
JAARGANGII 1947 AFLEVERING 4

DE NIEUWE
STEM
ONDER REDACTIE VAN:

N. A. DONKERSLOOT

O. NOORDENBOS

H. J. POS, JAN ROM:EIN

J. SUYS
VICI'OR E. VAN VRIESLAND

W. F. WERTHEIM

VAN LOGHUM SLATERUS' UITGEVERSMI} N.V.
ARNHEM



DE NIEUWE STEM, Maandblad voor Cultuur en Politiek,
verschijnt zoveel mogelijk de eerste van iedere maand. Men
wordt verzocht kopyenz. niet te zenden aan de redacteuren
persoonlijk, maar aan het Secretariaat der Redactie:
SJOERD LEIKER, Hoofdstraat 127, Driebergen.

Telefoon 8687 K 3438
Inzendingen worden alleen in behandeling genomen, wanneer
postzegels zijn bijgevoegd en het adres op de kopy zelf is
vermeld.
Het abonnement loopt van 1 Jan.-31 Dec. en kost f 5.-*
per kwartaal franco per post in het binnenland; voor studenten,
ingeschreven aan een Nederlandse universiteit f 3.75* per
kwartaal; de prijs van afzonderlijke nummers is f 2.15*.
De omvang bedraagt voorlopig 4 vel per afl.
Het adres der Administratie is: VAN LOGHUM SLATERUS'
UITGEVERSMAATSCHAPPIJ N.V. ARNHEM.

DE TIENDE MUZE
Een reeks vertalingen uit het Grieks en Latijn onder redactie van:
Dr Ida G. M. Gerhardt en Dr D. Loenen. Dezer dagen verschijnen:

I PLATO'S VERDEDIGING VAN SOCRATES,
vertaald door Dr D. Loenen

II LUCRETIUS, DE NATUUR EN HAAR VORMEN,
Boek I en V, vertaald door Dr Ida G. M. Gerhardt

In deze serie zullen alleen vertalingen opgenomen worden, die aan de hoogste
eisen voldoen, zodat de Nederlandse lezer, die zelf Grieks en Latijn niet of
slechts met moeite kan lezen, de belangrijkste letterkundige producten der
antieke cultuur in de best denkbare vorm kan leren kennen.

Prijs I f 2.50 gebonden; II f 4.95 gebonden.
Verkrijgbaar in de Boekhandel

VAN LOGHUM SLATERUS N.V. - ARNHEM

INHOUD VAN DIT NUMMER

G. H. Slotemaker de Bruine
Fred. L. Polak . .

Louis de Bourbon .
Maurits Dekker. .
J. C. Brandt Corstius .

Bladz.

Het Duitse probleem. . . . 193
Sociale en cultureele aspecten van een
centraal welvaartsplan IV (slot) • 203
Verzen . • • . . . . . . .. 218
De Knopenman . . . . . . .. 221
Henriëtte Roland Holst en Herman Gorter 245

Bonae Literae:
E. H. Carr, Nationalism and After; Democratie: Achtergronden en
mogelijkheden; De Stad der toekomst. De toekomst der Stad . . 253



(

HET DUITSE PROBLEEM'

door

G. H. SLOTEMAKER DE BRUINE

Wij verkeren ten opzichte van Duitsland in een mens-onwaardige
situatie. Immers: het is niet alleen een mens onwaardig aan anderen
als "probleem" gesteld te worden, het is ook een belediging van
iemand te veronderstellen, dat hij anderen als "een probleem"
zou stellen.
Jets of iemand als probleem zien betekent een objectivering daar-
van of van hem, een plaatsing tegenover ons zodanig, dat de zin
van zijn bestaan van ons komt af te hangen. Wij als subject stellen
het andere of den andere, wij beschouwen en beoordelen het of hem.
De norm gaat van ons uit; de gehoorzaamheid treft het andere
of den ander. Eigenlijk is daarmee "de" ander als mens tot "het"
andere, tot zaak gemaakt. Dat is, wanneer wij deze significatie
zelf willen beoordelen, een mens-onwaardige situatie.
Intussen: zo ligt nu eenmaal het Duitse probleem.
Waarom schrijven wij niet over het Engelse of het Belgische pro-
bleem? Het doet bijna komisch aan daarvan zelfs maar onder-
stellend~rwijs te spreken. Engeland is geen probleem voor ons;
wij erkennen de Engelsen daarvoor te zeer als gewenste mede-
werkers. En België stelt ons een taak: het brengt naast een reeks
goede verwachtingen ook grote moeilijkheden op onze weg; maar
het Belgische volk is van gelijke beweging als wij en wij spitsen ons
met meer ofminder verlangen op de ontmoeting. Met Engeland en
België willen wij als subjecten over en weer verkeren.
Rusland, het communistische dan, was een tijdlang voor de om-
ringende wereld een probleem; 't was een vreemd en onaanvaard-
baar, niet-erkenbaar geval, bijna een vergissing, maar in elk geval
geen menselijke zaak, toen daar een maatschappij van feodale
beheersing uitdrukkelijk zich omwendde en het internationale
milieu van het kapitalisme tot zijn vijand verklaarde en als zijn
belager ging zien. En nog steeds is Rusland voor een aantal Ameri-
kanen of Amerikaans versimpelden een groot probleem, dat men
liefst zo snel mogelijk zou willen likwideren, als men er de kans toe
kreeg.
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En voor ons Nederlandse volk worstelt Indonesië om niet langer
probleem te zijn, maar partner. Niet de koloniale overheersing
levert hier de moeilijkheid der toenadering, maar de zgn. ethische
politiek. Deze immers kende, anders dan het kolonialisme, het volk
van Nederlands Oost-Indië wel, maar in een eenzijdige gericht-
heid. En de tragiek van een aantal waarlijk goedwillenden, die
zich aan de ethische probleem-stelling nauwelijks kunn~n ont-
worstelen, is ons een waarschuwing, dat de verhoudingen tussen
volkeren meer bevatten dan het gezichtsveld van zelfs opofferende
sympathie bestrijkt. De koninklijke rede van 6 December I942 was
de bekroning der ethische politiek; echter pas sinds de Repoeblik
Indonesia zich zelf stelde, is er een ontmoeting; daarmee is het
Indonesische "probleem" in wezen opgelost.
Maar het Duitse probleem zal voor nog niet afzienbare tijd voor
ons een reëel probleem blijven; het lijkt ons. bijna onoplosbaar.
Waarom?
Wie een volk als probleem stelt, ontkent zijn persoonlijkheid; hij
ziet dat volk niet zozeer zelf handelen, denken, leven, als wel
behandeld, bedacht en in leven gelaten worden. Er is dan geen
plaats voor het "cogitare" van dat volk, en daarmee tevens in de
eigenlijke zin ook niet voor. het "esse" ervan. Het is er alleen:
voor ons, niet voor zichzelf.
De rust in een dergelijke verhouding is alleen mogelijk àf doordat
het volk in slavernij of andere onderworpenheid gesteld en ge-
houden wordt, àf doordat het problematieke wordt opgeheven door
de erkenning der persoonlijkheid. Welnu :de wereld aarzel t het Dui tse
volk in slavernij te nemen en het weigert dit volk de erkenning
als genoot in de volkerenwereld. Daarom is Duitsland een probleem.
Wij objectiveren het Duitse volk, wij weigeren het realiter te ont-
moeten.
Voor een ontmoeting zijn er twee nodig. De dialoog is de hoorbare
vorm ervan. Daarbij wordt wederzijds beurtelings gesproken en
geluisterd. Wij zijn bereid tot het gesprek met alle volken, die ook
hunnerzijds hiertoe genegen zijn; wij zijn immers geen imperialis-
tisch volk (meer). Maar is het Duitse volk daartoe bereid?
Hier ligt de kern van de vraag. Wij hebben een barre kennismaking
met het Duitse volk achter de rug, een kennismaking, die een der-
gelijke graad van mensenverachting ons toonde, dat wij ongelovig
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geworden zijn ten aanzien van de vatbaarheid van dit volk voor
nevenschikking. Zelf leerde het ons het te zien als een onder-
schikkend àf ondergeschikt wezen, onderwerpend àf onderworpen,
maar nimmer naast anderen staand, werkend, genietend, de vrij-
heid dienend. Het Duitse volk kent het bevel en de gehoorzaamheid,
maar niet het verzoek en de bereidverklaring; het acht zichzelf
te hoog voor gelijke omgang en vreest te laag gewaardeerd te wor-
den in de ontmoeting der erkenning. Het heeft nog nimmer ten
koste van eigen bloed zich een eigen doel als volk veroverd en weet
niet, waarvoor het zelf in de wereld is.Daarom misgunt het anderen
de open blik op de vrijheid, en daarom is nu de oplossing van het
Duitse probleem, naar de zijde van een erkend en als bona fide
aanvaard samenleven onmogelijk.
Is dan de oplossing misschien mogelijk naar de zijde van het vae
victis? Het is de oplossing, die de Duitsers zelf ons voorgezegd heb-
ben en voorgeleefd. En men hoort ook af en toe stemmen uit Duits-
land, die, in een debat over de schuld tot de erkenning daarvan
gekomen, nu ook datgene, wat zich momenteel voltrekt, als een
-bewuste vernietiging van het volk als volk zien en aanvaarden.
Deze stemmen zijn mij waardevoller dan het beroep op medelijden
en algemene menselijkheid, dat ons in deze barre winter tot het
uiterste en daar voorbij brengen wilde in een pogen het ons gestelde
probleem op te lossen. Sentimentaliteit en zelfs moraliteit, hoe
onmisbaar en aanvaardbaar op zichzelf, schieten echter tekort
in ernst, wanneer zij van ons vragen wat het goedige of het goede
eist, en dan menen een bijdrage tot de behandeling van het eigen-
lijke probleem geleverd te hebben. Het uitzicht op de vernietiging
van het Duitse volk is dan reëler, meer in overeenstemming met
wat gebeurd is, en meer begrijpend ten aanzien van de eisen van
de toekomst. "
Intussen: niet in een morele ongeoorloofdheid of in een Duits
protest hiertegen ligt de eigenlijke reden, waarom de oplossing van
het vae victis niet mogelijk is. Op het onaanvaardbare van het "ad-
vienne que pourra" der moralisten, onaanvaardbaar namelijk ge-
meten aan de werkelijk laatste verantwoordelijkheden, moet deze te
eenvoudige oplossing afstuiten. Moraliteit en protest moeten' zich
kunnen beroepen op iets anders, dat een eigen evidentie heeft.
Deze evidentie ligt alleen, maar ook ten volle, in de inzet van de
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oorlog van 1939 tot 1945. Van Duitse zijde was dit de gooi naar de
wereldheerschappij; en in de afweer daarvan lag dus de inzet der
geallieerden. Hier voltrekt zich nu een automatiek der politieke
doelstelling: het Duitse volk zal in leven moeten blijven en tot
nieuw leven moeten komen op ~traffe van het alsnog versagen van
zijn tegenstanders! Hier ligt de rechtvaardiging van het Duitse
levensrecht; niet in een normsysteem, dat voor overwinnaars gel-
den zou, maar in het ontstrijden aan het Duitse volk van zelfs maar
_de mogelijkheid ook maar aan enig volk, inclusief het eigene, het
bestaansrecht te ontzeggen. E~n volk kan zijn eigen bestaansrecht
niet vernietigen. Volkeren mógen naast elkaar bestaan. Duitsland
heeft dit willen ontkennen; maar het heeft de oorlog verloren.
Daarmee begon voor het Duitse volk zelf een nieuwe eeuw: het
mag en het moet leven naast anderen, hoeveel moeite het dit ook
zal kosten. Het is ons immers onmogelijk en ongeoorloofd dit volk
als probleem te blijven stellen. Wee den eigenlijk overwonnenen,
hun dus, die de nederlaag van 1945 niet erkennen. Voor hen is
noch in noch buiten Duitsland meer plaats. Zij likwideren zich-
zelf.
Men spreekt wel eens over de vraag, of het Duitse volk, met be-
trekking tot wat achter ons ligt, als een eenheid moet worden be-
schouwd dan wel gezien moet worden als bestaande uit groepen,
categorieën, sociale en politieke geledingen met gevarieerde ver-
antwoordelijkheid voor dat verleden. Veel fijne onderscheidingen
zijn hier alleen maar een teken van een overmaat aan verontschul-
digingsbehoefte. Maar -wel heeft het zin om een, op de bodem van
het jongste verleden gegroeide, driedeling te maken. Aan de ene
zijde staan de uitgeslotenen van elke gemeenschappelijkheid: de
nationaal-socialisten van heden; binnen hun gezichtskring is geen
ruimte voor samen-leven; in de wereld is voor hen alleen een ver-
banning zinvol; aan de andere zijde staan zij, die - ook in het heden-
zonder reserve, en geloofwaardig op grond van hun houding in
het derde rijk, naast ons, naast de 'geallieerden gestaan hebben;
tussen hen en ons is geen oorlog gevoerd: wij waren bondgenoten;
en daar tussenin de massa, die geleid wil worden, ten goede of
ten kwade, aan wier volgzaamheid de grote catastrofe te wijten
is, en die nu passief de vruchten plukt van haar eigen misdaad.
Andere indelingen van het Duitse volk zijn zinloos. Gr9-daties in
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schulderkenning, meer of minder duidelijke of rechtvaardige toe-
komstplannen, toetsing van kundigen of onkundigen in bestuurs-
en andere zaken, alles verliest zijn onderscheidende kleur in het
felle licht van de inzet, waarom geworsteld werd. En 'aan de er-
kenning door de geallieerden van de onontkoombaarheid van deze
vereenvoudigde geleding zullen wij afmeten, of zij hun taak b~grij-
pen. Duitsland kan geen enclave blijven; de inlijving ervan in de
volkerenwereld moet zich baseren op de anti-fascisten en de deur
openen voor de brede massa.
De Duitse "anti's" staan ons nader dan de Nederlandse N.S.B.-ers.
Zij kunnen de geallieerden aanspreken op hun eigen principes;
alleen in hun mond klinkt dit niet ongeloofwaardig. Samenwerking
met hen is daarom zinvol, omdat samenwerking onder de volken
hun en ons politiek credo was. Daarmee hebben zij zich als de
legitieme representanten van het Duitse volk doen kennen en be-
horen zij als zodanig door ons erkend te worden.
Daarmee is tevens het probleem der democratie gesteld.
Vochten de geallieerden voor de democratie in de politieke be-
tekenis, die daaraan in het Westen gehecht wordt? De vraag stellen
is haar - ontkennend - beantwoorden, aangezien Rusland een,
en niet de minste, der geallieerden was. Het binnenlands regiem
in Duitsland heeft, van ons uit gezien, niet de oorlog ontketend.
Er liepen wel verbindingslijnen tussen de Duitse dictatuur en de
oorlog, maar zij betroffen het fascistische ervan, niet het technisch-
politieke. Pas het verbreken van de internationale samenleving
betekende oorlog. En de beëindiging van de oorlog betekende
dus niet zonder meer een democratisch staatsbestel. Met een toch
altijd ietwat slaafs aandoende passiviteit hebben een aantal
Duitsers dit wel verwacht. Ten onrechte: men máákt een volk
niet democratisch in het hanteren van zijn staatsinstellingen. En
de vraag rijst dus, of de geallieerde politiek met betrekking tot het
Duitse volk er een moet zijn, die het de vrije wilsvorming langs
democratische weg opent met het perspectief der zelfregering, hoe
deze ook uit moge vallen.
Ik aarzel niet, dit met nadruk te ontkennen. De driedeling, die ik
boven gaf in fascisten, anti-fascisten, en massa, leent zich niet voor
partijformatie (er zijn natuurlijk geen fascisten) en wat politiek in
het Westen de partijen onderscheidt, heeft nauwelijks met deze
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driedeling te maken. Bovendien: het Duitse volk is aan een be-
zinning omtrent de politieke geschil- en verschilpunten nog niet
toe. Terwijl het voor de oorlog vrijwillig zich de democratie ont-
zegde, worde het deze daarom na de oorlog gedwongen ontzegd.
Pas wanneer vaststaat, dat Duitsland zodanig geleid wordt, dat
een internationaal gesprek, een ontmoeten mogelijk is, zal de om-
ringende wereld zich van het binnenlands staatkundig regiem
kunnen en moeten distanciëren. Noch voor de politieke (westelijke),
nàch voor de sociale (oostelijke) democratie in Duitsland stredeI].
zijn vijanden, maar voor de internationale, dus voor de erkenning
der eigen levenssfeer voor elk volk zonder overheersing door een
ander.
Dit legt oqk een ander accent op het vraagstuk van de zgn. her-
opvoeding. Zou men werkelijk binnen een voor mensen afzienbare
tijd kunnen verwachten, dat het Duitse volk de sportieve stijl van
het Engelse leven zou leren, of de verdragende stijl van het Rus-
sische? Toch spelen als regel deze gedachten mee, waar van her-
opvoeding gesproken wordt. Is het echter niet reëler en rijker van
vrijheidsperspectief, wanneer de stijl van het Duitse volk aan dit
volk zelf wordt overgelaten? Onder déze absoluut en zonder het
minste voorbehoud geldende voorwaarde, dat te midden der andere
volken een nabuurschap besta, die zakelijk gefundeerd is en zich
ontwikkelen kan naar de eis der omstandigheden en niet volgens
de opgelegde wil van een overheerser. Daarom heeft de herop-
voeding niet anders te betreffen dan deze internationale gezindheid.
Daar, waar deze in de kern aanvaard wordt, daar is mogelijkheid-
van _overdracht van bevoegdheden. Overdracht aan semi- of
crypto-fascisten houdt het proces der denazificering ook psycholo-
gisch en ethisch maar tegen. En onthouding van deze overdracht
waar zij mogelijk is, wordt in wezen imperialisme en koloniali-
senng.
-Toch hebben de politieke en de so'ciale democratie wel iets met de
internationale te maken. En juist dit verband zal wellicht ten aan-
zien van het Duitse probleem tot acute ontwikkelingen leiden. Daar-
om: hoewel met betrekking tot Duitsland alleen de internationale
democratie een taak stelt aan de geallieerde bezetting, kan men
over haar hoofd heen, en met haar als instrument, de toekomst
van Europa met inbegrip van Duitsland slechts zien onder het
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licht van de antagonie tussen de politieke en de sociale, tussen het
Westen en het Oosten.
Voor wie tot de conclusie gekomen is, dat de periode van 1938
tot 1941, ingeleid door München, slechts een nauw bedwongen
wapenstilstand tussen Rusland en Duitsland betekende, is het feit
niet verwonderlijk, dat de communisten in Duitsland ook nu tot
de felste tegenstanders der nazi's behoren. En voor wie de banden
van HitIer met feodaliteit en grootindustrie kendc, is dc aarzeling
der Engelsen en de weerzin der Amerikancn ten aanzien van de
politieke en ipdustriële denazificatie, hoe pijnlijk ook voor ons dit
te erkennen, iets minder onbegrijpelijk. En de vraag dringt zich
dus op, of in Duitsland misschien de grote slag geleverd zal worden
tussen het principe van de sociale màat-schappij en dat van de
economischc hcer-schappij. Sociologische reinculturen komen in
het reële levcn niet voor en de vormen van deze gigantische strijd
zullen dus wel niet lincair zijn. Dat er voortekencn van te z-ienzijn,
kan echter niet ontkend worden.
Zou het kunncn zijn, dat het kapitalisme, in het nauw gedreven
door de rechtseis der onderliggende bevolkingslagen, hun verlangen
naar socialisme afkoopt door de massale suggestie van het deel-
genootschap in de heerschappij, die het fascism,,:biedt? Fascisme
ware dan een natuurlijk kind van het kapitalisme, waarvan het
de openbare erkenning alleen levert door de weigering tot radicale
uitrociing ervan. En aan de sociale democratie zal dan wellicht
de rol toevallen zowel de politieke als de economische heerschappij
ten bloede toe te bestrijden.
Dan sleept echter het politiek geworden kapitalisme de politieke
democratie in zijn val met zich mee! Men huivere toch met mij
van de constatering, dat deze beide in het heden elkaars vaste ge-
zellen zijn: hct stelsel van vrije partijvorming mct een per verkiezing
openvallend bcwind kwam tot bloei in dezelfde landen, waar het
kapitalisme zich groot wist te maken. Het zou kunnen zijn, dat de
samenwerking van alle krachten tegen het kapitalisme zó intens
zal moeten zijn, dat voor wat onderscheidt, geen plaats meer is,
en allecn van cen zeer strijdbare reductie tot de eenvoudigste
klaarheden nog resultaat te verwachten is. Ik wenste, dat het
andcrs was.
Duitsland lijkt van deze strijd de inzet te worden. Het wordt van-
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Oost en \Vest in het economische systeem van het achterland in-
geschakeld. Hierbij vindt dit volk zijn tegenspelers in de strijd
om het eigen bestaan. En het zal <;laarin uiteindelijk de keuze
moeten doen. Huns ondanks zal hierin hun heropvoeding van het
Duitse volk voltrokken worden. Niet het ideaal van de vreedzame
verdraagzame sportieve democraat zal dan aantrekkingskracht
oefenen, maar Ofdat van den machtsdrager in economis et poii-
ticis of dat van den in zijn eer erkenden werker. Had ik ongelijk,
toen ik ervoor pleitte alle kansen nu reeds te geven aan hen, die
het verleden met hart en ziel en lijf hebben bestreden? Daarmee
krijgt de strijd voor de sociale gerechtigheid zijn kansrijkste be-
gin. In deze strijd moeten àlle k<1.nsentot het alleruiterste benut
worden. Hoe westelijker in Europa, hoe groter het perspectief op
het redden der persoonlijke vrijheden bij deze revolutionnairc
omzetting. Duitsland ligt vrij oostelijk ... !
Men moet hopen op een zodanige ontwikkeling in Duitsland zelf,
dat men er deze maatschappelijke en politieke ontwikkeling zal
zien als een eigen taak, een taak die zonder het Duitse volk niet
tot een werkelijke oplossing kan komen, zodat dit volk in het spelen
van deze rol op het wereldtoneel zijn zinvolle wederinschakeling
zal vinden. Ik zeg niet: een vreedzame oplossing; iedereen pre-
fereert natuurlijk vreedzame boven gewelddadige ontknopingen,
maar het kàn zijn, dat pas in de krachtdadige, bij onvermijdelijk-
heid zelfs ruwe, uitschakeling van de tegenstrevende krachten een
reiniging zich voltrekt in het psychologisch bestel van een volk,
waardoor dit tot het zelfbewustzijn komt, dat rustig maakt. Enge-
land, Frankrijk en Rusland kennen hun revoluties en er ligt. een
verband tussen de zelfoverwinning, die deze revoluties realiseerden,
en de openheid, waarmee men er het internationale forum betreedt.
Duitsland heeft geen revolutie gekend. Opwellingen daartoe zijn
steeds weer innerlijk afgeremd, d.w.z. de oude krachten waren te
sterk en de nieuwe te zwak om bij te blijven in de wedloop met de
eigen roeping. Zelfs het Hitler-regiem heeft de tegenkrachten niet
straf genoeg opgewreven, om tot revolte en katharsis te komen.
Zal de voetveegpolitiek het doen, die de geallieerden nu, vanzelf-
sprekend en onvermijdelijk en terecht, tegenover Duitsland moeten
voeren? Zal het Duitse volk hierin het beroep herkennen op mede-
werking in de grote wereldworsteling om het komende socialisme?
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Niet het zo spoedig mogelijk herstellen van Duitsland als nationale
staat js in het Duitse belang en dat der wereld, maar het vinden van
zijn plaats in deze voor onze generatie als definitief te stellen twist
omde herovering van de geroofde gemeenschap. Ook internationaal
zal politiek sociale politiek zijn of chaos.
Voor de andere landen betekent dit, dat men minder zijn aandacht
behoeft te besteden aan de heropvoeding van het Duitse volk ,dan
aan het uitpraten van de eigen onderscheiden en het toetsen daar-
van aan de eigen taak in het heden. Zou het Duitse volk definitief
een hopeloos geval zijn en zou het door zichzelf te zijn èn te worden
toch nooit met de volken zich kunnen verenigen tot samenwerking,
dan nog heeft de rest van de wereld haar eigen sociale probleem,
gigantischer dan het Duitse, op te lossen; zonder het slagen daarin
is trouwens ook elk strafregiem over de Duitsers een onhanteerbare
zaak. Zou zó gezien thans aan het Duitse volk eigenlijk niet de kans
van zijn bestaan geboden worden? Maar ja, zou het Westerse
grootl:apitaal, dat er Tm op neergestreken is, dit toelaten?
Hoe meer men nadenkt over het Duitse probleem, hoe djchter men
de conclusie nadert van de onoplosbaarheid, en dat zowel uit
interne als uit externe overwegingen"zoals ik deze hierboven be-
schreef. Naar tWé~zijden echter kan dit nihilisme nimmer het onze
wezen. Enerzijds ZJI men zich telkens met een ruk moeten reali-
seren, dat de geschiedenis voortgaat, ook na 1945, en dat het
Duitse probleem, als alle problemen, dus per se "opgelost" zal
worden, zij het niet in een geheel van verhoudingen voor eeuwen,
dan toch telkens voor decenniën. De tijd is een dwingeland: hij
wacht niet op het resultaat van ons zedelijk, intellectueel, aesthe-
tisch (ja, ook dat) bezinnen. En er zal dus geleefd en ook gehandeld
worden. Anderzijds zal er niet alleen gehandeld worden, maar ook,
en juist daarom, gehandeld moeten worden. Wij ontkomen niet aan
ons eigen actief ingrijpen, noch het Duitse volk, noch de-wereld
er om heen. Hier ligt de grens van elk sociologisch benaderen der
dingen; wel begeleidt dit ons achteraf, en altijd weer tot en met
het heden. :NIaarmorgen is van en voor ons, niet voor onpersoon-
lijke en objectieve groeperingen, maar wel voor personen en voor
gemeenschappen. Naarll).ate ons de sociologische onmogelijkheden
nader aan de schenen worden gelegd, naar die mate zullen wij die
grens bewuster te overschrijden hebben. Met alle zedelijke verant-
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woordelijkheden naar alle kanten en alle mensen. Tenzij wij ons
aan het nihilisme zouden overgeven, dat immers in mensenver-
.achting en zinloosheid zijn voedingsbodem vond. De overwinnelijk-
heid van dit nihilisme te hebben beleefd is echter de grote belofte,
die aan ons gegeven werd. Daaruit hebben wij te leven, morgen
en overmorgen. Dat is voor heden genoeg.
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IO-IS. In het voorgaande artikel is beproefd aan te toonen, dat tusschen
welvaartsplanning en planning op sociaal en cultureel gebied op verscheidene
punten ten nauwste contact bestqat. Vervolgens zijn enkele vragen van socio-
cultureele planning nader bezien en wel: wat omvat zij, welke zijn haar
grenzen, is zij wenschelijk of schadelijk, wie moet haar verrichten? Tot
slot zullen thans nog worden behandeld haar technische uitvoerbaarheid,
alsmede haar inschakeling in hetjinantieel-economisch kader van kosten en nut.

16. De techniek van socio-cultureele planning.

De tegenstanders van planning en een aantal voorstanders vinden
elkander in hun twijfel aan de technische mogelijkheid van socio-
cultureele planning. Hun zweeft voor oogen een planning-procédé,
berustend op wetenschappelijk verantwoorde schattingen en exact
gepreciseerde cijferschema's. Hoe ware nu deze kwantitatieve werk-
wijze mogelijk, op een gebied, dat zoozeer door kwalitatieve fac-
toren wordt beheerscht? Evenmin echter als zuivere wetenschap,
zoo is ook de toegepaste wetenschap van planning niet identiek
met meting; weging, en telling. In de gegeven definitie van plan-
ning vormt het numerieke element dan ook geen wezenlijk be-
standdeel.
Het zou in dit kader veel te ver voeren methodologische problemen
van planning te onderzoeken. Er bestaat evenwel geen alleen-
zaligmakende techniek, vele wegen voeren naar Rome. Ook de
zuiver-economische planning kan, of beter: mag, zeker niet bij
uitsluiting gebruik maken van wiskundige vergelijkingen en 'be-
rekeningen. Waar het op aan komt, is dit, dat de socio-cultureele
planning op tal van onderdeelen zeer goed statistisch zal moeten
worden gefundeerd 1) en dat tenslotte de kosten van voorgestelde
socio-cultureele plannen nauwkeurig moeten worden begroot ter
coördinatie met de financieel-economische planning. (Vg. nr. 17).
Ook in de sociale wetenschappen kan de kwantitatieve methode
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vruchtdragend en waardevol zijn 2). Zoolang zij verricht een
theoretische, analyse en niet pretendeert te zijn de theorie. Dus
waar zij is dienend en niet heerschend. Waar planning kan zijn
exact, moet zij stellig daarnaar streven. Evenwel, zelfs bij de finan-
cieel-economische planning nopen alternatieve mogelijkheden tel- .
kens tot het verrichten van een kwalitatieve keuze, tot de afweging
van belangen en de toekenning van prioriteit. Uitgaande van be-
paalde doelstellingen kan toch bij de concrete uitwerking verschil
van waardeering en interpretatie bestaan. Een verantwoorde be-
slissing laat zich niet logisch deduceeren, noch exact ca1culeeren.
Het verschil met de socio-cultureele planning is dus niet zoozeer
principieel als wel gradueel.
Nemen wij echter, bij wijze van voorbeeld, inderdaad ee'n gebied,
waar het kwalitatieve overheerscht en dat wel alle denkbare moei-
lijkheden. typisch cumuleert: nl. de planning van wetenschap.
Wetenschap is ontdekking van het onbekende en in wezen onvoor-
zienbaar. Planning daarentegen is beheerschte voorziening der
toekomstige ontwikkeling. Hoe valt dit te rijmen? Het probleem
der "Strategy of scientific advance" (Bernal) schijnt logisch tegen-
strijdig en dus onoplosbaar. Onderzoek naar de toekomst der
wetenschap ware zinloos, immers wetenschappelijke ontdekkingen
en vernieuwingen te voorspellen zou gelijk staan met ze te ver-
richten. Scheppende wetenschappelijke activiteit is niet aan vooraf
bepaalde richtlijnen te binden 3).
De wetenschappelijke ontwikkeling toont juist een toenemend stre-
ven naar onafhankelijkheid. De wetenschap wil niet meer zijn
ancilla theologiae, noch ook dienstbaar aan de bijzondere be-
langen van vorst en staat. Zij heeft zich willen emancipeeren van
wijsgeerige, zedelijke, politieke en religieuze invloeden. Zij heeft
getracht de persoonlijke, emotioneele en arbitraire waardeeringen
van het wetenschappelijk subject uit te sluiten en te zijn: neutraal,
passief, objectief en universeel. Toch geeft Bernal, zich hiervan
welbewust, een uitgebreide schets van planning der wetenschap 4),
voorzien van zoodanige waarborgen, dat de vrije, soepele ont-
wikkeling gehe~l intact gelaten wordt en toch de sociale functie der
wetenschap, naar vermogen bij te dragen tot vermeerdering van
het algemeen welzijn, beter tot haar recht komt. Achter Bernal staat
heden ten dage een belangrijk deel der Engelsche wetenschap.
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Het moet stellig mogelijk zijn de wetenschaps beoefening zoo te
plannen, dat b.v. vooruitgang in één tak van wetenschap onmid-
dellijk ter beschikking komt ten bate van alle zusterwetenschappen,
dat een brug geslagen wordt tusschen zuivere en toegepaste sociale
wetenschap, dat het toegepaste natuurwetenschappelijk onderzoek
niet grootendeels afhankelijk wordt van de belangen der industrieele
concerns, dat de thans braakliggende wetenschappelijke grensge-
bieden worden ontgonnen, dat een contact tot stand gebracht
wordt tusschen natuur- en cultuurwetenschappen, dat verspilling
van krachten en gelden wordt vermeden bij ongecoördineerd
wetenschappelijk onderzoek, alsmede verspilling van kennis en
bekwaamheid, bij gebreke aan opleiding voor allen, die daartoe
aanleg maar niet de materieele middelen bezitten, dat de weten-
schap in ruimer mate wordt toegepast op het gebied van voeding,
woning, huishouding, besteding van het inkomen, opvoeding,
hygiëne, arbeid, politiek, maatschappij-inrichting enz. Kortom,
planmatig onderzoek worde gericht op de vragen, hoe de ontwik-
keling der wetenschap kan dienen tot leniging van menschelijke
nood en en hoe die menschelijke nooden kunnen bijdragen tot
ontwikkeling der wetenschap.
Vroegere pogingen van een Comte en Spencer tot planning van
het geheel der wetenschappen worden thans veelal misprijzend
bezien. Dit heeft zich nog niet uitgestrekt tot de medewerkers aan
de Grande Encyclopédie, noch ook tot een Voltaire of Bayle, die "-
een eigen encyclopaedie tot stand brachten, of tot het Novum
Organon van Bacon. Toch waren zij, evengoed als een Descartes
en Leibniz, als de Helleensche wijsgeeren: planners van wetenschap
par excellence. Ook in de toekomst zal de planning in hoofdzaak
moeten blijven berusten bij de wetenschap zelve, d.i. bij de sociale
organisaties van haar beoefenaren 5), bij de op democratische
wijze bestuurde universiteiten en research-instituten, vertegen-
woordigd in een socio-cultureel radenstelsel.
In deze beschouwingen ligt, naar het ons wil voorkomen, .ook
reeds opgesloten een repliek op de critische twijfel t. a v. de tech-
nische uitvoerbaarheid van overwegend kwalitatieve planning.
Inderdaad is geen exacte prognose mogelijk van toekomstige weten-
schappelijke resultaten en inventies. De wetenschappelijke weet-
gierigheid is - gelukkig - niet streng gedetermineerd, gril en
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toeval spelen een belangrijke en verrassende rol in de wetenschappe-
lijke vooruitgang. Dat sluit echter geenszins uit, dat in bepaalde
richtingen systematisch wordt gepland.
Groote industrieele laboratoria "organiseeren" wel degelijk het
doel en de hoofdrichting van het overigens vrije researchwerk. De
economische wetenschap ontstond om antwoord te geven op vragen
van economische politiek. De uitvinding van het penicilline was
zeker geen toevallige. Diezelfde doelbewuste geest van planning
beheerschte de departementen van oorlog, m'arine en luchtvaart
en de daaraan verbonden research-instellingen in alle oorlogvoe-
rende landen. Aux grands maux les grands remèdes. De "geplande"
atoombom heeft veler oogen geopend. Ook van de geleerden zelve.
Men vraagt zich af, of planning voor destructieve doeleinden niet
kan worden omgezet in planning voor constructieve doeleinden
en welke rol de wetenschap daarbij te vervullen heeft. ,
Men kan niet voorspellen, wat precies uit de bus komt, maar men
kan zeer zeker verwaarloosde terreinen van onderzoek aangeven,
alsook de sociale en toegepaste wetenschapsbeoefening meer be-
wust richten op "health and happiness" der menschheid 6). De
kernphysica moge los staan van het maatschappelijk gebeuren, de
atoomenergie is' een sociale aangelegenheid van den eersten rang.
Zuivere wetenschap om de wille van de wetenschap en doelbewust
op de menschelijke samenleving gerichte wetenschap kunnen zeer
wel naast en met elkander bestaan, elk op haar wijze beproevend
het cultuur-niveau te verhoogen. Er is geen enkele reden, waarom
het rationeel denken en vooruitdenken van de wetenschap, niet
ook op de wetenschap zelve, of op daarvoor in aanmerking komende
deelen, zou worden toegepast.

17. Het financieel-economisch aspect van socio-cultureele planning.

Tusschen economie en cultuur bestaat organisch verband en wissel-
werking 7). De historische lijnen van materieele en cultureeIe op-
bloei en verval loopen echter niet steeds parallel, en, waar wel,
daar is de conclusie van causaal verband veelal voorbarig en spruit
eener mechanische redeneering "post hoc ergo propter hoc".
Anderzijds is het toch onmiskenbaar, dat de stoffelijke welvaart
van een volk, althans in den tegenwoordigen tijd en tot op zekere
hoogte, een voorwaarde vormt tot geestelijke welvaart, in dien zin,
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dat een toenemend aantal volgens zuiver-economischen maatstaf
niet-productieve krachten door de productieve krachten kan wor-
den gefinancierd. Geleerden en kunstenaars, priesters en minne-
streelen moesten in vroeger eeuwen zichzelf geheel of gedeeltelijk
door handwerk en specifiek-economischen arbeid bedruipen. Leo-
nardo was werktuigkundige, Spinoza brillenslijper, Vondel zijde-
koopman en boekhouder. De bedelmonnik-wijsgeer en de meester-
zanger-schoenmaker vormden geen uitzonderlijke combinatie. Ook
cultuur- en kunstbeschermers zijn te allen tijde noodzakelijk ge-
weest, of zij nu Maecenas, Catharina, Six, of Rockefeller geheeten
waren. Zeer zeker vormt de vraag, door Menz aangesneden, hoe
is en blijft cultuur economisch mogelijk, een afzonderlijk terrein
van studie. Een terrein ditmaal, waar exacte statistiek en budget-
teering, zonder gevaar van "arithmocratie" ~ een voóraanstaande
~ol kunnen spelen. .
De mensch leeft niet bij brood alleen. Indien men spreekt over
"cultuur-economie" zou men daaronder in de eerste plaats kunnen
verstaan de financieele middelen benoodigd ter dekking van geeste-
lijke en zedelijke behoeften. Tenslotte zijn er slechts twee soorten
bronnen, waaruit voor de instandhouding en bevordering van het
cultureele leven geput kan worden: individueele en collectieve.
Op beide punten is nog slechts weinig onderzoek verricht.
Volgens het door Menz en Myrdal op geheel verschillende wijze
bewerkt materiaal, dat bevestigd schijnt door de sch~arsche hier
te lande aanwezige gegevens, zouden t. a.v. de individueèle huis-
houdingen onder voorbehoud enkele algemeene conclusies aan-
"geduid kunnen worden:
I. de socio-cultureele uitgaven zijn (vergeleken met de totale uit-

gaven) procentueel lager in de lagere inkomensklassen;
2. de socio-cultureele uitgaven dalen in iedere inkomensklasse

vrijwel evenredig met de toeneming der -gezinsgrootte;
3. de socio-cultureele uitgaven zijn meerendeels zeer individueel

en elastisch (vergeleken met de starre uitgaven voor woning,
voeding e.d.) en dientengevolge uiterst gevoelig in tijden van
crisis, depressie en duurte;

4. ook in normale tijden worden een aantal belangrijke socio-
cultureele instellingen niet voldoende door de individuee1e huis-
houdingen gefinancierd.
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Wat betreft de cultureele uitgaven der collectieve huishoudingen 8),
kan men b.v. nagaan welke over een reeks van jaren de verhou-
ding is van de begrooting voor O. K. & W. met de totale Rijks-
begrooting of met het nationale inkomen. Diezelfde berekeningen
zouden van groote waarde zijn, op dezelfde voet uitgevoerd voor
een aantal landen ter onderlinge vergelijking 9). Op statistische
gronden moeten echter daarbij vele reserves gemaakt worden.
Voorshands dienen de volgende punten dan ook als niet meer
dan indrukken te worden beschouwd:
I. tot de dertiger jaren stonden de cultureele overheidsuitgaven

in Nederland vergeleken met het buitenland op relatief hoog
peil in verhouding tot de totale uitgaven.

2. sedertdien is in Nederland de procentueele verhouding hoofd-
zakelijk ten gevolge van bezuiniging achteruitloopende, in ge-
leidelijk versneld tempo.

3. de verhouding tusschen personeele uitgaven (bezetting departe-
ment) en materieele uitgaven (steun aan cultureele instel-
lingen) tendeert naar relatieve verhooging van eerstgenoemde.

4. zoowel in verhouding tot het nationaal inkomen als tot de inter-
nationale ontwikkeling dreigt vooral sedert en na den oorlog
hier te lande cultureele verarming, intering van geestelijk
kapitaal.

De laatste indruk wordt bevestigd door de cijfers, met eenig voor-
behoud vanwege de verschillen in groepeering opgenomen in een
artikel van de Vries Reilingh 10).

Denemarken Zweden Nederland
4 mln. inw. 6,5 mln. inw. 9 mln. inw.

Openb. bibliotheken If
.

89°.000,00 f 1.365.000,00 f 4°°.000,00
Volksunivers. e. d. - 164.000,0011) - 45°.000,00 - 15.000,00
Volkshuizen e. d. - 38.4°0,00 nihil
Volkshoogescholen - 1.215.000,00 - 2.3°4.000,00 - 85.000,00
Scholen voor onge-
schoolde jongeren - 4°0.000,00 nihil nihil
Leidersvorming - 26.000,00 - nihil 12) nihil
Overige subsidies - 35.000,00 - 44.000,00 - 40.000,00

\f2.730.000,00 If4-201.400,00 If 540.000,0013)
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Deze cijfers spreken voor zich 24). Het beeld verscherpt zich nog,
wanneer men deze reeks van indrukken, betreffende de cultuur-
zorg van rijkswege, in verband brengt met de eerste reeks, betref-
fende de gezinshuishoudingen. Uit de laatstgenoemde reeks van
gegevens blijkt immers, dat de overheid op dit gebied een taak te
vervullen heeft, speciaal ten aanzien van de lagere groepen der
bevolking en van de groote gezinnen. En, meer dan anders, juist
in een periode van materieele inzinking, teneinde de geestelijke
kapitaalsvorming, een belangrijk deel van het volksvermogen, op
peil te houden en aan een ieder a.h.w. een minimum-budget voor
de bevrediging van cultureele behoeften te garandeeren. Juist bij
een stelsel van strenge individueele consumptie-beperking en verso~
bering past uitbreiding der collectieve diensten op sociaal en cultu-
reel gebied. In een land als Engeland wordt dit terdege beseft.
Meer nog zegt dit ons dan het voorbeeld van welvarend Zweden.
Tegenover de economische kosten der cultuurzorg kan worden ge-
steld het economisch nut, resp. het sociaal rendement. De groote
moeilijkheid is hier wederom, dat dit niet of slechts zeer ten deele
in geldeenheden meetbaar is. Men kan zeggen, dat de algemeene
volksontwikkeling ook het niveau van het economisch kunnen mee
bepaalt, dat speciale arbeidsscholing tot handhaving en opvoering
van de kwaliteit der Nederlandsche producten noodzakelijk is,
dat de cultuur ook als activum fungeert bij den export en bij het
vreemdelingenverkeer, dat de volksgezondheid de grondslag vormt
van de volkswelvaart, dat kunstnijverheid en ambacht artistieke
creditposten vormen, dat de sociale en cultureele jeugdzorg van
belang zijn voor het toekomstig volksbestaan, dat een juiste ont-
spanning en besteding van den vrijen tijd onmisbaar zijn voor de
arbeidsvreugde en arbe:idsproductiviteit, kortom, dat verhooging
van het cultureele peil directe en indirecte baten afwerpt voor het
nationaal inkomen en vermogen. Het is echter uitgesloten deze
evenredigheid met kwantitatieve analysen aan te toonen. Zoo ont-
staat de neiging in tijd van bezuiniging de uitgaven voor cultuur
te maken tot "sluitpost der begrooting".
Deze opvatting is reeds financieel-economisch onverantwoord. Zij
is ook cultuur-economisch onhoudbaar. Over beide punten zij
nog een enkele opmerking veroorloofd.
Wat betreft het financieel-economisch aspect werd hierboven reeds
,
14
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opgemerkt, dat de stoffelijke wel~aart een voorwaarde vormt tot
de geestelijke. Maar het omgekeerde is evenzeer waar. En deze
waarheid wordt nog te zelden beseft, terwijl toch van de al of niet
verbreiding daarvan zijn of niet zijn van ons land in de toekomst
mede afhangt. Wij zien, dat in het buitenland toenemende aandacht
~ordt besteed aan de opleiding en vergrooting der "scientific
manpower", dat.geweldige bedragen worden gevoteerd voor fun-
damenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek, dat de appa-
ratuur en het instrumentarium voor dit onderzoek gedurig wor-
den vergroot en vernieuwd, dat maatregelen worden getroffen ter
verbetering van de kadervorming en salarieering der wetenschap-
pelijke werkers, dat de algemeene ,leerplicht en de speciale vak-
opleidingen worden uitgebreid enz. Nederland wordt alleen reeds
uit hoofde van een toenemend bevolkingsoverschot gedwongen in
de richting van verdere industrialisatie. Te dien aanzien neemt
het Departement van O.K. en W. een sleutelpositie in. Dit draagt
de verantwoording voor de mogelijkheid van opleiding van kwan-
titatief voldoende en kwalitatief bekwame ingenieurs, technici,
researchwerkers, economen, vakarbeiders enz., voor de stichting
van laboratoria, voor de aanstelling van 1Vetenschappelijkedocenten
en assistenten en tenslotte voor de verhooging der algemeene volks-
ontwikkeling, welke de grondslag vormt van ons industrieel con-
currentie-vermogen ten opzichte van het buitenland. Aan een en
ander ontbreekt thans nog veel. En ter verklaring daarvan wordt
dan meestal verwezen naar de ontbrekende financieele middelen.
Juist planning evenwel zal aantoonen, dat de aanwending der be-
schikbare financieele middelen hier prioriteit dient te genieten
boven andere dringende bestedingsmogelijkheden en dat er is
"periculum in mora" ! Dat daadwerkelijk aan iedereen gelijke
onderwijs- en ontwikkelingskansen geboden worden, is niet meer
alleen een kwestie van sociale rechtvaardigheid. Dat onze voor-
naamste hulpbron, de kwaliteit van ons menschenmateriaal, tot
het hoogste rendement wordt gebracht en dat elk individu zich
op de voor hem best mogelijke wijze kan ontwikkelen, is thans
een eisch van efficiency, van economische noodzaak.
In tweede instantie moet de aangelegenheid der overheidsuitgaven
voor cultureele doeleinden worden bezien van zuiver cultureel-eco-
nomisch standpunt.
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Bij de cultuur-economie legt weliswaar de verhouding van nut en
kosten gewicht in de schaal, maar vormt geen doel op zichzelf. Het
accent valt op het eerste en niet op het laatste lid van cultuur-econo-
mie. Vernieuwende ontwikkeling leidt van de kwantitatieve meer
naar de kwalitatieve waarden, vervangt den "economischen mensch"
via den socialen mensch door een cultureel en mensch. Cultuur ver-
dient overheidszorg om de wille van de cultuur, tot behoud en ver-
wezenlijking van de hoogste cultuurwaarden. Onder oorlog en be-
zetting hebben deze ernstig geleden. De moreele wederopbouw ver-
dient ten minste evenveel aandacht als de materieele. Hier zinkt de
tekst tot de stijl van het cliché. Hoe komen wij boven die holle
phrasen uit? Planmatige overheidsleiding ten aanzien van de
investeeringen voor het fonds van cultureel herstel en socio-cul-
tureele vernieuwing is dringend noodig. De financiering vormt
een punt van ernstige en zelfstandige overweging. Het gaat hier
om nauwelijks te overschatten belangen van het Nederlandsche
volk, om een hoofdpost der nationale begrooting. Moge hier niet
de zuinigheid de wijsheid bedriegen.
De geschiedenis geeft voorbeelden van den bloei en het .verval
van oude cultuur. Cultuurphilosophen hebben de aandacht ge-
vestigd op de crisis der West-Europeesche cultuur, den ondergang
van het Avondland voorspeld of hun waarschuwende stem laten
hooren, inzake onze "geschonden wereld" en bedreigde cultuur-
waarden 15). Het cultuur-pessimisme is hed~n ten dage overheer-
schend. Gaat deze ontwikkeling met fatale noodwendigheid voort,
terwijl reeds de dreiging van een derde wereldbrand haar schadu-
wen vooruitwerpt? Indien de volkeren afzonderlijk en gemeen-
schappelijk het naderend noodlot tijdig willen keeren, zal dit onder
,meer óók met behulp van doelbewuste planning kunnen en dus
moeten geschied.en. Ook ons land heeft daarbij een bescheiden
taak te vervullen. Onze economische verbindingen, zoowel met
Indonesië als met Duitschland, zullen eveneens in een wijder
cultureel perspectief moeten worden bezien. Di~ tijdsbestek vraagt
een mate van staatsmanskunst, die verder blikt dan kleine koop-
mansgeest. Het vraagt een verstaan van den zin der socio-cultu-
reele evolutie, een voorgaan in het streven naar socio-cultureele
regeneratie.
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18. Slotbeschouwing.
Wanneer de voorstaande studie slechts heeft kunnen aantoonen,
hoe weinig wij eigenlijk nog afweten van de sociale en cultureele
aspecten van een welvaartsplan, is daarmede al veel gewonnen.
Dit immers vormt de beste aansporing tot diepergaand onderzoek
op de onderdeelen van deze uitgebreide materie. Wanneer de hier
ontwikkelde gedachtengangen aanleiding mochten vormen tot
critiek en discussie, zou daarmee de goede zaak worden gediend.
Het bovenstaande bevat slechts de eerste, aarzelende schreden
op een vrijwel onbetreden gebied. Het spreekt vanzelf, dat zoo-
danige beschouwing openstaat voor herziening en aanvulling.
Voorshands dan leidt zij tot de volgende slotsom: .

a. SocÎo-cultureele research is noodzakelijk tot onderzoek van de
mogelijkheid en wenschelijkheid van socÎo-cultureele planning, als-
mede tot bepaling en indeeling van het werkterrein.
b. Planning is steeds een zaak van toekomstig beleid. Plannen
kunnen worden opgesteld op korteren en op langeren termijn.
Voor een realistische socio-cultureele planning is het onderscheid
tusschen short-run en long-run van we.zenlijk belang. Volgens een
meerjarig raamplan kan zij elastisch uitdijen van een minimum-
naar een maximum-program. Om te beginnen is aan de orde de
vraag, of een urgentie-program op socio-cultureel gebied kan en
moet worden opgesteld.
c. Noodgedwongen richt zich momenteel de welvaartsplanning
overwegend'op herstel, aanpassing enwederopbouw. Zelfs de sociale
en cultureele overwegingen worden daarop afgesteld. Het is zin-
loos de plan-economie daarvan een verwijt te maken, hoezeer men
ook het gebrek aan vernieuwing betreuren moge.
Maar deze vernieuwing zal ook later geheel of ten dee1e achter-
wege blijven - en dat zou zeker een gerechtvaardigde grief kunnen
vormen tegen de welvaartsplanning van dezen tijd - als niet
spoedig ernst wordt gemaakt met socÎo-cultureele research, ook al
mocht deze vooreerst nog weinig tastbaar resultaat kunnen op-
leveren. In een non possumus mag zeker niet bij voorbaat worden
berust. Gouverner c'est prévoir.
d. Aandacht dient te worden geschonken aan de socio-culturee1e
evolutie, aan de daarmee samenhangende ontwikkeling der wel-
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vaartsdoeleinden en de daarop gebaseerde planning in het buiten-
land. Van groot belang is voorts het tempoverschil tusschen de
socio-cultureele evolutie eenerzijds en de dynamische ontwikkeling
van het soci~le denken anderzijds - zoowel van de socio-cultu-
reele elite als van den modernen massa-mensch - welke discre-
pantie de socio-cultureele planning voor het acute probleem der
synchronisatie stelt tusschen plannen, planners en publieke opinie.

e. Naast de sociaal-economische bedrijfsorganisatie dient even-
zeer de socio-cultureele organisatie met kracht bevorderd te worden.
De desbetreffende ministerieele departementen zullen hun organi-
satie, alsmede het interdepartementaal contact 16), meer dan tot
dusver op de idee van socio-cultureele planning hebben in te stel-
len, zulks in nauwe samenwerking met de in het maatschappelijk
leven zelf tot stand gekomen en nog op te richten, in hiërarchisch
verband samen te voegen en zoo noodig financieel te ondersteunen
lichamen (raden of schappen).
De op te stellen deel-plannen zullen door een officieel planning-
orgaan (voorshands deel uitmakend van het Centraal Planbureau)
moeten worden gecoördineerd en voorzoover mogelijk in het totaal-
welvaartsplan harmonisch geïncorporeerd.

f Planning, meer nog welvaartsplanning en bovenal socio-cultu-
reele planning vragen, behalve uitgebreide kennis van feiten en
cijfers, ook visie, scheppende phantasie en initiatief. Een waarlijke
"re-planning" van Nederland vereischt een combinatie van prac-
tisch idealisme, alzijdige samenwerking, historischen zin voor con-
tinuïteit, en, last but not least, moed tot ingrijpende sociale her-
vorming in het belang van den cultureelen vooruitgang. De l'audace,
encore de l'audace, toujours de l'audace! Tenslotte het geduld, de
verdraagzaamheid en het doorzettingsvermogen, welke iedere
nieuwe idee behoeft om zich tegen hardnekkige oppositie van even-
zeer goedwillenden maar andersdenkenden met succes door te
zetten.
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BIJLAGE I
Sociale Planning.

Gebiedsindeeling in 6 hoofdsectoren :
1. Sociale doelstellingen;
2. Arbeidszorg ;
3. Sociale structuur bedrijfsleven;
4. Bevolkings- en gezinszorg;
5. Volksgroepszorg;
6. Maatschappelijke verhoudingen.

ad I. Sociale doelstellingen.

Studie sociale doeleinden en doelsystemen, alsmede mogelijkheden
van verwezenlijking; sociale philosophie. Concretiseering sociale
normen van gelijkheid, rechtvaardigheid, zekerheid, verantwoorde-
lijkheid etc. Sociale vernieuwing en synthese. Verhouding tot andere
sferen van nationale welvaart.

ad 2. Arbeidszorg.

Arbeidsduur, -recht, :plicht, -vreugde, -onlust, -dienst, -scholing
(her); arbeid gehuwde vrouw; ontslag, Ivacantie, vacantie-toeslag.
Sociale aspecten werkloosheid.
Sociale zorg, human factor etc.

ad 3. Sociale structuur bedri.Jfsleven.

Bedrijfsorganisatie, bedrijfsdemocratie, ondernemings- en bedrijfs-
taksraderr (working parties), medezeggenschap, winstdeeling.
Sociale aspecten van full employment, monopolie- en kartelpolitiek,
overheidscontroIe, nàtionalisatie, industrialisatie etc.
Samenwerking kapitaal en arbeid: deelplannen etc'.

ad 4. Bevolkings- en gezinszorg.

Overbevolking, ontvolking of stationaire bevolking? Qualiteit en
quantiteit der bevolking. Sociale aspecten van gezinsvorming en
ouderschap.
Huishoudeconomie en gezinsbudget. De consumptie van het gezin
als leidraad voor de productie. De crisis van het gezinsinstituut.
Het gezin als basis van sociale planning en reconstructie.
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ad 5. Volksgroepszorg.
Middenstand, boerenstand (ind.landarbeiders), intellectueel prole-
tariaat, spaarders, ambtenaren, onderwijzers, werkloozen, gepen-
sioeneerden, oud-illegalen, oud-gedetineerden, onvolwaardigen etc.

ad 6. Maatschappelijke verhoudingen.
Inkomensverdeeling; sociale belastingspolitiek, sociale 'bezitsver-
houdingen, erfrecht.
Sociale consumptie-politiek, minimum-budget voor voeding, wo-
ning en kleeding; productie volgens consumptie-plan, consumptie-
crediet en spaarregelingen, levenspeil, toeslagen.
Sociale distributie-politiek (verhouding klein- en grootwinkelbedrijf,
grossiers, overbezetting, rationalisatie etc.).
Sociale verzekeringen; socialisatie; openbare sociale diensten.
Maatschappelijke verhoudingen; sociaal evenwicht, overbrugging
klasse-tegenstellingen, ontwikkelingskansen voor allen. Sociale voor-
lichting.

BIJLAGE IJ
Cultureele Planning.
Gebiedsindeeling in 6 hoofdsectoren :
1. Cultureele doelstellingen;
2. Volksopvoeding en jeugdzorg;
3. Gezondheidszorg en recreatie;
4. Economische cultuurzorg ;
5. Nationale cultuurpolitiek;
6. Internationale cultuurpolitiek.

ad 1. Cultureele doelstellingen.
Studie cultureeIe doeleinden en doelsystemen, alsmede mogelijk-
. heden van verwezenlijking; cultuurphilosophie; concretiseering
specifiekNederlandsche cultuurwaarden (vrijheid, democratie etc.),
cultuur-crisis en cultuur-ethiek.
Cultureele vernieuwing en synthese. Verhouding tot andere sferen
van nationale welvaart (disproportie tusschen sociaal-cultureele en
technisch-economische vooruitgang).
ad 2. Volksopvoeding en Jeugdzorg.
Volkskunst, -literatuur, -muziek, -tooneel, -dans, etc.; volksvoor-
lichting, radio, film etc.
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Volksuniversiteiten en -hoogescholen.
Vernieuwing onderwijs; selectie leerlingen, beroepskeuze; planning
scholen en schoolboeken. Verband school, resp. hoogeschool, en
samenleving. Hervorming opleiding 'onderwijzers en leeraren.
Opvoeding tot staatsburgerschap, sociale vorming en paedagogie ..
]eugdtehuizen, -vereenigingen, -herbergen; maatschappelijk werk
onder vrouwelijke fabrieksjeugd etc.
Cultureele zelfwerkzaamheid van de georganiseerde jeugd; de on-
georganiseerde massa-jeugd.

ad 3. Gezondheidszorg en recreatie.
Oprichting van "health centers" (kostelooze medische en tand-
heelkundige behandeling), waaraan annex ziekenhuizen en con-
suItatie-bureaux, alsook "community centers"; wijkgebouwen,
buurthuizen, leeszalen, bibliotheken, sport- en speelterreinen,
zwembaden, parken etc.
Recreatie, natuurreservaat, ruimtelijke ordening; besteding van
den vrijen tijd; hervorming van den wettelijken tijd.
Lichamelijke opvoeding, school-muziekonderwijs. Uitbreiding so-
ciale geneeskunde en hygiëne. Eugenese, geneeskundige keuring
voor het huwelijk, verplichte periodieke keuring van gezonden,
regeling artsenberoep en -vestiging etc.

ad 4. Economische cultuurzorg.
A. Arbeid als cultuurgoed; geestelijke aspecten.
B. Consumptie: minimum-budget voor cultuur en ontspanning;

cultureele beïnvloeding consumptie en consumptie-gewoonten.
C. Productie: uitgeversbedrijf, ambacht, kunstnijverheid; kwali-

teitsgoederen, aesthetica meubel- en textielindustrie, kunst-
zinnige seriemeubelen en prefab (pasklare) woningen, in-
dustrieele vormgeving; inrichting bedrijven en kantoren; op-
leiding tijdens arbeidstijd (speciaal van vrouwelijk en jeugdig
fabrieks- en kantoorpersoneel).

D. Handel: fair competition, moraal-codes, eerlijkheid in re-
clame etc.

ad 5. Nationale cultuurpolitiek.
Stimuleering kunsten en wetenschappen. Krachtige uitbreiding
wetenschappelijke research. Bevordering van het onderzoek op
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wetenschappelijke grensgebieden.
Zedelijke heropvoeding; cultureele voorlichting.
Handhaving en versterking specifiek nationale cultuurwaarden.
Bevordering socio-cultureele organisatie maatschappelijk leven; be-
vordering interkerkelijk overleg.

ad 6. Internationale cultuurpolitiek.

Opvoeding tot wereldburgerschap, voorlichting omtrent wereld-
huishouding en internationale planning.
Bestudeering cultureele aspecten Indonesië, tolunie, annexatie.
Intellectueele coöperatie, internationale uitwisseling wetenschap-
pelijke gegevens, geleerden, studenten etc.
Contact met commissies UNESCO.

AANTEEKENINGEN

1) VgI. Myrdal, op. cito en ook ter illustratie Dr. Ph. J. Idenburg, School en Efficiency,
Korte mededeelingen V. h. Instituut voor Efficiency, 1940, Nr. 11. -
2) VgI. Methods in Social science, ed. Stuart A. Rice, 1931. Tegen de als "sociometrie"
gevormde aftakking kan dan ook op zichzelf evenmin redelijk bezwaar bestaan als
tegen de econometrie.
3) Aldus ongeveer J. R. Baker, Science and the Planned State, 1945.
') Bernal, op. cit., i. h. b. H. XIII.
5) De British Association of Scientific Workers stelt zich O. m. tot taak: "To assist
Governmental and other authorities to draw up a comprehensive and rational scheme
for the organization ofscientific research, and to criticize such schemes as are advanced
in a constructive manner."
6) Het onlangs verschenen rapport van de Clapham Commissie stelt voor de mid-
delen ter beschikking te stellen tot een krachtige uitbreiding van het researchwerk
der sociale wetenschappen, dat ook in Engeland nog een sterke achterstand heeft bij
dat der physische en medische wetenschappen. VgI. The Economist, 27-7-'46.
7) VgI. hierover de bekende geschriften van Max Weber, Alfred Weber en Werner
Som bart. Voorts Prof. Gerhard Menz, Kulturwirtschaft, 1933.
8) VgI. Ir H. Vos, Enige kwantitatieve onderzoekingen over de betrekkingen tusschen
overheidsfinanciën en volkshuishouding, uitg. Nederlandsch Economisch Instituut,
1946.
9) Een der beste internationale experts, Colin Clark, zegt hiervan (The economie
journal, Dec. '45, Public finance and changes in the value of money, p. 374): "There
are few branches of economie statistics in greater confusion than the comparative
statistics of public financ~. It has proved quite impossible to compare statistics of
expenditure" .
10) Het Gemeenebest, Juli 1946.
11) Benadering, vermoedelijk hooger.
12) In Zweden wordt meestal academische vorming verlangd, die aldaar gratis is.
13) Wijziging mogelijk i. V. m. de hangende reorganisatie bij het Departement van
Onderwijs.
H) Volledigheidshalve zou men ook de uitgaven van particulieren (gezinsbudgetten)
en van particuliere (b.v. confessioneele) instellingen voor cultureele doeleinden in-
die zelfde landen moeten vergelijken.
15) VgI. nog Victor Gollancz, Our threatened values, 1946.
16) Zoolang één Ministerie van Cultureele Zaken ontbreekt!
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CARISSIMAE

door I

LOUIS DE BOURBON

De afstand tusschen duister, licht
heb ik ooit die smalle grens gemeten?
van zoete vreugde en bittere plicht
het ik ooit den juisten maat geweten?

Ik heb misdreven en misdaan
ik ben gedaald en ik ben gestegen
ik heb den duistrennacht verda-an
met strompelen langs ontschoonde wegen.

Maar steeds in het stijgen van de zon
ben ik gered en opgenomen
tot oorden waar ik zingen kon
dat zuivere lied der vroege droomen.

En gij, bron van dit avontuur
dat aanving in het diepste duister
maar dat, gelouterd in het vuur,
een dag bewoont van puren luister.

Gij zijt mijn engel in 't gevecht
dat altoos tusschen licht en duister
mij maakt tot koning of tot knecht
mijn stem tot lied of tot gefluis~er.
-Ik heb uw beeld ten troon gezet
hoog boven 's werelds dwaze wanen,
gij, warmte van mijn kluis en bed, .
gij, oorzaak mijner heetste tranen.



NAJAAR

voor Mevr. V. N.-A.

Hoe triest is, als de wolken komen,
mijn hart, dat hunkert naar het licht, ,
zelfs op den heuvel van mijn droomen
vergrauwt het lokkend vergezicht.

Ik ben alleen, wat oude boeken,
een tafel en de open haard
en in de donkere kamer hoeken
de beelden, die_het hart bewaart:

Een knaap en zijn verbaasde oogen
een tuin, een bosch en een prieel,
twee armen, argloos toegebogen
om het witte lijf van een abeel.

Een vrouw, die wandelt door de lanen
in 't zachte, amberen avondlicht,
haar heldere lach, haar droeve tranen,
de doodswa op haar smal gezicht.

En landen, verre, vreemde landen,
een vriend, een dronk, een horizon,
't azuur van zeeën en het branden,
de gloed der felle tropenzon.

Een roekloos spel, en steeds die droomen,
't verlangen naar dat jonge licht,
die vrouw, in 't lommer van de boomen,
die glimlach op haar lief gezicht.
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De beelden uit de duistre hoeken
maken zoo triest dit moede hart,
- dat altijd weer het licht wil zoeken
in het eeuwig duisteren van den nacht.

In het najaar, als de stormen komen,
en wolken voor het vergezicht,
stort ik de assche van mijn droomen
in de urne van dit grauw gedicht.



DE KNOPENMAN

door

I MAURITS DEKKER

Het regende toen hij de hoek omging en de straat betrad waar
de zaak gevestigd was. Hij vertraagde zijn passen en toen hij bij
het magazijn gekomen de deurknop wilde grijpen, aarzelde zijn
hand. Hij had zich voorgenomen hier nooit meer terug te keren
en nu stond hij toch weer op het punt naar binnen te gaan. Hoe
vaak reeds had hij deze zichzelf gegeven belofte gebroken. Nu echter
was het anders en zou hij waarschijnlijk weggebleven zijn, als
Amalia niet beloofd had dat zij hem hier zou komen opzoeken.
Het was zijn enige kans om haar weer te ontmoeten. Toen hij de
deur achter zich gesloten had en in het nauwe portaal stond, wist
hij dat zijn terugkeer geen zin had, dat Amalia haar belofte niet
zou houden en dat hij tevergeefs op haar zou blijven wachten.
Zoals gewoonlijk was de chef al aanwezig. Hij kon zo vroeg niet
komen, of de chef bleek de eerste te zijn. Toen hij hier pas in dienst
was, had hij een paar keer geprobeerd hem voor te zijn en was hij
heel vroeg, nog voordat de eerste trams reden opgestaan, maar
steeds had hij de deur geopend gevonden en de chef aangetroffen.
Daarna had hij geen pogingen meer gedaan.
Het regent, zei hij, na hoed en jas aan de kapstok te hebben ge-
hangen. Toen er geen antwoord kwam, ging hij de zwarte kater
strelen, die, zoals steeds, naast de kassa op het glimmende mahonie-
houten blad van de toonbank zat. Hij wist dat hij dit beter kon
nalaten, omdat hij hier niet was om katers te aaien, maar ook
wist hij dat hij meer kans had op een standje, als hij zonder op-
dracht te hebben gekregen aan het werk ging. Hij zou ook niet
geweten hebben wat hij moest doen. Dit kon alleen de chef zeggen,
die precies van alles op de hoogte was. Hij wachtte dus maar,
streelde de kater, dacht onderwijl aan Amalia en zag de binnen-
plaats waar zij, na een paar woorden te hebben gezegd, hem ver-
laten had en in het donkere gat van de poort verdwenen was.
Het was een stil pleintje, ingesloten tussen grijze achtergevels en
slecht verlicht door een enkele lantaarn, die aan de sluitsteen van



222 DE KNOPENMAN

het poortje hing. Ofschoon hij de steen niet had kunnen zien, om-
dat de kap van de lantaarn het licht onderschepte, wist hij dat
deze de vorm had van een leeuwenkop. Toen Amalia onder de
zacht slingerende lantaarn doorging, was hij er nog even bang
voor geweest dat de steen, die los in de met verweerde kalk gevulde
voegen hing, naar beneden zou komen. Een snel voorbijgaande
ongerijmde gedachte, die hij zeker niet onthouden zou hebben,
als zij niet zou zijn samengevallen met het heengaan van Amalia
en het opkomen van het vermoeden, dat hij haar nooit weer zou
zien. Het was een afscheid voor altijd geweest, even definitief alsof
de steen gevallen was en haar gedood had. Desondanks was hij
hier teruggekeerd om op haar te wachten.
Terwijl hij de kater strelend aan het meisje dacht, zag hij hoe de
chef langzaam het kleine trapje beklom dat naar het privékantoor
leidde en, op het balkon gekomen, zich omkeerde en naar hem
bleef kijken. Omdat het beter was zo weinig mogelijk de aandacht
te trekken, keek hij een andere kant uit. Hij was niet bang, maar
hij kon de stem van de chef, die alleen maar aanmerkingen maak-
te en nooit iets prees, niet goed verdragen. Zonder zijn hoofd
, om te draaien wist hij dat er nog altijd naar hem gekeken werd
en dit gevoel verdween pas, toen hij de deur van het kantoor had
horen sluiten. Het standje was waarschijnlijk uitgebleven omdat
men begrepen had dat hij niet meer terug had willen komen en
nu zoveel mogelijk vermeed hem te ontstemmen. Toen de chef
terugkeerde rammelde hij met de sleutels, alsof het bellen waren
waarmede hij een signaal gaf. De man, die wist dat dit teken voor
hem bestemd was, volgde hem langs de grote trap die naar het
magazijn leidde. Ter hoogte van' zijn ogen zag hij de benen met.
streepjesbroek en glimmend gepoetste schoenen, die zich langzaam
van trede naar trede verplaatsten en wederom constateerde hij
dat de chef veel beter gekleed was dan hij. Deze benen waren even
feestelijk als plechtig, deze voeten moesten andere wegen gaan
dan de zijne. Hij wist niets van het particuliere leven van de chef,
maar hij vermoedde dat hij dikwijls bars en dancings bezocht,
dat hij in dure restaurants' at, zijn avonden met vrouwen door-
bracht en zich goed thuis voelde in de lichtzinnige oorden van het
leven. Van de vrolijkheid die daar heerste bracht hij naar het
magazijn niets anders mee dan tot kregelheid verzuurde herinnering,

/
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wrang en bitter als de geuren van een voorbij feest in verlaten
zalen. Hij scheen omgeven door een sfeer van onveiligheid, als een
roofdier, dat de geur van gevaar met zich meedraagt.
Als een schaap, dat de belhamel volgt, liep hij achter de met zijn
sleutels rammelende chef aan door een lange gang met talrijke
deuren, die even zoveel magazijnen afsloten. Op een enkele uit-
zondering na waren al deze magazij nen smal en hadden aan beide
zijden van de toonbank een stelling, waarin ontelbare met knopen
gevulde dozen stonden. In al deze stille en meestal half-duistere
ruimten had de man gewerkt, dozen afgestoft, knopen geteld en
etiketten geplakt. Hij had een groot deel van zijn leven in dienst.
van de firma doorgebracht, maar nog altijd was hij er niet zeker
van, dat hij alle magazijnen had bezocht en de daar opgeslagen '
voorraden kende. Soms meende .hij zich in een ruimte te bevinden
die nieuw voor hem was en ontdekte dan, nadat hij uren gewerkt
had, dat hij er vroeger al eens moest zijn geweest, maar herhaalde-
lijk was ook het omgekeerde voorgekomen. Met uitzondering van
de zolders, hadden alle magazijnen maar een enkel raam met
matglazen ruiten, dat nooit geopend werd.
De hoeveelheid knopen die in de loop der jaren qoor zijn handen
was gegaan, overtrof waarschijnlijk het aantal mensen dat op
aarde leefde en was even moeilijk te tellen als de zandkorrels van
een strand. Hij had er wel eens aan gedacht dat men, zonder de
voorraad der magazijnen uit te. putten, gemakkelijk aan alle men-
sen een knoop kon geven, kleine kinderen en wilden inbegrepen.
Ook had hij al eens uitgerekend, dat alle knopen aan draden ge-
regen een lang snoer zouden vormen, waarmede de aarde aan de
evenaar omspannen kon worden. De voorraad was zo groot, dat
alleen het aantal parelmoeren knopen naar zijn mening voldoende
was om alle pasmunt van het land te vervangen. Zijn k~nnis van
het artikel was misschien niet zo uitgebreid als die van zijn chef
en niet zo grondig als die van de directeur, maar hij wist toch heel
wat meer van knopen dan kleermakers, naaisters en anderen, die
ze dagelijks verwerkten. Tussen het eenvoudige gladde benen of
stenen knoopje en de met kleurig emaille bedekte sierknoop, lag
een schier oneindige reeks van varianten, verschillend naar ma-
teriaal, kleur en vorm. Er waren feestelijke edelknopen van glan-
zend parelmoer of geslepen kristal, waa:çin alle kleuren van de
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regenboog gloeiden en er waren sombere slecht afgewerkte doods-
knopen van caseïne voor de tunieken van doodgravers of van
zwarte doffe stof, voor de jassen van aansprekers. Knopen voor
alle uniformen die in het rijk gedragen werden lagen hier te wach-
ten, zowel vergulde generaalsknopen met een gekroond zwaard
in relief, als de eenvoudige met een anker versierde knoop voor
matrozenjekkers of de koude, witmetalen knoop met gekruiste
sleutels, waarmede de jassen van gevangenbewaarders werden
gesloten. Er waren fijne, zacht rose of blauw gekleurde knoopjes
voor zijden damesondergoed en gladde knopen van koude steen
voor doodshemden, die bestemd waren om het graf in te gaan.
Zoveel soorten waren er, dat er eigenlijk geen dag voorbij ging
zonder dat hij nieuwe ontdekte.
De chef sloeg hoeken om, liep trapjes op en ging langs reeksen
gesloten deuren, en de man vroeg zich af of men in staat zou zij'n
hem terug te vinden als Amalia, ondanks alles, toch nog kwam.
De kans was groot dat men vergat waar hij zich bevond. Hij moest
de chef op deze mogelijkheid wijzen en een afspraak met hem maken
dat hij dadelijk geroepen zou worden. Maar hoe zou hij deze man,
die voor iedere vrouw een gevaar betekende, zijn -geheim kunnen
toevertrouwen? En liep hij niet de kans zich belachelijk te maken,
door zich bezorgd te tonen om een afspraak met een vrouw die
niet kwam? Hij zocht nog naar een oplossing voor deze moeilijk-
heid, toen de chef staan bleef en een der vele sleutels in een sleutel-
gat stak. Zodra de deur open was, meende hij een vertrek te zien,
dat hij nog nimmer betreden had. Zekerheid had hij niet, maar in
ieder geval hing hier een geur, die hij nog nimmer in een maga-
zijn had waargenomen. Het rook hier naar gestoofde uien.
Na hem gezegd te hebben wat hij doen moest, greep de chef de
sleutels van de toonbank om weg te gaan. Als hij nog een afspraak
maken wilde, zou hij het nu moeten doen. De chef liep naar de
deur, maar alsof hij vermoedde dat de man nog iets te zeggen had,
bleef hij op de drempel staan, keerde zich om en keek hem aan.
Nu hij begreep dat er iets van hem verwacht werd, dat de chef zijn
vertrek uitstelde om hem aan te horen, was hij niet in staat een
woord uit te brengen. Hij greep een knopendoos, tuurde op het
etiket, alsof het hem moeite kostte het opschrift te ontcijferen, en
voelde onderwijl met ontsteltenis dat hij een kleur kreeg. Zo stil
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was het, dat zelfs het geluid van zijn eigen adem, dat hij tevergeefs
trachtte te onderdrukken, hem hinderde. Toen de chef wegging
bleef hij in dezelfde houding staan, totdat hij de voetstappen in
de gang niet meer kon horen. Met een zucht van bevrijding sloot
hij de deur' en ging op de rand van de toonbank zitten. Nu pas
voelde hij hoe vermoeid hij was. En toch moet ik vannacht goed
geslapen hebben, dacht hij.
Hij maakte een begin met het afstoffen en nummeren der dozen,
maar hield na korte tijd op, omdat hij opnieuw de lucht van ge-
stoofde uien rook. De geur scheen van de kant van het venster
te komen en toen hij in die richting keek, ontdekte hij in een der
matglazen ruiten een gat, zo groot als een vuist. Vanaf het punt
waar hij zat kon hij door dit gat heén een stuk zien van de grauwe
bepleisterde muur, waarover donkere modderstriemen liepen. Zijn
hoofd voor' het gat brengend, voelde hij een van buiten komende
lauwe luchtstroom, die naar keukens rook en van een bijna eet-
bare vettigheid was. De geur herinnerde hem aan de smaak van
in olie gebakken lamsvlees en hij dacht aan een donkere keuken
in een souterrain, waar hij als kind gespeeld had. In de muur aan
de overkant waren lange rijen gelijkvormige vensters met mat-
glazen ruiten, regelmatig geplaatst als een patroon voor behangsel-
papier. De vensters verdeelden het muurvlak in kwadraten, maar
afwisselend en onafhankelijk van de instelling van zijn blik, lagen
de raIl?-enop de snijpunten der horizontale en verticale lijnen of
op de hoeken der vierkanten. De eerste verandering in de in-
deling voltrok zich vanzelf, zonder dat hij het wilde, de vierkanten
werden kruisen en keerden daarna vanzelf weer tot vierkanten
terug. De volgende verschuiving bracht hij opzettelijk tot stand
en toen dit een paar keer gebeurd was, ging de beweging vanzelf
en met toenemende snelheid door, als een op gang gebrachte
machine, die hij niet meer tot stilstand brengen kon. De beweging
was nu geheel zelfstandig geworden en zo snel versprong het ras-
ter over de roerloze muur, dat het gewemel van lijnen en kruisen
bijna niet meer te volgen was en hem duizelig maakte. Het was
alsof zich tussen hem en de muur een onzichtbaar traliewerk bevond,
dat na even te hebben stil gestaan, telkens weer bliksemsnel met
een schok verschoven werd. Eindelijk vond hij een rustpunt tussen
een paar vensterbanken, een iets lichter gekleurde baan in het
15
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grijze cement, waarlangs zijn blik kon afdalen, als in een schacht
met gladde loodrechte wanden. Verdieping na verdieping gleed
naar boven, alsof hij in een lift langs de etages zakte. Toen hij de
grens van zijn gezichts~eld had bereikt, kon hij de bodem van de
schacht nog altijd niet zien. Het magazijn had, althans aan de
straatzijde, zes verdiepingen, maar hij moest zich nu op een veel
hoger punt bevinden. Om beter te kunnen zien ging hij op zijn
knieën liggen, bracht zijn schouders naar achteren en drukte zijn
voorhoofd tegen het glas. Thans kon hij de onderkant zien van de
ge,,::elen daarvoor een strook van het donkerder plaveisel. Hij ont-
dekte ook het zwarte gat van een poort, dat van bovenaf gezien
de vorm had van een aan de onderkant afgeplat ei. Nauwelijks
had hij begrepen dat het ovale vlak een poort moest zijn, of hij
zag de wijnrode vlek van haar mantel in het donkere gat verdwij-
nen. Zo snel en onverwacht ging het, dat alles al voorbij was toen
hij Amalia riep. Nog even bleef hij met zijn voorhoofd tegen het
glas gedrukt liggen, maar toen er beneden niets meer bewoog,
stond hij op en ging weer op de toonbank zitten. Zijn knieën deden
pijn en hij voelde zich te vermoeid om zijn werk te hervatten:
Achter de gebroken ruit, veel dichterbij dan hij had verwacht,
bevond zich dus de binnenplaats, waar hij afscheid van haar ge-
nomen had. Wellicht zou hij dit hebben opgemerkt, als hij beter
op de omgeving gelet had toen hij haar volgde. Hij had echter geen
aandacht gehad voor iets anders dan voor het meisje met de wijnrode
mantel, dat hij gemeend had te herkennen op dat ogenblik dat zij uit
de winkel kwam. Het had hem moeite genoeg gekost haar tussen
het drukke verkeer in het oog te houden en zich onderwijl te her-
inneren hoe zij vroeger geweest was, toen zij met elkander speelden.
Pas toen zij in stillere straten gekomen waren, waar hij haar beter
had kunnen zien, had hij haar met zekerheid aan haar gang her-
kend. Later, toen hij haar even van terzijde zag, was .hij weer
gaan twijfelen. Maar eindelijk, op de bin~enplaats, toen zij zich
opeens omgekeerd en gezegd had dat zij hem wel aan de zaak
zou komen opzoeken, maar dat hij haar niet meer volgen moest,
had hij de overtuiging gekregen dat hij Amalia terug gevonden
had. Doch dit was ook het einde geweest en toen hij nog iets had
willen antwoorden, bleek zij reeds verdwenen te zijn. Op de terug-
weg had hij alleen maar aan haar gedacht, getracht zich het ver-
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sluierd verleden te herinneren. De binnenplaats met de metalen
vuilnisbakken en de kleine raampjes der keukenkelders, waarvoor
kinderen zaten die om een wortel bedelden; de donkere gaten onder
de struiken in het parkje, waar zij het spel der volwassenen pro-
beerden, bedreigd door de parkwachter met het glimmende paarse
gezwel in zijn hals, die geluidloos hun verboden wereld binnen
sloop; de schoenmaker uit het hoekhuis, die griezelige verhalen
vertelde om de meisjes bang te maken; het jongetje met de puis-
ten, dat in een invalidenwagentje reed, omdat zijn ruggegraat
gebroken was. Allen waren zij teruggekeerd uit een bijna vergeten
verleden, zo duidelijk, dat. het hem soms was voorgekomen alsof
zij. naast hem liepen en met hem spraken. Maar hoe meer kleur
en leven zijn herinneringen kregen, hoe zwakker de zekerheid ge-
worden was, dat alles precies zo bestaan had als hij het zag. Waar-
schijnlijk was alles anders geweest, had hij nooit of met andere
meisjes in de bosjes gespeeld, misschien had Amalia nimmer be-
staan of was zij al lang dood. Het was ook mogelijk dat hij eens,
heel lang geleden, gewenst had Amalia te ontmoeten, dat hij, zon-
der het te weten, heel zijn leven verlangd had naar deze vrouw,
die hij niet kende, maar die hij toch uit duizend anderen zou weten
aan te wijzen. Op al deze vragen had hij zichzelf geen antwoord
kunnen geven en toen hij, laat in de avond voor de deur van zijn
woning stond, had hij nog maar één zekerheid overgehouden:
dat zij bestond en dat hij haar ontmoet had. En dit was voldoende.
Toen hij voor de tweede maal door het gat naar beneden keek,
gelukte het hem niet meer de grond te zien. Hij veranderde van
houding, drukte zijn voorhoofd zo vast tegen het glas dat het mee
boog en kraakte, maar de onderkant van de muur bleef onzicht-
baar. Een poging om het raam op te schuiven mislukte, omdat
het met zware schroeven aan de ko~ijnen bevestigd was. Hij ging
de gang op om te onderzoeken of er misschien een ander raam was,-
waardoor hij de binnenplaats kon zien. Om niet te verdwalen
zorgde hij er voor zich niet te ver van het magazijn te verwijderen.
De aangrenzende vertrekken bleken gesloten te zijn en reeds wilde
hij zijn pogingen opgeven, omdat hij meende dat het overal zo
zou zijn, toen hij aan het eind van de gang een deur vond die
open ging. Het vertrek was even groot en zag er niet anders uit
dan de overige magazijnen, maar inplaats van met knopen gevulde
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dozen, stonden de stellingen aan weerszijden vol met boeken en
brievenrnappen. Ook de toonbank in het midden was met paperas-
sen bedekt en daaraan, ten dele verborgen achter een stapel map-
pen, zodat hij hem niet dadelijk zag, zat een man met een traan-
geel gezicht en een rafelig sikje, die hem op zijn penhouder bijtend
zwijgend aankeek.
- Blijf, zei hij, toen hij zag dat de man, die hier niemand verwacht
had, zich wilde terugtrekken.
Hij bleef op de drempel staan. Het was hem verboden alleen door
de magazijnen te lopen en de kans bestond dat hij verdacht zou
worden van diefstal, nu hij hier binnen gedrongen was. Wat zou
hij moeten antwoorden, als hem naar de reden van zijn komst
gevraagd werd?
- U behoeft voor de eerste procuratiehouder niet weg te lopen,
hoorde hij de man met het gele gezicht zeggen. Sluit de deur en
kom binnen.
Hij deed wat hem gezegd was en ging aan de andere kant van de
toonbank, recht tegenover de eerste procuratiehouder staan. Voor
het eerst sedert hij hier werkte, zag hij thans een der hoogste kan-
toorheren.
- Ik had al lang eens met u moeten prat~n, zei de procuratie-
houder, de penhouder door zijn sikje strijkend. U moet niet denken
dat uw plan om hier vandaan te gaan geheim gebleven is. Op het
kantoor weet men alles. Het geval heeft overigens voor ons niet
veel te betekenen, omdat wij u best missen en door een ander
vervangen kunnen. Tien of honderd staan klaar om uw plaats in
te nemen. U bent nu eenmaal iemand die zeer gemakkelijk ver-
vangen kan worden.
De man knikte en de procuratiehouder glimlachte, een beetje
spottend en met een uitdrukking van argwanende sluwheid.
- De gemoedelijke manier waarop u knikt en alles beaamt kan
mij niet misleiden, vervolgde hij. Wij weten beiden hoeveel u
aan onze firma verplicht bent. Daarover zullen wij dus maar niet
spreken. Maar als ik alleen maar Knopenkathedraal zeg, dan zult
u zeker begrijpen, dat wij met onze lankmoedigheid verder zijn
gegaan dan u had kunnen verwachten.
De procuratiehouder zweeg en de man, die met een gewaarwording
van toenemende benauwenis geluisterd had, voelde zijn lichaam
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verstijven. Het liefst zou hij zijn weggelopen, maar hij durfde
geen eind aan het gesprek te maken en bovendien was hij bang
dat hij in het gebouw verdwalen zou.
- Ik kan u verzekeren, dat men zich in de laatste tijd herhaaldelijk
met u heeft bezig gehouden en dat men zich op het kantoor heeft
afgevraagd, of het niet nodig zou zijn maatregelen te treffen. Nu
ik met u gesproken heb, wil ik de heren voorstellen het nog even .
aan te zien. Bij deze stand van zaken zult u het natuurlijk kunnen
begrijpen, dat het twijfelachtig is of het u zal worden toegestaan
het feest bij te wonen, dat binnenkort ter gelegenheid van het
tweehonderd jarig bestaan van de firrna zal worden gevierd. En
gaat u nu maar weer aan uw werk en dwaal in het vervolg niet
meer zonder toezicht door het gebouw .
.Het meest hinderde het hem, dat men op het kantoor alles van
de Knopenkathedraal scheen te weten. Toen hij weer in het maga-
zijn teruggekeerd was, belette deze gedachte hem zelfs zich met
Amalia bezig te houden. Nooit had hij kunnen vermoeden, dat hij
zo scherp werd gecontroleerd. Hij was altijd alleen geweest _
dat had hij tenminste gemeend - nooit had iemand op hem gelet
terwijl hij aan het werk was en toch scheen men nauwkeurig te
weten wat hij in de verlaten magazijnen had gedaan. Het zag er
lelijk uit en hij zou nu nog voorzichtiger dan vroeger te werk moe-
ten gaan.
Na het onderhoud met de eerste procuratiehouder gingen er enige
uren voorbij zonder dat hij iets hoorde en ook de chef zinspeelde
nergens op toen hij hem kwam roepen. Na zich er zwijgend van
overtuigd te hebben dat hij maar weinig gedaan had, nam de
chef zijn zakboekje en maakte een aantekening. Dit betekende dat
er weer een slecht rapport naar het kantoor zou gaan. Ik kan.er -
niets aan veranderen en bij dat feest wil ik toch niet zijn, dacht hij,
terwijl hij de chef door de gangen volgde. Langs de hoofdtrap
bereikten zij de zolder, waar een nieuwe in vaten verpakte zending
knopen was opgeslagen. De vaten, alle even groot, stonden op-
gestapeld in drie lagen en vulden de gehele ruimte. In het midden
was een smal pad vrijgelaten, een nauwe door geel gloeiende elec-
trische lampen verlichte steeg, waarvan het einde niet te zien was.
Een van de vaten was geopend en hij zag dat het totaan de rand
met kleine zwarte knopen gevuld was. Dicht bij de trap stonden
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ook nog een paar kisten met papieren zakjes, waarin de knopen
verpakt moesten worden.
- In elk zakje een gros,Jegde de chef uit. Men heeft op het kantoor
uitgerekend, dat je een vat per dag kunt doen. Als je dus gestadig
doorwerkt en niet elk ogenblik voor een onbetekenende ongesteld-
heid thuis blijft, kun je precies in vijf jaar klaar zijn.
Hij begreep het, maar hij dacht er niet verder over na, omdat hij
zich afvroeg of hij het nu niet van Amalia moest zeggen. Hij was er
tenslotte toch niet zeker van dat zij zou wegblijven. Waarschijnlijk
zou hij te lang geaarzeld hebben en zou er weer niets van gekomen
zijn als de chef, nadat hij alles nog eens had uitgelegd, niet was
blijven staan om naar het aftellen van het eerste gros knopen te
kijken. Hij vergiste zich, gooide het half-gevulde zakje weer leeg en
vroeg toen, zonder de chef aan te kijken, of deze er voor wilde zorgen
dat hij een boodschap kreeg, als er een juffrouw voor hem kwam.
- Hoe vaak heb je mij dat nu al niet gevraagd?, vroeg de chef
onvriendelijk. Hou je aandacht maar liever bij je werk, inplaats
van voortdurend aan een juffrouw te denken die toch niet komt.
De man antwoordde niet en toen de chef heengegaan was, begon
hij opnieuw te tellen. Het werk schoot maar langzaam op, omdat
hij zich herhaaldelijk vergiste en dan opnieuw beginnen moest.
Toen hij een dozijn zakjes gevuld had, kreeg hij honger, schoof
een kist dichterbij en legde zijn pakje brood op de knopen in het
geopende vat. Voorzichtig streek hij de krant glad, omdat hij deze
zoals gewoonlijk, onder het eten wilde lezen. Toen hij de eerste
boterham van het stapeltje wilde nemen, viel er rakelings iets langs
zijn hand heen. Op het papier, met de onderkant naar boven,
lag een grote tor of kever met een bizonder groot aantal lange
zwarte en snel bewegende poten. Het insect gooide zich om met
een ruk, kwam op zijn poten terecht en nu zag hij dat het groter
was dan een Meikever en een dik rond lichaam had, dat geheel
bedekt was met lange grijze haren. De kop was plat, als die van
een padhagedis, met heldere uitpuilende ogen, die op de hoorn-
achtige oppervlakte lagen als droppels gele vloeistof. Na zich even
stil te hebben gehouden, zette de tor zich met een ruk in beweging,
liep van het papier af en verdween tussen de knopen. Het was zo
snel gegaan, dat hij de bewegingen van het dier nauwelijks had
kunnen volgen. De kever zat nu tussen de knopen en hij vroeg zich
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af ofhet niet beter zou zijn een nieuw vat aan te breken. Denkelijk
zou de chef dit afkeuren en daarom besloot hij de knopen maar met
een stuk carton op te scheppen.
Het was al donker toen hij de zaak verliet en de van regen glim-
mende straat betrad. Naar zijn eethuis ging hij nog niet, omdat
hij eerst wilde onderzoeken of de poort die met de binnenplaats
in verbinding stond, een uitgang naar de straat had. Het blok
waarin het knopenhuis stond was groot en hij moest een heel
eind lopen voordat hij een zijstraat bereikte. Op de hoek bleef hij
staan, bekeek de winkels en trachtte zich voor te stellen hoe het
geweest was toen hij Amalia volgde. De straat, waarin hij zo
dikwijls gelopen had, probeerde hij te zien met de ogen van iemand
die daar nooit geweest was, maar het gelukte hem niet het be-
kende beeld te vervangen door een ander, waarin hij Amalia zag.
De smalle zijstraat was verlicht door gaslantaarns, in welker groen
schijnsel maar weinig voorbijgangers liepen. De winkels waren
slecht verlicht en maakten een indruk van armoede en verwaClr-
lozing. Het scheen alsof hier alleen maar kwijnende zaken geves-
tigd waren, waarvoor in de drukke en welvarende hoofdstraat
geen plaats was. Er waren veel uitdragerijen, volgepropt met oude
kleren, beschadigde meubelen en vreemde, door vroegere ge-'
neTaties gebruikte voorwerpen, naar welker bestemming hij soms
alleen maar gissen kon. Enkele winkeliers hadden hun voorraad
geselecteerd, de beste stukken in de etalage geplaatst en deze
gipsen bustes, gegoten vazen en geperste compositie kandelaars en
andere producten van al lang niet meer bestaande industrieën, ge-
leken in het half-duister dezer grotachtige winkels bedrieglijk
op antiek en oude kunstvoorwerpen. Er was ook een handel in
naturaliën, in welks overvolle etalage de levende en dode natuur
op een bijna onontwarbare manier dooreengemengd waren. Tussen
terrariums met levende slangen, padden en salamanders, en aqua-
riums met vissen en aaltjes, stonden opgezette vogels, flessen met
in vloeistof zwevende cadavers en dozen met opgeprikte vlinders
en andere insecten. Wat leefde bewoog bijna niet en in het dode
was het leven zo bedrieglijk nagebootst, dat alles opgenomen
scheen in een sfeer van bedwelming en verstarring, die buiten de
gebieden van leven en dood lag. Vooraan in de etalage stond een
met een ronde glasschijf bedekte doos, waarin in de vorm van een
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ster, welker middelpunt gevormd werd door een Vliegend Hert,
een aantal kevers en torren was vastgeprikt. Er viel uit de winkel
voldoende licht in de etalage om de insecten te kunnen onder-
scheiden en al gauw had hij gezien, dat'de doos geen enkel behaard
exemplaar bevatte. Zoekend naar andere dozen met torren, ont-
dekte hij het driehoekige hoofd met de bril, dat verticaal gestreept
scheen door de ribben van -het vogelskelet, waarachtig het zich
bevond. Toen hun blikken elkaar kruisten, knikte de naturaliën-
handelaar en beduidde hem dat hij binnen komen moest. Hij werd
met een glimlach ontvangen en kreeg een stoel voor een schrijf-
tafel die overladen was met boeken, papieren, steenschilfers, erts-
kristallen, verschrompelde vruchten, veren, verdroogde bladeren
en andere kleine voorwerpen. Vergenoegd zijn magere zacht
krakende handen wrijvend, ging de naturaliënhandclaar tegen-
over hem zitten en keek hem door zijn de pupillen vergrotende
brilleglazen aan. Hij kuchte, schoof met zijn vingertop een paar
veertjes opzij en begon toen te spreken:
- Het insect dat u zoekt, de grauwe Kathedraalkever, bevindt zich
niet bij mijn collectie. Deze soort, die hier trouwens niet inheems is,
moet in Europa uitgestorven zijn. De kever - om het dier een naam
te geven, want men heeft het nooit goed kunnen thuisbrengen -
behoort tot de schorpioenachtige pillendraaiers en werd door
kruisvaarders in het begin van de elfde eeuw naar Europa gebracht.
Hij is bizonder vergiftig en het lijkt mij waarschijnlijk, dat er meer
kruisvaarders door de steek van dit dier, dan door het zwaard der
Mohammedanen omgekomen zijn. Dit is alles wat ik van de grau-
we Kathedraalkever weet. Een afbeelding kan ik u tot mijn spijt
niet laten zien, omdat al mijn handboeken en atlassen door papier-
wormen opgevreten zijn. Het honorarium voor dit consult bedraagt
een gulden.
Hij had niet verwacht dat het advies iets zou kosten en hij had
maar juist voldoende geld bij zich om zijn avondmaal te betalen.
Na enig zoeken vond hij in zijn vestzak een sierknoop, welke hij
op de tafel legde. Het was een mooi exemplaar met een geslepen
rozet van rood glas in een ring van gevlochten gouddraad, wellicht
een van de duurste knopen, welke zijn firma in voorraad hield.
Hij legde de man uit, dat de knoop ook als broche, als gesp en
zelfs als wandversiering gebruikt kon worden.
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Laten we het dan zo maar verrekenen, antwoordde de winkelier..

Ik doe het des te liever omdat ik weet, dat u uw geld niet in bor-
delen en nachtlokalen verbrast. Maar het is te veel en er schiet
wel een opgezet vogeltje of een pad op over. Hier, vervolgde hij,
een pad uit een glazen bak nemend, hij is een beste weervoorspeller. .
Handig wikkelde hij de pad in een stuk papier en schoof zijn dient
het pakje met de levende inhoud toe.
Toen hij het pakje opnam, voelde hij de pad bewegen en liet het
vlug in zijn zak glijden.
- Vergeet niet hem van tijd tot tijd een paar vliegen te geven
en. kom nog eens aan als u iets weten wilt, zei de naturaliën-
handelaar tot afscheid.
Deze vriendelijke uitnodiging gaf hem moed om naar de binnen-
plaats met de poort te informeren. Waarschijnlijk zou deze man
met zijn grote kennis hem er wel iets meer van kunnen vertellen.
- Het is mijn terrein niet, antwoordde de naturaliënhandelaar,
de top van zijn wijsvinger tegen zijn voorhoofd drukkend, en met
zaken die mij niet aangaan, bemoei ik mij liever niet. De hUlzen
aan deze kant hebben geen vensters aan de achterzijde, omdat zij
rondom een oude kerk gebouwd zijn. Maar ik heb wel eens iets
van een binnenplaats gehoord, ergens in de richting van de hoofd-
straat. Het moet moeilijk te vinden zijn en als ik mij niet vergis
hebben al heel wat mensen er tevergeefs naar gezocht. Maar doe
uw best, u bent nog betrekkelijk jong. .
Hij volgde de straat der kwijnende winkels tot aan de eerste dwars-
straat, sloeg hier linksaf en keerde door een parallel lopende straat
weer op zijn uitgangspunt terug. De uitgang van het poortje kon
hij niet vinden. De winkel van het knopenmagazijn was nog ver-
licht, ofschoon het personeel allang naar huis moest zijn en achter-
in, onder de enige brandende lamp, stond de chef te praten met
een dame, die naast hem op een stoel zat. Toen hij de zekerheid
had dat het Amalia niet was, keerde hij zich om en slenterde ver-
moeid weg. De regen was overgegaan in een stofregen, die koud
in zijn gezicht sloeg nu hij tegen de wind in liep. Hij zette de kraag
van zijn jas op, stak de handen in zijn zakken en betastte de glib-
berige pad, ,die zich uit zijn papieren omhulsel had bevrijd. Het
was een beetje griezelig, maar minder onaangenaam dan hij ver-
wacht had.
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Hij was laat en er waren niet veel gasten meer in de eetkelder.
Terwijl hij at werd het hem steeds duidelijker, dat hij de toegang
tot de binnenplaats door eigen nalatigheid niet ontdekt had. Hij
had te slecht opgelet, zich laten afleiden en te veel aandacht aan
de winkels besteed. Maar er was niets verknoeid en niets verloren
en hij kon het onderzoek nog zo vaak herhalen als hij zelf wilde.
Tenslotte was het nog de vraag, of hij de goede binnenplaats door
het gat in de ruit had gezien en ofhet niet beter was Amalia ergens
anders te zoeken.
In een hoek tegenover hem zat een jong paartje en,hij dacht er
aan, dat hij hier, misschien al lang geleden, even vertrouwd en
gezellig met Amalia zou hebben gezeten, als zij woord had gehou-
den en gekomen was. Hij stond, op groette de bediende, die hem
niet scheen te zien, en beklom de uitgesleten stenen trap.
Toen hij voor de tweede keer in de nauwe zijstraat kwam, was het
I icht in de winkels gedoofd en hing het groene schijnsel der gas-
lantaarns in de transparante duisternis tussen de hoge gevels, als
phosphorescerend bezinksel in een donkere vloeistof. Er was nu
niets dat hem afleidde, niets dat zijn aandacht ontging. Hij ont-
dekte ,sloppen die zo smal waren dat zijn ellebogen beide muren
gelijktijdig konden aanraken, stegen die doodliepen op binnen-
plaatsjes, monumentale deuren waarachter zich donkere gaten be-
vonden, die nergens voor schenen te dienen. Aan het eind van een
steegje met blinde muren stuitte hij op een verroest ijzeren hek,
waarachter een hardstenen grafzerk lag met een doodshoofd en
het opschrift: En zo zullen wij allen zijn. Het was pas op de terug-
weg, toen hij de hoofdstraat alweer bijna bereikt had, dat hij de
poort met de brede dubbele deuren ontdekte. De ruimte had
wanden van gemetselde steen en een gewelfd plafond, waaraan een.
brandende lantaarn hing. Zekerheid dat het de poort was waarin
hij afscheid van Amalia had genomen, had hij niet, hij betwijfelde
dit zelfs, maar niettemin had hij de indruk dat hij thans op de
goede weg was. Op een hof, waar het vol karren en wagens stond,
zag hij recht tegenover zich een tweede poort, die ook door een
lantaarn verlicht werd. Hier ontmoette hij de man, die op een laag
bankje bij de ingang brood zat te eten en vroeg wat hij wilde.
- Het is hier een stal en ik ben de voerman, antwoordde de man,
,nadat hij verteld had wat hij zocht. Zij bleken elkander te kennen,
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want de koetsier had al vaak goederen voor zijn firma vervoerd.
Hij vertelde hem alles zo uitvoerig mogelijk en de koetsier luisterde
aandachtig, onderwijl zijn dikke boterhammen etend, waarbij hij
een paar keer een slok uit een thermosfles nam. Het eten en het
luisteren vormden één handeling, zodat het scheen alsof de voer-
man alles wat hem verteld werd kauwde en inslikte. Iemand die
!!let zoveel aandacht naar hem luisterde, kon hij zeker vertrouwen.
Toen hij met eten klaar was, stond de koetsier op, rekte zich
grommend en zoog smakkend de voedselresten tussen zijn tanden
weg.
- Hier in dit blok is het niet, je zult dat pleintje ergens anders
moeten zoeken. Er zijn heel wat van die poortjes en binnenplaatsjes
in de stad, maar er zijn nog heel wat meer vrouwen, zei hij lachend.

rEn nu ga ik de paarden inspannen, want ik moet een lijk van buiten
halen, dat morgen begraven moet worden. Er komt in ons vak nogal
het een en ander kijken. Als je zin mocht hebben om eens mee te
rijden, zeg het dan maar gerust.
Die koetsiers komen overal, misschien is het wel goed als ik eens met
Jlem mee rijd, dacht hij toen hij op weg naar huis was. Hij stak
zijn hand in zijn zak en toen hij de pad aanraakte, schoot hem te
binnen dat het dier nog altijd niets te eten had gehad. Padden
konden het een hele tijd zonder voedsel uithouden, maar men kon
niet verwachten dat een dier dat honger leed, èen feilloze weervoor-
speller zou zijn. Ofschoon de nacht al ver gevorderd was en hij
onvoldoende had ge~lapen, gevoelde hij maar weinig lust om naar
huis te gaan. Hij was eigenlijk maar bitter weinig opgeschoten.
Op het grote verlaten plein ging hij onder het afdakje voor tram-
passagiers zitten en keek naar het stadhuis, waar nog licht achter
enkele ramen brandde. Ook daar werkten de mensen laat. Nu
hij zat voelde hij pas hoe eindeloos vermoeid hij was. Hoe zou hij
dit zoeken kunnen volhouden, als hij overdag in het knopenmaga-
zijn moest werken?
Pas toen hij de deur van zijn woning geopend had, herinnerde hij
zich dat hij niet naar huis had willen gaan. Op zijn kamer gekomen
zette hij de pad in een lege kanariekooi en legde daarna zijn over-
jas voor de naad boven de drempel, opdat de juffrouw niet zou
zien dat hij middenin de nacht licht aan had. De oogst van die
dag bestond uit vijftig nieuwe knopen die hij, nadat ze geteld waren,
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in de kast bij zijn voorraad legde. Toen hij dit gedaan had deed
hij de kastdeur op slot en ging op de rand van zijn bed zitten om
ná te denken. Hij bezat nu al een flinke hoeveelheid knopen, maar
toch altijd nog lang niet voldoende voor het bouwen van een
Knopenkathedraal. Het stond te bezien of het hem ooit gelukken
zou het vereiste aantal bijeen te brengen. Hij moest er nu rekening
mede houden, dat door de heren van het kantoor op hem gelet
werd en zo heel veel tijd had hij ook niet. Daarbij kwamen nog de
moeilijkheden met Amalia. Het zou alles heel wat gemakkelijker
geweest zijn, als hij al zijn tijd had kunnen besteden om haar te
zoeken, maar als hij dit deed en niet naar de zaak ging, liep hij
kans dat zij juist kwam op een ogenblik dat hij er niet was. Boven-
dien kon hij zijn dagelijkse hoeveelheid knopen niet missen. Welke
oplossing hij ook zocht, op een of andere manier deed hij het altijd
verkeerd.
Hij stond op, ging naar de kooi en zag dat de pad .op de bodem
zat en hem aankeek. Het dier scheen hem al een beetje te kennen.
Zielig, als je het weer moest voorspellen en niets te eten kreeg.

I

Van de kastplank veegde hij wat broodkruimels en gooide deze in
de kooi. Toen hoorde hij gerucht op de gang en draaide het licht
uit. Achter de ramen was het licht van de ochtend, maansteen-
kleurig, even geel rood en blauw getint door de stralen van op-
komende zon, zacht glanzend op vochtige daklijsten en raam-
kozijnen, als knopen van parelmoer. Beneden, over de keien van
de rijweg, rolden wielen en klonk de langzame holle en regel-
matige slag van paardenhoeven. Toen l~ij omlaag keek, zag hij
op de bok van een voorbijgaande lijkwagen de koetsier, die hem
met zijn zweep groette.

Hij was vermoeid en te lusteloos om op te staan. Toen de hospita
op de deur van zijn kamer klopte, had hij maar even zijn ogen
geopend, geluisterd naar het tikken van de regen tegen de ramen
en was weer ingeslapen. Een deel van de dag was reeds verstreken,
toen hij opnieuw ontwaakte. Nog altijd regende het en om hem
heen hing de beklemmende stilte van een lege dag, de drukkende
verveling van gedwongen rust. Het was Zondag. De verslapen uren
had ik nuttiger kunnen besteden, overdacht hij, maar inplaats
van hem tot opstaan te bewegen, versterkte deze gedachte alleen
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maar zijn gevoel van lusteloosheid en onmacht. Toch kon hij niet
werkeloos blijven liggen afwachten, begreep hij dat er geen andere
mogelijkheid voor hem was dan met de reeds begonnen taak door
te gaan. Was. dit besef er niet geweest, dan zou hij weer opnieuw
zijn ingeslapen. Nu ging hij met gesloten ogen overeind zitten
tussen de kussens en trachtte na te denken, een steunpunt te vinden
in de chaos van onzekerheid, die hem van alle kanten omgaf. Hij
leefde in een wankelende wereld, waarin niets op zijn plaats bleef
en alles scheen te wijken, zodra hij er op wilde steunen of zijn
hand er naar uitstrekte. Zelfs oude zekerheden waren onbetrouw-
baar geworden en lieten hem volkomen onverwacht in de steek.
Wat bleef hem nog over, nu gebleken was dat zelfs de werkelijk-
heid van het knopenmagazijn een andere was dan hij zich altijd
had voorgesteld? Jaren lang had hij zichzelf misleid met de ge-
dachte, dat hij alleen was en onbespied zijn gang kon gaan, omdat
men hem vertrouwde. En nu bleek iedereen op het kantoor van zijn
doen en laten volkomen op de hoogte te zijn. Het was zeker dat
. hij thans geen stap meer zou kunnen doen, zonder dat de chef
of de eerste procuratiehouder het te weten kwamen. En nu was
ook zijn laatste zekerheid nog weggevallen en bleek het oude grote
magazijn op instorten te staan. Hij wist thans dat het gebouw van
boven veel breder was dan aan de onderkant, dat het de vorm had
van een omgekeerde kegel, die in wankel evenwicht op zijn punt
steunde. Hierdoor was het ook duidelijk waarom de lagere ver-
diepingen korte en bochtige gangen hadden en op de bovenste
etages alles ruim en uitgestrekt was. De zolder, waar hij werken
moest, was het grootste en stak aan alle kanten het verst over het
evenwichtspunt heen. Het verschuiven van enkele vaten of kisten
of zelfs het lopen op een plaats die te ver uit het midden lag, kon
voldoende zijn om een instorting te veroorzaken. Het leven van
allen die in het magazijn werkten lag in zijn hand en daarom zou
hij ervoor moeten waken de vloer niet onregelmatig te ontlasten,
door aan één kant te veel vaten weg te nemen. De verantwoordelijk-
heid die op zijn schouders drukte, was wel zeer groot. En nu ook
nog Amalia. Hij vermoedde nu waar zich de binnenplaats van het
afscheid bevond, maar tot nu toe had hij er niet toe kunnen be-
sluiten daarheen te gaan, omdat hij niet zeker van zijn zaak en
bang was opnieuw teleurgesteld te zullen worden. Maar eens zou
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. het er toch van moeten komen, zou hij zelf iets moeten doen om
een eind te maken aan qeze toestand van onzekerheid. Als hij haar
zelf niet opzocht, zou hij haar noo.it meer zien.
Hij schrok toen de deur open ging en zijn hospita, zonder te hebben
geklopt, binnen kwam. Zij zette het dienblad met brood en thee
neer en ging op de hoek van de tafel zitten.
- Dat ligt maar in bed te stinken, zei ze.
Hij wist dat zij niet op hem gesteld was, dat hij haar altijd hinderde
en dat zij hem alleen in haar huis duldde, omdat hij regelmatig
betaalde en niet lastig was.
- Je moet ook eens proberen met andere mensen rekening te hou-
den, hernam zij, toen hij geen antwoord gaf. Jij leeft maar alleen
voor jezelf. Is dit een uur om nog op bed te liggen?
- Het is vandaag Zondag, verontschuldigde hij zich.
- Voor mij ook!
- U hebt gelijk. Ik zal straks mijn kamer zelf wel opruimen.
Zij gaf geen antwoord en knikte alleen maar. Waarschijnlijk had
zijn aanbàd haar een beetje milder gestemd. Zij liet haar been,
dat van de tafel omlaag hing, heen en weer slingeren en het viel
hem op, dat zij eigenlijk niet lelijk was. Als hij niet op haar gezicht
lette, zou hij zich zelfs hebben kunnen voorstellen dat Amalia
daar zat.
- Als je toch bezig bent, ruim dan ook eens die knopenrommel
op, hoorde hij haar zeggen. Vandaag of morgen vinden ze alles
als er huiszoeking wordt gedaan ..
- Denkt u dan dat men hier huiszoeking zal komen doen?
- Waarom niet? Het gebeurt overal en ze vinden alles.
- Die knopen zijn voor een goed doel bestemd.
Zij lachte schel en schopte, uitdagend alsof de trap voor hem be-
stemd was, tegen de tafelpoot.
- Ik ken die goede bedoelingen van jullie mannen, zei ze, alles
bedrog. Maar je weet het nu, ik heb je gewaarschuwd.
Gelukkig heeft ze niets van de pad gemerkt, dacht hij, toen zij de
kamer verlaten had. Hij stond op en begon zich vlug aan te kleden.
Opeens had hij haast, verlangde hij er naar buiten te komen en
aan het werk te gaan. Wat hij doen moest wist hij nog niet, maar
het stond vast dat hij geen tijd verloren mocht laten gaan en dat
er iets gebeuren moest, omdat de moeilijkheden bij de minuut
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groter werden. Zodra hij buiten stond voelde hij zich minder ge-
jaagd. Dicht bij zijn woning was een portiek, waarin hij ging zitten
om na te denken. Vóór alles moest hij trachten Amalia te vinden
en zodra dit gelukt was, kwam de beurt aan de knopen. Misschien
kwam alles toch nog terecht en vond hij voldoende tijd om éllles
in orde te brengen. De hoofdzaak was dat het hem gelukte kalm
te blijven en het evenwicht te bewaren. Toen hij het besluit ge-
nomen had het eerst naar de vergeten binnenplaats te gaan, begaf
hij zich zo vlug mogelijk naar het Stadhuisplein, waar het vertrek-
punt wa.s van de gele trams. Nu hij wist wat hem te doen stond,
ging alles hem te langzaam, begreep hij met een toenemend ge-
voel van onrust, dat iedere verloren minuut de. kans dat hij
zijn doel niet bereiken zou groter maakte. De tramwagen, welke
hij hebben moest, liet op zich wachten en reeds een paar keer
was een politieagent voorbij gegaan, die hem onderzoekend had
aangekeken. Hij scheen de aandacht te trekken, ook van de bur-
gers, die zoals hij op de tram stonden te wachten. Toen eindelijk
de gele tram stopte, klom hij vlug op het voorbalkon, waar hij de
enige passagier was. De agent stond nu op de vluchtheuvel aan
de andere kant van de trambaan en keek onafgebroken in zijn
richting. Hij wilde de wagenbestuurder vragen hoe lang het nog
duren kon voordat men vertrok, maar toen deze zich omkeerde
en hem aankeek, hield hij zijn mond. De bestuurder nam hem
opmerkzaam op, boog zich toen tot hem over en zei op ver-
trouwelijke toon:
- Ik heb nog nooit een hond doodgered.en, maar ditmaal zal het
er toch van moeten komen. Hij veegde met een rode zakdoek zijn
bezweet gezicht af en trok zijn schouders op. Het is ellendig, -want
ik ben een dierenvriend, vervolgde hij. Maar wat kun je er aan
veranderen? Als de gang eenmaal in zo'n wagen zit, breng je
hem niet gemakkelijk tot staan.
Er klonk een bel, de tram zette zich in beweging en van dit ogen-
blik af kon hij zijn blik niet meer van de natte glimmende rails
afhouden. Zolang men door de straten van de binnenstad reed,
was het gevaar niet groot en er gebeurde dan ook niets, ofschoon
een. paar keer een hond de rails overstak, vlak voor de aanrollende
wagen. Maar hoe zou het aanstonds moeten gaan op de brede
boulevards, waar met grote snelheid werd gereden? Nog voordat
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de eerste boulevard, de Laan der Witte Bomen, bereikt was, keerde
de wagenbestuurder zich om en beduidde hem met een hoofd-
beweging dat hij naar binnen moest gaan. Hij liep door naar het
achterbalkon en ging op een plaats staan waar zijn lichaams-
gewicht, als de voorkant van de wagen gelicht zou moeten worden,
het meeste effect moest hebben. Hij was nu niet meer alleen maar
een gewone passagier die zich liet verplaatsen, maar een hoeveel-
heid, een contragewicht dat bij de tramwagen behoorde.
De conducteur kla'pte zijn kaartjes trommel open en vroeg waar hij
heen moest. Hij had dit ogenblik zien naderen en de grote parel-
moeren knoop gereed gehouden, waarmede hij wilde betalen. De
conducteur beet op de knoop en ofschoon hij zeker wist dat het een
echte knoop was, wachtte hij in spanning op de uitslag van dit
onderzoek.
- Jij bent dus ook zo een, die alleen om zichzelf denkt, zei de
conducteur. Ik had het niet van je gedacht. Je moet aan het einde
van deze laan maar uitstappen.
Hij wilde antwoorden dat hij maar zelden met knopen betaalde en
dat hij totaan het eindpunt moest meerijden Olrtdat hij haast had,
maar zover kwam het niet, omdat de wagen plotseling en met kracht
geremd werd.
- De hond! Iedereen op het achterbalcon!, riep de conducteur.
Alle passagiers volgden het bevel op, maar toen het achterbalkon
geheel vol was, was er nog altijd geen beweging in de wagen ge-
komen. Pas toen hij, met inspanning van al zijn kracht, zijn lichaam
zo zwaar mogelijk gemaakt had, ging het voorste gedeelte van de
wagen langzaam naar boven. Met uitzondering van het tram-
personeel kon niemand zien wat er onder de omhoog geheven
wagen gebeurde. Na enige tijd keerde de conducteur terug met de
mededeling, dat het hondje dood was.
- Wij hebben nog nooit een hond doodgereden. Was u maar niet
meegegaan, z~i hij.
Alle passagiers keken hem aan, maar niemand voegde iets toe aan
het verwijt van de conducteur. De wagen werd weer in horizontale
stand gebracht en hij begreep dat hem niets anders ovèrbleef dan
uit te stappen. Toen de tram zich weer in beweging zette, stond
hij middenop de rijweg en hij ging niet verder voordat 'hij de wagen
om een hoek had zien verdwijnen. Hij had gehoopt zijn onderzoek
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bij daglicht te kunnen doen, maar nu hij het laatste stuk lopen
moest, kon hij dit voornemen wel opgevfln.
De dag ging reeds ten einde, toen hij zijn plaats van bestemming
naderde. Het laatste gedeelte van zijn tocht voerde door een aan
beide zijden door hoge blinde fabrieksmuren ingesloten stra~t,
waarvan alleen de rijweg met zware bolle kden geplaveid was.
De trottoirs, die geen bestrating hadden, waren zwarte onbegaan-
bare modderbanen met glibberige bulten en diepe kuilen; die z~lfs
in de zomer nimmer volkomen droog werden. Zodra hij deze
straat betrad, gebeurde hetgeen hij verwacht en gevreesd had,
voelde hij zich gegrepen door angst en herleefde met volle hevigheid
de enige' herinnering uit zijn vroege jeugd, die ongeschonden be-
waard gebleven was. Hij wist dat deze vrees slechts het begin
was van een tot doodsnood stijgend proces van verschrikking, dat
zijn hoogtepunt vond op het ogenblik, dat de naar elkander toe-
schuivende muren hem dreigden te verpletteren. Toen hij nog
jong was en hard kon lopen, was he't hem altijd gelukt op hetlaatste
moment te ontkomen, het plein van de reddende ruimte te berei-
ken, voordat de stenen mensenpers dichtklapte. Maar hoe zou het
thans moeten gaan, nu hij, na zijn pas nog maar nauwelijks ver-
sneld te hebben, zijn hart reeds in zijn keel voelde hameren en
zijn beklemde borst naar adem snakte? Thans, nu het misschien
te laat was, begreep hij dat het zijn vrees geweest was, die hem ervan
weerhouden moest hebben Amalia op de juiste plaats te zoeken;
dat hij vermeden had aan de vergeten binnenplaats te denken,
omdat hij de moed niet had kunnen opbrengen hier terug te keren.
Hij ging in het midden van de rijweg lopen en versnelde zijn pas
zoveel als zijn heftig kloppend hart, dat het jachtende tempo van
zijn vrees nog maar nauwelijks kon bijhouden, toeliet. Toen hij
het plein met het kleine park bereikt had, ging hij uitgeput op een
bank zitten. Tegenover hem lag het goor-gele vier verdiepingen
hoge blok huizen, dat massief en vierkant tegen de ros-doorgloeide
lucht stond als' een burcht, vanaf welker transen men aanstonds
zou gaan schieten. Onderin de steenmassa was de poort, waaruit
Amalia straks te voorschijn zou komen. Hier op de bank, met het
parkje waar duisternis onder struiken en bomen hing in zijn rug,
behoefde hij alleen maar zijn ogen te sluiten ,om haar te kunnen
zien en het verboden spel van lang geleden weer te kunnen spelen.
16
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Als hij rustig en geduldig wachten bleef, zouden zij allen terug-
keren: het meisje in de wijnrode mantel, het ongelukkige jongetje
met de puisten, de parkwachter met het paarse gezwel in zijn
nek en de oude schoenmaker, die de meisjes bang maakte. Hij wist
nu ook dat dit, ondanks al zijn tegenzin en bezwaren, de enige
plaats op de hele wereld was, waar zijn Knopenkathedraal zou
mogen verrijzen. In deze grauwe wereld van steen modder en
armoede, zou zijn parelmoeren tempel opstijgen als een kleurige
vlam, die in al deze morsige straten en duistere binnenhoven licht
verspreiden zou. De nakomelingen van de kinderen waarmee hij
in deze goten en onder deze struiken gespeeld had, zouden zeggen
dat het een der hunnen, een arme jongen zoals zij geweest was, die
deze kathedraal had laten bouwen.
In de huizen brandde reeds licht, toen hij opstond en langzaam
in de richting van de poort liep. Onder de boog, aan de straatzijde,
rook hij de stank van pis, die de kalk in de voegen tussen de stenen
had aangevreten en verder, vlak bij de binnenplaats, rook hij de
.geur van gestoofde uien, die uit de keukens der kelderwoningen
kwam. Boven zijn hoofd, aan de sluitsteen van het gewelf, hing een
brandende lantaarn en ofschoon hij de steen die zich in de schaduw
bevond niet kon zien, wist hij dat deze de vorm van een leeuwen-
kop had. Hij bukte zich voor een der dicht bij de grond aange-
brachte tuimelramen en toen hij zijn hoofd voor het gat bracht,
sloeg er een warme luchtstroom in zijn gelaat, die de geur droeg
van in olie gebraden schapenvlees. Achter het raam bij de poort
zat de schoenmaker, bij een laag aardeachtig tafeltje, dat overladen
was met oude schoenen, stukken leder en gereedschap. Het licht
van de groen overkapte lamp glansde vettig op de kale schedel,
die als een vreemde afgeschilde vrucht in een krans van schuimig
witte haren lag. Toen de schoenmaker het hoofd ophief herkende
hij hem dadelijk, maar deze wist niet wie hij was, toen hij het
hem later vroeg. Hij informeerde hoe het met de parkwachter
ging en hoorde dat deze gestorven was. Hij vroeg naar het jongetje
met de gebroken ruggegraat en de schoenmaker antwoordde dat .
het jongetje dood was. Hij vroeg naar de politieagent met de
hangsnor, maar ook de agent leefde niet meer. Nu had hij nog naar
Amalia kunnen vragen, maar hij durfde niet, omdat hij bang was
voor het antwoord.



DE KNOPENMAN 243

Alleen u bent er nog, zei hij eindelijk. U bent de emge over-
leven~e van allen die ik hier gekend heb.
De schoenmaker schoof zijn bril over zijn voorhoofd en keek hem
hoofdschuddend aan.
- Ik ben het ook niet, antwoordde hij, ik ben de zoon. Mijn vader
is al jaren geleden gestorven.
De schoenmaker lijmde een lapje leder op een pantoffel en achter
zich in de stilte, hoorde hij het tikken van de klok, die aanwees
hoe oud de mensen waren. Het andere geluid, dat zacht was en
maar even duurde, werd veroorzaakt door het vallen van een
Kathedraalkever. Het volgende ogenblik zag hij het ondier, dat
even met wriemelende zwarte poten op een stuk zoolleer bleef
liggen en zich toen omdraaide. Voordat hij iets zeggen kon, had
de schoenmaker de kever tussen zijn zwarte duim en wijsvinger
gegrepen. Het kraakte zacht toen hij het dier te pletter kneep.
- Hun steek is dodelijk, zei hij.

- Je bent te bang, dat is alles, antwoordde de schoenmaker.
Het was al laat, toen zijn gastheer opstond en zijn voorschoot af-
deed om naar bed te gaan. Bij het afscheid zei hij:
- Je kunt wel op een van de vuilnisbakken gaan zitten wachten.
Ze staan er nog altijd en niemand zal je wegjagen. Probeer het
maar, misschien heb je geluk.
De maan was opgegaan, haar stralen vielen schuin over de dak-
rand heen en een scherpe slagschaduw verdeelde de gevel in twee
driehoeken. Langs de muur stond een rij metalen vuilnisbakken,
die lang geleden degenen die thans dood waren tot zitplaats
hadden gediend. Toen hij plaats genomen had en zijn voeten
langs de metalen bus heen en weer wilde lat<,;nslingeren, merkte hij
dat het niet ging, omdat zijn benen te lang geworden waren. Uit
de vuilnisvaten kwam een stank van verzuurd voedsel, dezelfde
van vroeger.
De lichtgrens van de maan schoof verder terug en de zwarte drie-
hoek werd kleiner. Het lichte vlak had rechte hoeken gekregen
en had nu de vorm van een mes: de bijl. van een guillotine die de
tijd onthoofdt. De lichtgrens gleed verder, verdween in een hoek
boven de daklijst, bewoog zich naar een eindpunt" dat hij niet kende,
een doel dat hij nimmer bereiken zou.
Toen de vrouw uit de schaduw in het licht trad, was hij niet ver-
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wonderd, omdat hij geweten had dat zij komen zou. Zij droeg een
wijnrode mantel en het verbaasd_ehem niet te zien dat zij grijs en .
gebogen was. Toen hij zijn zitplaats verliet om haar te naderen,
bleef zij voor de ingang van de poort staan en hief haar hand op,
niet alleen alsof zij hem tegenhouden, maar ook alsof zij hem iets
zeggen wilde. Zolang het hem voorkwam dat-zij het woord tot
hem wilde richten, durfde hij zich niet bewegen. Even was het
alsof hij haar hoorde snikken, maar het kon ook zijn dat het de
wiekslag was van een nachtvogel, die over de binnenplaats vloog.
Zodra het zwarte gat van de poort haar had opgenomen, volgde
hij haar, maar toen hij op het plein met het parIge kwam, bleek
zij verdwenen te zijn en de straat lag leeg en glad in het maanlicht.
Langzaam liep hij terug in de richting van de binnenstad en toen
hij de Laan der Witte Bomen bereikt had, betrok de lucht en ging
de maan schuil achter de wolken.
Het regende toen hij de hoek omging en de straat betrad waar de
zaak gèvestigd was. Hij vertraagde zijn passen en toen hij bij het
magazijn gekomen de deurknop wilde grijpen, aarzelde zijn hand.
Hij had zich voorgenomen hier nooit meer terug te keren en nu
stond hij toch weer op het punt naar binnen te gaan. Hoe vaak
reeds had hij deze zichzelf gegeven belofte gebroken. Nu echter
was het anders en zou hij waarschijnlijk weg gebleven zijn, als
Amalia hem niet beloofd had dat zij hem hier zou komen opzoeken.
Het was zijn enige kans om haar weer te ontmoeten. Toen hij de
deur achter zich gesloten had en in het nauwe portaal stond,
wist hij dat zijn terugkeer geen zin had, dat Amalia haar belofte
niet zou houden en dat hij tevergeefs op haar zou blijven wachten.
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J. C. BRANDT CORSTIUS

Het is toch maar geruststellend, dat men tegenwoordig de socialis-
tische dichters Henriette Roland Holst en Herman Gorter kan
aanvaarden en-tegelijkertijd constateren, dat hun proclamatie van
het márxisme tot volwaardige levens- en wereldbeschouwing een
tekort heeft veroorzaakt, dat hun veel schade toebracht. Want
gezegd moet worden - en ruim vijftig jaar geleden ging Alphons
Diepenbrock ons al vóór! - dat het marxisme zulks niet is. Reeds
mooi genoeg, wanneer wij het thans als methode van maatschappij-
onderzoek ruimschoots prijzen. Verder valt er niet te gaan. En zo
heeft de tijd ook dit punt van dikwijls onoverkomelijk verschil uit-
gewist. Met meer vrede dan ooit kunnen wij beide dichters rekenen
tot ons grote nationale bezit. -
En was de kracht van dat tot levensbeschouwing uitgerekte
marxisme wel zo groot? Het feit, dat twee zulke -uitzonderlijk
belangrijke kunstenaars het aanhingen, spreekt machtig tot de
verbeelding. Het komt zelden voor, dat één tijdperk een aantal
grote figuren kent, minder nog, dat zij zo absoluut van éénzelfde
nieuw beginsel uit leven en dichten. Maar nauwkeuriger onderzoek
openbaart verschillen: in persoonlijkheid, in opvattingen, in kunst.
Terwijl eens twee tezamen geducht schenen, blijkt heden elk een
eigen en ander gebied. Juist de grondige vergelijking wijst meer
verschil aan dan overeenkomst. Is de dichteres niet de fundamenteel
gespletene van wezen, de dichter naar de ziel uit één stuk? Hen-
riette Roland Holst lijdt onder de hachelijkheid van het leven,
van dood en geboorte; zij kent de smart van de kentering, de pijn
van de strijd, het verraad aan eigen diepste wezen. Herman
Gorter is één in zijn en wille!l, hij leeft in het gelukvan een revolu-
tionnaire periode, hij kijkt in het volle, verblindende licht en
de schaduw is achter hem. Baar geest is eclectisch-synthetisch,
verlangt naar wat verbindt; de zijne absoluut dogmatisch, splijtend
waar het nodig blijkt. De dichteres droomt van de toekomst en
zoekt in het heden vrede en harmonie. Gorter beleeft de toekomst
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en zoekt de klaarheid, het heldere, strakke, en prijst de strijd.
Wat is hier, na zovele jaren, nog over van éénzelfde gerichtheid,
éénzelfde zijn? De tijd leerde ons onderscheiden, dikwijls als wij
ons juist opmaakten eenheid te ontdekken. Zo richt zich onze
blik op het bizondere en het grote, algemene, waarin zij eertijds
begrepen waren, dat zo fel boeide of afstootte, het leeft nog wat
voort, bijna als een legende, die straks wel te niet gedaan zal worden
door"het historische beeld, na veel kritiek en zifting ontstaan. Dan
zal men verhalen, hoe deze twee zeer verschillende grote dichter-
lijke persoonlijkheden, bij al het vanzelfsprekend overeenkomstige
als tijdgenoot en socialist, in leven en kunst vrijwel nimmer het-
zelfde nastreefden.

Laten wij, voor het zo ver is, nog eenmaal ons rekenschap geven
van de grootse poging, die zij tezamen waagden, om te ontsnappen
aan het lot, dat hen bedreigde en dat het lot is van de moderne
kunstenaar. De machtige conceptie van de eenheid van kunst en
maatschappij en kunstenaar moest hen - 0" William Morris ! -
ervoor behoeden veroordeeld te worden tot afzijdigheid, tot een
afgewend zijn van deze wereld en een zich keren naar die andere,
het erfdeel der eenzamen. Het bezit van een absolute leer, een
absolute waarheid, een absoluut geloof en een absolute liefde zou
hen doen stijgen boven verlammende twijfel en desoriëntatie, boven
de angst om de zin van hun leven en werken en naar de grote
visie van beiden. Slechts wanneer wij hen dat zien doen in de gees-
telijke wereld van hun tijd, laten we zeggen van de j aren 1895- 19ro,
en niet met onze gemakkelijke en gerechtvaardigde kritiek op het
absolute van hun streven, noch met onze scherpe blik voor hun zo
verschillende persoonlijkheden, slechts dan zal blijken hoe zij ge-
zamenlijk iets groots gemaakt hebben van de mogelijkheden, die
aanwezig waren. Indien hun beider gemeenschapsgeloof, hun bei-
der mystiek aan het beeld van die tijd zou ontbreken, wat zouden
wij dan in dit opzicht een kleine wereld over hebben van wel-
gemeende of snobistische mystici en symbolisten der levenseenheid,
van "de bleke en weke dichters", de tallozen, die de tijdschriften
vulden met hun nu volslagen onleesbaar geworden verzen en proza.
Want tegen de achtergrond van het algemene literatuurleven van
die tijd ontdekt men opnieuw de waarlijke grootheid van figuren
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als Verwey, van Eeden, Henriette Roland Holst en Gorter. Boven
de vage kosmische aanbidding en gevoelsmystiek, die gepaard
gaan met de omslag na '80 en waarin velen blijven steken, rijst hun
monisme, hoe verschillend geaard het ook was, krachtig uit. Zij
zijn zonder twijfel de regeneratieve krachten van het fin de siècle;
in hun werk openbaart zich bovenal wat aan het einde van de
Ige eeuw in onze literatuur aan vormende kracht aanwezig was.
Terwijl wij bij velen slechts de subtiliteit der zwakheid aantreffen,
de taalverlamming, de aesthetische devotie, ontstaat in hen een
groot geloof, een krachtige mystiek, een nieuwe poëzie en de visie
op een nieuwe gemeenschap. Daarmee gaat onze literatuur vol
verwachting de twintigste eeuw in. De titels der boeken zijn als
juichkreten: Feesten, De Blijde Wereld, Dagen en Daden, De
Nieuwe Geboort, Een Klein Heldendicht, Opwaartse Wegen!
Daardoor laten zij ons nu nog niet los, al zijn wij anders, al weten
wij dat hun werk een grootse poging bleef. Wij kunnen niet meer
geloven zoals zij deden, geen absolute zekerheid vinden in hun
waarheid. Maar wij erkennen zonder terughouding hun groot-
heid tegenover veel kleinheid van heden, de kracht van hun wor-
steling om waarheid en eenheid tegenover de zwakheid van ons
spiedend afwachten en nauwelijks durven hopen.
De jaren, waarin zij de marxistische dichters worden, vertonen
zich aan ons met twee aan elkaar volkomen tegengestelde tenden-
zen : de vereenzaming van de kunstenaar en zijn verbondenheid
in een universele kosmische eenheid. Zowel de waarlijke groten
als de vele "minor poets" kan men op grond daarvan bijna steeds
in twee groepen verdelen. Het zou niet moeilijk vallen aan te tonen
hoezeer de dichters van het tweede en derde plan deze strekkingen
in hun werk te aanschouwen geven. Het is immers zo, dat zij het
typische relief geven aan de groten. Met hun spleen, hun levens-
moeheid, hun zwakke gevoelens van leegheid en verveling ener-
zijds, hun pantheïstisch gejubel, hun "kosmisch gezwijmel" aan
de andere kant, leveren zij, als altijd, voldoende bewijs van de
algemene tijdgeest, voor zover deze zich in de literatuur openbaart.
En tevens het bewijs, dat het verschil tussen het eerste plan en de
meer naar achter gelegene o.a. ligt in de volstrektheid, in de zuiver-
heid der gevoelens, want al deze verzenschrijvers en proza-beoefe-
naren kenden noch de werkelijke eenzaamheid, noch de absolute
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liefde, waarover zij schreven. Reeds het feit, dat zij over die een-
zaamheid klaagden, over die liefde met gróte woorden aestheti-
seerden, spreekt duidelijk genoeg. Waartoe namen noemen en
citeren? Het zou slechts wrevel wekken. Men doorbladere b.v. een
typisch tweederangs blad als "De Arbeid", maandschrift voor
literatuur en kunst, onder redactie van Ed. Verburgh (Ed. Thorn
Prikker) en Victor de Meijere; maar óók Van Nu en Straks en
wel de zo beroemde eerste reeks.
Dat is overtuigend genoeg. Zoals de régisseur het karakter van een
bepaalde tijd tot uitdrukking brengt door middel van kleine de-
tails, in voorwerpen en kleding der figuranten, zo heeft de tijd ons
overgeleverd een volkje van halve en bijna hele kunstenaars, die

. toen het "moderne" type vormden, waarvan dikwijls het uiterlijk,
maar meer nog het anders-dan-de-burger willen zijn het kenmer-
kende is, daar zij met meer voorkeur dan ooit de dode zielen der
lage stervelingen stelden tegenover wat zij noemden de "hoog-
mooie" zielen der artiesten. Zij verschijnen ons altijd gedrapeerd
"wegblankend in lange droomgewaden" of "in de mantel der my-
stieke schemering" gehuld; het zijn "heenschemerende gestalten"
in serene blanke zalen, in het mystieke uur, waarin "de zielen uit-
walmen" of "walmend zweven" en "de gods-adem" waait. Zoals
heden rozen en meerminnen, god en herten de gedichten bevolken
en vijftien jaar geleden paradijzen en blonde vrouwen de verzen
vulden, zo waren het een halve eeuw geleden kathedralen en
orgelklanken, mystieke zielen en hymnen (met veel hoofdletters!)
bij de navolgers van Huysmans en Maeterlinck. In deze sfeer
begonnen van Genderen Stort en lna Bakker, Teirlinck en Tous-
saint en Bierens de Haan hun eerste werk te publiceren. En dat
was de algemene literaire wereld, waarin Henriette Roland Holst

\ en Herman Gorter tot de poëzie kwamen van hun grote wereld-
beeld.
Zij beiden' waren zo weinig waarlijk vereenzaamden, dat zij de
poging konden ondernemen een nieuw deelgenootschap, een nieuwe
eenwording te bereiken. Beider bewustwording van leven en dich-
terschap was geschied onder de ervaring van de liefde als "opperste
levenswet" . Zij is het begin- en eind punt. Poëzie is voor hen de
verbeelding van deze liefde. Waarbij Gorter zich hield aan Leigh
Hunt's definitie: Poetry is imaginative passion, Henriette Roland
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Holst aan die van Tolstoi: het is de functie van de kunst de mensen -
in liefde te verenigen. En juist door de liefde zijn zij in hun beste
werk mystisch -en vizionnair.
Maar onmiddellijk daarnaast staat de literatuur der vereenzaam-
den. In dit blad wees Jan Romein reeds op de dichter Leopold
als de zeer vereenzaamde mens, wellicht te eerder omdat zijn leven
er tevens zo duidelijk blijk van gaf. Was dit misschien minder het
geval bij Frans Coenen, hij is toch de schrijver die ons de vereen-
zaamde mens het scherpst heeft getekend, juist in de"jaren omstreeks
1900. Het is de mens, die tot in de kern van zijn wezen van God
en mens verlaten is, die zich voelt staan in een enorme leegte:
"Dit was het wat hij voelde in bitterheid: dat het al leeg was van
God, dat het verging in starre zelfonbewustheid en majesteit on-
bewogen. Gee-n stem sprak troost uit dit onmetelijke zwijgen tot-
hem, die alleen was met zijn begrijpen. Met dit kon hij niet één
zijn. Het ging voorbij aan hem zooals aan alle menschen, sedert lang
vervreemd. En zij hijgen in benauwdheid, tastend- uit de leegte
naargmhoog, als rupsen tegen de wand van een doos, tot de dood
hen ter rust brengt". En onder de sterrenhemel: "Wat zich met
zoo kalme, vaste zekerheid imponeerde, was niet meer dan een
zich eeuwig herhalende, eeuwig moede schijn van de grote leegte,
van 't niet, dat tijd heette". En de mens aan zee weet: er kan" voor
hem geen gemeenschap zijn met dit grootsch-kalme van zee en
lucht en land, dit wensch-Iooze, in zichzelf geheel en al genoeg ... "
Het leven is slechts een schijn van beweging, een nutteloze be-
weging, omgaan in lage bezigheid, een leegte tussen twee einden,
waarvoor de mens steeds op de vlucht is, tot hij beseft, dat zijn ver-
wachting niet vervuld wordt. De zelfgekozen dood of de resignatie
is het einde der sterken. Yoor Coenen zelf was de kunst de enige
vorm yan gemeenschap met het leven, die te verdragen viel. In
haar kan men zich bevrijden van de zinloosheid. Welk een afstand:
de kunst als bevrijding van de levensleegte èn als verbeelding van
de levensliefde, de levenseenheid, in dezelfde tijd! Coenens ant-
woord op de grote vragen, waarmee voor Henriette Róland Holst
en Herman Gorter het leven was gevuld, kon daarom slechts
luiden: "de kunst gaat voord;menschelijkheid. Hetgeloofaanhaar
hoogheid hebben velen onzer zelfs nodiger dan brood." Voor hem
was het ondenkbaar, dat zij niet enkel de dreg was, waarop men
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nog juist bleef drijven. En ten aanzien van de grote discussies dier
jaren over het socialisme, de literatuur en de gemeenschap luidde
zijn conclusie: "Wij moeten maar wurmen". Of hij laat het een
zijner romanfiguren zeggen: "Het zal toch niet eeuwig duren, we
moeten maar geduld hebben".
Coenen observeerde de vereenzaming meedogenloos scherp. Hij
stijgt daarbij uit boven de kl,acht, de spleen, de pose der velen. Zijn
figuren zijn werkelijk eenzamen, aangrijpend in hun absolute
Niet-igheid. Hij kende bovendien geen "elders" om zich te redden
zoals na hem A. Roland Holst; hij vluchtte niet voortdurend gelijk
Slauerhoff. Hij aanvaardde zijn lot zonder heimwee en onrust,
deze existentialist avant la lettre.
Terzelfdertijd worden Henriette Roland Holst en Herman Gorter
de dichters van de levenseenheid en de alomvattende liefde. Voor
zover zij uiteraard de vereenzaming in hen zelf hadden te bekam-
pen, deden zij dat, uitgerust met de goede wapenen van aanleg
en intüïtieve zekerheid. Hun ziel zit met duizend vezelen vast aan
het algemene leven. De liefde is het levensbeginsel en wat men voor
de symptomen van de vereenzaming zou kunnen houden, is slechts
gemis; het zijn dikwijls niet anders dan de momenten waarop zij
de grote liefde zwakker voelen. Zo voor Gorter, wanneer hij in zijn
sensitivistische periode, door Antonissen zo treffend getypeerd als
die van de mystiek der zinnen, een ogenblik niet opbrandt in de
dingen, of wanneer later, in de periode van de mystiek der Idee,
zijn liefde onbeantwoord blijft. Zo voor Henriette Roland Holst,
wanneer zij de gemeenschap mist, zich buitengesloten voelt. De
Vrouw in het Woud verlangt en hoopt, al haar gevoelens zitten
vast aan de begeerde, ontbeerde gemeenschap. Met vereenzaming
heeft dit niet te maken. Ook wanneer het absolute onbereikbaar
bleek, de waarheid niet te vinden, de gemeenschap veraf, bleef
de liefde, die de hoop en het geloof deed herleven. Zij waren van
een aard, die maakte dat zij gegrepen moesten door die gedachten
van hun tijd, waarin aan het einde van de Ige eeuw filosofie en
leven weer werden bijeengebracht en de evolutie op de voorgrond
trad, ook een sterker synthetisch gericht-zijn en de eenheid van
idee en werkelijkheid. Consequent, onvoorwaardelijk en harts-
tochtelijk hebben zij al wat toen drong naar gemeenschap en
eenheid in één grote dichterlijke visie verenigd, waarvan de kracht
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en de waarheid zo groot konden zijn, omdat zij steunden op de ab-
solute leer van het marxisme dat, ondanks alle nadelen, in hen
werkzaam was als eertijds het christelijk geloof in de grote dichters
en-mystici. Het absolute van een systeem, gesloten en geladen met
de kracht der eenzijdigheid, wekte in hen nog eenmaal een grote
poëzie, vervuld -van een eschatologische verwachting, een onom-
stotelijke waarheid en in hun brandende liefde stijgend tot een
mystiek, waarin de dichter de eenwording beleefde, de dichteres
zich verbonden voelde met de grond aller dingen.
Laten wij geen historische periode verheerlijken noch verguizen.
Schijnt het heden ons soms ondragelijk, elk verleden zou het zeker
zijn. Wie echter in het rustige tijdperk omstreeks Igoo (en de in-
tensiteit van die rust kan men afmeten aan de grote schok die de
kleine boerenoorlog hier gaf!) kon geloven in de ontwikkeling der
mensheid naar een grotere gemeenschap, wie in dat geloof gesteund
werd door het sterke monistische denken dier jaren en bovendien
dit geloven en denken wist onder te brengen in een-leer omtrent
mens en wereld, die haar onfeilbaarheid bewees zowel door haar
geslotenheid als haar succesvolle verwerkelijking, die heeft als
dichter poëzie kunnen maken uit de volle verzekerdheid des ge-
loofs, als aan die wandélt in het licht der waarheid en de vizioenen
schouwt van het komende heil. Als zulken leven Henriette Roland
Holst en Herman Gorter voor ons. En wat doet het er dan toe, dat
die leer wèl kwetsbaar bleek, die zekerheid onzeker, die waarheid
niet de enige? Dat verklaart op z'n hoogst waarom zij onnavolg-
baar waren, waarom er tekorten optraden. Van meer belang is
echter, te constateren welk een grote poëzie zij hebben gemaakt
dank zij deze leer, deze waarheid en dit geloof. Wij staan voor het
feit dat bij het begin van de twintigste eeuw in Nederland niet, als
eertijds, de godsdienst maar het marxisme in dichters van groo t
talent de poëzie heeft opgestuwd tot een hoogte van verbeelding
en een uitdrukking van liefde, zoals wij zelden vinden. In de poëzie
van hun liefde voor heelal en gemeenschap stijgen zij onmisken-
baar uit boven de leer, die zij aanhingen. Maar laten wij geen ogen-
blik vergeten, dat deze verre vlucht slechts mogelijk was door de
zekerheid, die deze leer hun schonk. Hoe zou Vondel. ooit de heer-
lijkheid des hemels en de midpuntigheid van God zo fascinerend
hebben beschreven in verzen die steeds wijder cirkels trekken wan-
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neer zij zijn alomvattende liefde verbeelden, indien hij niet op de
~oor hem vaste grond van het Ptolemëisch wereldstelsel had ge-
staan, dat enkele generaties na hem door ieder was verlaten?
Maar daarmee houdt ook elke vergelijking op. Het was de moderne -
dichter niet beschoren de waarheid en de zekerheid zonder angst
om verlies te bezitten. Daarvoor drqng te zeer de opvatting door,
dat de ene waarheid, de "echte" oplossing niet uniek zijn, althans
voor de mens van de twintigste eeuw niet. Het leven vertoont
meer ware aangezichten en niemand weet of het ooit anders zal
zijn, slechts weet ieder, dat het eens anders was, en aan dat-andere
hadden Henriette Roland Holst en Herman Gorter volop deel.
Sindsdien zocht de dichteres in steeds wijder omvatting de eenheid
te bewaren. En Gorter? Was zijn verre vlucht toch als die van
Nijhoff's dwaze bijen? Hij heeft het zelf als jonge dichter voor zich
gezien toen hij Mei op Balders duizelingwekkende hoogte zich
liet voelen als doodgevroren in ijskoude, en in zijn ouderdom is
het er nóg, het vooruitzicht "sneeuwig" te zûllen sterven bij het
reiken naar het onbereikbare. Credo quia absurdum?
Zij beiden bezaten de verheven dwaasheid, die elke dichter en
denker groot maakt, welke leeft uit een geloof, dat absoluut wil
zijn. Daarin zijn Henriette Roland Holst en Herman Gorter één
geweest, hoe verschillend zij ook waren als persoonlijkheid en
kunstenaar. Het besef van die dwaasheid en dat verschil vermindert
de grootheid niet van de poëzie hunner liefde voor heelal en uni-
versele gemeenschap, welke het onvervreemdbaar bezit is van onze
cultuur 1).

') Het bovenstaande werd geschreven naar aanleiding van <Ie uitgebreide en
belangwekkende studie over beide dichters van Dr. R. Antonissen, tegen het einde
van 1946 verschenen te Antwerpen-Utrecht.
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Met de opening van deze vaste rubriek wordt
bedoeld op de door inhoud' en gehalte belang-
rijkste publicaties, in boekvorm of anderszins,
door middel van beknopte doch duidelijke
aankondigingen de aandacht van den lezer te
vestigen. Het .past in deze opzet dat uitdruk-
kelijke lof zowel als critisch voorbehoud slechts
discreet aan het woord komt. Zodra de om-
vang van ons tijdschrift dit toelaat zullen deze
aankondigingen gedeeltelijk door uitgewerkte
boek-critieken worden vervangen, hetgeen thans
nog slechts incidenteel kan gebeuren. Vooral
ten aanzien van niet-litteraire werken heeft de
kritiek een grote achterstand in te halen en de
redactie stelt zich ten doel hiertoe het hare bij
te dragen.

E. H. CARR, Nationalism and After, 1945

,Prof. Carr, die met zijn The Twenty Years' Crisis, 1919-1939, dat
in de eerste maanden van de oorlog verscheen en toen ook ten
onzent bekend werd, een internationale reputatie heeft verworven,
tracht in deze beknopte verhandeling klaarheid te verspreiden
over het zo bij uitstek kritieke probleem van het nationalisme,
zijn verleden en toekomst. Omtrent het verleden doet hij dit door
een, periodisering voor te stellen, waardoor het meningsverschil
of het nationalisme al dan niet uit de Franse Revolutie is voort-
gekomen, wordt gerelativeerd en zodoende een aanneemlij~e op-
lossing voorbereid; omtrent de toekomst door vragenderwijs van
een vierde periode te gewagen. Het eerste deel van zijn geschrift:
The Climax of Nationalism is hieraan gewijd, terwijl in het tweede
deel The Prospects op Internationalism worden verkend. Schrijver
betoogt dat inderdaad het nationalisme ouder is dan de Franse
Revolutie maar dat het hierdoor ingrijpend is gewijzigd. Na een'
eerste, voor-revolutionnaire periode, toen de natie werd geïden-
tificeerd met de persoon van den, in de strijd met het in beginsel
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universele middeleeuwse gezag "nationaal" geworden souverein -
zodat internationale verhoudingen toen eigenlijk eerst ontstonden
en wel als verhoudingen tussen de verschillende vorsten - ziet hij
in de Revolutie en de Napoleontische oorlogen de tweede periode
aanbreken, die wij als het moderne, 1ge eeuwse nationalisme
kennen, en welks profeet Rousseau was, die de natie niet langer
in de vorst of regering maar in het volk belichaamd dacht. Men
kan van een democratisering van het nationalisme spreken, die
er nieuwe gloed aan gaf, maar in de praktijk bleef het een burger-
lijke democratie waarvan de massa's waren uitgesloten, en dat
betekende dat elementen van gematigdheid en zelfbeheersing ook
in de internationale sfeer doordrongen, deze pacificerend, niet in de
laatste plaats uit vrees voor de revolutie-van-onderop. Bovendien
werd, vergeleken met het "nationale" mercantilisme, de economie
in naam van de vrijheid geïnternationaliseerd. Maar op 't einde
van de Ige eeuw opent de socialisering van de natie - die tegelijk
een nationalisering van het socialisme en van de economie zou
blijken - een nieuwe, derde, periode van het nationalisme,. die
dynamiet voor de internationale orde betekende, uitliep op de
eerste "totale oorlog" in 1914 en zijn climax bereikte in de jongste
wereldoorlog. Een climax en tevens een bankroet, wat den Schrijver
de vraag doet stellen of zich niet een vierde periode van het, dan
nog nauwelijks zo te noemen, nationalisme gaat aftekenen, geken-
merkt door supra-nationale politieke eenheden waarvan reeds
thans elk der "Grote Drie" het voorbeeld geven. Zowel van zedelijk
als van machts-standpunt wordt immers het "derde nationalisme"
onhoudbaar, van zedelijk standpunt omdat de rechten van het
individu geheel opgaan in die van de natie, van machts-standpunt
omdat de nationale staat in zijn beperktheid geen militaire veilig-
heid en economische welvaart meer kan waarborgen. Onder de
hoede van de "Grote Drie" zouden multi-nationale militaire en
economische eenheden moeten ontstaan, voor verschillende doel-
einden verschillend samengesteld en daardoor hun geslotenheid
verliezend. Maar een bevredigende internationale orde eist boven-
dien het bindmiddel van een verenigend beginsel en als zodanig
ziet de Schrijver de idee der sociale rechtvaardigheid, met als
kern ,,ruIl employment" en de hierop gerichte multi-nationale
"planning" .
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Met de wens dat Engeland en het West-Europees vasteland zich
economisch en militair verenigen komt de Schrijver echter op een
terrein waar de "hoge politiek", d.w.z. de onderlinge verhouding
van de "Grote Drie", erover beslist - en er ook alleen over kan
beslissen - wat een dergelijke vereniging inderdaad zou betekenen,
en daarom kan men o.i. nooit bij voorbaat van een stap in de goede
richting spreken tenzij deze door het einddoel als zodanig wordt
erkend. In embryonaire vorm is dit einddoel immers niet toekomst
maar heden, zelfs de doorslaggevende macht in het heden, waar-
van het objectief-goede der subjectief-goede politieke voornemens
afhangt. Een eerste stap, die dit niet in 't oog houdt, kan slechts een
misstap zijn. Maar het is al veel om langs de reeds gebaande wegder
historie zulk een goede gids te zijn als Carr zich in dit boekje toont.

Democratie. Achtergronden en mogelijkheden. Amsterdam, De
Bezige Bij, 1946

Een tiental voordrachten over de democratie is hier gebundeld
en geeft een gevarieerde behandeling van een begrip dat in de
eerste plaats een potentieel karakter heeft; democratie is een
wenselijkheid en een mogelijkheid. Maar zonder een strijdbaar
ononderbroken zich-verwerkelijken zou zij ten onder moeten gaan.
Haar mogelijkheden hangen zo zeer samen met de oplossing van
de crisis, waarin ons bestaan zowel geestelijk als maatschappelijk
verkeert, dat twee voordrachten hieraan gewijd zijn: "De crisis in
het denken" en "De sociaal-psychologische achtergronden van de
wereldcrisis", .resp. van prof. Pos en prof. van der Horst. Het
kernpunt van de volgende lezingen vormt bovenal het probleem
van vrijheid en gelijkheid. Het transcenderen van deze, in de I8 de
eeuw samenhangend gedachte, in onze tijd tegenover elkaar ge-
steld staande begrippen door een hoger begrip pogen o.a. prof.
Romein, die de rechtvaardigheid als hoogste zedelijke waarde ziet
en prof Donner, die de geestelijke vrijheid beschouwt als waarborg
voor het gedijen van vrijheid en gelijkheid en die ook de democratie
een methode acht en haar zwakheid als haar voornaamste kracht.
De democratie in economisch aspect en haar internationale ver-
werkelijking worden in deze bundel ook onder de ogen gezien.
Bij de lezing van: "De Nieuwe Rijksgedachte" door mr. van
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Helsdingen bedenke men dat het Indonesische probleem intussen
volkomen van aanzien is veranderd.

De Stad der Toekomst. De Toekomst der Stad. Een stedebouwkundige
en sociaal-culturele studie over de groeiende stadsgemeenschap
door een studiegroep onder leiding van A. Bos. Rotterdam"
A. Voorhoeve, 1946

Dit boek is het resultaat van onderzoek, ervaringen en besprekingen
over het wijde gebied, waarover in onze tijd bemoeiingen met
stedebouw en stedelijke cultuur zich uitstrekken. Over deze be-
moeiingen elk voor zich kunnen uitvoeriger verhandelingen wor-
den opgesteld, het aantrekkelijke en bijzondere van deze_studie is
de synthesè, de beschouwing van de stad als een organisch geheel,
waarin werken, wonen, deelnemen aan het wijk- of stadsbestuur,
aan het culturele en artistieke leven, het uitgaan en het spelen der
kinderen, het ondergaan van de invloeden van milieu, het onder-
wijs en de wetenschap zich harmonisch tot elkaar verhouden en
van de stad een zinvol en vormend geheel maken. Al hebben de
medewerkers aan dit werk niet naar compleetheid gestreefd, de
lezer zal verrast zijn door de' veelheid de aspecten waaronder
stedebouw en stadsleven worden gezien. Dat is vooral de waarde
van dit boek. Aan de wijk- als een complete woon- en werk-
gemeenschap als deel van het stadgeheel wordt in het bijzonder
aandacht gewijd. De voorstellen en plannen zweven niet in het
abstracte, zij hebben betrekking op een reële stad: Rotterdam,
juist door haar gedeeltelijke vernieling een stad der toekomst.
Kaarten, plattegronden, foto's en schema's verhogen de waarde
van dit boek, dat een originele en belangwekkende bijdrage is tot
de studie van mogelijke gemeenschapsvormen in een grote stad.
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ER WAS EENS ... EN ER IS NOG
Inleiding tot de sprookjeswereld van symbool tot werkelijhbeid

Dit is eigenlijk een boek met voor de oningewijde verbazing-
wekkende openbaringen. Aan de hand van 21 bekende sprookjes
van Grimm toont de schrijver - de bekende psychiater - aan,
dat de sprookjes geenszins de toevallige fantastische verhalen
zijn, voornamelijk bestemd voor kinderen, waarvoor zij nog al
te dikwijls worden gehouden, maar intuïtieve wijsheid bevatten,
met een welgefundeerde inhoud, stammend uit de oerervaringen
der mensheid. Deze wijsheid betreft het meest essentiële van het
mensenleven: de vervulling van zijn bestemming, en wel langs
de weg der bewustwording. In symbolische taal, die aan elke
trek van het sprookjesverhaal een diepe betekenis geeft, wordt
er in verbeeld, hoe de ziel ontwaken kan, welke gevaren haar
bedreigen en hoe zij zich daartegen te weer kan stellen. Niet
minder belangwekkend is de overeenstemming tussen deze sym-
bolische taal en de beelden van onze dromen, waarin het in
wezen om dezelfde problemen gaat. Zo kon de schrijver in deze
psychologische beschouwing over oeroude sprookjes tegelijkertijd
de hedendaagse mens de weg wijzen naar de vervulling van
zijn schoonste mogelijkheden.

Prijs f 7.90 gebonden

Mr A. LÜBRS

BURGERLIJK EN SOCIALISTISCH DENKEN
Een sociologische studie

De schrijver, hoofdambtenaar ter secretarie van Rotterdam, heeft in dit boek in
een glasheldere stijl, duidelijk gemaakt, dat de "burgerlijke" en "socialistische"
overtuigingen in laatste instantie niet berusten op verschillende politieke denk-
beelden, maar uitingen zijn van een verschillende innerlijke gesteldheid, die ook
historisch is bepaald. Naar wij menen bestaat er geen werk in onze taal, waarin,
in zo'n kort bestek, een zo duidelijke uiteenzetting is gegeven van aard en wording
van deze twee denkwijzen, die van zulk een groot belang zijn voor heden en toe-
komst. Geen wonder dan ook, dat de schrijver zijn werk besluit met een duide-
lijke bepaling van zijn standpunt ten opzichte van de huidige problemen van het
socialisme.

Prijs f 5.95 gebonden
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