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I HUMANISME EN SOCIALISME

door

R. HOETINK

In de afgelopen jaren hebben humanisten en Christenen elkander
veelvuldig individueel gevonden in de gemeenschappelijke strijd
tegen het Nationaal-Socialisme en in het verzet tegen de vijand. Uit
persoonlijke waardering groeide niet zelden begrip voor elkanders
afwijkend wezen. Men voelde aanvankelijk een onbestemde ver-
wondering, hoe zo verstandige, klare en nobele mensen zulke
vreemde denkbeelden voor waar konden houden en werd door een
vreemde onrust bevangen als men met eigen ogen en oren waarnam,
hoe zij leefden en soms stierven, kracht puttend uit een gedachten-
wereld, die, hoe bekend ook in intellectuele zin, aan ons wezen
innerlijk geheel vreemd bleef. Het bewustzijn, dat er geestelijke
werelden zijn wa<l;rtoemen geen toegang vindt, werd door zulke
ervaringen versterkt en dit drong tot nadenken over het vraagstuk,
waar ieders grens zou liggen van wat hij nog meedenken en ver-
staan kan en tevens tot rekenschap van het feit, waarom en in
hoeverre dan toch, buiten deze grenzen van verstaan en meedenken,
samen handelen zo goed mogelijk bleek.
De poging, deze ondervonden verwondering door nadenken wat
op te klaren, ontmoette later het streven om voor practische
samenwerking tussen humanisten en Christenen een systematische
grondslag te vinden. De eis van hun samenwerking is uit de nood
van deze tijd geboren. Als zij er niet toe kunnen komen om ge-
zamenlijk de taak van hervorming en vernieuwing van staat en
maatschappij ter hand te nemen, zullen de machten van dierlijk-
heid en duisternis de overhand krijgen. Daaraan is geen enkele
twijfel mogelijk. Het is redeloos optimisme, niet te willen inzien,
dat reeds ditmaal de beslissing vijf jaren lang als op de scherpe
kant van een mes gebalanceerd heeft en nog dwazer, te willen
geloven, dat na de nederlaag van Duitsland en Japan de wereld
nu "veilig" is. Het is absoluut noodzakelijk, dat voortaan Chris-
tenen en humanisten aan dezelfde kant van de barricade blijven
staan, zoals zij naast elkaar s.tonden in de gewonnen oorlog.
Om amalgamering van Christendom en Humanisme is het niet te
21



322 HUMANISME EN SOCIALISME

doen, maar om samenwerking in practisch-sociale en politieke
vraagstukken van humanisten en Christenen. Geen schrede zal de
Christen terug, geen stap zal hij terzijde moeten doen om deze
samenwerking tot stand te brengen, zomin als de humanist bereid
is om de Christen, waar het om de fundamenten gaat, één pas
tegemoet te komen. Het is er niet om te doen om iets als een
gemeenschappelijk platform te bereiken of om een gemiddelde en
middelmatige humanistisch-christelijke levensbeschouwing op te
zetten, maar om te overdenken, hoe, met volledige eerbied voor
elkanders afwijkende overtuiging, te kunnen komen tot practische
samenwerking.
Daarom zullen wij beginnen met ons rekenschap te geven van wat
Humanisme is, wat het geweest is, en wat het niet is, van wat het
mèt het Christendom samen doet staan tegenover het Animalisme
(sub I); daarna zullen wij de voorname en telkens weer gehoorde
aanklacht tegep het Humanisme, dat het te optimistisch over de
mens denkt, uitvoerig onder het oog zien en concluderen, dat het
Christelijk zondebesef vaak dieper heeft geschouwd, maar dat er,
toch essentieel verschil, óók met een meer pessimistisch humanis-
tische anthropologie, blijft bestaan (sub II). De scheiding tussen
Animälisme en Humanisme ligt in de norm-erkenning: het Huma-
nisme moet de mens transcenderen. Of het dit kan doen zonder
supra-naturalistisch te worden en een persoonlijk God of een
onpersoonlijke Absolute te erkennen, staat dan te bezien. De con-
clusie zal zijn, dat geen absoluut-geldende norm door reflexie te
bewijzen of te grijpen is, maar dat in het concrete handelen en in
de intuïtieve zekerheid het zedelijk oordeel als ware het absoluut er-
varen wordt. Uit deze aporie, deze antinomie tussen reflexie en er- .
varing, komt dan de vraag op of het woord absoluut in de reflexie wel
een zin heeft. Indien dit niet zo is, komt het marxistisch begrip
ideologie in een ander licht: het verliest zijn karakter van "alleen
maar façade" en wordt zo echt als iets voor ons echt kan zijn
(sub III). De consequenties van een en ander voor de beschouwing
van staat en maatschappij, dus voor democratie, cultuur en
socialisme, zullen tenslotte kortelijks worden getrokken (sub IV) en
hierbij zal de nadruk erop gelegd worden, dat in het Marxisme van
Marx en Engels - wat lang niet altijd hetzelfde is als Marxisme
zonder meer! - de mens en zijn vrijheid uitgangspunt en doel
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waren van het socialisme, zodat de vraag opkomt of de door
zovcIen verlangde na-oorlogse heroriëntering van het socialisme
niet het best zou zijn gediend door vernieuwing en herleving van
kerngedachten van Marx zelf.

I

Men zou de vraag naar een omschrijving van wat Humanisme is
tot een persoonlijke kunnen maken en zij zou dan luiden: welke
zijn uw geloofsbrieven om uit naam van het Humanisme te
spreken? Zijt ge priester van deze Kerk, voorganger van die secte,
leider van die partij of althans volgeling, lidmaat, p<trtijgenoot of
tenminste contribuant? De moeilijkheid is, dat het Humanisme
geen kerk, geen geloof, geen partij en zelfs geen beweging is.
Voorlopig is het een woord, waarmee zeer verschillende zaken zeer
vagelijk worden bedoeld. Het is niet eens een leus, die de aanhan-
gers zelf uitspreken en waarin zij zich verbonden voelen; het is
niet de term, waarmede humanisten zich zelf oorspronkelijk of bij
voorkeur hebben aangediend. In dat opzicht is het veeleer met een
woord als Geuzen te vergelijken; vooral in de moderne, algemeen-
culturele betekenis, is het eigenlijk een term, die van de overzijde
uit gebruikt wordt om alles wat er aan mensen aan de andere
oever staat lichtelijk disqualificerend mee aan te duiden.
Deze ruime betekenis is voor ons onaanvaardbaar, maar dit is
geen reden, om het gehele gebruik van het woord te verwerpen.
Integendeel, het is bij uitstek passend en in overeenstemming met
de historische traditie om er de groep van hen mee aan te geven,
die de objectieve Christelijke cultuur van West-Europa aanvaar-
den zonder belijdend Christen te zijn, die zich dus van de aan-
hangers van de leer dat macht is recht onderscheiden door de
erkenning van zedelijke normen voor het menselijk handelen, maar
die deze normen niet in God of in enige bovennatuurlijke werke-
lijkheid funderen.
De etymologische aanwijzing, die in het woord Humanisme ligt,
van lat. homo, mens, wijst, als eerste aanloop, nog steeds in de
goede richting en is in overeenstemming met het strikt historisch
gebruik van de term Humanisme voor de herleefde studie der
oude schrijvers in de I4e en Ise eeuw. Het gebruik van het woord
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Humanisme in deze betekenis is vrij jong: het is gebleken, dat het
waarschijnlijk in Duitsland het eerst in 1841 door den historicus
Karl Hagen aldus gebezigd is, die Dante, Petrarca en Boccaccio
de eerste vertegenwoordigers van het "Humanisme" noemde, terwijl
het gebruik in deze betekenis in het Franse officiële wetenschap-
pelijke spraakgebruik pas van 1892 dateren zou, toen het boek
van Pierre Nolhac, "Pétrarque et l'humanisme", verscheen,
hoewel het woord voorkomt in de Larousse van 1873.
Deze oorspronkelijke betekenis, de studie van de Griekse en
Romeinse schrijvers, die weer in zwang kwam in de Renaissance,
staat niet los van de betekenis, waarin wij in de titel van dit stuk
het woord bedoelen en die wij zoëven nader hebben omschreven.
Tussen beide loopt een ononderbroken historische lijn en wanneer
wij deze historische lijn, zij het in zeer grote trekken, aangeven,
zal dit vanzelf de aard en het wezen van het Humanisme in
ruimere zin duidelijk maken. De qualificatie humanist in de strikt-
historische betekenis is al veelzinnig en vloeiend genoeg: Calvijn
was een humanist, maar ook Pietro Aretino; de vrome en ernstige
Budaeus was een echte humanist, maar niet minder Rabelais; als
humanist moet de puritein Spenser beschouwd worden, maar ook
en bij uitstek een Michel de Montaigne. Zelfs als men uitsluitend
de blik gericht houdt op het Italiaanse humanisme in de Ise eeuw,
ontwaart men diepgaande verschillen tussen de humanisten. Ernst
Walser heeft in zijn boek over Poggio (1914) betoogd, dat de enige
geestelijke band, die de humanisten der 1se eeuw tezamen houdt,
de geestdrift voor de Oudheid en de schone kunstvorm was, maar
dat in godsdienstige en zedelijke vragen ieder van hen, los van
zijn Humanisme, zijn eigen weg ging. Hierin kan veel waars zijn,
maar de vraag is dan toch, waarom onderling zo uiteenlopende en
verschillende geesten zich alle tot de studie der klassieke Oudheid
hebben gewend? Wat was - in een eenvoudige formule gebracht-
de reden, dat de Renaissance zich weer tot de oude schrijvers
keerde? Dit is wederom een van die simpele historische vragen,
waarvan men niet zeggen kan, dat ze, ondanks het vele, dat erover
geschreven is, nog niet helemaal duidelijk zijn, maar waarvan
men daarentegen moet zeggen, dat ze, door het vele, dat er over
geschreven is, helemaal niet duidelijk zijn.
Ik zou menen, dat de grond voor het verschijnsel hierin ligt, dat
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klassieke teksten fouten verbeterd, zijn de ruïnes van Rome
bewonderd en beschreven, zijn de oude wijsgeren gelezen en is
voortgeborduurd op antieke mythologische voorstellingen; ook in
de Middeleeuwen is wel eens een pastorale gedicht op een klein
landgoed, maar dit wist het verschil in instelling tegenover de oud-
heid als geheel met een Petrarca, een Ficino of Erasmus niet uit.
Geen enkele middeleeuwer, maar eerst een Renaissance-humanist,
kon spreken van "Sacrosancta Vetustas" of "Antiquitas".

Wat de Griekse polis voor het zijn van burger betekende, dat
verstonden voor het eerst weer de burgers van Florence en Venetië,
van Neurenberg en Augsburg. Wat de Romeinen over recht en
staat gedacht en gedaan hadden, werd als wezensverwant eerst
weer door de staatslieden van de nieuwe nationale machtsstaten
begrepen. Het leven en de existentie van deze mensen kregen zelf-
bewustheid en vrije armslag uit de herleefde wijsbegeerte van
Stoici, Epicureërs, Sceptici, Platonici en Pythagoreërs 1).
Doch deze erkenning van de aarde door de humanisten is even
weinig in strijd met hun Christendom als dat in de Middeleeuwen
het geval was. De Kerk heeft nimmer de aarde, de mens en de
wereld veracht, maar zij gaf ze hun betrekkelijke waarde als deel
van God's schepping. Typerend voor de Middeleeuwen is de monis-
tisch-christelijke denkwijze waarvoor de geest immanent is in het
zijn. De Christelijke middeleeuwse Kerk was open naar de wereld
en volkomen bereid de cultuur te bevorderen, omdat ze wereld,
mens, aarde en cultuur niet anders dan in Gods licht kon zien.
Ze cijferde de mens niet weg uit de schepping, maar zij maakte
hem niet tot einddoel. Hij bleef schepsel, maar als zodanig van
grote waarde. De mens werd niet aanvaard als alpha et omega,
als begin en einde aller dingen, maar erkend op de plaats, waarop
God hem gesteld had en in de waarde, die Hij hem had verleend.
1tlen zou kunnen zeggen: de mens was alpha, maar niet alpha et
omega. En door het Renaissance-humanisme wordt die alpha dan
wel met een heel grote hoofdletter geschreven, maar over het
algemeen blijft de Christelijk visie heersend. De Engelse humanis-
ten, die in/Engeland de wederopleving der klassieke studiën brach-

1) W. Dilthey, Gesamm. Schriften II, S. 326.
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ten, waren alle mannen van een brandend godsdienstig geloof.
Linacre, Grocyn, Latimer en anderen.
Het Engelse Humanisme, zegt een Duits geleerde, was nauw ver-
want aan het Puritanisme 1), en tekenend is het feit, dat Colet uit
Italië terugkeerde, niet om in Engeland een Platonische Academie
te stichten, maar om colleges te gaan houden over de Brieven van
Paulus 2).
Volgens de middeleeuwse en latere Kerkleer is de creatuurlijke
natuur van de mens niet geheel zonder verdienste: zij kan mee-
werken aan de Genade. Augustinus zei: God, die ons zonder ons
toedoen schiep, redt ons niet zonder ons toedoen. Qui fecit te sine
te non te justificat sine te. Ergo fecit nesCientem, justificat volen-
tem, en diezelfde gedachte vinden wij in de uitspraak van het
Concilie van Trente, in een "petite phrase qui admet l'humanité
à la collaboration divine dans l' oeuvre surnaturelle", en die luidt
in de Franse weergave van Masure: "Le libre arbitre de l'homme
mû et excité par Dieu, collabore avec celui-ci lorsqu'il donne son
consentement à ses secousses surnaturelles et à ses appels divins;
il n'est jamais sous cette influence veluti inanime quoddam: (als
iets onbezields) 3).
De mens noch een volkomen verdorven en onvrij wezen, aan een
stuk hout gelijk en willekeurig overgeleverd aan God's genade,
noch een volkomen autonoom redelijk wezen, maar de mens
geschapen naar God's beeld, een afbeelding van het goddelijk
oerbeeld, - op deze platonisch-christelijke weg zijn Humanisme en
Christendom eeuwenlang samengegaan. Voor deze Renaissance-
jaren, evenals voor de gehele Middeleeuwen is het dus zeker onjuist
om Humanisme en Christendom in volstrekte tegenstelling tot
elkaar te brengen. Voorzover Humanisme is het vormen van de
persoonlijkheid naar het mensbeeld, dat in de Oudheid op klassieke,
dat is voorbeeldige wijze, verwerkelijkt is, bestaat ook voor de
Christen het probleem van het Humanisme, en zo is het Huma-
nisme der Middeleeuwen en Renaissance geweest. Het vond in
de Oudheid ideaal, voorbeeld, model, richtsnoer. Het kon met

') Schirmer, Antike, Renaissance und Puritanismus 1924, S. 75.
2) Zie voor Frankrijk, waar mannen als Du Vair Stoicisme en Christendom doen ineen-
vloeien, thans uitvoerig en gedocumenteerd René Pintard, Le Libertinage Erudit dans
la première moitié du XVII siècle. Paris, 1943 p. 52 s.s.
3) Eugène Masure, L' humanisme chrétien, Paris G. Beauchesne 1937, p 31.
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de Titus van Racine de eeuwige woorden herhalen

" ... je venais peut-être
Pour me trouver moi-même et pour me reconnaître",

een gedachte, waarvan elke ontmoeting met de Oudheid, zij het
misschien onbewust, uitgaat en waartoe ze weer terugkeert. Iedere
vorm van Humanisme, oud of jong, middeleeuws öf hedendaags,
trekt zijn levenssappen uit de aanraking met de klassieke cultuur
en verdort zonder haar voortdurende aanraking. Hier vindt het de
nimmer opdrogende bron van nieuwe krachten, waaraan het zich
telkens weer laaft. Bij de Grieken liggen de wortels van de zelf- .
bepaling van de mens als een geestelijk wezen en tevens de
wortels van de logos-idee, van de opvatting van het goddelijke als
het geestelijk-redelijke. Zowel voor de Griekse architectuur als
voor de beeldende kunst is het beeld van de mens fundamenteel.
De afbeelding van het menselijk lichaam, van mannen en van
vrouwen, bekleed of onbekleed, houdt de Gri~kse kunst bij voort-
during bezig, niet om er zo nauwkeurig mogelijk de uiterlijke
omtrekken van na te bootsen, maar om door houding en gebaar
gedachte en gevoel tot uitdrukking te brengen. De Griekse kunst
vertolkt een ideaal mensbeeld, een zeer bepaalde kijk op geest en
leven en dit maakt haar tot een eenheid, van de oudste Koroi tot
de hellenistische scholen. Wanneer wij ons in onze herinnering
voorstellen de miniaturen, fresco's en beeldjes van Cnossos en wij
denken dan aan Olympia, dan gevoelen wij, dat het verschil heet
Humanisme. "Those efforts of thought, of human wrestling with
the probIems of life, which in the East were turned altogether into
the domain of religion and theology, in Greece had obtained a
freer, an almost unlimited, space for action. In Greece the univer-
sality of human life and thought, of human civilization, let me
say the truc idea of man, first came into appearance; the full
development of individualism and with it the true freedom of
man, in aU the relations which we comprise under this one word,
morally ,politically, intellectually, artistically, were created spon-
taneously at first in Greece and only in Greece" 1). Het isMenander,
die in één enkele versregel er in geslaagd is, op eenvoudige en
onnavolgbare wijze de grondslag van elk toekomstig of verleden
1) Eduard Meyer, Kleine Schriften (1910), S. 226.
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Humanisme met alle meeklinkende tonen van humanitas, samen-
vattend te formuleren:

Hoe schoon is de mens als hij waarlijk mens is.
Het begrip humanitas als een levenswaarde is afkomstig uit de
kring rond de jongere Scipio en vindt, jaren later, zijn welspre-
kendste tolk in Cicero. Het duidde die eigenschappen aan, die
de mens tot mens maken en die hem onderscheiden, niet alleen
van de dieren, maar ook, en dit zelfs in de eerste plaats, van hen,
die wel biologisch behoren tot de species homo zonder te verdienen
homo humanus te heten, dus van de barbaar, die pietas en paideia
mist, d.i. respect voor zedelijke waarden en die juiste menging van
eruditie en urbaniteit, welke wij thans niet anders vermogen te
omschrijven dan met het afgesleten woord cultuur. Het is een
opmerkelijk verschijnsel in de geschiedenis der menselijke be-
schaving, dat op zeker ogenblik zo verschillende dingen als groot-
moedigheid en vergevingsgezindheid, - dementia etfides - enerzijds
en literaire scholing anderzijds met één enkel zelfde woord werden
genoemd. De grond kan alleen liggen in dat, wat aan beide be-
tekenissen gemeen is: beide betekenen iets specifieks menselijks -
dat echter eerst als zodanig in het bewustzijn moet treden om een
zelfde benaming mogelijk te maken 1).
Het is hier de plaats niet om uitvoerig !la te gaan, hoe het Huma-
nisme der Renaissance, dat aldus bij het antieke mensideaal en
bij het Romeinse humanitas-begrip aanknoopte, zonder de con-
ceptie van de mens als schepsel Gods op te geven, langzamer-
hand meer en meer los raakte van het Christendom. Een figuur als
onze dichter Hooft staat in zijn levensbeschouwing misschien al
dichter bij de Oudheid dan bij het Christendom, maar hij is daar
zeker nog niet los van. Een eigenlijke "paganist" is hij niet. "Hij
geeft van tijd tot tijd in een Psalmberijming of "stichtrijm" het
bewijs van zijn verbondenheid met het geloof. Hoe hij ook opgaat
in de vergankelijke wereld, in zijn hart weet hij zich toch steeds van
God afhankelijk - als iets, dat te zeer van zelf spreekt om telkens
uitgesproken te moeten worden" 2).
Is dit juist, dan:s voor Hooft de mens nog niet alpha et omega;
hij is iets, maar nog niet alles, zoals in het gedicht van een andere

1) Richard Hardet in Hermes 69 (1934), S. 71.
") Dr. W. A. P. Smit, Dichters der Reformatie in de Zestiende Eeuw, '939, blz. ,,8.
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Hollandse dichter, "De Natuurlijke Aarde", op een na het laatste
van de in I896 verschenen bundel "Aarde", van Albert Verwey:

VVijhebben een schone aarde
Gekregen om blij en wijs

Te leven daarop, te aanvaarden
Háár voor een paradijs.

En dan zeg ik: er zijn twee zaken
VVaar men nooit aan denken zal:

Dat zijn God en de Dood ...

Tussen deze twee dichterfiguren ligt in Nederland het moment,
waarop het Humanisme volledig los geraakt is van het Christendom
en van elke transcendentie-gedachte, waarop het tot de mens heeft
gezegd, dat hij was alpha et omega, begin en eind van alles. Dit
radicale moderne Humanisme schijnt wel typisch een product
van de sinds Descartes overheersende ideologie van de in het
denken gefundeerde menselijke zelfstandigheid, een beschouwings-
wijze, waarin alles van de vrij-denkende mens uit wordt bezien
en aan geen gezag van "buiten af" wordt onderworpen 1). Doch
wat deze geheel op zich zelf gestelde mens ook in dit radicale
Humanisme steeds heeft vastgehouden is de intuïtieve zekerheid
van het onderscheid tussen goed en kwaad; zo autonoom kon de
mens niet worden, dat hij deze norm niet als een hem tegemoet
tredende eis ondervond en aanvaardde. VVaarmen ook dit prijs-
geeft, treedt men buiten de grenzen van het humanisme. De huma-
nist blijft de mens zien als mens, dus als zedelijk wezen, met
rede en geweten begaafd, en niet alleen als biologisch wezen, als
dier, dat wil vanzelfsprekend zeggen als roofdier. Hij brengt niet
alle geestelijk en zedelijk leven terug tot de louter vitale basis,
ook niet in oorsprong of beginsel. De logos is voor den humanist
niet "eigenlijk alleen maar" een vorm van bios. VViedit wel doet
en de autonomie van de menselijke persoonlijkheid opgeeft, ze weg
verklaart als in de grond of in oorsprong "niets anders dan"
resultaat van biologische of maatschappelijke processen, belandt
regelrecht bij de SS-bewakers van Bergen-Belsen. Het nationaal-
socialisme was een demonstratio ad oculos van de reductie der
1) Zo zeer terecht R. F. Beerling, in De Stem 1937 II, blz. 936.
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normen op levensverschijnselen. Voor hen, die het eigen karakter
van de norm niet erkennen, is recht in laatste instantie macht, en
de laatste instantie is de enige, die er op aan komt.
In dit erkennen van normen staat de humanist naast de Christen
aan dezelfde zijde, tegenover de animalist voor wie de mens
"eigenlijk" "in de grond" niet meer d~n een dier is, en, waar het
dier "eigenlijk" een automaat is, ook een automaat.
Dit aspect van het Humanisme is sterk naar voren gebracht in het
Amerikaanse Humanisme. In overeenstemming met het boven-
staande stelt het niet "menselijk" tegenover "goddelijk", maar het
stelt menselijk tegenover natuurlijk of dierlijk. Het maakt front
tegen het zgn. Naturalisme, dat ik Animalisme heb genoemd en
dat uitsluitend redeneert vanuit de animale natuur van de mens.
De oorsprong van deze verderfelijke leer ligt volgens de leiders
van het Amerikaanse Humanisme, Irvin Babbitt en PauI Elmer
More, bij Jean Jacques Rousseau : het zou voornamelijk zijn kreet
tot terugkeer naar de natuur zijn geweest, die tot de moderne
naturalistische anthropologie heeft geleid. Of deze zienswijze juist
is, wil ik nu daarlaten; duidelijk is, dat het Amerikaanse Huma-
nisme, ondanks de veranderde aanvalshouding, geheel in de
getekende historische lijn ligt 1).

II

Een der voornaamste grieven, die, vooral van Christelijke zijde,
tegen het Humanisme worden aangevoerd, is de optimistische
anthropologie, die het Humanisme eigen zou zijn. Natuurlijk wordt
het verwijt niet altoos in deze' vorm geformuleerd. Maar men
brengt tegen het Humanisme in, dat het geen zondebesef kent en
geen schuldgevoel, dat het geen oog heef( voor de diepe verwor-
penheid van de mens, dat het zijn geneigdheid tot alle kwaad
geheel over het hoofd ziet, zich al te makkelijk afmaakt van de
ellende en het leed in de wereld, dat het veel te lichtvaardig
1) Vgl. over het Amerikaanse Humanisme:
L. J. A. Mercier, Le mouvement humaniste aux Etats-Unis, Paris Haehette 1930.
Christ. Riehard, Le mouvement humaniste en Amérique et les eourants de pensée
similaires en Franee. Thèse Paris 1934.
F. Leander, Humanism and Naturalism, a comparative study of Ernest SeilIière,
Irving Babbitt and PauI Elmer More, Diss. Gäteborg 1937.
C. H. Grattan, (ed.) The Critique of Humanism. N. Y. 1930.
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verbetering hoopt van voorlichting en onderwijs en met de dood-
doener "opvoeding" licht heenloopt over de daemonische krachten
ten kwade, die in ieder van ons aanwezig zijn, dat het de zonde
als begrip te boven meent te zijn, maar zweert bij de afgod voor-
uitgang, in één woord, dat het leeft uit een gemakkelijk en opper-
vlakkig optimisme, dat voor geen betoog of bittere ervaring wijkt.
Er is in al deze verwijten, dunkt mij, slechts dit waar, dat in de
18e en vooral in de Ige eeuw inderdaad vele humanisten opper-
vlakkige optimisten zijn geweest. De vraag is evenwel of zij hierin
zich al te geredelijk op sleeptouw hebben laten nemen door de
geest des tijds of dat hun optimisme inderdaad uit aard en strek-
king van het Humanisme alszodanig voortvloeide 1).Wij mogen niet
vergeten, dat vele Christenen in deze jaren nauwelijks minder
oppervlakkig en optimistisch waren.
Het kan hier niet mijn taak zijn, het optimisme van het 18e- en
Ige-eeuwsche Humanisme uit te meten en breedvoerig toe te lichten.
Het is in confesso; hoewel ook hier de elementaire historische
waarheid geldt, dat geen tijd met één woord geheel gekenschetst
is. Zo is de 18e eeuw allerminst afgedaan met het \\-oord "rationa-
listisch". Toch mag men, althans in een kort stuk als dit en als
onvermijdelijke generalisatie wel zeggen, dat van het tijdperk der
Verlichting een wezenlijke trek met de termen Rede en Vooruit-
gang wordt aangegeven.
In de twee-eenheid van rede en gezond verstand vond het de kern
van de menselijke persoonlijkheid. De geschiedenis gaf een toe-
nemende mate van redelijkheid en kennis te zien: de wat later
levende Buckle is typerend in dit opzicht, waar men hem ook
opslaat. In de wereld buiten de mens heersen wetten, onverander-
lijke en vaste wetten der natuur, waaraan elke gebeurtenis onder-
worpen is. Het verband doet de mens deze wetten kennen, zodat
hij de natuurverschijnselen kan voorspellen en de natuur leert
1) Der Humanismus trägt den Optimismus in sich und ist sofern faIsch, einseitig und
oberflächlich. Darum eben erhob sich gegen seine Herrschaft in der deutschen schönen
Literatur die Romantik, indem sie auf den Geist des pessimistischen Christenthums
hinwies. Heut zu Tage erhebt sich aus demselben Grund gegen den Humanismus, dessen
Einfluss am Ende Materialismus hervorzurufen droht, die orthodoxe und fromme
Partei, hält die pessimistische Seite fest, macht daher Erbsündeund Welterlöser geitend,
kommt aber durch Aufnahme und Verfechtung der ganzen christlichen Mythologie
in ihrcm buchstäblichcn Sinne mit dem Zeitgeist in Conflict. - Arthur Schopenhauer,
Aus dem Handschriftlichen Nachlass, S. 434, gecit. naar Frauenstadt, Schopenhaucr -
Lexikon 1871.
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beheersen. De mens staat dus in een wereld, die hij begrijpt en die
eigenlijk voor hem niets onverwachts meer kan opleveren. "Begrip
voor ciewetmatigheid van het gebeuren om de mens heen en voor
de mikrokosmos in hem, gaf rust en een gevoel van zekerheid". De
MiddeleeuV\'en,schreef Whitehead, was de tijd van het Geloof, dat
gebaseerd was op de rede; de Verlichting is de eeuw van de Rede,
gebaseerd op geloof. Wil men dit aan een paar namen vastknopen,
dan noem ik voor allen: Condorcet en Mirabeau en citeer dan van
de laatste de volgende onbetaalbare regels:
"Croyons que si l'on excepte les accidents, suites inévitables de
l'ordre général, il n'y a de mal sur la terre, que parce qu'il y a
des erreurs et que Ie jour ou les lumières, et la morale avec elles,
pénétront dans les diverses classes de la société... l'instruction
diminuera tot ou tard, mais infailliblement les maux de l'espèce
humaine, jusqu'à rendre sa condition la plus douce dont soient
susceptible des êtres périssables" 1).
Zo weinig als het, gelijk gezegd, hier de plaats is, het Verlichtings-
optimisme nader te demonsteren, zomin kan ik thans ingaan op
het hoogst belangrijke vraagstuk waar de historische wortels ervan
gezocht moeten worden. Wel geloof ik te mogen zeggen, dat Irvin
Babbitt en Ernest Seillière ietwat te eenzijdig alleen Rousseau
hiervoor aansprakelijk stellen, hoe groot en bedenkelijk tevens in
vele opzichten zijn invloed mag zijn geweest. Ik zou geneigd zijn,
de kiemen van het optimisme van het Humanisme veel hoger op
te zoeken, aan de geestelijke sfeer van een Erasmus en een Coorn-
hert een grote betekenis toe te kennen en het geheel willen plaatsen
in het licht van een verwereldlijking van het Christelijk perfecti-
bilisme 2).
Een onderzoek naar de geestelijke invloed van Coornhert op latere
tijden, dat toch wel eens mag worden ingesteld, zal zeker deze
ontwikkeling duidelijker aan de dag brengen. Het ononderzochte
en onopgeloste probleem van de oorsprong van het humanistisch
optimisme nu dus daar gelaten, - dit optimisme van de 18e en
Ige eeuw was gebaseerd op de drievoudige overtuiging, dat het
bereiken van het goede een kwestie was Ie van juiste redenering,

1) Mirabeau gecit. naar E. Faguet, Dix-huitième Siècle, p. 493.
2) Vg!. H. A. Enno van Gelder, Humanisten en Libertijnen, Neder!' Archief voor
Kerkgeschiedenis N.S. XVI (1921) blz. 35-85.
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2e dat de verspreiding van nuttige kennis spoedig een ieder in
staat zou stellen om juist te redeneren en 3e dat elkeen, die juist
had geredeneerd, nu ook juist en goed zou handelen 1).
Wat een gelukkige mensen moeten onze grootvaders en overgroot-
vaders zijn geweest voor wie deze stellingen, die wij niet zonder
een glimlach kunnen lezen, volkomen vanzelfsprekend waren en
moeten wij niet de enkele tijdgenoten benijden, die nog heden met
deze ideeën van onze overgrootvaders rondwandelen en gelukkig
zijn? "Wohin, wohin ist die Unschuld aller dieser Lügen?" Sinds
Nietzsche zo klaagde heeft de mensheid nog enige ervaringen
opgedaan, die weinig geschikt waren, haar optimisme te ver-
sterken. Van de schokken, die het I8-Ige-eeuwse optimistische
geloof in mens en mensheid te verduren gehad heeft, zullen de
volgende ieder onmiddellijk invallen. Bij nadere analyse zouden ze
in aantal zeker vermeerderd kunnen worden en zou hun onderlinge
historische en systematische samenhang getoond kunnen worden,
terwijl ik ze hier los achtereen willekeurig opsom.
De economie verloor het geloof in de natuurlijke harmonie der
belangen van individuen en van naties, d.w.z. in het automatisch
herstel van het economisch evenwicht. Men is gaan inzien, dat het
optreden hiervan in de werkelijkheid afhankelijk is van voorwaar-
den, die misschien in de Ige eeuw ook niet geheel, maar sedert-
dien in voortdurend mindere mate vervuld zijn en die in de
huidige omstandigheden al zeer ver van de realiteit afliggen. De
werking van het economisch mechanisme der klassieke theorie
veronderstelt immers ideëel een volledige mate van beweeglijkheid
der productiemiddelen, zodat tegenover een uitbreiding hier, een
inkrimping der productie ginds staat, afhankelijk van de ver-
houding tussen prijs en kostprijs en een perfecte werking der uit-
zifting door de concurrentie overal waar ook maar iets te veel
productiecapaciteit is. .
Dieper grijpt de critiek op de klassieke theorie op de drie volgende
punten, indien zij in twijfel trekt of het uitgangspunt, dat ieders
eigenbelang de drijvende kracht van het economisch handelen is,
houdbaar is en indien zij voorts ertoe over gaat om de quantita-
tieve idee van rijkdom als het uiteindelijk doeI van alle economi-
sche activiteit te vervangen door het begrip sociale welvaart,
1) Vgl. E. H. Carr, Twcnty-Years' Crisis 1940,p. 34.



HUMANISME EN SOCIALISME

hetgeen tot gevolg heeft, dat de betrekkingen tussen productie en
consumptie fundamenteel gewijzigd worden 1).
De natuurlijke harmonie ligt verbroken; individuele profijten
leiden niet vanzelf tot wat maatschappelijk wenselijk is. "The
unique feature of the period from which we have just emerged is
that it devised an ethical system which dispensed with the concept
of moral purpose. Interest, individual or national was in itself a
sufficiently compulsive social motive. Progress was theself-adjusting
consequence of the pursuit of interest by all concerned" 2).

Aan deze natuurlijke harmonie geloven wij niet meer. 1rouwens,
de hele vooruitgangsidee is sterk in koers gedaald. Ook de his-
toricus, die er zolang als van een natuurlijke vanzelfsprekend-
heid van uitging ,durft haar niet meer te hanteren, hij waagt zelfshet
woord na het requisitoir van Huizinga en vele anderen, nauwe-
lijks meer te gebruiken. Sedert de Wereldoorlog I (1914-1918)
heeft de algemene ontgoocheling over de voortreffelijkheid der
moderne beschaving ook de geschiedbeschouwing van het geloof
in de Vooruitgang teruggebracht. Een nieuw algemeen erkend
beginsel trad er niet voor in de plaats. Het begrip Vooruitgang
veronderstelt immers een richting en een vaste maat, waaraan kan
worden gemeten of men vooruit of achteruit gaat. En waaraan zou
het Historisme, het historisch relativisme, deze maat moeten ont-
lenen zonder zich zelf op te geven?
Niet alleen in de economie en de historie nemen wij trillingen en
barsten in de grondslagen waar; de ethnologie moest "Ie bon
sauvage" vaarwel zeggen; de edele wilde, aan Rousseau's hart zo
dierbaar, heeft afgedaan 3). Naast hem treedt in de reeks onzer
teleurstellingen de "onschuldige zuigeling", die door de moderne
psychologie voor en onafhankelijk van Freud, als ik mij niet vergis,
reeds lang van het toneel verdreven is. Het "onbedorven kinder-
zieltje" is een fabel.
Al deze doorbrekingen van optimistische en harmonische a-priori's,

1) Vgl thans vooral E. H. Carr, Conditions of Peace, 1942, p. 68 en v.v. en reeds in
1926 kort en duidelijk: J. M. Keynes, The End of Laissez-Faire.
2) Carr, a.w., p. IOl3--I09.
3) Vgl. in de eerste plaats Robert H. Lowie, The History of Ethnological Theory,
London 1937 en het historische gedeelte S. 9-30 van Wilhelm Mühlmann, Methodik
der Völkerkunde, 1938.



HUMANISME EN SOCIALISME 337
welke men allerwege in de 20e eeuw opmerkt, kunnen met nog
andere gedachten in ruimer verband gezien worden als een proces
van desillusionering, dat zich in de Franse romankunst, deze baro-
meter van de Westerse cultuur, reeds omstreeks het midden van
de vorige eeuw aankondigt 1). Want de schokken bepaalden zich
niet tot het doen trillen en wankelen van de grondslagen van
bepaalde gebieden der wetenschap. Door de recente ontwikkeling
der natuurwetenschappen komt de hele verhouding tussen rede en
ervaring in het geding. De mens voelt zich niet langer te staan in
een wereld, die hij begrijpt, maar tegenover een wereld, die
ondoorgrondelijk is. Hij is er niet meer 'zo zeker van, dat de
ervaring hem nooit iets kan tonen, dat niet door zijn eigen onver-
anderlijke categoriale structuur bepaald is. Een geestig Engels physi-
cus drukte dit zo uit: het lijkt wel of de natuur eerst van de bestaan-
de physische theorie kennis neemt: it finds out what it cannot do and
then it goes and does it. Dit draagt niet bij tot ons gevoel van
zekerheid. Evenzo hebben de achtereenvolgende gebeurtenissen na
I9L!. en vooral na de economische crisis van 1929 de mens en ook
de massa nu wel het bewustzijn bijgebracht "that existence in this
society is governed not by rational and sensible, but by blind,
irrational and demonie forces" 2). En nu sprak ik nog niet van de
ontluistering van de Rede zelf, die ook als ze niet wordt gedegra-
deerd tot een physiologische functie, toch zo dienend en instrumen-
teel blijkt ten opzichte van bewuste en onbewuste verlangens,
wensen, driften en instincten, waarin begeerte, belang en beginsel
zo ononderscheidbaar dooreenliggen, dat van het 18e-eeuwse rede-
lijke wezen, mens, vrijwel geen spoor over is.
Ook dit alles is niet geheel nieuw. Men kende reeds vóór en ook
tijdens de 18e eeuw hier en daar wel 'smensen eindelooze behoefte
aan legitimatie en rationalisatie. De mate waarin de mens zich
zelf bedriegt is grenzenloos. Pascal wist dit alles; ook Hobbes.
Bossuet schreef midden in de 17e eeuw, op 3 Maart 1674, aan de
Maarschalk de Bellefonds: "Nous ne cherchons ni la raison,
ni Ie vrai en rien, mais après que nous avons choisi quelque
chose par notre humeur, ou plutot que nous nous y sommes laissés

1) Vgl. het zeer inte,ressante boek van Gustave Jakob, L' Illusion et la Désillusion dans
Ie roman réaliste français de 1851-189°. Thèse Paris 1911.
2) Peter Drucker, The End of Economie Man, 1939, p. 56.
22
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entraîner, nous trouvons des raisons pour appuyer notre choix" 1).
De afsluiting en samenvatting van dit gehele proces van desillu-
sionering leverde in zekere zin Sigmund Freud. In de handen van
hem en zijn leerlingen is er van optimisme omtrent den mens niets
overgebleven. "Que Ie coeur de l'homme est creux et plein d'or-
dures" , kunnen wij na Freud met de woorden van Pascal herhalen,
maar voorbijgaan aan deze wetenschap kunnen wij, na Freud,
niet meer. Hij behoort tot de enkelen, zéér groten, die de weten-
schap zo diepgaand en insnijdend vernieuwen, dat met hun werk
een tijdperk afgesloten is. De confrontatie van zijn uitkomsten met
het marxistisch socialisme heeft niet in die mate plaats gehad als
men had mogen hopen. Toch behoeft het nauwelijks vermelding,
dat juist zijn kijk op de mens de grondslagen van het traditionele
marxisme raakt. "Der Mensch ist eindeutig gut, seinem Nächsten
wohlgesinnt, aber die Einrichtung des privaten Eigenturns hat
seine Natur verdorben ... Wenn man das Privateigentum aufhebt,
alle Güter gemeinsam macht und alle Menschen an deren Genuss
teilnehmen lässt, werden Übelwollen und Feindseligkeit unter den
Menschen verschwinden .
...diese psychologische Vora ussetzung vermag ich als haldose
Illusion zu erkennen. Mit der Aufhebung des Privateigentums
entzieht man der menschlichen Agressionslust eines ihrer Werk-
zeuge, gewiss ein starkes und gewiss nicht, das stärkste" 2).
Afdoend is dit misschien niet, maar belangrijk is het wel, waarop
Freud hier wijst. Belangrijker nog acht ik een ander gevaar, dat
eveneens kan voortvloeien uit de al te geringe ernstige aandacht
en diepte, die het socialisme aan de bestudering en de assimilering
van Freud heeft besteed. Er bestaat een groot gevaar, dat de
optimistische kijk op de mens, welke, naar brede kringen thans
inzien en erkennen, alle gezag heeft ingeboet, zich als het ware
retireert in een schuilhoek en herleeft als een optimistische kijk
op de arbeider of liever nog op de arbeider der toekomst. Men
kan zich de desillusies, die wij zoëven in herinnering brachten,
niet waarlijk eigen gemaakt hebben, indien II,len ook maar één
ogenblik bij zich de gedachte toelaat, dat het hart, óók van den

1) Correspondance de Bossuet, Nouvelle édition par Ch. Urbain et E. Levesque, Torne I
(1909) p. 312.
2) Freud, Das Unbchagen in der Kultur, S. 83 f.
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arbeider, óók in de toekomst, niet zal zijn, "creux et plein d'ordures".
Er is geen reden dit alleen te willen aanvaarden voor personen
met een inkomen per jaar boven zeker maximum. Het schijnt niet
uitgesloten, dat een aantal intellectuelen, die het historisme, het
relativisme in zijn afgronden, de psycho-analyse in haar trooste-
loosheid hebben leren kennen, zich tot het socialisme keren uit
gelijksoortige overwegingen als die, welke Charles Braibant aan de
overgang tot de socialistische partij van Anatole France toeschrijft:
"...I! faut tout de même bien se raccrocher quelque part, on ne
peut pas admettre qu'il n'y apartout que égoisme,làcheté, bassesse,
salauderie. France voulut croire que pitié, bonté, résidaient dans
l'àutre moitié de la société, dans ce peuple qu'il connaissait assez
mal pour pouvoir lui prêter tout ce que bon lui semblait. I! voulut
croire à l'homme du peuple comme son cher dix-huitième siècle
avait cru au bon sauvage. Ainsi son pessimisme foncier et sa
critique aigue trouvère nt à déchirer toute une faune curieuse,
excitante, ce qu'il appelIe dès 1888 "ces classes dirigeantes qui ne
dirigent plus et que leur incapacité et leur égoisme ont frappé
de déchéance". Et les élans de son coeur généreux malgré beaucoup
de faiblesses, s'assouvirent dans sa croyance optimiste et un peu
artificielle à la virginité morale du peuple" 1).

Wat er onder al deze mokerslagen van het lot nog aan geloof in
de mens over was, doodde de oorlog. De afschuwelijke onmense-
lijkheden, waaraan de Duitser zich in de concentratiekampen en
in de bezette gebieden heeft schuldig gemaakt, zijn enerzijds een
gevolg van de volkomen leegte, die achter de schreeuwende gevel
van het nationaal-socialisme lag, maar hebben anderzijds bij de
massa van hun slachtoffers die leegte bevorderd door voor hen elk
vertrouwen in den mens twijfelachtig te maken.

Car c'est là ton crime immense, Allemagne,
D'avoir tué atrocement l'idée
Que se faisait pendant la paix

En notre temps
L'homme de l'homme.

1) Charles Bráibant, Le secret d'Anatole France. Du Boulangisme au Panama, Paris
1935, p. 334.
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Is het niet het meest opmerkelijke van deze regels dat ze zijn van
de hand van de Belgische dichter Emile Vcrhaeren, die in 1917
stierf?
Zullen wij ook in 1946 en daarna weer zó kortzichtig en vergeet-
achtig zijn, dat de Duitsers ons hun les na vijf en twintig jaar
wéér moeten leren? Het schijnt wel zo.
Het is geen wonder, dat van een optimistisch Humanisme in 1946
geen sprake kan zijn. Is Humanisme heden nog bestaanbaar, dan
kan het in elk geval nooit een optimistisch Humanisme zijn, maar
een zeer beproefd en realistisch Humanisme. Indien het zich dan
in deze beproeving wendt tot datgene, waarin het telkens weer
opnieuw zijn kracht vindt, waar het telkens weer de mogelijkheid
tot zelf-vernieuwing ontdekt, tot de klassieke Oudheid, dan
bemerkt het, dat het optimisme dáár niet gevonden wordt, dat
het dus allerminst tot het wezen van het Humanisme behoort,
maar een variatie, een afdwaling is geweest, een tint, die het
Humanisme in zekere tijd onder invloed van andere cuItuur-
stromingen heeft aangenomen en die het weer kan' afdoen zonder
dat iets eigenlijks verloren gaat.
Het Humanisme zou geen oog hebben voor de daemonieën, die in
de mens sluimeren! Bijna past hierop het bescheid: als gij dan
wel oog hebt voor die daemonieën, dan dankt ge dat aan de Griekse
tragedie. Beter dan algemene uitspraken aan te halen als de vol-
gende van Rüssel:
" ...Die griechischen Mythen sind voll von den Gedanken einer
Ursünde, von dem unentrinnbaren VerhäItnis zwischen Schuld
und Strafe. Es ist also nicht das Christentum das dem antiken
Menschen erst künstlich ein Schuldbewusstsein eingeimpft und
dadurch seine edle Natur gebrochen hat, nein, die Antike war
selbst ganz erfüllt vom Gedanken der Schuld ... Die Griechen-und auch die Römer haben zu allen Zeiten ein sehr tiefes
Sündenbewusstsein gehabt. Sie sind überzeugt dass alle Menschen
sündige Menschen sind... Der Anlage zur Sünde entspricht
auch die allgemeine Verderbtheit des Menschen, die stets zum
Bösen geneigt sind und die durch das Gesetz nur noch aufge-
stachelt werden das Böse zu tun" 1) ... , overtuigender dan zulke
algemene uitspraken aan te halen, zal het zijn, aan enkele trage-
I) H. Rüssel, Antike Welt und Christentum, 1941, S. 243.
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dies te laten zien, hoe -het Humanisme der Grieken de mens zag.
Ik denk dan in de allereerste plaats aan de figuur van Medea van
Euripides, die haar beide kinderen vermoordt en die, dit blijkt
genoeg uit de. vele afbeeldingen op wandschilderingen, voor de
hele Oudheid een levende gestalte was. In de grootse scène, waarin
zij haar kinderen, vlak voor de moord, vol liefde toespreekt:
- "Kinderen, geef moeder nu je rechterhandje" - spreekt ze de
verschrikkelijke woorden: "Ik besef, wat voor vreselijks ik ga
doen, maar mijn demonisch gemoed is sterker dan mijn wil; het is
voor ons mensen de oorzaak van het grootste kwaad."
Dr. C. Deknatel vertaalt de hele plaats aldus (regel 1080):

"Kind'renlief,
Geeft moeder nu de laatste maal uw hand.
o lieve handen; hoofden mij zoo dier,
Kind'ren in houding en gelaat zoo edel,
Moog' heil uw deel zijn - maar niet hier; het hiér
Ontnam uw vader! 0, die lieve omhelzing,
die zoete kinderaàm, die zachte huid ...
Nu weg, weg nu! Ik kan niet langer u
zoo aanzien; ik bezwijk, mij breekt het hart.
'k Besef het, hoe misdadig ik zal zijn,
maar rede zwijgt, als het hart in opstand komt,
Oorzaak den menschen van het grootste leed. -"

Met betrekking tot de Orestes van Euripides spreekt Dr. D. van
Lennep 1) van: " ... zijn innerlijke leegte, de voosheid van zijn
religieus gevoel, de lafhartigheid waarmee hij de verantwoordelijk-
heid en de gevolgen van zijn daden van zich af wil schuiven. Zijn
karakterbeeld vertoont zulke afgronden van misdaad en ellende,
dat men aan zijn aansprakelijkheid voor het gebeurde niet kan
twijfelen", en over de figuur van Eteokles schreef Otto Regen-
bogen 2), na verschillende andere opvattingen vermeld te hebben:
" ...Mir will scheinen dass alle ... das tragische Urgrauen des durch
und durch dämonischen Stücks versittlichen und idealisieren ... "
Zeer karakteristiek is ook de toespraak tot het koor van Phaedra

1) De Gids 1930 lIl, blz. 369-
2) QUo Regenbogen, Bemerkungen zu den Sieben des Aischylos, Herrnes 68 (1933) ,S. 66.
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in de Hippolytus van Euripides, waaruit ik een stuk citeer in de
vertaling van Dr. K. H. de Raaf (I940, blz. I9):
" ... In nachts lang-slepende uren vroeg ik mij wel af, sinds lang,
wat toch het leven van den mens verwoest. En ik geloof, 't ligt
niet aan de aard van hun begrip, dat mensen doen wat slecht is;
immers, goed verstand, dat hebben velen; neen, men moet het
aldus zien: Wij weten wat betaamlijk is, beseffen 't wel, maar
brengen 't niet ten uitvoer, 't zij ons traagheid remt, 't zij, datwe't
goede achterstellen bij genot ... " 1).
Vinden wij niet in de Stoa een smartelijk begrip van de menselijke
zwakheid, dat een Seneca aangrijpende woorden laat vinden voor
de tweespalt tussen willen en doen?
"Video meliora proboque, deteriora sequor", zegt ook Ovidius, en
elders: "Nitimur in vetitum, semper cupimusque negata".
Genoeg, dunkt mij, om te doen zien, dat de Oudheid allerminst
blind is geweest voor het duisterste, dat in mensen kan leven. Moet
ik nog Shakespeare noemen om u de onvergetelijke gestalten van
King Lear, Macbeth, Jago voor ogen te stellen? Het schijnt wel
overbodig. Liever vermeld ik nog de figuur van Molière's Don Juan
over wien Emile Faguet zegt vóór zijn editie van het stuk 2) :
" ... ce qui reste d'admirable dans cette pièce, c'est Ie caractère
général de Don Juan, qui n'est pas Ie libertin, qui n'est pas Ie
débauché, mais qui est Ie méchant, l'homme qui fait Ie mal parce
que Ie mal est amusant et pour jouir de la douleur des autres.
C'est Ie caractère néronien, et Molière fait dire à Don Juan,
exactement la même chose que Racine à Néron: "Je me fais de
leur peine une image charmante"-".
1) Ter vergelijking citeer ik dezelfde regels in de vertaling van J. A. Ross, in hetzelfde
jaar 1940 verschenen, Euripides, Digter en Denker, blz. 192:

...... Vir maande het ek nou, in eensaamheid
Van stille nag, gepeins oor die geheim

Van wat die mens op aard' ellendig maak,
En wat ek vind is dit. - Die oorsaak lê

In onkunde nie, want ag, so menig een
Wat insig het, val net so diep as dié
Wat geest'lik blind is. Nee, ons moet die saak

Veel eerder so verklaar: wat goed is, weet
Ons almal, sien dit daad'Ek in, maar lij
Gebrek aan wil om daardie kennis uit
Te leef. Soms is ons traag en lui, en soms

Verkies ons om te doen wat lekker is,
Al weet ons ook wat reg is... "

!) Ed. Nelson, Paris, tome lIl, p. 138.
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Van Nero zegt Shakespeare in King Lear de duistere woorden:
"Nero is an angler in the lake of darknesse" en het is misschien
niet ongeoorloofd daarbij te denken aan een passage uit Pausanias,
die ik citeer in de vertaling van Sir James Frazer en in het licht
waarvan de aangehaalde versregel een sombere verschrikking en
grootheid krijgt:
,,1 sawalso a spring, called the spring of Amphiaraus and the
Alcyonian Lake. Through this lake, the Argives say, Dionysus went
to helI to fetch up Semele; and they say that Polymnus showed
him this way down to helI. The lake is bottomless. I never heard of
anyone who was abIe to sound its depth. Nero himself made the
experiment, taking every precaution to ensure success. He had
lines made many furlongs long: these he j oined together and weigh-
ted with lead, but he could £ind no bottom. I was told, too, that
smooth and still as the water of the lake looks to the eye, it yet has
the property of sucking down any one who is rash enough to swim
in it: the water catches him, and sweepshim down into the depths"l).
"The lake of darknesse", de bodemloze zwartheid der menselijke
natuur - het Humanisme is er niet aan voorbijgegaan.
Dat Shelley voor het radicale kwade in de mens ooghad, betoogde C.
S.Lewis in een belangwekkend opstel2) •Shelleyheeft zich, in deCenci,
zelf uitdrukkelijk uitgelatenover het gevaar, dat erverbonden kan zijn
aan de bewustmaking van deze duistere elementen in onze geest en in
dit verband meent Lewis... "If a man will not become a Christian, it is
very undesirable that he should become aware ofthe reptilian inhabi-
tants ofhis ownmind. To know how bad we are, is an excellent recipe
for becoming much worse. The process is very accurately described
in some of the most memorabie lines Shelley ever wrote ... "
Over Goethe zou in deze samenhang veel te zeggen zijn. In het
bijzonder komen hier deze regels van hem in de herinnering:

"Übers Niederträchtige
Niemand sich beklage ;
Denn es ist das Mächtige,
Was man dir auch sage. -"

1) Pausanias, Description of Greece, trans!. by Sir James Frazer, Baak 11, Chapter
XXXVII
2) C. S. Lewis, Rehabilitations, Oxford 1939, p. 20.
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Eberhard Gothein, die dit ergens citeert, voegt er de woorden aan
toe: "Goethe war noch viel tiefer resigniert als selbst Sophokles und
Shakespeare". Ik maak mij sterk, dat soortgelijke inzichten bij
geen enkele geest van waarlijke grootte ooit geheel ontbreken.
Bij politiek-conservatieve of aristocratisch gezinde auteurs als
Machiavelli 1) en Hobbes behoeft men naar in dit kader passende
uitlatingen niet lang te zoeken; er is een natuurlijke ver'Nantschap
tussen de democratische ideologie en een optimistische anthro-
pologie, maar ook overigens zal men bezwaarlijk kunnen be-
weren, merkt Ludwig Marcuse terecht op in een artikel: Is het
Humanisme failliet? 2) - "dat denkers als Schiller en Kant,
Goethe en Hegel de tegenstellingen in de sociale werkelijkheid of
de spanningsmomenten in het leven van den enkeling over het
hoofd zagen. Zij waren geen banale idyIIici, zooals degenen; die hen
later zouden citeren".
Doch is het Humanisme, dat zijn optimistische anthropologie kwijt
is, niet heel dicht gekomen bij de Christelijke mens-beschouwing?
Zo schijnt het te zijn. "Both La Rochefoucauld and La Bruyère, it
has been remarked, have a view of human nature very similar to
that of Christianity, but with very little of the Christian hope.
Pascal would have said that they had a right sense of man's wret-
chedness without grace, but an insufficient sense of the grandeur
man may attain with the help of grace ... " 3) Ligt hier niet een
nauwe aanraking tussen humanistische en Christelijke anthropolo-
gie? Beide bezien ze de natuurlijke mens op dezelfde manier, maar
de humanist blijft daar staan, het Christendom ziet een weg open,
naar boven. Zij zouden, in dit beeld, niet denken langs tegen-
gestelde ofverschiIIende wegen, maar gaan langs dezelfde weg, doch
de humanist zou dan slechts een eindweegsmet de Christen meegaan.
Zo schijnt het te zijn, maar slechts een ogenblik, want als men zich
beter rekenschap geeft, dan blijft toch tussen de meest pessimis-
tische kijk op de mens van de humanist en het Christelijk zonde-
begrip een essentieel verschil bestaan.

1) Zie over MachiaveIIi en Boccaccio in dit verband Ernst Walser, Menschliche und
Künstlerische Probleme der italienischen Renaissance, 6. Homo et Humanitas, in zijn:
Gesammelte Studien zur Geistesgeschichte der Renaissance, Base!, 1932 S. 318 en 319.
!) Ludwig Marcuse, Is het Humanisme failliet? in Wetenschappelijke Bladen 1935 IV,
blz. 236-244.
') Irving Babbitt, The Masters of Modern French Criticism, 1913, p. 111.
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Als het ware de repliek op de bovenaangehaalde woorden van de
Amerikaanse humanist Babbitt geeft vanuit de centrale kern van
het Christendom Kar! Barth: "Man solI aber irgenwelche Skepsis
und Verachtung gegenüber der Natur des Menschen ... nicht mit
der Anklage verwechseln, die nach reformatorischer Lehre gegen
den Menschen erhoben ist. Vnd man sollte vor allem diese Anklage
nicht dadurch abzuschwächen versuchen, dass man sie mit solcher
Skepsis und Verachtung verwechselt" 1).
Het zondebegrip is een godsdienstig begrip en is nimmer te be- J
reiken langs psychologische weg. Het behoort tot een gans andere
sfeer. Strikt genomen betekent het zondebegrip voor de Christen
in het geheel niet dat de mens zo verschrikkelijk slecht is, maar
dat hij door God verworpen is; zijn diepere grond ligt niet in het
begrip slecht, maar in het begrip schuld. Schuld niet als culpa in de
gewone zin, maar als schuld voor God. Heel het zijn en doen der
mensen is zonde, niet deze of gene handeling. Het Christelijk
zondebegrip is een specifiek religieus begrip en dus radicaal; de
humanist kan daartoe langs psychologisch-descriptieve metho-
den nooit komen: zijn mens-beschouwing, hoe pessimistisch in
graad ook, is nooit radicaal. Vele humanisten, die het totaal andere
van het Christendom op dit punt niet beseffen en het Christelijke
woord zonde hanteren als was het er een uit hun eigen humanis-
tische begrippenwereld, menen, dat zij met de Christenen kunnen
zeggen, dat de mens geneigd is tot alle kwaad, maar niet, dat hij
onbekwaam is tot enig goed. De humanist moet beseffen, dat tussen
dat wat hij goed noemt en wat de Christelijke leer hier met goed
bedoelt, een wereld ligt.
Zijn pessimisme blijft steeds in het vlak van de psychologisch
feitelijke beschrijving, het ráákt zelfs niet aan wat de godsdien-
stige mens met zonde bedoelt. Want voor de Christen betekenen
goed en kwaad niet, wat ons mensen goed en kwaad dunkt, wat
beantwoordt aan onze normen of ons inzicht, maar wat goed is
voor God. De humanist evenwel kan nooit meer doen, dan als
mens de mens beschouwen in zijn totaliteit en hij onderkent dan
in het beeld van de totale mens naast en ondanks alle zwakheid
en kwaad, ook de gave tot liefde, offer, berouw, vergiffenis. Ook

1) Kar! Barth, Gotteserkenntnis und Gottesdienst nach reformatorischer Lehre, 20
Vorlesungen (Gifford-Lectures) 1938, S. 83.
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dat zijn feiten, die de humanist ervaart en erkent. In deze mens-
beschouwing gevoelt hij verwantschap, meer dan met La Roche-
foucaul'd, die in de menselijke ziel enkel zelfzucht vond, meer ook
dan met Pascal, met de latere ISe-eeuwse Franse moralisten. Het
komt mij voor, dat vooral Vauvenargues, de grootste en edelste
van hen, hem veel te zeggen heeft.
Wie kan loochenen, vraagt Vauvenargues, dat ons hart tot groot-
heid en liefde in staat is? "Notre ame est-elle incapable d'un sen-
timent désinteressé? .. Le corps a ses graces, l'esprit ses talents;
Ie coeur n'aurait-il que des vices? et l'homme capable de raison,
serait-il incapable de vertu? Nous sommes susceptibles d'amitié,
de justice, d'humanité, de compassion et de raison. 0, mes amis!
Qu'est-ce donc que la vertu ?... "
ZÓ ver kan scepticisme en relativisme ten aanzien van de geldig-
heid van ethische of andere normen niet gaan, zo diep kan geen
pessimisme ten opzichte van de mens zijn, dat men niet zou
erkennen, dat er onder mensen goede gezindheid, goede wil, deugd
in één woord, aangetroffen worden. Met rationele aanvaarding
van enige norm heeft dit voorlopig niets te maken; het is de
intuïtieve erkenning, dat men in feite staat voor een goede wil of
een goede bedoeling, een feit, dat zich nimmer laat wegverklaren.
"Si on ne croit à rien, surtout parce qu'on ne croit à rien, on est
obligé de croire aux qualités de coeur quand on les rencontre, ça va
de soi" 1).

III

Hier naderen wij, naar mijn mening, de kern van het probleem.
Hoe kan de humanist zinvol van "goed" spreken, als hij geen stem
verneemt uit het transcendente? En als hij niets erkent, dat de
mens te boven gaat, vervalt zijn Humanisme eo ipso tot wat wij
Animalisme noemden. Het is immers duidelijk, dat als het begrip
"goed" in laatste instantie blijft binnen de menselijke sfeer, als het
tot de immanente kring van menselijke ervaring en 'bestaan blijft
behoren, als de mens dus waarlijk autonoom is in volstrekte zin,
als de mens, in welke vorm ook, persoonlijk of als collectiviteit,
(hetzij die collectiviteit dan het volk of het ras of de hele mensheid
1) André Malraux, La Condition Humaine, p. 247.
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is) doel van de mens blijft, dan, zoals Dr Boerwinkel .het zeer
juist uitdrukt 1), stikt de mens in zich zelf. Degenen, die zich
humanist noemen, moeten zich er wel van bewust zijn, dat de
autonomie van de mens, in volstrekte zin genomen, het Huma-
nisme noodwendig tot Animalisme voert. Tenslotte betekent "goed"
dan nuttig voor de mens, als individu of als collectiviteit, of lust-
vermeerderend of moeite- en onlust-vermijdend of iets van dien
aard, maar in elk geval iets anders dan "goed". Als het Huma-
nisme ernst maakt en inderdaad nergens de immanente sfeer van
de menselijke existentie overschrijdt, vindt de mens zich onver-
mijdelijk op het eind weer op zich zelf teruggeworpen en in dit
relativisme blijft dan alleen zijn biologische vitale leven als laatste
criterium en gegeven over. De mens of de mensheid kan geen
laatste doel van de mens zijn. Het Humanisme moet de mens op een
of andere manier te boven of te buiten gaan, op straffe anders tot
Animalisme te vervallen.
Doch wat het Humanisme te boven moet gaan, is de mens in zijn
actualiteit. Zodra het Humanisme het begrip Wezen van de mens,
of menselijke Waardigheid invoërt, is hiermede in beginsel de
cirkel reeds doorbroken en, op meestal verkapte wijze, iets "hogers"
dan de feitelijke mens erkend. De humanist bedoelt immers met
deze termen Wezen of Ware Wezen van de mens geen resultaat
van empirisch-psychologisch onderzoek, maar een ideaal-beeld,
dat afkeuring en goedkeuring veronderstelt en impliceert, zweeft
hem daarbij, bewust of onbewust, voor. Evenals op logisch terrein
alle denken het begrip waarheid veronderstelt en het begrip weten-
schap zonder dat zijn constituerende basis verliest, evenzo moet
ook de humanist toegeven, dat volledige autonomie van de mens
in de strikte zin een onhoudbare gedachte is en dat zonder de idee
van iets, dat de menselijke immanentie te buiten gaat, de woorden
goed en kwaad hun zin verliezen in strijd met onze intuïtieve zeker-
heden. Maar evenmin als op logisch terrein de aanvaarding van
het begrip waarheid meebrengt, dat wij ons de waarheid behoeven
te denken als "iets", dat hier of daar aanwezig en voor ons te
vinden is, evenmin behoeft, dunkt mij, de aanvaarding van iets de
mens naar zijn werkelijkheid te buiten gaands op ethisch terrein,

1) De. F. Boerwinkel, De Levensbeschouwing van Marcellus Emants. Een Bijdrage tot
de Kennis van de Autonome Burger der Negentiende Eeuw, 1943, blz. 154.
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te leiden tot de gedachte van een eeuwig goed, een summum bo-
num of een aantal absolute normen, die hier of daar gereed liggen
en voor ons te vinden zijn 1). De humanist heeft het Ige-eeuwse
historisme en relativisme te volledig geassimileerd en in zich op-
genomen om niet in te zien, dat elke bepaling van de menselijke
bestemming, van enig einddoel en van elke bepaalde gedragsregel
afhankelijk is van tijd en plaats. Hij ziet zich genoodzaakt iedere
aanspraak op absolute gelding van iedere concrete norm af te
wijzen, maar geeft daarmede de idee van iets de mens als biologisch
wezen overschrijdends nog niet prijs. Omdat er voor ons geen eind-
doel of summum bonum concreet te denken en te formuleren valt,
is het zedelijk handelen niet geheel zonder richting. Het historisme
en vooral Karl Mannheim's sociologisme, zoals ik het zou willen
noemen, heeft ons overtuigd, dat niets absoluuts door reflexie te
grijpen, laat staan te bewijzen is, maar niettemin kan het inzicht,
dat in het handelen de idee als van ie,ts transeenderends ervaren
wordt, worden vastgehouden. Deze waarlijk humanistische ge-
dachte leefde bij niemand zo sterk als bij Goethe 2). Herhaaldelijk
heeft hij er uiting aan gegeven. "Niemand weiss was er tut, wenn
er recht handelt", zo staat deze lievelingsgedachte van de grote
humanist in de leerbrief in Wilhelm Meisters Lehrjahre (Buch 7
Kap. g). Alleen in het concrete handelen, in bepaalde daden en in
het intuïtief oordeel over de qualité de coeur, waarop Malraux
doelde, wordt het zedelijk oordeel als absoluut ervaren. Door het
denken is dit niet te vatten. Aan wellicht de grootste Engelse den-
ker over mens, maatschappij en staat, de diepe en wijze Edmund
Burke, was dit ook heel duidelijk: "Perceiving that plain and right-
eous conduct is the end oflife in this world, Burke prayed men not
to be over-curious in searching for, and handling and again hand-
ling, the theoretic base on which the prerogatives of virtue repose"3).
Dit is geen intellectuele luiheid of onmacht tot rationele analyse,
ook geen nieuw-modisch obscurantisme, maar juist de rationele
erkenning van de grenzen der bewuste rede.
Voor de historisch en sociologisch geschoolde reflexie - en wij
kunnen het historisme en sociologisme van de Ige en 20e eeuw
1) T. V. Smith, Beyond Conscience, New-York 1934.
2) Men zie in dit verband vooral het mooie stuk van R. F. Beerling, Goethe als denker,
in Antithesen, 1935, en hier in het bijzonder blz. 10-1 I.

3) John Morley, Burke, p. 248.
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niet willekeurig overspringen en maar doen alsof er nooit zoiets
geweest is - houdt geen enkele absolute aanspraak stand, maar in
de historisch telkens wisselende aanwijzing van het goede, in
het oordeel over eigen en anderer concrete daden wordt dit
zedelijk oordeel als absoluut ervaren en hierin transcendeert het
Humanisme de volstrekte autonomie van de mens. Ongetwijfeld
ligt hier een aporie, althans een antinomie tussen theorie en ervaring.
"Theorie und Erfahrung (Phänomen) stehen gegeneinander in
beständigem Conflikt. Alle Vereinigung in der Reflexion ist eine
Täuschung; nur durch Handeln können sie vereinigt werden", zegt
Goethe. 1) Hoe dit mogelijk is, begrijpen wij niet. - "Nur allein der
Menscll vermag 'das Unmögliche. Er unterscheidet, wählet und
richtet ... "
Het is zel~sde vraag of het begrip absoluut, dat wij in het boven-
staande gebruikten, in de reflexie wel een zin heeft. De mens
schijnt wel zo aangelegd, dat hij alleen door naar het onmogelijke
te grijpen, het mogelijke kan vatten en alleen door naar het boven-
aardse te streven het aardse leven leven kan. De visie van een
rechtvaardige maatschappij mag een onverwezenlijkbare zijn,
zij kan alleen door hen worden benaderd, die in haar verwezen-
lijkbaarheid geloven. Het edelste streven der mensheid mag op
illusies berusten, deze illusies kunnen, althans ten dele, alleen
dan werkelijkheid worden, als de mensheid er zeker en vast in
gelooft. Het schijnt wel, heeft een Engelsman met een aan de
bankwereld ontleend beeld gezegd, dat de mens alleen kan leven
van een voorschot in rekening-courant. Hij handelt uitsluitend op
crediet. "Sinee therefore, something infinite attaching to his notions
of good has hitherto helped him on his way, it might seem sound
policy on his part to continue steadfastly to imagine the divine
and to treat it as the only true measure of the human" 2).
Wat mij in deze formulering niet bevredigt, is de uitdrukking
"sound policy". Ik geloof ook niet, dat ze letterlijk genomen de over-
tuiging van de schrijver weergeeft. Ze leidt de gedachte in een

') "In den arbeid zeIfworden wij ons van de normen van ons wezen, van wat voor ons
de ethische wet is, bewust. Slechts in het "doen" wordt het inzicht in het "moeten"
geboren: "Das Erste und Letzte am Menschen sei Tätigkeit" (Goethe)".
Dr. K. H. Roessingh, Persoonlijkheid en Cultuur, Oratie Leiden 1916, blz. 20.
2) R. R. Marett, The Beginnings of Moral and Culture, an introduction to Social
Anthropology in: An Outline of Modern Knowledge, 1931, p. 431.
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onjuiste richting, alsof de werkelijkheid eigenlijk anders is en het
alleen maar nuttig of doelmatig is, te doen alsof het zo ware. Dan
zou het laatste criterium toch weer immanent menselijk of aards
worden, leven, nut, lust of zo iets. Neen, de kern van de zaak ligt
juist hierin, dat het niet "sound policy" is zo te denken en te
handelen, maar dat het tot het wezen van de mens behoort, boven
zich zelf uit te reiken in het zedelijk handelen en tegelijk hiervan
geen volledige rekenschap te kunnen geven in de reflexie. De mens
grijpt voortdurend boven zich zelf uit naar iets dat telkens weer
door het denken een illusie wordt geheten, totdat het denken be-
seffen gaat dat achter deze zogenaamde illusie geen andere wer-
kelijkheid meer ligt en met dit besef verliest het woord illusie zijn zin.
Achter een ideologie verbergt zich niet een eigenlijk anders geaarde
werkelijkheid, die voor ons al of niet kenbaar is, zij is niet "eigen-
lijk niets anders dan dit of dat. ..", zij is geen illusie, niet iets
onechts, maar "echt" in de volle want enige zin, die het woord echt
voor ons mensen hebben kan, zo "echt" als iets echt kàn zijn.

IV

De notie dat de mens zich zelf transcendeert, komt in de huidige
omstandigheden en in het geestelijk en maatschappelijk klimaat,
waarin wij thans leven, het sprekendst tot uitdrukking in het
begrip menselijke waardigheid. In andere eeuwen en landen is het
begrip humanitas of de idee der cultuur er de belichaming van
geweest. Mits men cultuur niet opvat uitsluitend als culturele ver-
worvenheden, want dan kan het Humanisme er licht toe leiden
slechts een zeer klein deel der mensen als deelhebbers of dragers
van die cultuur te beschouwen. Nog één stap verder en deze élite
wordt tegenover de massa, "die Viel zu Vielen" gesteld, die aan de
cultuur geen deel heeft, haar goederen niet acht, ja, er zelfs een
gevaar voor vormt, zodat het de plicht wordt van de geestelijke
élite de gouden appelen dei cultuur te beschermen tegen de aan-
raking met de ongewassen handen der menigte. In het Humanisme
der Renaissance trad deze aristocratische trek sterk op de voor-
grond, veel sterker dan in het I8-eeuwse Humanisme, ofschoon
nog het artikel "Peuple" van Voltaire in de Encyclopédie het volk
als een onbeschaafde en onverbeterlijke massa voorstelt. Niettemin
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wordt in het I8e- en Ige-eeuwse Humanisme, mede in verband met
het toenmaals heersende opvoedingsoptimisme, minder de nadruk
gelegd op de cultuurgoederen als verworvenheden, dan op de
aanleg van ieder mens om cultuur mede te scheppen en mede te
beleven. De 20e-eeuwse humanist zal zich ook in dit opzicht wat
voorzichtiger uitlaten. Bij cultuur zal hij wel is waar allereerst aan
de cultuur als potentia denken. Doch niet van een aanleg in elk
mens zal hij durven spreken, maar van de mogelijkheid, dat die
aanleg er is. De andere beschouwingswijze komt gemakkelijk tot de
identificatie van cultuur met literatuur en kunst, zo al niet met
bibliotheken en musea en tot de eenzijdige, zij het op zich zelf
wel sympathieke en aantrekkelijke omschrijving door Macaulay
ee~s van een intellectueel gegeven "as a man who could
read Greek with his feet on the fender" 1). Hoeveel intellectuelen
Nederland dan zou tellen, waag ik niet eens in gedachten te vragen.
Na het desillusioneringsproces, dat wij sinds de vorige wereld-

oorlog doormaakten, is het wel pijnlijk duidelijk geworden, dat
men over deze gepostuleerde mogelijkheid van aanleg van ieder
mens tot cultuur noch in intensiteit, noch in omvang te gunstig
denken mag. Hier ligt de verbinding met de volledige erkenning,
thans door het Humanisme van de menselijke daemonie. De cultuur
moet in de eerste plaats als een voortdurend innerlijk en persoon-
lijk streven gezien worden om op die daemonieën terreinwinst te
behalen en te behouden en pas in de tweede plaats als die terrein-
winst zelf ."La civilisation, la vie, est une chose apprise et inventée ...
La sauvagerie est toujours là, à deux pas, et dès qu'on lä.che pied,
elle recommence", schreef Sainte-Beuve, een typische humanist,
naar aanleiding van de revolutie Ivan 1848 en de Christelijke
essayist C. S. Lewis drukt dezelfde gedachte aldus uit 2): "One
of the most dangerous errors instilled into us by nineteenth-century
progressive optimism is the idea that civilisation is automatically
bound to increase and to spread. The lesson of history is the op-
posite ; civilisation is a rarity, attained with difficulty and easily
1) Verheugend is het te weten dat er nog in onze tijden zulke figuren bestaan hebben,
waarbij ik denk aan iemand als Charles Cannan (1858-1919), die meer dan twintig
jaar achtereen secretaris was van de Oxford University Press. "His reading when dic-
tated by choice, was commonly eitber a newspaper or Aristotle. He read tbe Philosopher
not at a table witb notebooks and commentaries, but in an arm-chair," vertelt de Dict.
Nat. Biogr. van hem.
2) C. S. Lewis, Rehabilitations, Oxford 1939, p. 82.
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lost. The normal state of humanity is barbarism, just as the norm al
state of our planet is salt water".
Deze zelfde keer moet plaats hebben in de fundering der democra-
tie, de historisch veelvuldige correlatie tussen democratie en een
optimistische anthropologie moet losgemaakt worden. Democratie.
is veel te veel als een natuurlijke toestand, als een natuurlijk
uitvloeisel van de natuur van de mens beschouwd, rustend op
zijn natuurlijke sociabiliteit of natuurlijke goedheid. Deze gedach-
ten zijn niet alleen onjuist, maar buitengewoon gevaarlijk. Zij
brengen ons ertoe, de werkelijke moeilijkheden te onderschatten
of geheel over het hoofd te zien, zij brengen een aangename
sluimer teweeg waaruit het ontwaken des te groter desillusie zal
meebrengen. Democratie is, evenals cultuur, slechts denkbaar als
een voortdurende verovering, een streven om terrein te winnen op
de natuurlijke toestand van mens en maatschappij. Het begrip men-
selijke waardigheid is hierbij een beter richtsnoer dan het begrip
menselijke natuur, omdat het zo duidelijk selectief gekleurd is. Het
wil dat in den mens aanduiden, wat den mens waardig is, wat
hem onderscheidt of als het hoogst bereikte in de natuurlijke
evolutie of als de heer der schepping en ter zelfder tijd impliceert
het dat zijn zelfbewustzijn en zijn maatschappelijke betrekkingen
tot anderen doordrenkt zullen moeten zijn met de achting, die de
keerzijde van waarde is. Het begrip menselijke waardigheid brengt
toch mede achting voor zich èn voor anderen. "L'homme sent sa
dignité tout à la fois en lui-même et en autrui". Met deze woorden
trekt Proudhon de lijn van het individu naar de menselijke samen-
leving. Bij de tegenwoordige stand der technische productiemid-
delen kan die menselijke samenleving alleen socialistisch zijn.
"Wer sich bisher unter Sozialismus eine politische Überzeugung
vorgestellt hat, der wird merken, dass sie das nicht ist, sondern:
eine menschliche. Die ~enschliche Überzeugung schlechthin. Es
kann gar keine andere geben als den Sozialismus und es kann ihn
gar nicht anders geben denn als menschliche Überzeugung" 1).
Dit is ook de grondslag van het socialisme van Marx en Engels.
Er is geen ergerlijker onkunde dan dit met de dooddoener "ma-
terialistisch" te willen afdoen. Integendeel, het marxistisch so-

1) Friedrich Torberg, über den mcnschlichen Zustand (naar aanleiding van André
Mairaux' La Condition Humainc) in Europäischc Hcfte I no. 14.
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cialisme is de hersteller van de menselijke waardigheid en vindt
daarin en daarin alleen zijn grondslag. Eindigt niet het Commu-
nistisch Manifest van 1848 met het ideaalbeeld van een maat-
schappij "waarin de vrije ontwikkeling van een ieder de voor-
waarde voor de vrije ontwikkeling van allen is"? Marx verwierp de
kapitalistische productiewijze om haar invloed op de mens; van
de aanvang af was dit de richting die zijn denken bepaalde. In
het kader der Duitse philosophie van het begin der 1ge eeuw was
deze keer naar de mens als zodanig het hoofdmotief van Feuerbachs
verandering van de zuivere wijsbegeerte in philosophische anthro-
pologie. Het stelsel dat hem daarbij als uitdrukking van de zuivere
philosophie voor ogen stond was Hegels's philosophie van de
absolute geest. In de afwending daarvan ontwikkelde zich zowel
bij Feuerbach als bij Marx de keer naar de mens als mens. In het
voorwoord van zijn dissertatie en in een brief aan Ruge van 1843
noemt Marx zich een "Idealist" die de "Unverschämtheit" bezit
"den Menschen zum Menschen machen zu wollen". 1) Het is Marx
om de concrete mens te doen geweest, ook dan nog toen hij de
mogelijkheid van de "nieuwe" mens in het proletariaat meende
te hebben gevonden. Wat hij in laatste instantie altijd heeft gewild
was de "menschliche Emanzipation des Menschen"; wat hij zelf
noemde een "reaIer Humanismus" . 2) Zijn protest geldt de on-
verschilligheid van het kapitalisme tegenover de mens. Daarom is
het nodig "alle Verhältnisse urn zu werfen, in denen der Mensch
ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches
Wesen ist." Marx wil dat wij weer aan de mens leren geloven.
Zijn bestemming is de menselijke vrijheid. Zij vormt het gevoel
van eigenwaarde van de mens. "Nur dies Gefühl, welches mit den
Griechen aus der Welt und mit dem Christenturn in den blauen
Dunst des Himmels verschwindet, kann aus der Gesellschaft
wieder eine Gemeinschaft der Menschen für ihre höchsten Zwecken,
einen demokratischen Staat machen. 3)

1) Marx-Engels, Gesamt. Ausg. I 1. S. 564. Zie ook de citaten bij Hugo Sinzheimer,
De Socialistische Gids, 1937 blz. 120-121.
2) VgI. nader Karl Löwith, Max Weber und Karl Marx, in Archiv für Sozialwissenschaft
u. Sozialpolitik 67 (1932) S. 177 ff. en Siegfried Marck, Der Neuhumanismus aIs
politische Philosophie. Verlag der Aufbruch. Zürich. 1938.
3) Marx aan Ruge in 1843. Deze bekende uitspraak van Marx wordt ook aangehaald
in het zeer lezenswaardig en juist thans nog eens te herlezen artikel van H. Bolkestein,
Uit de Geschiedenis der Democratie, in De Socialistische Gids 5 (1920) op blz. 580.
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• .1 ?

Marx zegt uitdrukkelijk dat hij het socialisme wil om de mens.
Het socialisme is "nicht als solcher das Ziel der menschlichen

, Entwicklung." Het heeft niet de "totale Staat" maar integendeel
het "totale Individu" ten doel. Het oorspronkelijk leidende ge-
zichtspunt van Marx' denken is de gedachte van de "Selbstent-
fremdung des Menschen", de geschiedenis heeft er door de ontwik-
keling van de kapitalistische productiewijze toe geleid dat de mens
van zich zelf, van zijn wezen is vervreemd en het gaat er om de
mens tot zich zelf terug te brengen. Het marxistisch socialisme
is dus, in deze goede zin, individualistisch genoeg. Indien men in
onze tijd, in de voortdurende spanning tussen de polen individu
en gemeenschap, tussen ik-driften en cultuur-ideaal, welker tegen-
gestelde invloeden het proces der historie beheersen, vreest voor een
al te grote trekkracht van de gemeenschap en daarom de andere
pool van het individu, van de vrije persoonlijkheid weer wil accen-
tueren, is het toch waarlijk niet nodig om, als men dan al de
combinatie "individualistisch socialisme" wil vermijden, de term
,personalistisch socialisme" te bedenken.

/ De kerngedachte dat aan de menselijke persoonlijkheid onver-
vreemdbare rechten toekomen die nimmer ten bate van de collec-
tiviteit of van wat ook mogen worden opgegeven en te loar gaan,
vormt het beginsel der democratie zoals de idee daarvan door de
Grieken het eerst is ontwikkeld. Vorrink schreef dan ook terecht 1):
"Elke poging om door de term "personalistisch socialisme" toch
vooral nog een onderscheid te accentueren met het democratische
socialisme heeft tot niets anders geleid dan tot een zoeken van
spijkers op laag water en weinig of niets tot verheldering der geesten
bijgedragen, integendeel, een voor het te bereiken doel schadelijke
geprikkeldheid veroorzaakt".
Het woord "personalistisch socialisme" schijnt om zijn high-brow
karakter velen af te schrikken en kan ook inderdaad aanleiding zijn.
tot misverstand. Het kan toch de gedachten leiden in de richting
als zou met "persoonlijkheid" verwezen worden naar een mystische
diepe oergrond in de mens waar hij zich verbonden voelt met
kosmische machten en die veilig moet blijven tegen de rationele
en rationalistische maatschappij. Hoe sneller en grondiger dergelijke
vage romantische ideeën worden opgeruimd des te beter. Ze leiden
1) In het "Vrije Volk" van 13 December 1945, artikel: "Doorbraak" 1.
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er toe het begrip persoonlijkheid in naturalistisch-vegetatieve zin
op te vatten, in plaats van als de vaste en constante innerlijke
houding jegens bepaalde waarden en zin-gevingen. Persoonlijkheid
is geen aan de natuur ontleend begrip, maar is een normatieve idee
en daarom acht ik het beter ook in de terminologie niet het woord
"personalistisch" te bezigen, maar een woord als "democratisch"
waarin dit normatieve, niet-descriptieve, niet-natimrlijke element
bijzonderlijk tot uitdrukking komt. Daar komt nog bij dat zeer
verschillende denkers zich in de laatste tijd van de combinatie
"personalistisch socialisme" bedienen: Niet alleen Péguy en thans'
Mounier, maar ook Berdjajef zegt, in de voorrede- van zijn laatste
werk "Slavery and Freedom" dat "Personalistic Socialism" het
best de maatschappelijke orde welkehij zou wensen, karakteriseert. 1)
Wil men aan het woord socialisme een bepaling toevoegen om
te doen uitkomen dat er voor het individu een persoonlijke sfeer
als ontoegankelijk en onaantastbaar tegenover de collectiviteit
gehandhaaft dient te blijven, dan zou nog eer de term" Nederlands
socialisme" verdedigd kunnen worden omdat de erkenning en de
waarborging van het recht op geestelijke vrijheid diep in onze
nationale traditie liggen. Hier is de oorsprong van de wordende
Nederlandse staat gelegen, die door deze eis het vormingsproces
van de Bourgondische eenheidsstaat brak. In art. 13, laatste lid,
van de Unie van Utrecht van 1579 ligt het hart van onze nationale
geschiedenis; "mits dat een yder particulier in syn Religie vry sal
mogen blijven ende dat men nyemant ter cause van de Religie
sal moegen achterhaelen ofte ondersoucken volgende die voorsz.
Pacificatie tot Gendt gemaeckt."
"Dáár ligt het fundament der Unie, daar haar rechtsgrond; daar
ligt de grote betekenis van de Nederlandse staatsrechtsontwikkeling
voor de algemene staatsrechtelijke ontwikkeling. Daar hebben de
Nederlanders als taak van de staat gesteld de waarborging van de
onaantastbaarheid der geestelijke vrijheidsfeer van de burgers." 2)
Zou men, hierbij aanknopend-, van "Nederlands socialisme"
spreken, dan zou echter, dunkt mij, aan het internationaal karakter
van het Ige-eeuwse socialisme als bewuste maatschappijleer te kort
1) Vgl. Eugueny Lampert, Nicolas Berdyaev and the New Middle Ages. (Modern Chris-
tian Revolutionaries) James Clarke and Co. 1945 en de bespreking in Times Lit. SuppI.
van 16 Februari 1946. -
2) Mr. R. Kranenburg, Het Nederlandsch Staatsrecht, I deel, 5e druk (1933) blz. 41.
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worden gedaan. Zou marxistisch socialismede ware kern toch niet op
historisch juistere wijze aangeven? Het aanvalsfront kan dan met
nog meer recht en kracht tegen de pseudo-marxistische vervlakking
van Marx gericht worden. Ook Marx zelf heeft zich voor het
vulgair-marxisme in later tijd niet altijd weten te hoeden; hij zelf
en ook Engels zijn er, ontegenzeglijk, wel in vervallen. Dit wil
echter nog niet zeggen dat men de jonge Marx zo scherp van de
latere Marx kan afscheiden dat men de eerste aan de burgerlijke
idealistische philosophie kan toewijzen en de latere met "marxist"
kan afdoen. Nog in de "Theorien über den Mehrwert" van 1861-
1883heet het: "Der Mensch selbst ist die Basis seiner materiellen
Produktion wie jeder anderen, die er verrichtet. Alle Umstände
also die den Menschen affizieren, das Subjekt der Produktion,
modifizieren mehr oder weniger alle seine Funktionen und Tä-
tigkeiten, also auch seine Funktionen und Tätigkeiten als Schöp-
fer der Waaren." 1)
En het is niet alleen Marx zelf die de essentieel humane, de mense-
lijke, grondslag van het socialisme met zoveel woorden uitdrukkelijk
heeft geformuleerd: van Engels immers is de uitspraak: "Der
Mensch hat nur sich selbst zu erkennen, alle Lebensverhältnisse
an sich selbst zu messen, nach seinem Wesen zu beurteilen, die
Welt nach den Forderungen seiner Natur wahrhaft menschlich
einzurichten." Voor het woord "natuur" zouden wij thans liever
een ander kiezen, de redenen hiervoor hoop ik boven duidelijk
te hebben gemaakt. Maar nog heden en heden meer dan ooit,
geldt de waarheid, het eerst in alle helderheid en diepte door
Marx en Engels onderkend en uitgesproken, dat in ieder
mens de mensenwaarde in aanleg erkend moet worden en
dat een maatschappij, waarin deze aanleg niet tot vrije ont-
plooiing en bloei komen kan, geen bestand en duur zal heb-
ben, noch verdient.

Toen Herrnes op weg ging om aan de sterfelijke mensen de gaven
van Eerbied voor het Recht (dikè) en Achting voor elkanders
persoon (aidoos) te brengen, vroeg hij aan Zeus of hij deze gaven
aan alle mensen moest verlenen of alleen aan enkele bepaalde

1) gecit. naar Kar! Löwith, Max Weber und Kar! Marx, Arch. f. Sozia!wiss. 67 (1932)
S. 176 Anm. 61.
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personen, zoals de gave der geneeskunst, aangezien immers een
arts voldoende is voor een groot aantal mensen. "Laten deze beide
gaven aan alle mensen worden gegeven, antwoordt hem Zeus,
want een samenleving van mensen zou niet kunnen bestaan, indien
niet allen, doch slechts enkelen er deel aan hadden, zoals dit met
sommige vaardigheden het geval is." (Plato, Protagoras - 322 D.)'
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door
,

J. C. BRANDT CORSTIUS

Het is een bekend feit, dat veranderingen in het geestelijk leven
niet op de voet worden gevolgd door wisselingen in de -naamgeving.
Het aanmunten van nieuwe woorden op dit gebied is een hachelijke
zaak en blijft meestal beperkt tot een persoonlijke aangelegenheid.
De oude woorden blijken rekkelijk genoeg om ook de jongste ver-
andering voor hun rekening te kunnen nemen.
Laat men zich dus niet vergissen bij de waardering van het hu-
manisme, dat, naar het schijnt, een na-oorlogs verschijnsel wordt.
Zoals het einde van deze oorlog niet in het minst lijkt op dat van
Wereldoorlog I, zo lijkt het hedendaagse humanisme, dat zich
krachtig manifesteert, niet op dat van 1920. Lag toen het accent
op het humanitaire, op broederschap en wereldvrede, was het toen -
een zaak van gevoel, van optimisme, van de "nieuwe mens" - nu
ontbreken deze dingen zeker niet, maar zij zijn naar de achter-
grond geweken doordat allesbeheersend naar voren is gekomen de
noodzaak van de verdieping der humanistische levensopvatting
diergenen die ieven buiten de christelijke traditie - uiteraard wel
er door beïnvloed - en die nu meer dan ooit voor hun persoonlijk
en maatschappelijk leven deze fundering van node hebben.
Dit betekent dat het woord humanisme niet alleen zijn humanitair
accent verliest, zijn vaagheid en algemeene vrijzinnigheid, maar
ook dat zijn literair-historische klank niet langer domineert. Wan-
neer men kortweg constateert, zoals heden steeds gebeurt, dat
de twee hoofdbronnen van het geestelijk leven in Nederland
zijn het humanisme en het christendom, dan denkt men bij
humanisme niet in de eerste plaats aan dat van de Italiaanse
renaissancisten of dat van Erasmus, noch aan de vormen van
christen humanisme of humanistisch christendom, maar wel aan
de levensopvatting van de velen, die geestelijk staan buiten het
christendom en buiten een andere godsdienst en wier uitgangs-
punt van leven en handelen.is de mens als redelijk, zedelijk wezen,
zijn oneindige scheppende mogelijkheden en het hem eigen norm-
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gevoel, dat onafhankelijk is van persoonlijke willekeur. Dit huma-
nisme is ouder dan vandaag. Het is er altijd geweest en het heeft
zich in Westeuropa, min of meer onafhankelijk van de godsdienst,
tenslotte geheel onafhankelijk, gemanifesteert. ZÓgezien is er geen
reden er heden de nadruk op te leggen. In de kring van wijsgerige
intellectuelen, van erudiete:n en personen met een zeker verfijnde
beschaving, was en is het een voorkomend verschijnsel. Het is
zelfs zo zeer aan een dergelijke kring verbonden geweest, dat men
juist dáár het meest zal twijfelen aan wat heden aan de orde is:
het humanisme als grondslag van de levensopvatting der velen, die
onkerkelijk en buiten-christelijk hun geestelijk leven bewuster leven
dan voorheen, nu zij in de afgelopen jaren, de steun ontberend van
traditioneel beschermende instituten en een vertrouwde gang van
zaken, alleen kwamen te staan en dat wel voor welke grote vragen,
vragen die het diepste raken van een mensenleven. Toen is
immers gebleken, wat wie scherper toezag reeds veel eerder had
opgemerkt, dat de lijn die ons scheidde niet liep tussen christenen
en humanisten, maar tussen wie waarlijk leefden uit het christen-
dom en uit het ,humanisme en wie tot een geestelijke onver-
schilligheid waren vervallen, welk verval niet het twijfelachtig
voorrecht is van een van die beide tradities. De tijd is voorbij dat
ons volk in geestelijk opzicht te verdelen viel in een kleine
kring van humanistisch "ingewijden" en de grote massa van ker-
kelijke gelovigen. Honderdduizenden Nederlanders leven, buiten
kerk en christendom, min of meer bewust uit het humanisme.
Daarmee is het niet langer een zaak van enkelingen, maar een volks-
zaak. Temeer nu die vele Nederlanders zich niet meer met
politieke partijen of daarmee verwante groeperingen als geestelijk
surrogaat tevreden kunnen stellen en anderzijds uit de oorlog te-
voorschijn zijn gekomen in de meest hartelijke en oprechte samen-
werking met hun christelijke landgenoten, op velerlei gebied. Al
deze omstandigheden vergen humanistische bezinning en organi-
satie, principieel tegenover, praktisch naast en met de kerk.
En hoewel het dus geenszins de bedoeling kan en mag zijn te komen

tot een vereniging van intellectuelen, hoewel het dus in de eerste
plaats blijft gaan om organisatie van het geestelijk en maatschappe-
lijk leven van alle humanisten, is de steun van de humanistische
intellectuelen onontbeerlijk. Het Humanistisch Verbond, op I7
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Februari j.l. te Amsterdam opgericht, 1) doet dan óók een beroep.
op hèn. Nodig zijn geestelijke leiders, sprekers, kaderopleiders,
schrijvers, kortom, zij, die door hun ontwikkeling en studie toe-
gang hebben tot de bronnen.van het humanisme en voor wie het
humanisme voldoende actuele werkelijkheid is, dat zij inzien welk
volksbelang op het spel staat.
Hier wordt een poging gewaagd, waarvan niet vaststaat, dat zij
zal slagen, noch tot welke uitkomsten zij zal leiden. Op velerlei
punten moet twijfel blijven bestaan, maar de poging zelf moet
worden gewaagd. Het is niet langer verantwoord de vele huma-
nisten in Nederland een losse groep te laten zijn zonder geestelijke
leiding, zonder innerlijke en uiterlijke weerbaarheid. Deze ver-
antwoordelijkheid rust niet in de laatste plaats op wie zich het
humanisme zeer bewust eigen maakte en er zo uit leeft, niet alleen
voor zich zelf maar ook tezamen met allen, die in de beginselen
van het humanisme het ware, schone en goede zich het best zien
ontplooien.

1) Hoofdbestuur: Prof. mr. H. R. Hoetink, dr. J. P. van Praag, H. Bonger, J. Rogge,
dr. G. Stuiveling, D. Th. F. d' Angremond, Mr.J. in't Veld, Dr.J. C. Brandt Corstius,
K. de Boer, Mevr. D. Heroma-Meilink, H. van Laar, Dr. D. Loenen, Ir. P. Schut,
Prof. dr. H. J. Pos, Prof. dr. J. B. Tielrooy, Theun de Vries, S. Vestdijk, Mr. H. B. J.
Waslander. Secretariaat: Weerdsingel a.z. 80, Utrecht.
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door

H. W. J. M. KEULS

Heb ik u den dood geschonken?
Door een lied in droom gesust,
Zonder dorst en half bewust
Hebt gij van een wijn gedronken,
Waarin alle levensvonken
Dooven tot verloren lust.
Heb ik u den dood geschonken?

Oude stemmen zijn verklonken,
Niets dat u meer verontrust,
Donker der nabije kust
Is reeds in uw blik gezonken.
Heb ik u den dood geschonken?

Nog eenmaal zal uw zingen klinken,
o stem, die God voor mij verkoor
En die in pijnen ging teloor,
Nog eenmaal zal mijn hart u drinken.
Als om mij heen de vormen slinken,
Als ik geen ander lied meer hoor,
Zal eenmaal nog uw zingen klinken.

Tusschen der dingen luide blinken
Zwerf ik langs een onzichtbaar spoor,
't Is of een weten gaat mij voor:
Als alle zonnen mij ontzinken,
Zal eenmaal nog uw zingen klinken.
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o hart, vernederd instrument,
Ontspannen van het eenzaam wachten,
Of tot uw sluimerende krachten
De hemel nog een bode zendt!

Waar zijn de handen heengewend,
Die eenmaal u tot ruischen brachten?
o hart, vernederd instrument,
Ontspannen van het eenzaam wachten!

Het zachtste lied, u ingeprent,
Vervloog in verre zomernachten,
En tot geen zingen meer bij machte
Zucht gij een naam, dien niemand kent;
o hart, vernederd instrument!

Het spel der wereld is gedaan,
Nog voor mijn lied werd .uitgezongen;
Het leven heeft mijn stem bedwongen,
Voor ik den dood was toegedaan.

Nu moet ik onvervuld vergaan,
In doffen nood teruggedrongen;
Het spel der wereld is gedaan,
Nog voor mijn lied werd uitgezongen.

Kunnen aan grens van dit bestaan
Geluk en smart zich nog verjongen?
Het sleepend noodlot schijnt voldongen,
Vergeefs roep ik de schimmen aan,
Het spel der wereld is gedaan.
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Mijn weemoed vloeit in rimpelingen uit
Over het slib der eens beweende stonden,
Het hart voelt nauw'lijks nog zijn oude wonden
En mijn verlangen werd een ver geluid.

In grijzen droom, die nieuwe ijlte ontsluit,
Heb ik aan 't eind mijn wezen weergevonden;
Mijn weemoed vloeit in rimpelingen uit
Over het slib der eens beweende stonden.

Een milde nacht de onderstroomen stuit,
De draden van den tijd zijn afgewonden,
Het leven zweeft boven zijn eigen gronden
En zwakker wordt de roep der verre fluit.
Mijn weemoed vloeit in rimpelingen uit.

* '*'*
Waar wacht gij op? de wegen zijn verkend,
Hebt gij nog angst voor uiterste gebieden?
De dingen onveranderlijk geschieden,
Of gij uw blik naar licht of donker wendt.

Uw lot werd tot een stukgewaaide tent
Gij kunt de wereld nergens meer ontvlieden;
En de demonen, die den droom gebieden,
Bezoedelen het laatste firmament.

Waarop wacht gij? Op een vernieuwd verschiet,
Of op een klank, die dwingt den nacht tot tranen?
Of op een licht, dat zich een weg wil banen
Door nevelen van onverlost verdriet?
Of op een mensch, die zich een god mocht wanen;
Die eenmaal kwam en u weer wachtend liet?



KENTERING OP CURAÇAO 1)

door

ALBERT HELMAN

Terwijl zijn vooruitzichten bij de Spoorwegen, en feitelijk in
geheel Nederland, verre van rooskleurig zijn en hij zich tot barstens
toe ergert aan de dagelijkse routine, die het grootste deel van zijn
groeiende energie en zijn ontluikende vermogens onbenut laat,
krijgt Gerrit-Jan de kans op een aanstelling als werktuigkundige
bij de Bataafse Petroleum Maatschappij op Curaçao. Een belang-
rijke, aanlokkelijke werkkring in het buitenland, ver weg, waar
toch niet alles zo heel vreemd is van het eigen land. Hij grijpt
met beide handen dit buitenkansje aan, dat hem door al zijn vrien-
den en collega's benijd wordt, en waar het jongensachtig-avon-
tuurlijke dat in hem wakker blijft, van watertandt.
Hij wil zijn zaken goed doen, hij heeft nu de kans een uitblinker
te worden, al is het niet in de kunst; hij zal laten zien wat hij kan.
In ijltempo verwerkt hij massa's inspuitingen, waarvan hij doodziek
wordt. Geen nood, nu is hij meteen gehard. Bijna zonder omzien
verdwijnt hij naar de tropen, naar de petroleum-stad van Curaçao,
een barre rots die enkel leeft van olie, nog eens olie, en waar de
oliemagnaat oppermachtig, de olie-employé een groot man in de
afglans van zijn firma is.
Het is de plaats voor elke jonge ambtenaar of bediende van de
oliekoningen, om bin.nen drie dágen voor j~ren over het paard
getild te zijn.
Tankschepen bij tientallen glijden de wijde baai binnen. Een
hele sector van de horizon is afgezet met de cylinder-torening van
olie-reservoirs, met daken en schoorstenen der raffinaderijen. Ze
spuiten donkere wolken op naar de harde, blauwe, zondoortintelde
tropenlucht, en worden wit weerkaatst in het zilverig-blinkende,
lauwwarme zeewater van de Sint-Anna-baai, daar waar deze
overgaat in het Schottegat en waarbij de olie-vestigingAsiento ligt.
In zijn wit tropenpak stapt Gerrit-Jan, een kloeke jonge kerel van
vier-en-twintig met een hele carrière vóór zich - ook Deterding
begon klein! - aan wal en laat zich naar de olie-emplacementen
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rijden, die zo uitgestrekt zijn als een kleine stad op zichzelve. De
indrukken zijn veel te talrijk om ze te verwerken: de witte huisjes,
die soms doen denken aan Hollandse of Zeeuwse dorpen op een
helle zomerdag; de bonte mengeling van kleurlingen en blanken,
alle schakeringen van pikzwart tot chocoladebruin dooreen; het
zangerige papiamento met flarden onvervalst hoog-Haarlems er
doorheen; grappige ezelskarretjes uit een Oosters sprooIge naast
de nieuwste automobiel-typen uit Amerika. Welvaart die langzaam
alle primitiviteit terugdringt; wat een zegeningen van de olie!
Maar één indruk zet zich scherp, als met zuur geëtst, in zijn be-
wustzijn vast, en wordt bepalend voor zijn verder gedrag in de
naaste toekomst. Hij ziet op het emplacement aan de wegkant het
verminkte lijk liggen van een neger, deerlijk misvormd door een
van de veel voorkomende benzine-ontploffingen. En diezelfde avond
van zijn aankomst maakt hij ~elf ook een grote petroleumbrand
mee, waarbij hij aanstonds al de handen uit de mouw steekt. Hij
weet nu, dat hij niet gekomen is om de nutteloze toeschouwer te
zijn bij een bleke idylle, maar terechtgekomen is in de volle bran-
ding van het leven. Hij moet een man zijn, - hij is nu een man.
Het is hem avontuurlijk genoeg, dat die man telkens weer een
brandweerman moet zijn.
Bij het luiden van de alarmklok bemerkt hij ook, hoe de mensen
zich in twee groepen splitsen: de laffen die zo snel mogelijk van de
brand wegrennen, en de dapperen die er juist naar toe hollen,
zonder te denken om eigen levensgevaar. En omdat hij nu een man
is, neemt hij volkomen natuurlijk zijn plaats in bij deze laatste
groep, en vindt hij daar ook zijn vrienden. Als hij dan toch een
uitblinker moet worden, waarom dan niet onder hen?
Het eerste jaar op Curaçao wordt er een van onafgebroken werken,
zonder vrije Zondagen, zonder veel verpozing, zonder vacanties,
waartoe het eenvoudige landschap van louter stenen, sintels, cac-
tussen en in de passaat verwaaide divi-divi's hem trouwens weinig
animeert. In het vrijgezellenhuis, waar hij met enkele andere
Europese employé's is ondergebracht, kwijnt de gezelligheid al
spoedig, hoewel hij als violist in het dilettanten-orkest der B.P.M.-
ers nog een restje opgewektheid bij elkaar probeert te fiedelen.
Een grote nostalgie, die welke vele blanken, ook daar waar geen
rimboe is, bevangt en vaak tot drankzucht en tot tropenkolder
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brengt, grijpt hem aan en wekt vage verlangens en geïdealiseerde
herinneringen aan het land van zijn jeugd. Maar in zijn krachtige,
tot evenwicht geneigde natuur richt dit door activiteit onder-
drukte heimwee geen schade aan, roept alleen maar de veel te lang
teruggedrongen wensen uit zijn jeugd weer wakker. Wat doet hij
eigenlijk hier, hij die een kunstenaar had kunnen zijn, wanneer hij
maar gewild, gedurfd had?
Maar zijn lot is bepaald, en hij stribbelt niet tegen. Hij tracht
integendeel van zijn nieuwe werkkring te maken wat ervan te
maken valt, en zozeer trekt zijn ijver en doortastendheid de aan-
dacht, dat hij driemaal in dat jaar promotie maakt, zodat hem
tenslotte ondanks zijn jeugd het meest verantwoordelijke werk op de
Dubs-plant wordt opgedragen. Hoe kan hij daar nog tijd tot dro-
men of voor jongensachtige streken vinden, als leider van die
installatie waar de licht-brandbare olie gekraakt wordt, door haar
onder zeer hoge druk tejagen langs buizen in grote vuren verwarmd?
Eén onoplettendheid, en er kan een catastrofe uit losdaveren ...
In tegenstelling met de gang van zaken tijdens het bewind van
zijn voorgangers, vindt gedurende geheel zijn diensttijd geen enkel
ongeval in de installatie plaats. Neen, van der Veen zijn weg lag
goed geëffend bij de B.P.M. Alleen hijzelf kon daaraan weleens
twijfelen op late uren in de nacht, die zwoel en vol teerachtig-
prikkelende dampen over het eiland hing. Een klein, maar bekend
bezwaar slechts konden zijn collega's in het logeergebouw voor
vrijgezellen tegen hem aanvoeren: de grenzeloze slordigheid in
zijn persoonlijke zaken, die zo schril afstak bij de nauwkeurigheid
welke hij in zijn werk betrachtte. Wanneer van directiewege de
kamers geïnspecteerd zouden worden, sme.etGerrit-Jan al het vele
dat rondslingerde overhaast in de kasten; en 0 wee, als ze geopend
werden, dan stortte zich heel een lawine uit over den onvoor-
zichtige. Als vanouds.
Duidelijker wordt nu zijn beeld. Hij streeft er niet naar volmaakt
te zijn, hij wil alleen maar uitstekend wezen. Geen model-kerel,
alleen maar eenvoudig een man, met de vele gebreken maar -ook
de grote deugden die bij den waren man behoren.
De oude liefhebberijen, het tekenen, schilderen, beeldhouwen,
zijn tijdelijk opgegeven in deze nieuwe omgeving die zo geheel
anders is, en waar een nuchterder, materialistischer sfeer heerst,
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als gemeenlijk onder lieden die naar de koloniën trekken om daar
snel carrière te maken. Des te groter wordt de nostalgie, en groeit
in hem het onbewust verlangen naar wat had kunnen zijn, - een
leven door en, voor de kunst alleen. Doch het rptsige eiland met
zijn aan en af stomende tankers biedt ook dáárvoor geen vrucht-
bare bodem. Zijn ziel is even kaal als een divi-divi.
Het beetje vrije tijd dat Gerrit rest, besteedt hij aan het versieren
der clubzalen van de onderneming, waar veel fuifjes gehouden
worden en luidruchtige feesten, waarvoor hij tal van gelegenheids-
gedichten maakt, tot zelfs in het snel aangeleerde papiamento. Hij
is er de getapte "artistieke" jongen, maar presteert niets van enige
artistieke betekenis. En ergens steekt het hem diep in zijn ziel, -
de goedkoopte van al zulke succ~ssen.
Olie en welvaart, welvaart en drank, drank en rumoerigheid. De
schietpartijen zijn niet van de lucht in dit klimaat dat tot heet-
bloedigheid pri!à.elt en onder de wind ligt van allerlei Venezo-
laanse herrie. Daarom koopt Gerrit-Jan zich ook een revolver,
waarmee hij zijn hachje desnoods verdedigen kan en waarmee hij
zich in ieder geval ijverig oefent. Wie weet wanneer het hem nog
eens te pas zal komen... .
Al die verzetjes helpen echter weinig tegen de verveling die zich
diep onder de oppervlakte van zijn alledaags gedrag van hem mees-
ter maakt, door het ontberen van een intiemere omgang met vrien-
den en familie, zoals hij steeds bij voorkeur gezocht had, en door
het gemis aan intellectueel verkeer. Nauwelijks is het nog een af-
wisseling te noemen, dat er elke twee, drie dagen een ontploffing
is, met zware doffe slagen en de flits van starre verbazing: Wat nu
weer? Waar? Of een brand die gelijktijdig overleg en bliksemsnel
handelen vergt.
Wat hem bij de ontploffingen altijd weer opjaagt, is zijn behoefte,
het eerst van al de slachtoffers te gaan zoeken; de mensen zijn hem
meer waard dan zijn maatschappij, al zijn het maar negers. De
eerste indruk van die verminkte aan de wegkant houdt hem vast
en regelt zijn doen. Soms vindt hij niet meer dan wat losse stukken
van zo'n menselijk lichaam, haast niet de moeite waard om nog
bijeen te rapen. Hij wordt erdoor gehard, hij leert hoe weinig
feitelijk één mens waard is onder velen, en bijna geeft het hem een
bittere vreugde, te zien hoe gewoon de dood kan zijn. Als in een
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slagerswinkel. Zoiets kan vage, onontkiemde wreedheid bij hem
wakker roepen, die hij hier nog omzet in een zakelijkheid, pro-
fijtelijk voor zijn werk. Dikwijls kan hij immers toch nog hulp
bieden aan gewonden, door zijn snelle aanwezigheid voorkomen
dat zij doodbloeden, of in hun verbrijzelde gezichten nog een
opening maken, zodat zij kunnen ademhalen.
Een klimaat dat prikkelt tot heetbloedigheid? Hij leert er juist
koelbloedig zijn, en ook, dat bloed toch niet zo'n vreselijk kost-
baar sap is. Er zijn dingen die met stromen bloeds betaald, maar
nog geen druppel waard zijn, en toch heel wat meer dan de olie
die zoveel gevaren kost op Curaçao. Stil en veilig moet het zijn,
in Holland op een atelier te zitten, en enkel te dromen van de
bloedloze, mooie dingen.
De tropen echter houden hem gevangen in hun taaie web van dage-
lijkse routine; zomin als de seizoenen wisselen, wisselt zijn leven
nog. Hopeloos vervlakt het avontuur in de herhaling.
Dan eensklaps - noem het toeval of beschikking - gebeurt dat-
gene wat de grote omkeer in zijn leven, brengt. Schijnbaar zonder
enig verband, en willekeurig.
De bruinachtig-vette olieplekken, die ge in alle havens vindt,
op de kaden waar de grote schepen aanleggen en in het water
als dunne, geel-groen-paars-oranje vliezen, waar ze iriserend rond-
drijven, zij vormen in de haven van Willemstad, vooral langszij
de olietankschuiten, die bij de kaden gemeerd liggen, een dikke
vieze laag, haast stroperig, kalmerend tegen elk gekabbel op het
watervlak rondom. Een brandbare substantie die heel moeilijk
te verwijderen is, en daar ligt uitgespreid als een dek-symbool van
dat wat alles overheerst, het komen en het gaan der schepen, het
gedoe der mensen, hun gejacht om geld bepaalt: de olie. Als een
vuile koningswade van den opperheerser, die vulgair-despotisch
heel die Curaçaose wereld tyranniseert en luimig dwingt tot dutten
of tot drukte, al naar vraag en aanbod ergens ver op een geheim-
zinnige markt den olievorst op hun beurt, als een onnaspeurlijk
kismet, zelf tot reageren dwingen.
't Is onaantrekkelijk water in die baai. Wie zwemmen wil, moet
ver-weg gaan, naar stille, zanderige pleIges aan de andere zijde
van het eiland; hier zou hij besmeurd en zwart en plekkerig te
voorschijn komen uit een element dat niet voor mensen is bestemd.



KENTERING OP CURAÇAO

Slechts met een doffe donker-vage smet weerspiegelen de schepen
zich hier in dit water, en werpen aan de oever witte en zilverige
tanks hun schaduw naar de wijdte van dat licht-gerimpeld vlak.
De geur van nafta, teer, benzine waast er overheen, verdrijft het
zilte dat in andere havens een verlangen wekt naar verre hori-
zonnen. Broeierig daarin gemeerd de vuile tankers, die gelijk in-
secten onbeweeglijk liggen, maar in deze schijnslaap zich de lijven
vol benzine en petroleum zuigen, of hun voorraad ruwe olie, van
de overwal afkomstig, roerloos spuien naar de oever-resevoirs.
Bij het vallen van de avond treedt nog meer verstilling in. Een
fijne nevel zweeft over de spiegelgladde vettigheid, hangt tussen de
vroeg al luisterrijke sterrenhemeL en de snel in nachtelijk zwart
verzonken haven, waar de lichten als gevallen, maar nog niet
verdronken sterren in de verte gloeien en de silhouetten van de
schepen verder afgedreven schijnen, hier en daar verspreid, ge-
duldig wachtend tot de morgen.
In zo'n nacht stijgt eensklaps rosse gloed, een hoge wolkkolom, een
koor van vormeloos rumoer en kreten op. Niemand weet wat er
het eerst is, het gedempt gehuil of de dreigend doorschenen rook-
kolk die omhoogpuiIt. Weer een brand. Maar ditmaal, dat blijkt
aanstonds bij het snel gedraaf op de emplacementen, geen gewone
brand van de een of andere opslagplaats, maar op een tankschip
dat een eindweegs van de wal ligt, en dat nu duidelijk herkenbaar
wordt door het rossig wit-en-zwart gekolk dat uit zijn midden op-
kookt naar het zwelgend nachtgewelf.
- "De machinekamer staat in lichtelaaie," zegt deskundig een der
employé's die op de kade staan en half-gewend, maar huns ondanks
toch met ontzetting toezien.

"Welk schip is dat in godsnaam?"
"Wat doet het er toe. Die gaat er aan, als de bemanning niet ... "

- "Wat zou het voor bemanning zijn?"
- "Het is de Corning."
Maar nog voor nauwkeurig is geschat, hoe of zijn kansen staan
en dat het wellicht niet zo'n vaart zal lopen, doet de mededeling
reeds de ronde, dat de kapitein en zijn bemanning in de nacht
verrast en in paniek voor het ontploffen en in brand gaan van
geheel de lading, ijlings in een sloep die langszij lag, het schip
verlaten hebben, en ergens aan een andere oeverkant wellicht, het

24



370 KENTERING OP CURAÇAO

schouwspel gadeslaan, hoe nu het prijsgegeven schip zal branden
als een fakkel in de duisternis vol flakkerende schaduwdreiging.
Op de kade, mensen in hun witte tropenkleding, spookachtig
dooreen rumoerend. Er is meer gevaar dan dit alleen, wat nu
gebeurt. Een vlammend schip, met een explosie van millioenen
brandende onderdelen, brandende oliespetten, vonkenregens, zet
geheel het brandbaar wateroppervlak in lichtelaaie, deelt het vuur
mee aan de ander~ tankers, die wel op een kleine afstand, maar
toch overal rondom voor anker liggen. Als dit doorgaat, staat in
enkele uren heel de haven in een vlammenzee; geen water is in
staat de strijd te winnen tegen olie, olie in zijn eeuwig bondgenoot-
schap met het vuur. Het kàn niet, deze ramp. Ze moet voorkomen
worden!
Maar het schip ligt gans verlaten, rukt niet eens meer aan zijn
ankerketting om te ontvluchten, ligt daar als een laaiende besmet-
ting in een nest van weerloze, versufte wezens.-
Iemand moet het schip zien te bereiken, om de brand ... Vrij-
willigers? Vrijwilligers!
Gerrit-Jan staat op de-walkant, overziet de situatie, maar berekent
nauwelijks de kansen. Is hij hier niet om een uitblinker te zijn?
Dit is een avontuur, gevaarlijker dan alles wat hij ooit gedaan heeft,
op de hanebalken lopend, door de raampjes kruipend van zijn
trein in volle vaart. En dit hier is geen spel meer, - het is noodzaak,
om een ramp van eindeloze omvang te voorkomen.
- "Mannen!"
Vóór de anderen het weten, ligt hij met een plons in het water,
trekt zich met beheerste, lange slagen voorwaarts in het glibberig
donkere vocht, wordt in ontzetting nagestaard, maar is zelf kalm,
dood-rustig, doodgewoon, ja zo gewoon als doodgaan maar kan
zijn, de afstand verkortend, die hem van de tanker scheidt.
Het is wel mogelijk, dat hem door het hoofd gespeeld heeft, hoe
hij als een jongen door het kleine raampje in de Marnixstraat de
school in klauteren moest, om voor de anderen de deuren van het
gymnastieklokaal te openen, nu hij het schip beklauteren moet,
het gangboord langs en dan op het reeds gloeiend-hete dek, om
eindelijk de plaats te bereiken waar altijd op de tankers tal van
blus-apparaten rij aan rij staan opgesteld.
Geen tijd om te bedenken dat elk ogenblik het schip rondom hem
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kan ontploffen, en onder hem de vlammen hem verzwelgen kunnen,
en cascaden van een vloeibaar vuur hem overstelpen.
Zijn eerste indruk op het eiland, het gezicht van den verminkten
neger, is hij nu vergeten. Zijn hele wezen is slechts spanning en
één wil tot handelen. Wat hij ziet, is niet meer dan de naakte
werkelijkheid: een vuurhaard die geblust moet worden, daar waar
zij het ergst is. In dit opperste uur blijkt wat hij werkelijk is: een
zakelijke realist!
Hij grijpt de rode kegelbussen en cylinders vol met foamite en met
koolzuur. Dat is alles wat hij denkt. En daarmee duiken naar de
vuurhaard zelf, in de machinekamer! Al het andere doet niets
ter zake; neen, er is niets anders.
Moed? Er is een moed die voortspruit uit gemis aan fantasie, uit
domheid die de ogen blind maakt voor gevaar. Maar Gerrit, de be-
rekenende technicus, is vol verbeeldingskracht. Is hij nu plotseling
een ander?
Er is een moed ook, die ontstaat uit overvloed aan fantasie, ge-
paard met een cynisme dat het eigen leven weinig waarde toekent.
Doch die fantasie ziet altijd wel de ene kans op duizend om te ont-
komen aan 't gevaar dat wel veracht wordt, maar niet onderschat.
Is Gerrit-Jan, die van het leyen houdt en zo hartstochtelijk graag
dat hele leven nog omhelzen wil, zo'n cynicus? Hij is te jong daar-
voor en te gezond.
Men zegt ook, dat er nog een moed is, die ontstaat uit vrees en
wanhoop. Vrees, te kort te schieten aan zijn eigen normen, aan zijn
wetenschap van plicht; en wanhoop dat de anderen op het ogenblik
van groot gevaar zich groot betonen. Dan blijft er niets anders
over dan de dingen zelf te doen. Klein is deze moed en onheldhaf-
tig; maar hij is het, die den mens een ogenblik ver boven zichzelf
uit doet groeien, zodat hij nauwelijks zijn eigen wezen meer her-
kent, een vreemde, een harde meester voor zichzelf, een strenge
rechter over eigen vrezen, juist zoals die Franse maarschalk, die
in het heetste van de strijd aanstormend op den vijand, halfluid
zichzelf toebijt: "Ah, ne sois done pas si lä.che!" Is zo-ook niet de
moed van Gerrit-Jan, - zijn moed van nu en later?
Geen tijd dit te bedenken. Eens zal hij nog heel lang gelegenheid
te over laten, om ons af te vragen wat zijn durf is en vanwaar zij
stamt. Nu handelt hij, met bliksemsnelle, zakelijke kracht, als
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stond hij midden in zijn plant. De wereld mag rondom hem ex-
ploderen, maar zolang hem nog een kans blijft, zal hij trachten de
ondergang te keren en de bronhaard te bedelven onder schuim
dat macht heeft over vuur, dat door geen vlammentongen opgelikt
kan worden, maar de ruimte waarin hij met hitte en verzenging
worstelt, wittig, wolkig, sputterend en sissend vult.
Daar staat opeens ook nog een ander naast hem. Of is hij het zelf,
- zijn dubbelganger? Gerrit-Jan, het grote voorbeeld!
Op de wal heeft men gezien, hoe snel de rookkolom verdund is en
gezakt. En geen explosie is gevolgd. De anderen vatten moed, nu
kennelijk het ergst gevaar geweken is.
- "Wij kunnen van der Veen niet in de steek laten!"
- "Leeft die vent nog? En wij... "
Maar voordat zij er zijn, heeft Gerrit met een vriend, al dansend
over het gloeiend hete ijzeren dek, waarop zij telkens reddings-
boeien smijten om te kunnen staan, de brand onder de knie. Hij staat
er als de heer en meester van het schip, wanneer de anderen eindelijk
ook de schuit betreden, en vol drukte doen wat nog te doen valt.
Later pas, wanneer de morgen goudrood opgaat, merkt hij, dat hij
in die snelle uren van de nacht, opeens van een getapten kameraad,
een algemeen bewonderde en vol verbazing aangestaarde, een alom
als held begroete supermens geworden is. Hij begrijpt het zelf niet
goed waarom. Zijn impulsieve daad was zo vanzelfsprekend. Tot-
dat hem een licht opgaat, wanneer hem wordt verteld, dat volgens
de oude wetten van het zeerecht, hij nu eigenaar geworden is van
het schip Corning. Zulk een schip dat misschien een millioen of
meer waard is!
Want wanneer een schip in nood verlaten wordt door zijn bemanning
en zijn kapitein, wordt het het wettig eigendom van hem die er als
eerste voet aan boord zet en het zich weet toe te eigenen.
- "Dat heb jij gedaan. Jij bent nu de eigenaar, een schatrijk man."
- "Ik deed het in dienst van de Bataafse," is echter Gerrit's mening.
,,'t Is de Maatschappij die er nu aanspraak op mag laten gelden .
•Kaper ben ik niet."
Hij is geheel en al de toegewijde employé, 'zoon van een nering-
doende, die met vreugde het goed gesmeerde brood eet van zijn
baas. Natuurlijk is die baas dezelfde mening toegedaan, en eist de
B.P.M. het schip in. rechten op. Aan haar is het, de diensten van
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de door haar aangestelden te belonen naar hetgeen ze waard zijn.
Volgens alle regelen der romankunst wordt de kapitein van het
geredde en zo smadelijke verloren tankschip zenuwziek, en dan
van alle narigheid krankzinnig. En ook naar dezelfde regels wordt
vervolgens Gerrit-Jan geroepen bij zijn bazen, om hun volle hulde
te ontvangen en het loon voor zijn heldhaftigheid die zulke rijke
baten afwierp. Hij mag zelf bepalen wat hij hebben wil. De Ko-
ninklijke Olie zal hem koninklijk behandelen.
- "Denk goed na!"
In elke maatschappij leven er idealen, verpersoonlijkt in een en-
keling, zijn wonderbare carrière naar de hoogste toppen, zijn op-
eens-ontdekte, zeer bizondere gaven, of zijn groots-aanvaarde taak,
zichzelf verwijdend, een spontaan en geniaal gegrepen mogelijk-
heid ... Bij de B.P.M. draagt hij de naam van Henri Deterding.
"Van der Veen, bedenk je goed! Je krijgt wat je verlangt. De
maatschappij geeft zeldzame promotiekansen, kan de prachtigste
posten scheppen en vergeven, veelbegeerde plaatsen die jij aankunt,
en die onfeilbare springplanken zijn naar hogere, schier ongenaak-
bare. Je carrière is gemaakt, en alle wegen die voor anderen ver-
sperd zijn, liggen nu wijd voor je open. Kies! Je hebt het slechts te
vragen."
Gerrit-Jan denkt na. Hij is nu de gevierde held. Hij is de uitblinker
geworden, in potentie heeft hij reeds bereikt wat te bereiken valt.
Het is nog slechts een kwestie van wat tijd, om er te komen. Maar
een loom gevoel van moeheid en teleurstelling drukt hem ter neer.
Een heldendaad heeft hij verricht? Bah, heldenmoed is anders.
Heldenmoed had hij getoond, wanneer hij aangedurfd had een
kunstenaar te worden, in de ongewisheid van zijn brood, maar in
oprechte trouw aan jeugdige idealen die nu verder zijn dan ooit.
In plaats daarvan werd hij een technicus in dienst van kooplui;
en dat zal hij altijd moeten blijven. Zijn de bazen soms iets anders,
ook de opperste? De kleinste kunstenaar, die in zijn eentje in zijn
atelier gezeten, maakt net wat hij zelf graag wil, wanneer hij het
verkiest, en om geen andere reden dan zijn eigen aandrift, is een
koning vergeleken bij de grote directeuren en de vette aandeel-
houders van zijn maatschappij, die hij eerbiedigt om het brood
dat zij hem gunnen, om hun schijn van macht, maar die hij niet
bewonderen kan.
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Het heimwee naar een vrijer, opener gebied van leven, dat hem al
een jaar lang dagelijks meer bevangt, wordt nu een pijn, waarin
zich dat'wat eerst nog vage wensdroom was, allengs tot vaste kern
van verlangen samentrekt. Hij ismislukt, hij heeft zich op een dwaal-
spoor laten leiden, is een gans verkeerde weg gegaan. Hij had toch
kunstenaar moeten worden.
Peinzend beziet hij zijn vingertoppen, de beweeglijke geledingen
van zijn lange, nerveuze handen. En hij herinnert zich de vreugde
waarmee ze boetseerden, kneedden in de klei, of moeizaam vor-
men sneden in hout, de talloze knutselwerIges deden, die een beeld-
houwer zo na verwant doen zijn aan den ambachtsman. Met hoe-
veel plezier kon hij in snelle omtrekken schetsen wat hem trof, en
wat hij van plan was later een duidelijker, meer definitieve ge-
stalte te geven. Kleuren vermengen tot nieuwe kleuren, tot bijna
tastbare volumen.
Niets daarvan is meer over. Nuchterheid, zakelijkheid, geldver-
dienen, carrière maken. Anders niet. En daarvoor ver blijven van
alles wat hem dierbaar is, de prettige gezelligheid van Holland met
de trouwe familieleden, de vrienden van heerlijke weekeinden, de
meisjes toeschietelijk en gedwee, aan elke vinger te veroveren,
zonder de complicaties waar je hier in de rimboe mee te rekenen
hebt. Hier, waar je steeds meer op drift raakt van je ware zelf,
steeds verder weg van de oude idealen, zonder kunst, zonder schoon-
heid, zonder geestelijk genot.
En nu mag hij kiezen. Hij kan alle kanten uit. Werkelijk alle
kanten? Wat hij vraagt zal hem gegeven worden, dat staat vast.
Daar is echter de grote twijfel, de oude. Om iets in de kunst te
betekenen, moet je een uitblinker zijn. Op welk gebied ook, je
betekent alleen wat, als je een uitblinker bent. Maar ook het toeval,
het plotseling opdoemende kan je tot een uitblinker maken. Dat
heeft hij zo-juist ondervonden. Kan dat ook niet wanneer je een
kunstenaar bent, een kunstenaar tracht te worden? Alleen, hij
heeft heel wat jaren verloren, - de zes Utrechtse en het jaar hier
op Curaçao. Is hij niet te oud om nog te beginnen? Hij kan toch
reeds wat. 0, als hem de tijd gelaten wordt, als hij maar de midde-
len heeft om het rustig uit te zingen. Het is een kwestie van durf,
van doorzetten. Dat is de ware heldenmoed; dan pas verdient hij
het, gevierd te worden als een held. Hij mag vragen wat hij .wil;
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als hij dit zou vragen, kan het hem niet geweigerd worden. Sir
Henri zelf heeft het toegezegd.
Wanneer hij met zijn wensen voor de dag komt, is de directie diep
teleurgesteld. Zo spreekt geen B.P.M.-er, en niemand kan hem vol-
gen in deze dwaasheid. Gek, dat helden zo onbezonnen kunnen zijn.
Met levensgevaar een heel schip te veroveren, dat millioenen waard
is, en dan een onzeker honger-bestaan als ideaal te koesteren!
~ "Mijnheer van der Veen, u is nog jong. Laat u raden door wie
ouder en wijzer zijn dan u. Beseft u eigenlijk, welke formidabele
kansen u hier wilt vergooien?"
Het leven is kort, en de kunst is lang. Wie de Muzen eenmaal aan-
haal' borst sluiten, vindt een geluk dat door niets geëvenaard wordt.
- "Van der Veen, de Maatschappij is zeer teleurgesteld in je
geringe waardering voor het grote dat zij met je voor heeft."
Wonderbare vergezichten op onmetelijke hoogten openen zich voor
wie het steile pad der kunst durft betreden.
- "Natuurlijk, van der Veen, als je dat persé wilt, ons woord is zo
goed als goud. Maar wij zien je node vertrekken."
Er is een verlokking die, eenmaal luid geworden, onweerstaanbaar
blijft klinken, tot je je volkomen en zonder restrictie overgeeft aan
dat ideaal, dat van uur tot uur een duidelijker gestalte krijgt.
---.:..."Wacht dan maar. We zullen zien wat we voor je doen kunnen."
Een half jaar moet Gerrit-Jan blijven reikhalzen naar de inlos-
sing van de ongevraagde belofte der B.P.M. Zijn wens heeft be-
scheiden genoeg geklonken: hij wil in de gelegenheid gesteld 'wor-
den, de Academie in Nederland te bezoeken, om er zijn studie
.als beeldhouwer te beginnen en te voltooien. Men hoop hem nog
tot betere' gedachten te brengen en te kunnen behouden voor de
olie. Hij blijft nog een held, een ongeëvenaarde brandenblusser, en
wordt aan het hoofd van de brandweer der onderneming geplaatst,
een belangrijke post die hem niettemin wat meer vrije tijd laat.
Men wil het gaarne op een accoordje met hem gooien'; met welken
mens valt niet te handelen?
Maar nu hij eenmaal weet wat hij wil en zijn keuze heeft uitgespro-
ken, houdt Gerrit-J an voet bij stuk. Hij heeft zich reeds geheel
in het nieuwe ingeleefd en verwacht er alle heerlijkheden van. Hij
blijft dus aandringen, en de anderen zijn genoodzaakt toe te geven.
Zij doen het met gemelijkheid en wrevel, - als beeldhouwer kan hij
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nooit meer van enige waarde voor de Maatschappij zijn; nu hij
zijn keuze gedaan heeft, is hij waardeloze ballast geworden, held
of geen held. Bij den opperbaas in Londen moet hij zijn zaak
nu zelf maar bepleiten.
Het heeft er alle schijn van, dat men hem afscheept. Hij krijgt
vijfhonderd gulden in het handje en de reis terug. Gedurende
een jaar zal men hem de somma van zestig gulden in de maand
uitbetalen. Dat is zevenhonderd en twintig gulden. Dan moet hij
maar zien klaar te zijn. Voor een dikke duizend gulden is de B.P.M.
van hem af, vergeten dat zij het duizendvoudige van dit bedrag
door hem in de schoot geworpen kreeg, nog afgezien van de on-
noemelijke schade die hij voorkwam. Doch zaken zijn zaken, ook
bij een wereld-concern dat zich "koninklijk" noemt.
Gerrit-Jan aanvaardt de gift met graagte, zonder een zweem van
teleurstelling of wrok; geen uitlating heeft er ooit op gewezen, dat
het tot hem doordrong hoe schamel de fooi was. Hij zag geen geld,
slechts de realiteit van zijn herwonnen vrijheid en zijn nieuwe kans:
eindelijk, eindelijk de weg te kunnen gaan, waarnaar hij eens als
jongen verlangd, en eigenlijk al de jaren door onbewust gehunkerd
had. Nu kon hij zonder zelfverwijt zijn gang gaan. Hij had getoond
wat hij waard was, dat hij ook het andere kon. Zijn vrijwillige
aanvaarding der ongewisheid van het kunstenaars bestaan zou de
garantie vormen voor de oprechtheid van zijn roeping en wellicht
- dat hoopte hij vurig, neen, dat wist hij zeker - ook van de
echtheid van zijn talent. Geen betere waarborg dan dat hij nu de
moed opbracht, als gevormd man te beginnen waar de leerjongens
stonden. Het zou niet aan hem liggen, de leeftijdgenoten en meer-
gevorderden weldra in te halen en zelfs te overvleugelen.
Popelend van plannen en werklust reist hij naar Holland terug. Om
zich heen de aureool van zijn heldendom, in zijn houding de fier-
heid van een vrijwilliger, die een moeilijke maar niet onmogelijke
taak aanvaardt; op zijn donker, door de tropenzon nog donkerder ge-
bruind gezicht de vastberaden trekken van een man, die buitengaats
geweest is en reeds heel wat ondervindingen heeft opgedaan. Een
man die echter nog niet weet, hoe zwaar het valt, een plaats onder de
leerjongens der Muzen in te nemen, ook al hebben ze je uitverkoren.
1) Fragment uit het tweede hoofdstuk van "Een doodgewone held." (De levens-
geschiedenis van Gerrit-Jan van der Veen, 1902-'44) ter perse bij de Uitg. Mij "De
Spieghel" te Amsterdam.
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ANNIE ROMEIN-VERSCHOOR

Naar aanleiding van Ernest
Hemingway's laatste boek:
"For whom the bell tolIs."

In I9 I7, in het derde jaar van de eerste wereldoorlog verscheen
Barbusse's Le Feu. Het boek werd gretig gelezen door de duizenden,
die drie jaar lang in de verte het gedreun van het geschut hadden
gehoord en aan de horizon het weerlichten van de slag aan Yzer
en Somme hadden gezien en zich een voorstelling wilden maken
van het geweldige. Want, vooral wanneer ze nog heel jong waren,
hadden ze een angstig besef, dat hun hier iets geweldigs ontging.
Maar al lezende bleek men minder geboeid te worden door de wat
krampachtige poging het geweldige vorm te geven dan wel door
het lot en de reacties van de kleine mensen, die uit hun gewone
en gewende omgeving weggerukt onder de slagschaduw van het
geweldige kwamen te leven en er zich trachtten te handhaven.
In 1924 verscheen, als eerste deel van een trilogie over de oorlog,
het merkwaardige, ingetogen boek vanJohn Mottram: SpanishFarrn,
waarin het geweldige al helemaal op de achtergrond wasgeraakt en
we alleen nog maar te maken hadden met de figuren van boeren en
soldaten (enwat een prachtige gave figuren!) die dit geweldige onder-
gingen en er zich zo veel mogelijk aan onttrokken. Dan op het eind
van deja~en. '20 kwamen na lang bezinken en bezinnen een hele
reeks oorlogsromans : het stug-eerlijke boek van Ludwig Renn: Krieg,
de magistrale Streit urn den Sergeanten Crischa van Arnold Zweig enhet
licht-aansprekende Irn Westen nichts neues van Remarque. En, hoe
verschillend ook talent en temperament van de schrijvers, geen
van allen trachtten het geweldige te omvamen, allen rekenden
ermee af door met de rug er naar toegekeerd over de aarde heen-
gebogen met nieuwsgierige deernis de reacties van de kleine mens
te registreren met een uitgesproken voorkeur voor al die trekken,
waarmee hij zijn gehechtheid aan het leven bevestigde.
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Een van de laatste in de rij was in 1929 de toen 3I-jarige Ameri-
kaanse journalist Ernest Hemingway met zijn A Farewell to Arms,
een boek, dat in zijn titel al afstand nam van het geweldige en
dat feller dan welk van zijn voorgangers ook de hartstochtelijke
en tegelijk angstige levenswil borg, die de oorlog gewekt had.
Angst is het hoofdmotief van al deze korte nerveuze zinnetjes,
angst, die de jonge Amerikaan, die bij de Italiaanse ambulance
aan het Isonzofront heeft dienstgenomen in een voortdurende
vlucht opdrijft, vlucht in spraakzame "cynische" bespiegelingen
met al wie hij ontmoet, vlucht in een slordig of als medicijn genoten
alcoholgebruik, vlucht in de twee-eenheid voor wie niet alleen
durft zijn. "Bent U croyant?" vraagt hem de oude filosoof graaf
Greffi en hij antwoordt: ,,'s Nachts." In een opzettelijke ver-
~ringing wordt de oorlog tot wijkende achtergrond gemaakt van
de verrukkingen van zijn schaamteloos aardse liefde voor Catherine
Barkley, de vlucht voor de dood in wat het leven zelf en oorsprong
van altijd weer nieuw leven is. Maar de angst blijft:
"Wij waren nooit eenzaam en nooit bang, wanneer wij samen
waren. Ik weet dat de nacht niet hetzelfde is als de dag: dat alles
anders wordt, dat de nachtelijke dingen bij dag niet kunnen worden
verklaard, omdat ze dan niet bestaan en de nacht kan een vreselijke
tijd zijn voor eenzame mensen als hun eenzaamheid eenmaal be-
gonnen is. Maar met Catherine maakte de nacht bijna geen verschil
behalve dat het een nog gelukkiger tijd was. Als de mensen zoveel
moed meebrengen in deze wereld moet de wereld hen doden om
hen te breken en dus doodt hij hen natuurlijk. De wereld breekt
iedereen en later zijn velen sterk op de gebroken plaatsen. Maar
zij die zich niet laten breken, doodt hij. Hij doodt de heel goeden
en de heel zachten en de heel dapperen zonder onderscheid.
Als je niet tot die allen behoort kan je er zeker van zijn, dat hij je
ook eens zal doden, maar dan is er geen bijzondere haast bij."
De regelrechte vlucht ten slotte: de desertie naar Zwitserland.
De volkomen zorgeloosheid van twee mensen, die elkander lief-
hebben en ontsnapt aan de dood geen andere taak hebben dan te
leven en de vrucht van hun liefde te laten rijpen. En ook daaronder
de angst voor de dood, die alle leven, zelfs zo intens als dit, zinne-
loos maakt. Het verhaal vloeit breed uit in kleine details als van
een kind, dat het liedje van verlangen zingt. Tot de verholen angst
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mee onder de hogere verantwoordelijkheid van de kerk stellen:
"Luitenant Berendo sloeg een kruis en schoot hem in zijn achter-
hoofd even vlug en even zacht, indien zulk een bruuske beweging
zacht kan zijn, als Sordo het gewonde paard had doodgeschoten."
Of ook als de republikeinen, die de kerk als vijand hebben leren
zien, in het uiterste toch een beroep op God en de heiligen doen
al is het maar in het krampachtig herhalen van een flard van
een gewijde formule: "in het uur van onze dood, in het uur van
onze dood ... "
Of als de oude Anselmo met meer woorden en meer gepeins:
"Wat me alleen maar spijt is het doodmaken. Maar er komt vast
een gelegenheid om daarvoor boete te doen, want voor een zonde
van die omvang, die zo velen hebben bedreven, moet stellig een
juiste bevrijding worden bedacht .... Misschien komen er naderhand
dagen, dat je voor de staat kunt werken of iets anders, dat je kunt
doen, waardoor het weggenomen wordt. Waarschijnlijk zul je
wel iets moeten betalen, net als in de dagen van de kerk", dacht hij
en glimlachte. De kerk was goed georganiseerd voor de zonde.
Alleen Robert Jordan doorleeft en doordenkt deze verwikkelingen
van strijd liefde en dood met het gehele bewustzijn van de schrijver
zelf. Hij is Hemingway's positieve figuur en misschien de enig
aanvaardbare positieve figuur in deze tijd. Een man, die weinig
gelooft, maar in dat weinige niet geschokt wordt door menselijke
onvolkomendheid, door klein verraad, ijdelheid, lafheid en zelfs
niet door het kleine profiteurschap van het heldendom. Een man,
die weinig gelooft, maar er genoeg aan heeft om "fatsoenlijk"
te leven en te sterven en zich niet aan dat weinige als aan een plecht-
anker krampachtig vastklemt. Een man, die in zijn hart weet,
dat niets geloven even weinig diepzinnig is als alles geloven. Hij
aanvaardt de dood, de actieve dood die geen doel in zich zelf mag
zijn, maar werktuig van menselijke onvolkomenheid, de passieve
dood, de eigen dood, als een af brokkelen van een deel van het
geheel, waarin ook het deel voortleeft, als een blad dat van de
boom losdwarrelt. En omdat zijn verbondenheid met het geheel
zijn symbool en zijn bekroning vindt in zijn kortstondige en tijde-
loze liefde voor het meisje Maria, is de triomf over de dood hier
een andere, dan die van Tristan en Isolde:
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"We gaan een andere keer naar Madrid, konijntje",zeihij."Heus,
sta nu op en ga weg, dan gaan we allebei. Sta nu op, toe!"
"Nee", zei ze en hield zich stevig aan zijn hals vast.
Ook nu nog sprak hij kalm en redelijk, maar met groot gezag.
"Sta op," zei hij. "Jij bent mij nu ook. Je bent al wat er nog van
mij zal zijn. Sta op."

"Dit is geen afscheid, guapa, omdat we niet gescheiden worden.
Ik hoop, dat het prettig is in Gredos. Ga nu. Het beste. Nee," zei
hij nog steeds kalm en redelijk, terwijl Pilar het meisje meenam,
"je moet je niet omdraaien. Zet je voet er maar in, ja, je voet er in.
Help haar eens op het paard," zei hij tegen Pilar. "Zet haar in
het zadel. Opstijgen maar."
Hij draaide zwetend zijn hoofd om en keek de helling af, toen
richtte hij zijn blik weer op het meisje, dat in het zadel zat met
Pilar naast haar en Pablo vlak er achter. "Ga nu maar," zei hij.
"Voorui t."

Op de met dennenaaiden bedekte bosgrond blijft Robert Jordan
liggen met zijn gebroken dijbeen en wacht achter zijn machine-
geweer zijn laatste vijand op.
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Uitgaven van

Van Loghum Slaterus' Uitgeversmaatschappij N.V.

DR S. HOFSTRA

DE HOUDING VAN DEN MENSCH
TEGENOVER DE NATUUR

Een origineel en interessant geschrift, waarin de schrijver de ver-
schillende relaties die de mens tot de natuur kan hebben, op scherp-
zinnige [wijze onderzoekt. Duidelijk toont de schrijver aan, dat in
verschillende tijdperken en bij verschillende volken het accent telkens
weer op ~een andere houding ligt. Belangrijke aantekeningen ver-
hogen de waarde van dit boekje.
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DE VERNIEUWING VAN ONS
STAATKUNDIG' BESTEL

DOOR

MR DR JAN F. DE JONGH

De schrijver, tot voor kort chef van het kabinet van den Minister
van Handel en Nijverheid, poogt in dit boek, na een analyse van
de fouten van het verleden, een weg te wijzen naar een staatkundige
organisatie, waarbij, behalve aan de eisen van vrijheid en democratie,
ook aan de eisen van doortastendheid, slagvaardigheid en effICiency
wordt voldaan. Tal van actuele politieke vraagstukken komen daarbij
ter sprake.

PRIJS f 4.25 GEBONDEN

VERKRIJGBAAR IN DE BOEKHANDEL


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062

