dat onduidelijk gebied waar goed en kwaad in mekaar
vervloeien. En terwijl hij zich uittte voelde hij het plots, hij had maar een
kleine inspanning te doen en hij zou hem spreken over de verleiding tot
de jongenszonde. Maar hij week af; de herinnering aan de Maan had hem
een afkeer voor bepaalde woorden gegeven. Op dat ogenblik gingen de
ogen van Ludovic, die hem aanstaarde, open. En toen hij even zweeg,
zegde zijn vriend: 'Het is de zuiverheid van uw Geloof - en dit is precies
het tragische - die die twijfel verwekt. Wat middel is om hoger te klim-
men, uw heftig verlangen naar volmaaktheid, brengt het hoogste in ge-
vaar ... Welnu Andreas, dat is normaal. Ik ben ouder dan gij en heb dat
ook gekend. Met het Geloof van het kind treedt gij in het leven van de
man en het ene past nog niet bij het andere.'
Dit duidelijk onderkennen van zijn geval trof hem; maar Ludovic ver-
giste zich toch enigszins, hij moest het hem zeggen: 'In zake Geloofzie ik
ongelukkig geen symbolen meer, Ludovic, alleen nog het uitwendige en zo
zie ik er doorheen.' En hij sprak over de preek bij de dood van Geert
Van Gerven; 'waar speelde die man comedie, in de klas waar hij zegt dat
die ketens en die stanken der hel niet naar de letter moeten worden opge-
nomen, of op de preekstoel waar hij er zelfs de tiktak van de klok bij-
haalt?' Ludovic glimlachte, maar dan keek hij onderzoekend in de ogen
van zijn vriend en traag maar nadrukkelijk klonk zijn stem: 'Ge zoudt
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daarbij nog kunnen voegen de sermoenen over de zonde tegen het zesde
gebod, Andreas, die vind ik altijd plezierig. Gij die door de dingen heen
schijnt te zien, dat u dit nog niet getroffen heeft.' - 'Ik begrijp u niet.' -
'Welja, als ze voor de leerlingen over de onkuisheid preken, spreken ze zo
vaag en in verbloemde termen dat zij, die niet reeds die zonde hebben
bedreven, onmogelijk de predikant kunnen begrijpen. Die veronderstelt
dus, althans hij geeft er de schijn van en dit maakt juist de situatie zo
komisch, dat de 'onbedorven .schaapjes' reeds een bepaalde graad van
verdorvenheid hebben bereikt. Misschien heeft de H. Petrus Canisius
ongelijk als hij van de blinde leiders spreekt: 'Heer, open de ogen van de
opvoeders der jeugd, opdat ze zouden ophouden blinde leiders te zijn.' Of
durven onze leiders dan niet zien wat Sint Augustinus zegt: 'Is dat dan
die zogenaamde onschuld van de kinderen? Er is geen onschuld in hen,
o Heer'.'
Andreas schrok; dit had hij het minst van al van Ludovic verwacht; die
woorden en vooral die bijtende spot verwekten in hem een vreemd ver-
moeden. En het verwonderde hem dus geenszins wanneer hij een tijd na-
dien Ludovic hoorde verklaren dat hij zijn Geloof verloren had, maar
nog altijd te communie ging. Hij dacht te antwoorden dat hij toch ook
deed alsof, dat die Cipier niet meer waard was dan bedrogen te worden
dat zijn ogen lopen. Doch er schoot wat anders door zijn geest: 'En gaat
ge nog te biechten, Ludovic?' - 'Waarom zou ik niet? De biecht is nu
voor mij een genot geworden, nadat ik er zo lang heb onder gevreesd. Ik
geniet werkelijk als ik mij belast met wandaden die ik niet heb bedreven,
maar die hen, althans zo zijzelf geloven, moeten doen sidderen van smart
of woede. Dat is een van de aspekten van mijn hoogmoed. Ge kunt niet
beseffen wat een duivels genot er in ligt.' En hij grinnikte.
Andreas was pijnlijk verbaasd. Hij begreep dat men onder de druk van de
Cipier te communie ging; maar die heiligschennende manier van biech-
ten; hij raadde ze hem dan ook af. Doch Ludovic voer uit: 'Die schoften
moeten met hun eigen middelen bedrogen worden'. - 'Die schoften? Gij
doet mij denken, Ludovic, aan de ontgoochelde minnaar. Hij scheldt te
zeer op zijn meisje en bewijst daardoor dat hij haar nog lief heeft. Trou-
wens, buiten die schoften zijn er nog God en het Geloof.'
Ludovic grinnikte: 'Zijt ge daar nog, jongetje?' Was hij er nog, ofwas hij
er niet meer? En hij had zich plots ellendig gevoeld. Hij hield van zijn
vriend meer nog dan van een broer; en nu dat hun vriendschap onver-
hoopt bezegeld werd door wat hij voelde als een pijn, die hen nog dichter
bracht bij mekaar, kwam de eerste breuk. De volgende dagen meed
Ludovic hem moedwillig. Hij liep nu met een jongen, die sinds lang zijn
gezelschap zocht. En Andreas voelde voor de eerste maal jaloersheid als
een brandende wond. Wel zou hij naar hem willen toegaan; maar hij
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handelde toch in het voordeel van zijn vriend; die exaltatie zou mettertijd
zijn karakter ten kwade beïnvloeden. Maar reeds gaf Ludovic de andere
op en keerde terug. Doch nu begon voor Andreas een andere ellende. Hij
liep aanhoudend te prakkezeren; het Gelqofliet hem niet met rust. 'We
nemen een gewone zonde, een dagelijkse, ge kent ze goed, ge biecht ze,
ge bidt, en neemt het vast besluit ze nooit meer te bedrijven. En een paar
dagen nadien is ze daar terug als het onkruid. Ruk maar, ruk maar uit,
ze komt immer terug. Een alledaagse slechte gewoonte is zoveel sterker in
ons dan ons Geloof.Wie niet nauwgezet is komt daar misschien doorheen,
maar ... '
Ludovic wilde onderbreken. Maar hij: 'Neen, ik ken uw argumenten.
Voor de gewone mens zijn er slechts twee wegen. Ofwel verliest hij zijn
Geloof, ofwel wordt hij een lauwe christen, met in plaats van het Geloof
een vage godsdienstige gevoeligheid. Hij gelooft nog, maar Geloof en
leven zijn niet meer verenigd. Het leven gaat zijn gang. En het Geloof dat _
ligt daar ergens in ons zoals een gevoel of een herinnering, zoals onze
kinderjaren, misschien als een verloren paradijs. En zo blijft het daar
liggen, en dan komt ten slotte het sterven met zijn angst. Het dagelijks
leven is sterker dan het Geloof; maar dat leven verzwakt en gaat u ver-
laten, en de stervende klampt zich vast aan zijn verloren paradijs en
denkt te geloven.' - 'Een prachtige overwinning op een kreng, Andreas,
als de gier .. .' Maar die holde voort: 'Dat moet de enige mogelijkheid zijn
om christen te blijven. Of men moet een heilige zijn, of anders moet men
krankzinnig worden; zo een strijd is immers niet gans een leven uit te
houden.' Met hartstocht had hij dit alles gezegd. - 'Gij wilt uzelf over-
tuigen, Andreas.'
En dan nadien weer: 'Maar een mens moet toch geloven, anders zou hij
niet kunnen leven, zou hij zich vernietigen.' - 'Er zijn millioenen die niet
geloven, vernietigen die zich?' - 'Indien hij niet gelooft in iets waarom
en waarvoor zou hij dan moeten leven?' - 'Precies'. Maar hij ging voort
in zijn eigen gedachtengang : 'Misschien kan hij alleen ongelovig zijn, die
het Geloof niet heeft gekend. De wil van de andere wenst niet christelijk
te blijven, maar zijn angst blijft het.'
Hij had naar Pascal gegrepen in de hoop bij hem argumenten te vinden,
die zijn wankelend Geloof zouden schoren: 'De bijzonderste ziekte van
de mens is zijn onrustige nieuwsgierigheid in zaken die hij niet kan ken-
nen.' - 'Maar dat is een volledige afkeuringvan.dewetenschap, Andreas,'
antwoordde Ludovic. 'Ik ken ook 'Les Pensées', maar daarnaast nog 'Les
Provinciales' en wat zegt hij daarin: 'Het was te vergeefs dat gij tegen
Galileï het decreet van Rome kondt verkrijgen waarbij zijn mening over
de beweging der aarde werd veroordeeld. Het zal dat niet zijn dat zal be-
wijzen dat de aarde niet draait' schrijft hij in zijn achttiende Provinciale,
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en daardoor verdedigt hij juist het recht van het wetenschappelijk onder-
zoek.' Dit antwoord van Ludovic had hem nog dieper in zijn twijfel ge-
worpen.
Hij moest zich ontdoen van Ludovic; zelfs zijn vriendschap opofferen.
Het lukte hem. Zeker had Pascal vijf jaar nadien door zijn 'Pensées' die
uitspraak verworpen; maar die tegenstrijdigheden zelfs bij een zo grote
geest! Hij zou dan maar zijn toevlucht zoeken bij de overtuiging van de
rijpere Pascal; maar helaas, daar las hij: 'De profetieën, zelfs de mirake-
len en de bewijzen van onze godsdienst zijn niet van die aard dat men zou
zeggen dat ze op volstrekte wijze overtuigend zijn!' En: 'Wie zal de
christenen laken omdat ze geen rekenschap kunnen geven van hun geloof,
zij die een godsdienst belijden waarover ze geen rekenschap kunnen ge-
ven.' De bewijzen ten gunste van de godsdienst? 'Zij zullen slechts de
lezer treffen die wenst getroffen te worden.' En hij voelde zich nog ellen-
diger, eenzaam in een doolhof, waaraan hij geen uitweg wist, en daarbij
verlaten onder de leerlingen. En de tweede zondagmorgen ging hij terug
naar de Oumarkt en slenterde bij de boekenkraampjes. Ludovic trad
hem glimlachend tegemoet.
Zo werd hij van dag tot dag van het ene naar het andere standpunt ge-
worpen. En als zijn vriend hem dan korzelig zegde: 'Maar geloof dan in
iets, in een ideaal, in een taak', dan schudde hij het hoofd: 'Een ideaal,
een taak, dat is tijdelijk.' - 'Als wijzelf,' antwoordde Ludovic. 'Die ver-
warring kan mij slechts ergeren. Bij mij heeft het leven gewoon de boven-
hand genomen. Het leven dat is die sterke stroming in mij, die mij geest-
driftig maken kan en waarin dadendrang, eerlijkheid, zuiverheid en an-
dere soortgelijke eigenschappen zijn vervat. Mijn godsdienst is afgevallen
als een verdorde twijg. Hij was zoals bij de meeste jongens een behoefte
aan zuiverheid met daarbij een resem gewoonten.'
- Behoefte aan zuiverheid? En de jongenszonde dan, Ludovic?
- Hoe meer men zich ontdoet van de christelijke moraal, hoe meer eisend
men moet zijn tegenover zichzelf. Trouwens ... ' En plots lachte Ludovic.
Was dit een bekentenis, of spotte zijn vriend met hem? Hij werd woest:
'Zuiverheid, eerlijkheid hebt ge daar net gezegd, heb dan ten minste de
moed te leven volgens uw beginselen en niet meer te huichelen iedere
morgen, maar dat durft ge niet.'
Het gelaat van Ludovic vertrok.
En de volgende dagen ging zijn vriend niet meer te communie. De Cipier
mocht doen wat hij wilde. Hij bleef elke morgen als vastgenageld op zijn
plaats zitten.
Voor het minste werd hij gestraft. Haast elke speeltijd moest hij met ge-
kruiste armen en zonder een woord te mogen spreken onder de gaanderij
heen en weer stappen; 's avonds moest hij alleen lopen aan het einde van
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de rang; en voor de vrije uren van de zondag was er nog het straflokaal-
tje. Hij was volledig in quarantaine gesteld. En bij Andreas steeg de be-
wondering voor zijn vriend met zijn medelijden, maar aan zijn innerlijke
misère bracht ze geen oplossing.
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OM DE WAARDE VAN HET GEVOEL

Het verzet tegen het aestheticisme als tegen een zich uit het menselijke
losspelen van slechts-artistieke vormen, houdingen en maatstaven waar-
mee een artistendom 'uit eigenbelang' zichzelf te rechtvaardigen zocht -
dit verzet, dat zich uitwerkte in een démasqué der schoonheid ter wille
van de mens daarachter, betrof niet slechts de subtiel-gekoesterde, eso-
terische 'schoonheid', maar in wezen evenzeer de hooggestemde adoratie
van het 'gevoel'. Gevoel en schoonheid vormden de twee voornaamste
categorieën van het artistiek besef in de jaren der Tachtigers, toen het
aesthetendom zijn meest onóezorgde festijnen vierde, beveiligd door het
geloofin de goddelijke zending en superioriteit van de kunst; en wanneer
reeds spoedig de schoonheid in engere zin, de slechts welgevallige en har-
monische, wijken moest voor de fellere, ruigere en met conflicten gela-
den 'waarheid' van Van Gogh en de expressionisten, dan was dit meer
een verschuiving van het schoonheids-criterium naar de zijde van de
minder Apollinische bclevings-intensiteit als uiteindelijk beslissende fac-
tor: wel een toespitsing binnen het artistieke zelf, maar geen oplossing
van het 'aesthetendom' in de vorm waarin dit tientallen jaren later de
hoon van een Ter Braak zou oproepen.
Integendeel, het offensief tegen het eenzijdige, zichzelf vergoddelijkende
kunstenaarschap - en waarvan Ter Braak slechts een der flanken aan-
voerde - was in diepste wezen een offensief tegen een kunst die zich
luider dan ooit op eigen zending en rechten beriep zonder deze nader te
kunnen funderen, en tegelijk daarmee tegen de 'gevoelsmens' als de
aesthetische mens die slechts met zijn gevoeligheid wenst te spelen en dit
spel voor het alleen-zaligmakende uitgeeft, die de kern van zijn persoon-
lijkheid ['de vene] én de hogere instantie van het leven daarvoor vergeet
en inruilt, en daardoor ten slotte waarde, zin én inhoud van dit gevoels-
gebied en van zijn kunst bederft en verliest. Of in andere woorden: met
de ontwikkeling die langs tientallen wegen van het l'art pour l'art prin-
cipe wegvoerde, kwam ook de waarde van het gevoel in een hoogst
problematisch licht te staan, ontkend door velen in een welbewust na-
streven van het nuchtere, heldere of zakelijke als een nieuwe geestelijke
hygiëne contra ieder sentimentalisme, aanbeden door anderen, maar
met het slechte geweten van een verboden liefde.
En ook de aesthetica, welke zich vanuit een aesthetica van de idee ofvan
het schone sterk onder invloed van de psychologie tot een aesthetica van
het emotionele scheen te ontwikkelen, geraakte op dit punt meer en meer
in verlegenheid en bleek zich slechts te kunnen redden in een beschou-
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wing die - evenwijdig aan de roep om de 'vent' als een nieuw appèl tot
de totale mens vanuit de gedegradeerde figuur van de 'artiest' - het artis-
tieke op nieuwe wijze te benaderen zocht via de min of meer existentia-
listisch getinte philosophische anthropologie als een zoeken naar de mens
in zijn unieke éénheid - het artistieke als een bijzondere houding of zelf-
verwerkelijking ván deze mens. Ten slotte is het de huidige situatie, die
de onzekerheid op dit punt bevestigt en manifesteert: een kunst die wei-
felt tussen algehele verwerping en algehele omarming van het sentiment,
een intelligentia die het emotionele in al haar belevingen als een der
meest wezenlijke en onmisbare factoren erkent, geneigd de keuze tussen
'rede' en 'gevoel', 'geest' en 'ziel' ten gunste van laatstgenoemden te
beslissen, en die niettemin met een éven hevige achterdocht jegens elk
sentiment geladen is.
Het is op dit moment, nu uitersten tegenover elkaar staan, dat het pro-
bleem van het gevoel en zijn waarde in een nieuwe phase is getreden en
de uiteindelijk anthropologische vraag naar wezen en modificaties van
het emotionele een betekenis krijgt, die ook zin en toekomst van de kunst
ten nauwste raakt. Het kenmerkende van de huidige artistieke situatie
als een' crisis van het kunstenaarschap', waarbij zin en plaats van kunst en
kunstenaar binnen het leven zélf problematisch geworden is en eerst
vanuit dit leven als horizon bepaald kan worden, zulks in tegenstelling
tot de tijd der 'ismen' als een' crisis van de kunst', waarbij slechts een intern-
artistiek zoeken in het spel was maar de waarde der kunst zelf nog buiten
twijfel stond - dit kenmerk met zijn zijlicht op de rol der hedendaagse
anthropologie bepaalt ook de wijze, waarop het emotionele voor ons tot
probleem wordt: een tijd als de onze, voor welke zelfs het bestaansrecht
van de kunst een vraag is, zal op enige wijze in het reine moeten komen
omtrent wezen en waarde van deze activiteit en haar gevoeligheid, en
dat is ook en allereerst omtrent de gevoeligheid als zodanig, vervolgens
omtrent de specifiek artistieke, 'openbarende' gevoeligheid, in tegen-
stelling tot 'deficiente modi' zoals sentimentaliteit en sensualiteit ener-
zijds, ongevoeligheid of gevoelloosheid anderzijds.
Het vragen, dat het emotionele in het vizier neemt in heel de breedheid
van dit gebied [slechts te onderscheiden van het oneigenlijke 'voelen'
van lichamelijke en lichamelijk localiseerbare gewaarwordingen als
pijn, jeuk, warmte of het 'voelen' door middel van de tastzin] leidt aller-
eerst tot een overwinning van het begrip 'gevoel' als van een afzonder-
lijke isoleerbare waarde naast andere 'elementen' van het bewustzijn, en
ten bate van het meer oorspronkelijk ervaarbare der 'beleving'. Wat
met het emotionele immers bedoeld wordt, en waarom het gaat bij alle
theorieën die het vóór het leven tegen de 'geest' of de ratio opnemen, laat
zich niet abstraheren van de andere 'inhoudelijke' componenten van een
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concrete beleving, noch is het op enig bewustzijnsmoment geheel afwezig.
Integendeel, dit emotionele bestrijkt in wezen het gehele bewustzijnsveld
en vormt daarvan op elk moment, en met een eigen verloop in de tijd,
een onafscheidbaar bestanddeel. Want ook het nuchtere en verstan-
delijke, het dorre, droge en ongevoelige zijn zelf niet meer dan modi van
het emotionele; ook zij kleuren de desbetreffende beleving met een be-
paalde, zij het ook negatief-gewaardeerde kleur. Het zijn de 'deficiente
modi' die mede tot het emotionele behoren; en 'gevoel', meer dan een
'bestanddeel' der beleving, is slechts deze zelfde beleving, gezien naar het
aspect van haar emotionele kleuring, zij het in de volledigheid van een
stemming, welke als het ware de gehele persoon doortrekt, zij het als het
'botsen van verschillende gevoelens'. En zelfs deze 'gevoelens' - vrees,
wrevel, verveling, smart of onbehaaglijkheid - elk met een eigen 'ge-
voelsbeeld' , laten zich niet karakteriseren en beleven zonder een daarbij-
behorende, ondanks alle wisselingen terugkerende situatie.
Maar bestaat het gevoel niet anders dan als de volheid der beleving zelf -
die zelf slechts 'bestaat' op de eigen zijns-wijze van het menselijk bewust-
zijn en binnen de eenheid der temporele structuur van het menselijk zijn
- en bestaat geen beleving, en dus geen 'bewustzijn' zonder enige ge-
voelskleuring, dan houdt daarmee de vraag pro of contra het gevoel op,
of het moest al een absurde strijd pro of contra het bewust beleven zijn.
De voorstanders ener koel-zakelijke luciditeit zowel als de profeten van
het emotionele hebben één zelfde beleven op het oog, dat zich evenwel
differentieert in een vloeiend skala van mogelijkheden: wijzen van bele-
ving, houdingen van de mens tegenover de wereld waarin hij zich be-
vindt, variërende van het gepassionneerde tot het nuchtere, van het senti-
mentele tot het ongevoelige, van het hartstochtelijke tot het koele, van
het troebele tot het heldere. Het is binnen deze ruimte van het menselijk
'in de wereld zijn' dat opnieuw zin en wezen van zoiets als 'gevoeligheid'
gevonden zal moeten worden. En het zijn juist vervalsmogelijkheden als
sentimentaliteit en sensualiteit, ongevoeligheid of gebrek aan warmte
die de phaenomenen leveren, via welke de weg tot zoiets als een 'juiste
beleving' gevonden kan worden. Wij zijn op het gebied der philosophi-
sche anthropologie, met de invloeden van een Heidegger of een Bins-
wangel' op dit punt, met een Emil Staiger en zijn 'Grundbegriffe der
Poetik' en een Lavelle, wiens kortgeleden verschenen 'Les puissances du
moi' een der weinige consequente behandelingen van het emotionele
bevat.

Sentimentaliteit en Sleur
Het gevoelige heeft met het zintuigelijke dit gemeen, dat daarin alge-
meen de mens in zijn lijdelijkheid gezien wordt, als tegenpool van een de
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wereld vanuit eigen mogelijkheden, belangen of denkvormen vormende
en tot spreken brengende spontaneïteit. In het emotionele zijn wij de be-
wogene en geraakte, de ontvangende en vervoerde, in onze sensibiliteit
staan wij open voor een wereld, die in de wijze waarop zij ons in de con-
crete situatie in ons leven raakt en 'stemt', eerst waarlijk haar werkelijk-
heid doet voelen. Het is in deze zin, dat belangrijke hedendaagse stro-
mingen het gevoel schuiven naar de plaats die het zintuigelijke bezet
hield eer het begrip der 'gewaarwording' in ongenade gevallen en de
spontaneïteit ook van het aanschouwelijke erkend was: de instantie der
receptiviteit, eerste en meest directe manifestatie der werkelijkheid. Het
is de wereld waarop wij ons bevinden, die zich aankondigt in 'hoe wij
ons bevinden', in de zone der 'Befindlichkeit' van Heidegger, die als
zone van het emotionele tegelijk de hoge plaats van het artistieke als het
in ware zin 'openbarende' bepaalt.
Evenwel, de meest extreme wijze waarop de mens zich emotioneel over-
geeft aan het hem omringende en op hem toekomende; is tegelijk een
duidelijk negatief grensgeval van het gevoelige: het isde sentimentaliteit.
En het zijn de grenzen van het sentimentele, die de interne dialectiek
van het emotionele en de beleving op gang brengen.
Het sentimentele, immers, is in eerste instantie een te veel, een over-ge-
voeligheid. Maar het is tegelijk een te kort. Want de mens die zich in het
duister van een cinema traanslikkend laat beetnemen door de glycerine-
effecten der Hollywoodse producers, en dit zelf als sentimentaliteit onder-
vindt, wéét van deze aanslag op zijn gevoel en capituleert niettemin, en
ervaart deze capitulatie als een manco van zijn persoonlijkheid. Maar
ook het normale geval, waarbij dit bewustzijn niet expliciet aanwezig be-
hoeft te zijn, toont in zijn manifestaties eenzelfde inbreuk op de persoon-
lijkheid, die tegelijk ook het wezen en waarde der beleving als 'emotie'
raakt. De uitbarstingen der sentimentaliteit zijn namelijk 'hevig' en
staan hoog op de ladder der emotionele quantiteit aangestreept. Zij zijn
evenwel tegelijk de meest vluchtige, zoals de ongemeen snelle wijze de-
monstreert, waarop de stortvloed van bioscooptranen wordt omgezet in
de meest ongestoorde en gezapige alledaagsheid, terwijl de 'ontroeringen
der kunst', minder traanverwekkend, zelfs vaak van een koele, ijle stem-
ming, tevens van een duurzamer, de mens in zijn verder leven rakende
werking zijn. Het sentimentele 'ontsnapt' niet slechts aan de persoonlijk-
heid, het gaat daaraan ook op eigen manier 'voorbij'.
Maar ook deze vluchtige 'hevigheid' zelf bezit een belevingskarakter,
waarin deze vluchtigheid als het ware is gefundeerd. De ontroering van
het sentimentele werkt namelijk als een effect, waarvoor de geest, ver-
troebelend, capituleert en hetwelk vervolgens lichamelijk wordt opge-
vangen en verwerkt. Of met andere woorden: de 'heftigheid' van de
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sentimentele ontlading uit zich vóór alles naar buiten in onbeheerste
physiognomische ontladingen, die zich naar binnen toe manifesteren als
gelijkelijke vertroebelingen van de belevingsinhoud, die niet de bele-
vingsintensiteit vermeerderen, integendeel, de tendenz bezitten, deze op
te lossen in het volledig ongearticuleerde van een geestelijke en lichame-
lijke kortsluiting.
Het zijn, aldus, 'lachen en huilen', naast andere motorische reacties als
grensgevallen, capitulaties van de persoon, in de zin van PIessner's be-
kende studie, die, zelf ten aanzien van iedere waardering neutraal [niet
elk huilen is immers sentimenteel], toch de grenzen van het sentimentele
aangeven. Het 'sentimentele' is slechts in betrekkelijke mate een 'sterk'
gevoel. De categorie der quantiteit faalt hier. Het heeft zelfs de tendenz,
zichzelf op te lossen als belevingsqualiteit en om te zetten in een puur
lichamelijke reactie, als een golfslag die de mens in de psychische ruimte
overspoelt, om hem via het lichamelijke weer te verlaten. Aldus vertoont
zich het sentimentele als een rayon van het emotionele, waarin de volle
persoonlijkheid op bepaalde wijze buiten spel blijft en tegelijk de wereld
in haar wezenlijkheid gemist wordt. De openbarende functie van het ge-
voel faalt hier evenredig aan de mate, waarin de 'schok' van buiten af
zich niet als een geestelijke beweging voortzet, maar wordt afgereageerd
als capitulatie en vlucht der persoonlijkheid in het lichamelijke. Tegelijk
daarmee én met de valsheid verkrijgt het sentimentele een kenmerkend
automatische en stereotype afloop, die het gemakkelijker in de termen van
een traditionele psychologie en een determinerende beschouwingswijze
laat vatten. Het 'zuivere sentiment' laat zich immers met het prikkel-
reactie-schema niet vatten, omdat het zich niet kunstmatig laat opwekken,
anders dan door de evocatie van het artistieke en visionnaire. Het kritiek-
loos openstaan van het sentimentele levert zich evenwel aan de objects-
zijde over aan elke 'prikkel' die aan de subjectszijde de automatische
afloop der motorische reactie ten gevolge heeft. Het is blind voor de we-
reld en het oneigenlijke en even blind als beleving, het gehoorzaamt au-
tomatisch en onpersoonlijk, en dat is aan wetten, aan de simpele psycho-
logische 'trucs' die Hollywood zonder falen toepast, de wetten van het
effect. Zo toont zich het sentimentele op diverse wijzen als een grens-
geval, als het oneigenlijke gevoel dat ook aan.de objectieve zijde slechts
op èen schijn berust, en dat als het oneigenlijke gevoel niet slechts de
persoon, maar ook de belèving zelf afbreekt in het onbewuste van een
slechts physieke weerklank.

Gevoeligheid kan aan zichzelf te gronde gaan, aldus de les der sentimen-
taliteit. Het in schijn meer heftige blijkt hier in wezen de emotionele in-
tensiteit der beleving aan te tasten, in de zelfde mate als mét het 'over-
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weldigende', meeslepende en onbeheerste ook de lichamelijke component
- huilen, snikken, gieren, lachen - naar voren treedt. En mét de vervals-
phaenomenen der sentimentaliteit zijn het kortsluitingsaffecten als pa-
niek, bezetenheid, extase en slappe lach - situaties waarop de persoon
geen ander antwoord weet dan áls persoon uit de situatie te eclipseren-
die de grens aankondigen, waarop een summum aan affectiviteit tegelijk
de belevingsintensiteit tot op het nulpunt, het bewusteloze, doet dalen.
'Het gevoel' als een de beleving totaal vullende qualiteit en als zuivere
passiviteit, zou tegelijk het einde van iedere emotie, zou de zuivere be-
wusteloosheid betekenen. Emotionaliteit in ware zin, als intensiteit en
volheid van beleven, vooronderstelt integendeel juist een distantie van
deze pool, en daarmee het optreden van een tegenspeler, een antwoord
aan de wereld vanuit de persoon zelf, een offeren van het mateloos affec-
tieve om eerst tot ware gevoeligheid te komen. De waardering van het
.gevoel en van de zone der 'Befindlichkeit' kan aldus nimmer doelen op
een afzonderlijk gebied van affectiviteit, zonder dit te vermeden tot een
'gevoeligheid' als een wijze van vervuld beleven, waarvan de 'intensiteit'
slechts het teken is van het feit, dat daarin de wereld op meest wezenlijke
wijze tot spreken gebracht, 'doorleefd' is, een gevoeligheid waarin de
persoon de situatie beantwoordt en beheerst in plaats van daaruit te eclip-
seren en waarin ook de afbraak in het lichamelijke voor een meer gees-
telijke spanning wijkt. Hier krijgt de 'stilte' van het ware sentiment zijn
rechtvaardiging tegenover de uitbundigheid van een valse of goedkope
emotionaliteit.
Het gevoel als een belevingsqualiteit, die wij in de phaenomenen van pa-
niek of sentimen tali teit aan een uiterste van affectiviteit zagen verdwij nen,
bezit evenwel een tweede grens aan de andere zijde, waar men gewend is
het 'verstand' als tegenspeler van het gevoel te plaatsen. Maar wanneer
de grenzen van het emotionele tegelijk de grenzen van het bewust bele-
ven zijn, waarbinnen ook alle vormen van 'verstandelijk ervaren en
denken' nog hun eigen gevoelskleur behouden, laat zich een dergelijk
'verstand' als grens nog in genen dele aanwijzen. Dan kan het slechts om
een wijze van in-de-wereld-zijngaan, waarbij de mens deze wereld 'leeft',
zonder haar te be-leven en waarbij het gehele belevings-element tot het
nulpunt is gedaald, evenwel op andere wijze dan in de paniek. Een der-
gelijke grens levert ons de 'sleur'. Want terwijl de paniek immers het ab-
soluut échec van de persoonlijke beantwoording ener situatie betekent, is
de sleur het tegendeel: de volkomen vertrouwde, machinale omgang met
de dingen der wereld. Enterwijl in het emotionele de wereld eerst tot ons
begint te spreken, kleur krijgt en aldus onze momenten 'laadt' met de
qualiteiten van een waarlijke beleving, zakt in de sleur juist deze zelfde
wereld tot een egale, kleurloze en betekenisloze spheer in-een, waarin
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niets gebeurt, waarin zelfsniet eens van verveling gesproken mag worden,
voor zover deze nog een gevoelsphaenomeen en een beleving van het
monotone is, en waarbij de wereld waarin wij handelen alle bewuste in-
houd verliest en zelfs als 'wereld' verdwijnt in de zelfde mate waarin
onze aanpassing aan deze wereld geslaagd is. De bewusteloosheid van de
sleur is de andere zijde van wat ook in het menselijke een 'geslaagde
aanpassing' genoemd kon worden. De wereld verbleekt als horizon en de
dingen gaan op in de dagelijkse handelingen die wij ermee verrichten,
in dit halflicht, waarin wij de dingen 'op hun beloop laten', en waarin
ons niets gebeuren kan.
En hier stuiten wij op een der meest actuele duidingen van het emotio-
nele. Door het medium van het gevoel spreekt tot ons de wereld, maar zij
doet dit slechts voorzover er een gaping tussen ons en de wereld op-
treedt, voor zover zij ons ontsnapt en het 'gevoel' isjuist deze wereld voor
zover zij ons ontsnapt. Daarin schuilt de vruchtbaarheid, het creatieve
en onbepaalde van het gevoel, het bevrijdende, onzekere, grondeloze en
zwevende dat in elke emotionaliteit aanwezig is, de 'schok' in ons bestaan,
variërende van beklemming tot ontroering, van vervoering tot bevreem-
ding. Het is een zweven tussen beide spheren, ik en wereld, waaraan
beide gelijkelijk deel hebben, en dat als het ware als een nog niet door
het scheidend bewustzijn gedeelde éénheid tussen beide opstijgt, noch
'subjectief', noch 'objectief'. Het is de bron van iedere 'ontdekking' en is
met al het nieuwe onverbrekelijk verbonden, zoals ook een leven dat de
belevingsintensiteit wakker houdt, op elk moment de wereld als wonder
en als voor het eerst beleeft. Het is de beleving als belevenis en 'gebeuren'.
Het is het unieke, ver van iedere abstractie, de zin van het woord intuïtie,
vertaald in termen van het leven zelf.
Tegenover deze gevoeligheid, als het genezende en bevrijdende, zij het
ook op de basis van een échec, waarin ons de grond onder de voeten
wordt weggeslagen, is het de sleur, die ons voor de wereld sluit en mét de
belevingsintensiteit van ons bewustzijn ook het vrije openstaan voor mo-
gelijkheden en wegen uit ons wegneemt. In de sleur ontgaat ons de we-
reld, evenzeer maar op andere gronden dan zoals zij ons in de paniek
ontgaat: zij ontgaat ons voor zover zij ten allen tijde méér is.dan het
bekende en méér dan slechts speelveld van onze handelingen. En zoals
het oneindige der wereld onze dagelijkse ervaring als een nimbus om-
geeft, zo zweeft ook het emotionele als een nimbus om ons ervaren, des te
minder naar mate wij ons verliezen in het automatisme van het bekende
en beheerste van de sleur - een automatisme dat als een tweede uiterste
de zone der beleving begrenst, het slechts 'lichamelijke' accentueert en
een zone van 'bepaalbaarheid' constitueert-en evenzeer als een tweede
aanslag op de persoon, capitulatie der menselijke vrijheid'.
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Beleving als emotie en intuïtie

Wij vonden sleur en paniek als twee grensgevallen van het beleven, mani-
festaties van twee uitersten waarbuiten mét het beleven ook de gevoels-
intensiteit te 1001' gaat, en waarbinnen het eerst zin heeft van 'gevoel',
'stemming' of 'emotie' te spreken. Twee uitersten, want terwijl in de
sleur de beleving te gronde gaat aan een volslagen aanpassing waarbij
het wakend bewustzijn gemist kan worden, gaat aan het andere einde
de beleving te 1001' door een échec, een capitulatie van de persoon voor
de eisen der situatie, hetzij als in de sentimentaliteit door een ondernor-
male qualiteit van deze persoonlijkheid zelf, hetzij, als in paniek of
doodsangst, door een bovennormale aanslag vanuit de werkelijkheid
zelf. Tegelijk wordt een polariteit zichtbaar, van waaruit begrippen als
receptiviteit, gevoeligheid, Befindlichkeit en theorieën als van het échec
en de desadaptatie als het vruchtbare en openbarende een beslissende
complicatie ondergaan. Gevoel is slechts als beleving en 'bewustzijn' is
slechts als beleving. En zoals de kenmerken van het bewuste - inten-
tionaliteit en inhoudelijke bepaaldheid - meespelen om een affectie tot
gevoel te maken, zo behoort een zekere gevoelskleur tot de essentialia
van een waarlijk bewustzijn.
Maar werd ook maar iets gewonnen? Een polariteit werd gesteld, waar-
uit de mogelijkheid van een 'juist midden', van een beleving opkwam,
waarin beide zijden aanwezig zijn en tegelijk de hoogste zin van wat
met 'bewustzijn' en met 'gevoel' bedoeld wordt, verwerkelijkt is. Maar
welke is uiteindelijk de 'waarde' van het gevoel als een bestanddeel van
het bewustzijn? Welke is de 'functie' van het gevoel? En welke is deze
'polariteit' ?
Hier schijnen onze voorbeelden ons in de steek te laten, want terwijl het
normaal besef verstand en gevoel tegenover elkaar stelt als uitersten van
spontaneïteit en receptiviteit, van vorm en indruk, van beheersing en be-
wogenheid en terwijl tegenover het 'overgevoelige' en de kunstenaar het
verstandelijke en de koele theoreticus als antipoden verschijnen, en ter-
wijl ook het gerichte en explicite van wat normaal als bewustzijn geldt
een tegenpool vormt tegenover het ongerichte en ongevormde van het
gevoelsleven, verscheen hier de 'sleur' als tegenpool van een uiterste, aan
zichzelf te gronde gaande affectiviteit. En niets schijnt verder van het
verstand, immers instantie van het kennend en onderscheidend bewust-
zijn, af te liggen dan juist het phaenomeen van de sleur, waarin met het
bewustzijn ook het eigenlijk denken, en zeker het creatieve, verdwijnt.
En toch is de samenhang tussen 'sleur' en wat in traditionele zin 'ver-
stand' heet nauwer dan ogenschijnlijk het geval is. Sleur immers is de
verschijningsvorm van een geslaagde aanpassing, waarin de wereld geen
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wonderen en verrassingen vertoont, waaruit het 'gebeuren' verdwenen is
en waarbij alles 'als vanzelf' gaat. En de voorwaarden tot de mogelijkheid
van zoiets als sleur zijn herhaalbaarheid, stabiliteit en algemeenheid. De
wereld van de sleur is de tegenpool van het unieke en onvoorziene, de
tegenpool ook van het onvergelijkbare. De sleur berust op identiteit van
'elementen' en 'situaties', waarmee wordt omgegaan en waarin wordt
gehandeld, en draagt de isolatie van deze elementen ook in het schrale,
punctueel-gerichte 'bewustzijn' van de sleur, waarin alles wat 'horizon'
is verdwijnt, met zich mee. Zo is de wereld van de sleur een wereld die
niet meer is dan de 'elementen' van het sleurleven, een 'dichte' wereld,
zonder horizon en zonder wonder, zonder oneindigheid en tegelijk zon-
der het onherhaalbare van het waarlijk 'ogenblik' als 'Kairos'. Het is een
wereld van louter instrumentaliteit, waarvan de 'waarheid' ten slotte in
de automatische handeling op kan gaan, zonder noodzaak van beleving.
En wat zijn deze kenmerken ten slotte anders, dan juist 'toepassingen',
verwezenlijkingen in het menselijk leven van datgene, waarop 'verstand'
ten allen tijde doelt? In het kader der Westerse traditie werd 'verstand' -
te onderscheiden van een hogere rede als in idealistische zin - het speci-
fiek 'onderscheidende', verbonden met de intentionaliteit van het the-
tisch bewustzijn: een geestelijke activiteit, er op gericht, de wereld uit-een
te leggen in haar gelijkblijvende, isoleerbare elementen, om vervolgens
tussen deze constante grootheden de evenzeer constante relaties op te
sporen. Algemene geldigheid op grond van een herhaalbaarheid die zelf
weer in de identiteit der 'situatie' en haar elementen geworteld is, vormt
het doel van deze geestelijke activiteit, welke uiteindelijk ook eerst haar
doel bereikt in een toepassing, een beheersing der 'natuur' op grond van
haar wetmatigheid, in een herhaling, mogelijk gemaakt door de stichting
van herhaalbaarheden - een herhaling die uiteindelijk niet meer is dan
de 'techniek' in practijk gebracht. Maar tegelijk daarmee ondergaat 001<
de belevingswereld een beslissende wijziging: het verstand lost de wereld
op in 'algemeenheden': de te onderscheiden constantes en identiteiten,
maar lost tegelijk daarmee 'de' wereld op. De wereld is niet meer dan
wat zich onderscheiden en bepalen laat; de intentie, gericht op 'iets',
werkt tegelijk aan het vast-stellen van dit iets tot een constante grootheid
en aan het isoleren daarvan uit de totaliteit van de wereld. Wat overblijft
is een wereld zonder wonder en zonder verrassing, zonder vreemdheid en
zonder 'gebeuren', zonder eenheid en zonder horizon en uiteengedeeld
in de elementen van haar berekenbaarheid en hanteerbaarheid.
Maar wat is de beleving van een wereld, welke slechts uit 'algemeenheden'
bestaat? Wij zagen dat elk bewustzijn noodzakelijk een gevoelselement
vertoont. \Vaar gevoel evenwel de manifestatie van een ontbrekende aan~
passing is, van een gaping tussen het ik en de wereld, en tegelijk daarmee
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ook het element van 'wonder', van 'vreemdheid', van 'onzekerheid' en
van 'gebeuren' invoert, betekent dit, dat geen bewustzijn van algemeen-
heden mogelijk is, anders dan in de modificatie van een beleving, waarin
de elementen van het algemene én van het unieke op enige wijze ver-
bonden zijn. Het is daarom, dat de normale verschijning van de 'ver-
standsmens', op zichzelf nog allerminst een 'creatief' denker, in de schraal-
heid van zijn beleving de overgang naar de sleur in zich draagt. Want
juist zijn verstandelijkheid bestaat daarin, alle ervaring vanuit het alge-
mene en reeds 'bekende' te ervaren, de wereld van haar totaliteitsaspect
te ontdoen en het onbekende tot het bekende te herleiden, op te lossen in
de elementen van hanteer-, d.i. beheersbaarheid. Voor hem bestaat geen
wonder en geen gebeuren, omdat er 'niets nieuws' is. Zijn geestelijke ar-
moede en blindheid - niet te verwarren met de luciditeit die ook en juist
het intens beleven bezit - kondigen reeds de sleur aan, waaraan hij on-
gemerkt vervalt: de wereld, opgelost in het gelijkblijvende, wordt tot het
kleurloos speelveld van een leven als herhaling, een herhaling, die de
beleving niet meer kent en niet meer van node heeft, om over te gaan in
de automatische toepassing van tot handeling geworden formules. Het
moment - instantie van de ware 'beleving' met het karakter van 'ge-
beuren' - verliest zijn zin en verdwijnt, ~n daarmee ook de beleving zelf.

De zin van 'bewustzijn' realiseert zich slechts in de beleving, welke als
andere noodzakelijke component ook het emotionele bevat. Maar het
bleek aldus één en het zelfde, te zeggen, dat het intentionele van het
menselijk bewustzijn met de daarbij aan de objectieve zijde behorende
bepaalbaarheden en identiteiten als eigenlijke 'bewustzijnsinhouden' op
moeten gaan in een alsnog ongenoemde eenheid, om tot 'bewustzijn' te
komen en dat 'verstand' als instantie van begrip en algemene bepaalbaar-
heid ook eenzelfde begrenzing ondergaat, terwijl juist een ontsnappende
zone van 'onbepaalbaarheid' met de elementen van 'vreemdheid',
'échec', ongerichte gevoeligheid en 'gebeuren' het ontbrekende aangeeft,
dat beleving eerst tot beleving maakt. Maar welke eenheid en wélk ont-
snappende?
En hier komt als tweede aspect van de 'beleving' naast emotie de 'intuÏ-
tie' naar voren en tegelijk daarmee een rechtvaardiging vanuit dit ge-
zichtspunt van wat reeds lang in de 'mystiek' een extreme tegenpool
tegenover de westerse rationaliteit was gaan vormen, maar wat ook tot
het wezen van de kunst werd gerekend en wat volledig actueel werd in de
crisis van het westers bewustzijn, sinds het idealisme en tot in phaenome-
nologie en existentialisme: het beleven van de wereld als Totaliteit en
de ervaring van de wereld vanuit deze totaliteit als het ene dat als horizon
achter ieder inte~tioneel bewustzijn aanwezig is en dit eerst mogelijk
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maakt en waarin al het onderscheidene, 'opgeheven' of 'overwonnen'
toch aanwezig blijft, een eenheid welke aldus slechts in een 'visie' of
'intuïtie' op meest volledige wijze beleefd en benaderd kan worden.
Tot dusverre trad het intuïtieve in een vage veelheid van aspecten op.
Enerzijds speelde het zijn rol in koel-intellectuele tegenstelling van begrip
en beeld, van rede en aanschouwing, en kreeg het het karakter van de
meer als toestand en in rust gedachte beslotenheid van het 'beeld' dat
men op een moment bezit, zulks in tegenstelling tot de voortdrijvende,
rusteloze en iedere beslotenheid opheffende activiteit van de rede, ander-
zijds kwam bij vele denkers, vooral in verzet tegen de begrensde ver-
standelijkheid van dit westen, een intuïtief weten en ervaren tegenover
een rationele kennis te staan, terwijl het ook ten nauwste met het 'irratio-
nele' van het artistieke verbonden werd gedacht. Maar welke zijn de
kenmerken reeds, wanneer wij de intuïtie in de betekenis van 'beeld' en
'visie' nemen? Een beslotenheid verschijnt op het eerste oog, de totaliteit
van een beeld, waarvan het geheel meer is dan de delen, voor zover het
niet geheel van daaruit expliceerbaar is, maar als totaal, als éénheid
moet worden 'aanschouwd'. Deze niet-expliceerbaarheid doelt evenwel
weer op het feit, dat het 'algemene' hier in het 'bijzondere' verschijnt,
dat de visie een unieke, 'individuele' inhoud heeft, waarin tegelijk toch
meer dan een 'toevalligheid' gezegd wordt. Een visie geeft het algemene
en het totale maar via het medium van het bijzondere, en treedt zij dan
ook als een beslotenheid op - 'een kunstwerk' - zij wijst tegelijk buiten
zichzelf uit, én voor zover zij de algemene identiteiten opheft in iets dat
méér is dan een samenvoeging daarvan én voorzover zij in het bijzondere
weer uitwijst naar het algemene. Een 'visie' in deze zin voldoet aan de
eisen, door elke ontwikkelde mystiek gesteld: door het verstand heen
naar een overwinning van dit verstand te streven - zij is tegelijk in haar
beslotenheid geen afgeslotenheid, maar transcendeert a.h.W. zichzelf,
wijst bovenzichzelfuit en noopt tot een verdergaan. In zoverre bergt ook
iedere 'visie' een onbepaaldheid, een ruimte in zich, juist naar mate zij
niet in algemene bepaaldheden opgaat, boven zichzelf uitwijst en slechts
'aanschouwd' kan worden, een onbepaaldheid als spanning tussen 'Ge-
heel' en 'Deel' - en omdat juist het 'Geheel', slechts vanuit de 'delen', de
onderscheidingen, te beleven, het essentieel geopende, grenzenloze in
iedere visie vormt.
En al deze kenmerken komen met name in de 'artistieke visie', meest be-
kende vorm in de huidige werkelijkheid, naar voren. De kunst brengt
immers het absolute en algemene in het bijzondere tot spreken; het
openbaart het 'Zijn' in de vorm van een visie, die als zodanig 'critiekloos'
beleefd wordt en opgeroepen via het medium der artistieke, evocatieve
expressie, maar die tegelijk haar 'onbepaaldheid' daarin manifesteert,
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dat elk kunstwerk ten allen tijde voor een menigvuldigheid van duidingen
open blijft, dat het, helder en grenzenloos toegankelijk, tegelijk de on-
doorzichtigheid bewaart, welke telkens opnieuw tot een interpretatie en
positiekiezen noopt en telkens opnieuw een andere' afspiegeling van het
geheim' aan de belevende prijs geeft. De beslotenheid der intuïtie is iets
anders dan de bepaaldheid van een begrip en tegenover deze bepaald-
heidjuist het onbepaalde en ontsnappende, dat vrij maakt en oproept, de
mens wekkende uit de grenzen van zijn 'zekerheden' en de wereld op-
nieuw als wonder doorgevende aan de verwondering, waaruit zoiets als
een denkende voortgang, philosophisch én wetenschappelijk, eerst mo-
gelijk wordt. De intuïtie is derhalve niet de tegenstelling tot de 'geest in
actie', maar als intuïtieve ervaring de enige wijze waarop geestelijke
'creativiteit' mogelijk wordt, zelf als 'beleving', de instantie waarin zich
deze voortgang reeds aankondigt - het zwangere moment - wortel van
iedere 'vrijheid', draaipunt van iedere dialectiek, als interne productie-
ve negatie - negatie, evenwel niet op grond van een stellen van de gege-
ven realiteit tegen een achtergrond van het 'Niets' maar juist tegen de
achtergrond van het' AL', als de horizon waartegen elke 'bepaaldheid'
haar. begrensdheid en ontoereikendheid aftekent.
Bezien ''lij dan ten slotte deze vluchtig geschetste kenmerken van het
intuïtieve en 'visionnaire' - niet als een vlucht voor het verstand, maar
als een waarlijke overwinning dóór het verstandelijke heen - van een
intuïtie welke de 'werkelijkheid' geeft tegen de achtergrond van het' Al'
en dit 'absolute' in het betrekkelijke laat doorklinken, dan blijkt tegelijk
waarom iedere intuïtie noodzakelijkerwijze het emotionele in zich sluit en
waarom de betekenis zowel van 'emotie' als van 'intuïtie' vervuld wordt
in de eenheid der 'beleving', en van bewustzijn tevens.
Het intuïtieve is een noodzakelijke component van het bewustzijn en
schept eerst het medium van 'onbepaaldheid' waarin de zin van het
'dare et distincte' als bewustzijnsideaal vervuld kan worden. Het is te-
gelijk de bron van waaruit het menselijk kennen en ervaren via de ont-
kenning en de twijfel voorwaarts drijft - een ontkenning evenwel welke,
hoezeer ook mét Sartre en Hegel in de mens en zijn rede als ne{:-zegger
en als het negatieve gefundeerd gedacht, toch uiteindelijk een ontken-
ning van de bepaaldheden en hun begrenzingen vanuit het 'Al', de ont-
snappende, volle totaliteit van het zijn is. De intuitie wordt aldus de
instantie, waarin de mens op meest volle wijze ervaart en beleeft en
tegelijk de wereld beleeft in haar dubbelaspect : als totaliteit en als collec-
tiviteit, als wonder en als bepaalbaarheid, en met een gerichtheid die
tegelijk op het geheel en op de 'delen' is gericht. Maar dit intuïtieve is
derhalve tegelijk de afstand tussen de zone van algemeenheid en begrip
én de wereld als 'Al' en voor zover ontsnappend, en de 'onbepaaldheid'
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en 'ongefundeerdheid', deze ruimte aan iedere visie eigen, is er de uit-
drukking van. En het is deze afstand, die het intuïtieve met het emotionele ver-
bindt. In de vervulde intuïtie, welke 'door het verstand is heengegaan' is
het bewustzijn tot hoogste potentie gestegen, is de mens op meest volle
wijze geopend naar de wereld, en is dit open-staan tot een beleving ge-
worden, waartoe ook het emotionele met de aspecten 'bezieldheid',
'doorleefdheid' en 'gebeurtenis' behoort, en waarin tegelijk dit emotio-
nele zijn hoogste vervulling vindt. Want de 'overwinning op het ver-
stand' in de intuïtieve visie is tevens de gaping, het 'échec', het ontsnap-
pende dat de grond van het emotionele vormde. En zoals de 'emotie'
inhoud en waarlijke belevingsintensiteit mist, tenzij gelouterd tot intuïtie
en verbonden met de 'inhoudelijke' elementen die daartoe behoren, zo
mist ook het 'bewustzijn' eigenlijke belevingsqualiteit én vruchtbaarheid,
tenzij in de eenheid van intuïtie en emotie, waarin het 'tijdeloze' in het
momentele, het 'algemene' in het 'bijzondere' zichtbaar wordt en als
'gebew'tenis' doorleefd. Idealiter gezien doelen 'bewustzijn', 'emotie',
'beleving' en 'intuïtie' op één en hetzelfde, waarin de hoogstmogelijke
vervulling van de 'menselijke geest' gezien kan worden.

Aldus werd het probleem van de waarde van het gevoel beslist ten gunste
van het emotionele, evenwel in de vorm van een sensitiviteit als meest
waarlijke en volle wereldbeleving, waaruit ook eerst weer een vol-men-
selijk handelen ontspringt. Hier bleek allereerst de noodzaak, dat elke
kunst als evocatieve expressie van een 'artistieke visie' met gevoelswaar-
den geladen is, in de zelfde mate als deze visie onbepaald en ongegrond,
d.i. onberedeneerbaar is - een emotionaliteit en een 'onbepaaldheid' die
evenwel op geen enkele wijze met de eigen 'helderheid' en 'beslotenheid'
van het artistieke in strijd zijn. In tegendeel, vervalsverschijnselen als
'sensatie', sentimentaliteit, effect-oftewel Kitsch-kunst, prikkelkunst en
sensualiteit zijn evenvele afbraken van wat met 'gevoel' oorspronkelijk
en in wezen bedoeld wordt: een intensiteit, waarin de mens een summum
aan helderheid en onderscheiding op grond van het 'reeds bekende' te
verenigen tracht met een summum aan vrij en onbevooroordeeld open
staan in een midden tussen zich beheersen en zich verliezen, tussen dog-
matische interpretatie van de wereld welke deze wereld in feite afsluit
en een evenzeer verblind capituleren vóór deze wereld, tussen het vor-
mende en het vormeloze, het onderscheidend gericht zijn en het stand-
puntloos wegzweven in het 'gevoel' dat overal en nergens is, tussen 'rede'
en .'sentiment'.
En hier wordt ten slotte deze 'gevoeligheid' tot een qualiteit van het
leven in meest brede zin. Het zijn qualiteiten als 'tact', fijngevoeligheid,
tederheid, waarin het sensitieve en emotionele tot een tegenspeler van het
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rationele wordt om tot het vol-men~elijke te doen geraken. Het verstand
met zijn eenzijdige voorkeur voor het gefundeerde en bepaalde is tegelijk
de wortel van het geborneerde, dogmatische, onmenselijk-rigoureuze,
van het hyper-principiële, onverzettelijke en onverdraagzame als even
vele vormen van blindheid en van gebrek aan menselijkheid. paartegen-
over staan vormen als tact en fijngevoeligheid als modi van aanvoelen en
reageren, die een zekere mate van 'grondeloosheid' en onverklaarbaar-
heid in zich dragen, maar die in de zelfde mate de mens eerst losmaken
uit zijn eigen begrenzingen en openen naar de ander en het andere, naar
de subtiliteit van situaties en het eigene van andere personen, die ook
in een lenigheid en plooibaarheid eerst de verdraagzaamheid mogelijk
maken, berustende op een eerbied voor het andere welke zelf weer niets
anders is, dan het vermogen, zichzelf weg te cijferen en de ander tot zijn
recht te laten komen. 1De 'grondeloosheid' van het emotionele en gevoe-
lige als een voorwaarde om eerst waarlijk grondig in en met de volheid
van het zijn te leven en deze te be-leven, vormt een der voornaamste
tegenrnotieven in het verzet tegen elk rationalisme, ook daar waar dit
zich hult in het existentialistisch kleed van een overspanning van de be-
grippen schuld, geweten, verantwoordelijkheid, keuze of in dat van een
elk 'gevoel' rniskennende plichtsethiek als van het Marxisme, het men-
selijk handelen gebiedend vanuit één laatste 'doel', dat alle 'middelen'
heiligt. De gevoeligheid weer in ere te herstellen is niet slechts een actueel
thema in de huidige philosophische situatie maar ook een der voornaam-
ste wapenen tegen het 'Totalitaire' als dreiging van deze eeuw. Het raakt
tegelijk datgene, waarom het in elke vorm van 'Humanisme' ten slotte
te doen is.

1 Een fijnzinnige analyse levert Plossner in "Grenzen der Gemeinschaft", Bonn '23.
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Fiat justitia pereat mundus

I. De zaak Bertha Hertogh begint in het vergeetboek te raken. Althans
bij ons. In Malaya nog niet. Daar is men nog hard bezig met een onder-
zoek naar de oorzaak van de relletjes, die aan een aantal personen het
leven kostten; en daar heeft men geconstateerd, dat de hele Maleise
politie geen hand tegen de roerige demonstranten heeft uitgestoken. En
dit is begrijpelijk.
Want in de ogen van menig Islamitisch Maleier heeft het recht niet ge-
zegevierd. Velen van hen zullen het vonnis van het Britse Hof te Singa-
pore als een nieuwe schakel zien in de traditionele strijd tussen kruis en
halve maan; of als een nieuw onrecht, de koloniale wereld aangedaan.
Men zal zich blijven herinneren de woorden van die wel erg Britse rech-
ter, die hardop zei wat anderen slechts dachten: 'dat Bertha nog niet de
leeftijd had om te begrijpen wat het betekende, met een Maleier gehuwd
te zijn'.
De Islamitische wereld vergeet niet zo gemakkelijk. En - wie weet - zal
de zaak-Bertha nog eens in de annalen der wereldgeschiedenis, die niet in
Nederland zullen worden geschreven, te boek staan als een gebeurtenis,
die het einde van de westerse politieke invloed in Zuidoost-Azië heeft
verhaast.
Het is bitter voor vader en moeder Hertogh - maar de geschiedenis zal
anders oordelen dan het Hof te Singapore. En, wie weet, was het hoogste
recht ook ditmaal het hoogste onrecht. Wie weet, was er in hun optreden
ook een teveel aan recht, en een tekort aan Christelijke naastenliefde; en
hadden de Britse rechters ook te weinig weg van Salomo.

Il. Maar er zijn ook andere oorzaken, waardoor men zich in de wereld
van de Islam de zaak-Bertha zal blijven herinneren. Ook in Marokko en
Iran zijn Fransen en Engelsen nog steeds bezig het recht te laten zege-
vieren. Het recht van het Protectoraat, het recht van de vliegvelden, het
recht van de olieconcessies. Het recht van de Christelijke wereld.
En het antwoord van de koloniale wereld, het antwoord van de Moham-
medaanse wereld is steeds weer hetzelfde.
Wil men dan heus het recht van het Christelijke Westen steeds weer doen
blijven zegevieren, tot de wereld vergaat - vergaat in een grote wereld-
brand?
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Grondstoffen

De bewapening van West-Europa is op papier voor elkaar. De tientallen
divisies en de tientallen milliarden staan, op blauwdrukken en begrotin-
gen, keurig in slagorde opgesteld en opgeteld.
Sommige regeringen willen bewapenen uit een heilige angst voor Rus-
land. Andere regeringen zijn wat slimmer: zij willen, door het vormen
van een sterke macht, zich tevens aan de Amerikaanse macht ontworste-
len. Niet alle regeringen, die milliardenbegrotingen indienen, zijn van
plan het Amerikaanse spel tot aan het eindspel mee te spelen.
In werkelijkheid is men nog niet ver opgeschoten. De divisies zijn er nog
niet, en de wapens zijn er nog niet. Ook al zouden de volkeren willen -
dan zouden de regeringen nog ternauwernood kunnen. ''''ant om te kun-
nen bewapenen moet men op zijn minst over grondstoffen beschikken
voor de wapenindustrie. En die zijn of nauwelijks te krijgen, of nauwelijks
te betalen.
Maar hieruit blijkt tegelijk, dat die slimme regeringen die willen bewa-
penen om zelfstandig te worden tegenover Rusland en tegenover Amerika
tevens, niet slim genoeg zijn. Want grondstoffen zullen zij alleen met toe-
stemming van de U.S. kunnen krijgen - hetzij van de U.S.A., hetzij van
de U.S.S.R. Maar dit betekent tegelijk, dat die zelfstandigheid, die zij
door bewapening willen verwerven, een illusie zal blijven. Want wie af-
hankelijk is van de grondstoffenleveranties van één der grote wereldmach-
ten, bindt zich met handen en voeten, en kan geen onafhankelijke poli-
tiek meer voeren.
Maar dit betekent tevens, dat er voor de landen van West-Europa maar
één mogelijkheid is, om iets van zijn onafhankelijkheid terug te krijgen
tegenover de wereldmachten: niet aan de bewapeningswedloop mee te
doen, en tevens alle krachten in te spannen dat ook de wereldmachten
tot een vergelijk komen en serieus over ontwapening gaan denken.
Wie zijn politiek bouwt op de koude oorlog is als het mannetje dat zijn
huisje bouwde op het ijs...
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TEIXEIRA DE PASCOAES, Napoleon. Spiegel
van de Antichrist. Uit het Portugees ver-
taald door A. V. Thelen en Gerard Diels.
J. M. Meulenhoff, Amsterdam, 1950,
347 blz. Prijs f. 9.75.
'Er is een Napoleon van de historie en van
de roman. De laatste is de echte' [blz. 8J.
'Groot is de domheid der geleerden, maar
zonder domheid bestaat er nu eenmaal
geen wetenschap. Zonder domheid bestaat
er slechts inspiratie' [blz. 223J. De dom-
oor, die het schrijven van deze beoordt>ling
op zich heeft genomen, .mag misschien
opmerken, dat deze geluiden niet nieuw
zijn; hij heeft ze b.v. ook al opgevangen
uit Léon Bloy, uit B. Vallentin, uit Merezj-
kowskij, uit zoveel andere Zieners van
Napoleon. Via deze doorzichtige truc wor-
den de malste vergissingen en de meest
platvloerse banaliteiten indiscutabel.
Gaarne erken ik echter verschil. Dit
immers is een prachtig boek, meeslepend
en beeldend, een kunstwerk van niet
gering gehalte, dat veel meer doet denken
aan Chateaubriand en Tolstoi. Zoals
T. d. P. Rusland of St. Hclena voor ons
doet leven, kunnen het maar weinigen;
daartegenover laat de vakman het streep-
jes zettende potlood graag rusten. Som-
mige onmogelijkheden [blz. 72: 'de broer
van Louis', blz. 231: 'als J\fadame Monte-
bello'J zijn misschien toe te schrijven aan
een verkeerd begrijpen van de oorspron-
kelijke tekst, welke mij overigens voor-
treffelijk vertaald lijkt. En dat Blücher bij
Valmy [blz. 2911 is verslagen en niet bij
Ligny, zal wel een verschrijving zijn.
Ik meen T.d.P. hiermede het volle pond
te hebben geschonken. En mag daarom
misschien eindigen met de erkenning, dat
er een vrij groot aantal passages in dit
werk voorkomen, waar ik moèilijk bij kan.
Laat mij een voorbeeld geven: Blz. 92
bevat een doodnuchter, zij het ook niet
feilloos [0 domoor!J lijstie van de ministers
uit Bonaparte's eerste kabinet, tot en met
Talleyrand. En daarachter komt dan:
'In het ministerie van politie Fouché, als

de vis in het water en de wreker in de
wraak. De politie is een platonische mis-
dadiger, die de misdaad liefheeft in de
idee, maar onderwijl er steeds op uit is, de
bedrijver van de misdaad te ontdekken.
De liefde loutert de zinnen en breidt het
gebied van hun werkzaamheid naar de
toekomst uit. Deze uitbreiding heeft men
een nieuw of het zesde zintuig genoemd.
Soms openbaart dit ons de zichtbare
wereld, de ziel in het menselijk lichaam en
de samenzweringen der engelen tegen
God'.
Nog eens, voor de laatste maal: het ligt
aan mij. Maar wat staat cr eigenlijk?

J. Presser

G. COUIJON en P. SCHEEl', De Haagse
Sc/wol. Leidsche Uitgeversmij Rijswijk.
Na Hammachers prachtig wcrk over de
Amsterdamse impressionisten bezitten wij
nu eindelijk ook een belangrijke geschie-
denis van De Haagse Sc/wol in het werk van
G. Colmjon en P. Scheen, met tachtig af~
beeldingen [bij Leidsche U.Mij. Rijswijkj.
Men kan zich verheugen, dat een dergelijk
werk in dezen tijd van cultuurverarming
nog is kunnen verschijnen! Het bevat een
uitnemende en boeiende documentatie van
de negentiende-eeuwse landschapskunst,
waarvan het begrip zowel als de periode
hier onder den naam Haagse School ruim
is genomen, maar toch zo dat dit niet on-
verantwoord lijkt, vooral dank zij het
aanbrengen van concentrische cirkels van
perioden en generaties; met in den bin-
nensten cirkel de stichters der school, die
in den toen nog bosrijken gordel om de
residentie kwamen schilderen, zich daar
vestigden of er tijdelijk woonden, Roelofs,
de Marissen, Mesdag, '''Ieissenbruch,
Mauve, zolang hem niet de onweerhoud-
bare aanbouw naar tijdelijk stiller streken,
in het Gooi verdreef, waarvan de stilte
intussen ook reeds lang weer verleden is.
Men vindt hier de Haagse of de Grijze
[schr. spreken ook, in tegenstelling tot de
latere fellere impressionnisten, van de
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Kalme] School in een duidelijk en goed
gecomponeerd beeld samen gevat, dat
cen belangrijke verrijking van onze kunst-
geschiedenis oplevert. Naar den aard van
het werk is in deze beschouwing ook be-
trokken wat de Engelsen townscape noe-
men, of naar het woord van Plasschaert
het stenen landschap. De verluchting van
het werk verhoogt als documenterende
keuze de waarde van het werk en is tevens
een lust voor de ogen. A. D.

S. VAN PRAAG, Onrust op Java. Uit het leven
mn Dipanegara, Nederlandse Keurboekerij
N. V., Amsterdam, 1947.
M. H. SZÉKELy-LuLOFS, Tjaet Nja Din. De
geschiedenis van een Atjehse vorstin, Parel-
snoer-reeks no. I, 1Vloussault's Uitgeverij,
Amsterdam, 1948.
H. j. MERLIJN, Bontaria. De laatste generaal,
Uitgeverij Contact, Amsterdam-Antwer-
pen, 1947.
Is het toeval, dat kort opeen drie histo-
risch-litteraire studies zijn verschenen,
waarin een Indonesische figuur de hoofd-
rol en zelfs min of meer een heldenrol
vervult? Voor het eerst in de geschiedenis
worden Nederlandse schrijvers tot een
romantiserende visie geïnspireerd door
het leven van Indonesiërs, die zich onder-
scheiden hebben in een militair verzet
tegen de Hollanders. Men kan zich moei-
lijk een sprekender symbool denken van
de veranderde houding van het \Vesten
tegenover de koloniale volkeren.
De schrijver van Onrust op Java heeft er
blijkens zijn Nawoord bewust naar ge-
streefd, de geschiedenis van de java-
oorlog als een waarschuwend voorbeeld
\'oor te houden aan de voorstanders van
een nieuwe java-oorlog, die officieel
'politionele actie' zou heten. Hij had zijn
landgenoten wel willen toeroepen: '\Veet,
wat een guerilla op java betekent, de
jarcn 1825-1830 leggen er op ondubbel-
zinnige wijze getuigenis van af'.
Als historische roman is Van Praag's boek
minder gcslaagd dan 7]aet Nja Din en
Bontaria - misschien is het ook niet als
zodanig bedoeld, al noemt de schrijver het
'een historisch-litteraire studie'. De stijl

is niet boeiend noch kernachtig, de com-
positie is weinig overzichtelijk, het geheel
is wat vormloos. Maar de moeite van het
lezen wordt ruimschoots vergoed door
andere kwaliteiten. Als historische studie
heeft Onrust op Java ongetwijfeld waarde.
De schrijver heeft allerlei weinig bekend
materiaal bijeengebracht, voor een be-
langrijk deel ontleend aan Indonesische
bronnen. Hij laat Dipanegara, wiens
eigengeschreven geschiedverhaal (babad]
weliswaar door Palmer van der Broek
vertaald, maar verder in de Nederlandse
litteratuur geheel veronachtzaamd is,
herhaaldelijk zelf aan het woord. Telkens
opnieuw legt hij getuigenis af van zijn
enorme belezenheid op menig terrein. En,
misschien het belangrijkste van al, hij
heeft een ernstige poging gedaan om de
persoonlijkheid van Dipanegara en de
gaafheid van zijn karakter ten volle tot
hun recht te laten komen - daarmee ook
voor het heden een voorbeeld stellende
aan ieder, die in een politieke tegenstander
per se een schurk uit een melodrama wil
ZIen.
7]aet Nja Din's levensverhaal door Me-
vrouw Székely toont vele punten van
overeenkomst met Onrust op Java. Ook
hier treft men een poging aan om een
bekende geschiedenis - die van de A0eh-
oorlog - vanuit de andere wereld, de
Indonesische, te beschrijven. Ook hier
vindt men een streven om aan onze Indo-
nesische tegenstanders, de veelgesmade
Tekoe Oemar en vooral zijn vrouw Tjoet
. Nja Din, de onverzettelijkste van allen,
ten volle recht te doen. Ook hier berust
het verhaal op grondige historische studie.
Al het'ft Mevrouw Székely haar geschied-
verhaal min of meer geromantiseerd en
levendig gemaakt door details die er een
eauleur locale aan geven - de waarde zou ik
ook hier niet in de eerste plaats in de bel-
letristisehe bewerking willen zoeken als
wel in de verdienstelijke poging ons een
objectiever geschied beeld van de A0eh-
oorlog te schenken. Al bevat het verhaal
voor de deskundige lezer - maar voor
hem is het niet in de eerste plaats ge-
schreven - misschien minder nieuws dan
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Onrust op Java, door de betere schrijf-
techniek en stylering van Mevrouw
Székely is het een veel aantrekkelijker
geheel geworden. Ook dit boek wordt ge-
dragen door een eerlijkheid, een sympa-
thie voor de persoon van de politieke
tegenstander, waarvan de volgende trotse
woorden getuigenis afleggen:
'Ik kan haar niet anders zien dan zó: de
ongeslagen overwonnene, tot in de dood
onze vijandin. Alleen zó ook kan ik haar
liefhebben, met die liefde, die dezelfde
mens eert in haar als ik zou willen eren
in mijzelf'. [blz. 13].
Bontorio [met nadruk op de i] is het ge-
schiedverhaal van de strijd om Bone
[Zuid-Celebes], alweer geschreven vanuit
Indonesisch gezichtspunt, of althans van-
uit een poging zich in dit standpunt te
verplaatsen. Litterair is dit werk zonder
enige twijfel het best geslaagde van de drie
hier besprokene. De beschrijving van het
leven der 11akassaren en Boeginezen is
kostelijk, en getuigt van een uitzonderlijke
kennis van land en volk. De verschillende
Indonesische figuren, en vooral de hoofd-
figuur Aroe Bontorihoe, zijn met humor
getekend. De stijl is vaak meesterlijk - men
zou achter de schuilnaam Merlijn niet
licht een beginneling op litterair gebied
vermoeden.
En toch bevredigt Bontorio niet geheel.
Het mist het accent, waardoor de boeken
van Van Praag en Székely-Lulofs zich
onderscheiden: de oprechte sympathie
voor hen, die de Hollanders hebben be-
streden. Speciaal het derde gedeelte van
Bontorio maakt het boek minder tot een
epos van het Indonesische verzet tegen de
Nederlanders, als wel tot een al te een-
zijdige lofzang op de weldaden, die het
Nederlands bestuur zou brengen in
tegenstelling tot de uitbuiting door de
voormalige Indonesische vorsten - een
lofzang die vergezeld gaat van goed-
keurende schouderklopjes aan de ver-
standige, modern-denkende Indonesiërs,
die begrepen dat zij in het belang van land
en volk met het Nederlands bestuur
moesten samenwerken. Voor mijn gevoel
wordt de Indonesische tegenstand, die zo

knap werd beschreven in de eerste twee
delen, hiermee weer min of meer neer-
gehaald tot niet veel meer dan een uiting
van bekrompenheid van hen, die niet
tijdig konden inzien, dat de Nederlanders
slechts het goede met het land van Bone
voorhadden.
En daarom is Bontorio, met zijn uitste-
kende kwaliteiten, toch niet geworden het
geschiedverhaal door Indonesische bril,
dat Merlijn bedoelde te schrijven.

W.F.W.

DR A. GOEDHART, 'De onmogelijke vrijheid.
Het Gouvernement als Koffie-ondernemer',
Utrechtsche Bijdragen tot de Geschiede-
nis, het Staatsrecht en de Economie van
Nederlandsch-Indië, dl. XXII, N.V. Oost-
hoek's Uitgeversmaatschappij, 1948.
DR H. A. H. SCHOUTEN, 'De agrarische
grondslag van het Westers bedrijfsleven i/I

Indonesië. Een sociaal-economische studie',
Utrechtsche Bijdragen ... , dl. XXIV, N.V.
Oosthoek's Uitgeversmaatschappij, 1948.
DR J. H. BOEKE, Ontwikkelingsgang en
toekomst van de bevolkings- en ondernemings-
landbouw in Nederlands-Indië, Uitgeverij
E. J. Brill, Leiden, 1948.
A. JONKERS, Welvaartszorg in Indonesië. Een
geschiedenis en een perspectief, N. V. Uit-
geverij W. van Hoeve, 's Gravenhage,
1948.
Er is weinig, dat in staat zal zijn om de
snelheid van de ontwikkelingen in Azië zo
tastbaar tot ons te laten doordringen als
het lezen van de bovenstaande boeken, die
ons alle in 1948 ter recensie werden toe-
gezonden en door omstandigheden wat
lang bleven liggen. Wat lang, dat wil
zeggen: drie jaren - voor het Azië van
vandaag drie jaren van even ingrijpende
veranderingen als drie eeuwen in vroeger
tijden. Of is het misschien niet zozeer de
snelheid van de ontwikkelingen zelf in
Azië als wel de mate waarin het Westen te
kort schiet in het begrijpen van wat er in
Azië al veranderd is, waardoor alles wat
bij ons over dat werelddeel wordt geschre-
ven, binnen enkele jaren een museum-
lucht gaat verspreiden?
Het minst verouderd in de hier besproken
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boeken is - ik had bijna geschreven
natuurlijk - het historische gedeelte. Goed-
hart's proefschrift bevat interessante ge-
gevens over de gedwongen koffiecultuur
op Java in de negentiende eeuw, Schou-
ten's dissertatie bevat minder belang-
wekkende - want in vakkringen reeds
grotendeels overbekende - bijzonderheden
over de agrarisch-rechtelijke grondslag
van de economische ontwikkeling in
Indonesië, Professor Boeke behandelt op
de hem eigen levendige, heldere en scherp-
zinnige wijze de geschiedenis van de land-
bouw, en met name van de westerse
cultures in Indonesië, en Jonkers' boek
geeft een nuttige en overzichtelijke samen-
vatting van wat er vóór, en in de eerste
jaren ná de oorlog op het gebied van wel-
vaartszorg voor de Indonesische bevolking
is gepresteerd.
Uit wetenschappelijk oogpunt interessant
is de bestrijding door Boeke van de be-
kende theorie van Gerretson's school- die
ook in deze beide Utrechtse dissertaties
en passant wordt verdedigd - dat Van
den Bosch in 1830 geen andere keus zou
hebben gehad dan het cultuurstelsel,
omdat particuliere westerse bedrijven niet
in staat zouden zijn geweest werkvolk voor
hun ondernemingen aan te werven.
Volgens Boeke was de door Willem van
Hogendorp bepleite vrijheid tot het vesti-
gen van cultuurondernemingen in die
jaren geen 'onmogelijke vrijheid' geweest.
Het is niet deze vrijheid, die Dr Goedhart
in zijn onheilspellende titel op het oog
heeft - evenmin als hij, althans bewust,
de huidige staatkundige vrijheid van
Indonesië schijnt te bedoelen. De vrijheid,
die hij 'onmogelijk' acht is de vrijheid van
de Javaanse boer om zich tot particuliere,
koffieverbouwende ondernemer op te
werken. De pogingen van de liberale
politici 'tot hervorming van het koffie-
stelsel faalden, omdat zij uit de Javaan
wilden halen wat er niet in zit', schrijft
Dr Goedhart anno 1948 [blz. 232]. En
op dit punt is in wezen niet alleen Dr
Schouten, maar ook Professor Boeke het
met hem eens. Vooral Schouten's boek
is vol éloges op de westerse cultures en de

voordelen, die zij voor de Indonesische
samenleving hebben afgeworpen - waarbij
de nadelen wel erg sterk op de achter-
grond worden geschoven. De strekking
van het proefschrift van Schouten is, de
wenselijkheid aan te tonen om de binnen-
kort aflopende erfpachten en concessies
voor het westers grootlandbouwbedrijf te
verlengen. En Boeke's betoog is er op
gericht, te bewijzen dat de bevolkings-
cultures de concurrentie met de westerse
ondernemingen, die op zoveel rationeler
en wetenschappelijker wijze worden ge-
dreven, op den duur toch niet zullen
kunnen volhouden.
Nu, na drie jaren, lijken deze betogen al
rijkelijk verouderd. Boeke zowel als
Schouten wijzen herhaaldelijk op de
agrarische wetgeving als basis voor het
grootlandbouwbedrijf, op wettelijke rege-'
lingen als verklaringsgrond waarom som-
mige bedrijfsvormen wel, andere niet tot
ontplooiing konden komen. Welnu, zou
het niet mogelijk zijn de snelle opbloei
van de westerse cultures na 1900 en de
veel geringer bloei van de bevolkings-
cultures op rekening te brengen van de
krachtige overheidssteun die de westerse
ondernemers genoten? Is het niet bekend
geworden hoe in de crisisjaren de restric-
tiemaatregelen de westerse rubberonder-
nemingen jarenlang hebben bevoordeeld
boven de Indonesische rubberplanters ?
Er zullen maar weinigen zijn, die op het
ogenblik de toekomst van de westerse
cultures vol vertrouwen tegemoet zien.
Al zou de Indonesische overheid, onder
buitenlandse druk of uit andere over-
wegingen, evenveel waarde hechten aan
de instandhouding van deze cultures als
de voormalige Nederlands-Indische re-
gering - het algemeen boerenverzet, zich
uitend in een beweging voor grondver-
deling en in grootscheepse stakingsacties,
zou de kansen voor de ondernemingen
om met winst te werken toch aanzienlijk
aantasten. De door Schouten als ondenk-
baar terzijde geschoven nationalisatie
zonder schadevergoeding zal, wanneer de
ontwikkelingen in China hun volle weer-
slag op de wereld van Zuid-Oost-Azië
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zullen doen gelden, misschien eerder dan
men denkt tot de reële mogelijkheden
gaan behoren. En al kan men Boeke toe-
geven, dat op den duur de bedrijfsvorm,
die het beste beantwoordt aan de normen
van wetenschappelijke bedrijfsvoering, de
overwinning moet wegdragen - er is geen
reden om als zeker aan te nemen dat deze
bedrijfsvorm de op kapitalistische basis
gedreven westerse onderneming moet we-
zen, en niet bij voorbeeld een staats-
bedrijf of een coöperatief bedrijf van
Indonesische boeren.
Tegenover de poging van de drie overige
schrijvers, om vanuit de historie het heden
te verklaren en de toekomst te voorspellen,
kan men de woorden van Jonkers stellen:
'Ervaringen in het verleden, onder geheel
andere omstandigheden opgedaan, kun-
nen geen maatstaf zijn' [blz. 83]. Wel-
vaarts;;org in Indonesië maakt een heel wat
friss'er indruk dan de overige hier bespro-
ken werken. Jonkers' pleidooi voor plan-
matigheid, zijn betoog over de noodzake-
lijkheid van een structurele omvorming
van de Indonesische samenleving, zijn
argumentatie dat het gaat om ecn ver-
hoging van de arbeidsproductiviteit per
man, en zijn uitspraak 'dat de keuze niet
noodwendig moet gaan. tussen voor-kapi-
talistische en een kapitalistische economie,
maar dat ook geopteerd kan worden voor
een na-kapitalistische economie' [blz. 222]

doen realistisch aan in vergelijking met

werken, die behoud van de oude kapita-
listische structuur als vanzelfsprekend aan-
nemen.
En toch wekt ook Jonkers' boek alweer de
indruk verouderd te zijn. In de eerste
plaats door de ietwat docerende wijze,
waarop een Nederlander, al is hij van nog
zo goeden wille, meent aan Indonesiërs te
moeten duidelijk maken hoe zij hun eco-
nomie moeten inrichten. Maar verder ook
doordat hier serieus wordt uiteengezet,
hoe een Indonesische planhuishouding
kan worden opgebouwd in samenwerking
met buitenlandse - Nederlandse en niet-
Nederlandse - kapitaalsbelangen.
Is niet de grootste les van de laatste drie
jaren, dat deze kapitaalsbelangen een
planhuishouding, zoals Indonesië die in
werkelijkheid behoeft, niet zullen toe-
laten? En zullen daarom al deze mooie
welvaartsplannen, gezien de huidige
politieke constellatie, niet luchtkastelen
blijken? Alle kans, dat Boeke met zijn
stereotiepe critiek op plannenmakers van
gisteren en vandaag: 'papier is geduldig',
voorlopig gelijk zal krijgen. Voorlopig -
totdat hct Indonesische volkkans zal zien,
naast een staatkundige ook iets van een
economische vrijheid te bevechten op de
machtige buitenlandse kapitaalsbelangen.
En dit zal - vroeg of laat - blijken geen
'onmogelijke vrijheid' te zijn!

W.F.W.

ERRATUM.In afl. 3 is op blz. 152 het Indonesische gedicht Pelarian abusievelijk aan
P. Sengadjo toegeschreven; de auteur is Rivai Apim; dc cr onder geplaatste vertaling is
niet die van het Indon. gedicht. In een der volgende nummers komt dejuiste vertaling.
De vertalingen der Indonesische verzen in afl. 3 zijn van Dolf Verspoor en Hetty van
Kempen.
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